
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

         Βούλα ,          29 /   08 /2018
         Αριθ. Πρωτ.:    -30429-

 

Βασιλέως Κωνσταντίνου 25, 16672, Βάρη
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ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ» 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : 
«Κ/ΞΙΑ  BUID  &  BOND  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΕΠΕ-
ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΚΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»       

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ   ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΥΡΩ : 352.750,00 (με ΦΠΑ 24% )

ΠΟΣΟ 205.098,54
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 36.917,74

ΣΥΝΟΛΟ 242.016,28
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%) 36.302,44

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 278.318,72
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 6.000,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 284.318,72
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 157,09

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 284.475,81
ΦΠΑ (24%) 68.274,19

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ ΦΠΑ) 352.750,00

Στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 28 του μηνός Αυγούστου 2018 ημέρα  Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ  οι

πιο κάτω  υπογεγραμμένοι:

I. Ο κ. Γρηγόρης  Κωνσταντέλλος,  Δήμαρχος  Βάρης  Βούλας  Βουλιαγμένης,  ενεργών  στην

προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ

ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)] κατά την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/16 αφενός, και κατόπιν της απόφασης

με αριθμό  162/18  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, εγκριτικής του αποτελέσματος της

διενεργηθείσας ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της παρ. 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/16, για την

ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και αφ’ ετέρου,

II. Ο εκπρόσωπος της  Κ/ΞΙΑ BUID & BOND-ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΚΑ του Αναστάσιου, κα Μαρία Τζίκα ΕΔΕ

με έδρα στην Βούλα, οδός Πατρόκλου 9,16673, Τηλ. 210 8990107 – Fax 210 8990310  με

ΑΦΜ 997161746 ΔΟΥ Γλυφάδας καλούμενος εφεξής ανάδοχος έχοντας υπ’όψη:
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1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 , όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη

Διακήρυξη του έργου και του Ν.3463/2006.        

2. Την υπ΄αρ.  181/2017 μελέτη του έργου που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών

Υπηρεσιών του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης. 

3. Την  9η τροποποίηση  του  Τεχνικού  Προγράμματος  για  το  έτος  2017  από  το  Δημοτικό

Συμβούλιο με αρ. αποφ 492/2017

4. Την 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Βάρης –

Βούλας-Βουλιαγμένης από το Δημοτικό Συμβούλιο με αρ. αποφ. 411/2017 

5. Την εισήγηση για το Δημοτικό Συμβούλιο της έγκρισης Διενέργειας του Διαγωνισμού με

Αρ. πρωτ. 50338/30-12-17 και αποδεικτικό Δημοσίευσης Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ  17REQ002439199

2017-12-18.

6. Την έγκριση της διενέργειας του διαγωνισμού του έργου από το Δημοτικό Συμβούλιο με

αρ. αποφ. 559/2017 και ΑΔΑ: 6ΒΘ3ΩΨΖ-ΜΓΗ .

7. Το εισηγητικό από την Τ.Υ.  για την έγκριση :  α) Διάθεση πίστωσης ποσού 1.000.000,00

ευρώ & Δεσμευσης 10.000,00 ευρώ για το έτος 2017 β) όρων διακήρυξης της διενέργειας

του διαγωνισμού του έργου «Διαμόρφωση υφιστάμενων δημοτικών κοιμητηρίων» και γ)

εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με αρ. πρωτ. 53256/15-12-2017.

8. Την  613/2017  απόφαση  της  οικονομικής  επιτροπής  με   ΑΔΑ:  Ω8ΓΙΩΨΖ-3ΕΜ,  για  την

έγκριση: α) Διάθεση πίστωσης ποσού 1.000.000,00 ευρώ & Δέσμευσης 10.000,00 ευρω

για  το  ετος  2017  β)  όρων  διακήρυξης  της  διενέργειας  του  διαγωνισμού  του  έργου

«Διαμόρφωση υφιστάμενων δημοτικών κοιμητηρίων» και γ) εξουσιοδότηση της Δ/νσης

Τεχνικών Υπηρεσιών και αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ με αριθμό 17REQ002465622 2017-

12-20 

9. Την  υπ’  αρ.  54143/20-12-2017 (ΑΑΥ:Α-115)  Απόφαση  Ανάληψης  Υποχρέωσης  με  ΑΔΑ:

6ΜΑΠΩΨΖ-ΡΗΗ

10. Την διακήρυξη του έργου με ΑΔΑ: ΨΞΕΖΩΨΖ-Φ7Λ η οποία  αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ  με

αριθμό 17PROC002486475 2017-12-22.

11. Την περίληψη της διακήρυξης με αρ. πρωτ. 54233/20-12-2017 και ΑΔΑ: Ω2Μ0ΩΨΖ-Χ4Ε, η

οποία  αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ  με αριθμό 17PROC002486498 2017-12-22.

12. Το διαβιβαστικό της δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης στις  εφημερίδες α) Αττικό

Βήμα Ανατολικής Αττικής  και β) Εβδόμη  με αρ. πρωτ. 54182/20-12-2017.

13. Τις εφημερίδες α) Εβδόμη, 23-12-2017 β) Αττικό Βήμα Ανατολικής Αττικής, 22-12-2017,
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στις οποίες δημοσιεύτηκε η περιληπτική διακήρυξη, γ) Την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του

Δήμου ΒΒΒ  ολόκληρης της μελέτης  και ενημέρωση για την διεξαγωγή του διαγωνισμού

στις 28-12-2017.

14. Την υπ’  αρ.  16/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «Συγκρότηση γνωμοδοτικών

οργάνων  διενέργειας  διαδικασιών  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων  και  γνωμοδοτικού

οργάνου αξιολόγησης ενστάσεων για το έτος 2017» με ΑΔΑ: 6ΞΜ5ΩΨΖ-4ΩΩ . 

15. Την ενημέρωση της Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε. με αρ. πρωτ. 2554/23-01-2018 προκειμένου να ορίσει

εκπρόσωπό της  για το διαγωνισμό.

16. Την Ανασκόπηση Διαγωνισμού- Προϋπολογισμού όπως αυτή παράγεται από το ΕΣΗΔΗΣ,

με ημερομηνία δημοσίευσης του διαγωνισμού στις 22.12.2017.

17. Τον  κατάλογο  συμμετεχόντων  όπως  αυτός  παράγεται  από  το  ΕΣΗΔΗΣ,  μετά  την

καταληκτική  ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, ήτοι 19.01.2018 και ώρα 10:00,

ο οποίος κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες μέσω του πεδίου επικοινωνίας.

18. Τις οικονομικές προσφορές των επτα (7) συμμετεχόντων.

19. Τον  κατάλογο  συμμετεχόντων  κατά  σειρά  μειοδοσίας  όπως  αυτός  παράγεται  από  το

ΕΣΗΔΗΣ,  μετά την  ημερομηνία  και  ώρα αποσφράγισης  δικαιολογητικών –  οικονομικών

προσφορών,  ήτοι  25.01.2018  και  ώρα  10:00,  ο  οποίος  κοινοποιήθηκε  στους

συμμετέχοντες μέσω του πεδίου επικοινωνίας. 

20. Την  υπ’  αρ.  4902/08.02.2018  υποβολή  πρακτικού  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  με  την

ανάδειξη προσωρινού μειοδότη την «Κ/ΞΙΑ BUID & BOND-ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΚΑ» με μέση έκπτωση

65,21%. (εξήντα πέντε και εικοσιένα επί τοις εκατό ) .

21.  Την 59/2018 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε Έγκριση: α)

Πρακτικού  (Ι)  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  για  το  έργο  «Διαμόρφωση  υφιστάμενων

δημοτικών  κοιμητηρίων» β)  των  αποτελεσμάτων  των  σταδίων  του διαγωνισμού  και  γ)

ανάδειξη προσωρινού αναδόχου με ΑΔΑ: ΩΣΨ6ΩΨΖ-205)

22. Την κοινοποίηση της υπ’ αρ. 59/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. πρωτ.

5563/14-02-2018 σε όλους τους σύμφωνα με το άρθρο 4.1 ζ της  διακήρυξης του έργου

μέσω του πεδίου επικοινωνίας.

23. Το με αρ. πρωτ. 6511/21-02-2018 πρόσκληση στην «Κ/ΞΙΑ BUID & BOND-ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΚΑ» για

την υποβολή στην Επιτροπή Διαγωνισμού των δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο 4.2

της  διακήρυξης του έργου, που έχουν δηλωθεί στην ΤΕΥΔ (αρ.23.2-23.10 της διακήρυξης)

μέσω του πεδίου επικοινωνίας . 

24. Την ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών της  «Κ/ΞΙΑ BUID & BOND-ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΚΑ» μέσω
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του πεδίου επικοινωνίας στις 05.03.2018 όπως φαίνεται από  το έγγραφο «Ηλεκτρονική

Υποβολή Δικαιολογητικών Μειοδότη» που παράγεται από το ΕΣΗΔΗΣ

25. Το  με  αρ.  πρωτ.  11596/29-03-2018  πρακτικό  (2)  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  για  τα

αποτελέσματα  ελέγχου  των  δικαιολογητικών  που  υποβλήθηκε  μέσω  του  πεδίου

επικοινωνίας και διαβιβάστηκε στην Ο.Ε.  με το υπ’ αρ. 11649/29.03.2018 διαβιβαστικό

από τον χειριστή του συστήματος.  

26. Την 162/2018 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν : α) Πρακτικό

(ΙΙ) της Επιτροπής Διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη για το

έργο με τίτλο: "Διαμόρφωση υφιστάμενων δημοτικών κοιμητηρίων", β) κατακύρωση της

σύμβασης του έργου και γ) ανάδειξη αναδόχου, με ΑΔΑ: Ω4ΛΦΩΨΖ-ΗΚΣ

27. Τo με αρ. πρωτ. 12198/04.04.2018 διαβιβαστικό προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, της

με αρ. 162/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για έλεγχο νομιμότητας.

28. Το υπ’ αρ. 14218/24.04.2018 έγγραφο περί μη ύπαρξης ενστάσεων, προσφυγών, αιτήσεων

ασφαλιστικών  μέτρων  ή  άλλων  ένδικων  βοηθημάτων  για  το  έργο  «Διαμόρφωση

υφιστάμενων δημοτικών κοιμητηρίων» του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. 

29. Την ενημέρωση με αρ. πρωτ. 12399/05.04.2018 των συμμετεχόντων, εκτός του αναδόχου,

για  την  με  αρ.  162/2018  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  μέσω  του  πεδίου

επικοινωνίας στο ΕΣΗΔΗΣ.

30. Δικαιολογητικά κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου

31. Την με αρ. πρωτ. 28946/10792/18-05-2018 Απόφαση νομιμότητας της υπ΄αρ. 162/2018

απόφασης της Ο.Ε. από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

32. Το με αρ.πρωτ. 19921/05-06-2018 έγγραφο με το οποίο διαβιβάζεται ο φάκελος του έργου

στην Επίτροπο του  Ελεγκτικού Συνεδρίου .

33. Το με αρ. πρωτ.  24160/28-07-2018 έγγραφο με το οποίο κοινοποιείται η 321/2018  Πράξη

E' Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου

σύμβασης  μεταξύ του Δήμου και του Μειοδότη.

34. Την ενημέρωση του αναδόχου με αριθμ. πρωτ. 23920/03-07-2018 να προσκομίσει όλα τα

απαραίτητα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά του άρθρου 23.3-23.10,  σύμφωνα με το

άρθρο 4.2 β της διακήρυξης του έργου.

35. Την  κατάθεση των  επικαιροποιημένων  δικαιολογητικών  με  αριθμ.  πρωτ.  28446/06-08-

2018 από τον ανάδοχο προς την Επιτροπή Διαγωνισμού.

36. Τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών από την Επιτροπή Διαγωνισμού, όπου

διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 21 και τα
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κριτήρια  ποιοτικής  επιλογής  του  άρθρου  22,  οπότε  και  κοινοποιείται  η  απόφαση

κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και

χρόνο  για  την  υπογραφή  του  συμφωνητικού,  εντός  είκοσι  (20)  ημερών  από  την

κοινοποίηση  σχετικής  έγγραφης  ειδικής  πρόσκλησης,  προσκομίζοντας,  και  την

απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

37. Το  με   αριθ.  Πρωτ.  28559/07-08-2018   έγγραφο  του Δήμου,  με  το  οποίο  καλείται   ο

ανάδοχος να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα, για την υπογραφή του συμφωνητικού,

εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης,

προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

38. Την  προσκόμιση  με  αρ.  πρωτ.  29957/23-08-2018   της  εγγυητικής  επιστολής  καλής

εκτέλεσης  του  έργου  ποσού  5%  επί  της  αξίας  σύμβασης  χωρίς  ΦΠΑ  (άρθρο  17

Διακήρυξης)  δηλαδή 284.475,81 € Χ 5% =  # 14.223,79 € #  με αριθ.  e-24168 του ΤΜΕΔΕ

(Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων), από τον ανάδοχο η οποία έχει ισχύ

μέχρι την επιστροφή της και β) Υπεύθυνες δηλώσεις  1599/86 ορισμού αντικλήτου και

αποδοχής αυτού.

39. Τον έλεγχο και την βεβαίωση της εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης

του έργου από το ΤΜΕΔΕ (Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων) με αρ.πρωτ.

14454/27-08-2018 .

συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα παρακάτω:

O πρώτος  των  συμβαλλομένων με  την  πιο  πάνω ιδιότητά του αναθέτει  στον  δεύτερο την

εκτέλεση του παραπάνω έργου.     

Το  έργο θα εκτελεστεί  σύμφωνα με τον  Ν.4412/2016,  τα τεύχη της υπ΄αρ.  Α.Μ:  119/2017

μελέτης  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας,  τις  ισχύουσες  Π.Τ.Π.  τις  οδηγίες  της  επίβλεψης  και  την

προσφορά του Αναδόχου.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ίδιους πόρους και επί  πλέον των τιμών του τιμολογίου

θα καταβληθεί  για Γενικά Έξοδα και όφελος εργολάβου ποσοστό 18 % . 

Προκαταβολή δεν  προβλέπεται να δοθεί.

Η πληρωμή των οφειλομένων στον ανάδοχο ποσών από εργασίες που εκτελέστηκαν θα γίνεται

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.4412/2016.  

Η  αποπεράτωση  του  έργου  θα  γίνει  εντός  Δώδεκα  (12)  μηνών από  την  υπογραφή  της

σύμβασης , όπως ορίζεται στο άρθρου 145 του Ν.4412/2016.
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Κατά την διάρκεια του έργου και μέχρι τη λήξη της συνολικής προθεσμίας πρέπει να έχουν

γίνει όλες οι εργαστηριακές δοκιμές του έργου που προβλέπονται είτε από την Ε.Σ.Υ., είτε από

τις ισχύουσες Π.Τ.Π. (άρθρο 147 παρ.3 του Ν.4412/2016). Επίσης με μέριμνα του αναδόχου

καθ΄όλη τη διάρκεια του έργου τηρείται καθημερινά ημερολόγιο έργου σύμφωνα με το άρθρο

146 του Ν.4412/2012.

Για κάθε μέρα υπέρβασης από τον ανάδοχο της συνολικής προθεσμίας και των τμηματικών

προθεσμιών, επιβάλλεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με τα τεύχη και του όρους διακήρυξης και

δημοπράτησης, σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν.4412/2016.

Παρατάσεις  στη  συνολική  προθεσμία  δίνονται  μόνον  αν  συντρέχουν  οι  προϋποθέσεις  του

άρθρου 147 παρ.8 του Ν.4412/2016.

Εντός  δέκα  πέντε  (15)  ημερών από  την  εκκίνηση  της  προθεσμίας,  ο  ανάδοχος  οφείλει  να

καταθέσει στην επιβλέπουσα Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου υπό μορφή

τετραγωνικού  πίνακα  συνοδευόμενο  από  γραμμικό  διάγραμμα  και  τεχνική  έκθεση,

εφαρμοζομένων  κατά  τα  λοιπά  των  διατάξεων  του  άρθρου  145  του  Ν.4412/16.  Στο

χρονοδιάγραμμα αυτό θα τηρούνται εκτός της συνολικής προθεσμίας και οι τυχόν από την

διακήρυξη ή την Ε.Σ.Υ. προβλεπόμενες τμηματικές  προθεσμίες. 

Μετά την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το έργο

για  διάστημα  δεκαπέντε  (15)  μηνών,  εφαρμοζομένων  κατά  τα  λοιπά  των  διατάξεων  του

άρθρου 171 του Ν.4412/16.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων ανάδοχος του έργου, δέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους πιο

πάνω  όρους  της  σύμβασης,  δηλώνει  σαν  αντίκλητό  του  για  την  παραλαβή  εγγράφων  της

Υπηρεσίας τον ΚΑΤΣΟΥΡΑΚΗ ΦΩΤΗ  με Α.Δ.Τ  ΑΗ 9773390  και  καταθέτει την υπ΄ αριθμ.  e-

24168 Εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης  του  ΤΜΕΔΕ  (Ταμείο  Μηχανικών  Εργοληπτών

Δημοσίων Έργων) ποσού  #  14.223,79 € #  . 

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε 6 (έξι) αντίγραφα, πρωτοκολλήθηκε και ο Ανάδοχος πήρε

δύο αντίγραφα.

                ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

               Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ                                                                                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

ΑΔΑ: 6ΟΝΞΩΨΖ-Θ1Μ
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