
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ -
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Βασ. Κων/νου 25, Βάρη 
Ταχ. Κώδικας:166 72
Πληρ.: Α.ΜΑΥΡΕΛΗΣ
Τηλ.: 213 2030427-428

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ   : ΔΙΗΝΕΚΕΣ

ΒΑΘΜΟΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  : ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

BΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΚΟΙΝΟ
Βούλα :…………17-11-2022…………………………... 
Aρ. Πρωτ.:………48104………………………….  

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΒΑΡΚΙΖΑΣ»
Αρ. Μελέτης : 26/2021
ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 1.088.820,20 € (ΜΕ ΦΠΑ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
2022: 458.676,40 € (Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ) (42,126
%) (Κ.Α: 64 -73.21.001)
2022:  1.000,00  €  (Ίδιοι  Πόροι  Δήμου  Βάρης  Βούλας
Βουλιαγμένης) (Κ.Α: 30-73.21.001)
2023:  629.143,80  €  (Ίδιοι  Πόροι  Δήμου  Βάρης  Βούλας
Βουλιαγμένης) (Κ.Α: 30-73.21.001)
(Συνολικό Ποσοστό Κ.Α. Δήμου : 57,874%)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : “ΤΕΚΑΛ ΑΕ”

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ   ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΥΡΩ :   1.088.820,20     €   (με 24% ΦΠΑ)  

ΠΟΣΟ 645.601,19

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 116.208,21

ΣΥΝΟΛΟ 761.809,40

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%) 114.271,41

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 876.080,81

                ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2.000,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 878.080,81

ΦΠΑ (24%) 210.739,39

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ ΦΠΑ) 1.088.820,20
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Στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις  …......... Νοεμβρίου του έτους  2022, ημέρα  ….………...………...
και ώρα 10.00 π.μ  οι πιο κάτω υπογεγραμμένοι:

i. Ο κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ενεργών 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  44/2022  απόφασης  της  Οικονομικής
Επιτροπής, εγκριτικής του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας, για την ανάδειξη του
αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και 

ii. Ο κ. Παναγιώτης Ψαλτάκος,  με Α.Δ.T.: Χ612434 ενεργώντας ως εκπρόσωπος της εταιρείας  «ΤΕΚΑΛ
ΑΝΩΝΥΜΗ  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  -  ΙΔΙΩΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», με ΑΦΜ: 094277480 με έδρα: Μυκόνου 1 Τ.Κ. 16673 Βούλα, ΤΗΛ: 2109480680, e-mail:
info@tekal.gr

έχοντας υπ’ όψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 , όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη
του έργου, βάσει των διατάξεων του Ν.4782/2021 

2. Την  έγκριση  τροποποίησης  του  Τεχνικού  Προγράμματος  για  το  έτος  2021  από  το  Δημοτικό
Συμβούλιο. 

3. Την έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Βάρης –
Βούλας-Βουλιαγμένης από το Δημοτικό Συμβούλιο 

4. Την υπ΄ αρ. 26/2021 μελέτη του έργου που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης. 

5. Το τεκμηριωμένο αίτημα διατάκτη                                                                       
6. Το πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου 
7. Το έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για έγκριση των όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού.
8. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 
9. Την απόφαση της οικονομικής επιτροπής περί έγκρισης των όρων διακήρυξης και τη  Δημοσίευση 

όρων Διακήρυξης ΚΗΜΔΗΣ. 
10. Την Δημοσίευση της περιληπτικής Διακήρυξης στη Διαύγεια και στο ΚΗΜΔΗΣ. 
11. Το έγγραφο  περί δημοσίευσης της περιληπτικών διακηρύξεων.
12. Τα φύλλα των εφημερίδων. 
13. Την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης  ολόκληρης της μελέτης  και

ενημέρωση για την διεξαγωγή του διαγωνισμού.
14. Την  εισήγηση  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  με  αρ.  πρωτ.  47306/25.11.2021   περί

συγκρότησης επιτροπής για τη διενέργεια του διαγωνισμού. 
15. Την  απόφαση  480/2021  της  Οικονομικής  Επιτροπής  περί  συγκρότησης  γνωμοδοτικού  οργάνου

διενέργειας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για τον ανοιχτό διαγωνισμό του έργου.
16. Τον Πίνακα ανασκόπησης του Διαγωνισμού.
17. Τον Πίνακα συμμετεχόντων του Διαγωνισμού. 
18. Τις οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων (3 οικονομικές προσφορές).
19. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την ΕΕΕΣ –ΤΕΥΔ του προσωρινού μειοδότη. 
20. Την οικονομική προσφορά του προσωρινού αναδόχου.
21. Την  απόφαση  15/2022  της  οικονομικής  επιτροπής  με  την  οποία  εγκρίθηκε  το  πρακτικό  Ι  της

επιτροπής διαγωνισμού.
22. Τα δικαιολογητικά του αναδόχου για κατακύρωση της σύμβασης.
23. Την απόφαση 44/2022 της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙ.
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24. Το με αρ. πρωτ. 10386/11-03-2022 έγγραφο του Δήμου περί μη ύπαρξης ενστάσεων, προσφυγών, αι-
τήσεων ασφαλιστικών μέτρων ή άλλων ένδικων βοηθημάτων. 

25. Το με αρ. πρωτ. 10389/11-03-2022 έγγραφο του Δήμου για Προσυμβατικό έλεγχο  του έργου.
26. Την υπ΄αρ. 4/2022 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
27. Την με αρ. πρωτ. 14922/14-04-2022 Πρόσκληση υποβολής δήλωσης οψιγενών μεταβολών ή επικαι-

ροποιημένων. 
28. Την εμπρόθεσμη υποβολή δήλωσης οψιγενών μεταβολών μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ
29. Το με  αριθ.  πρωτ. 15000/14.04.2022 έγγραφο του Δήμου, με το οποίο καλείται  ο ανάδοχος να

προσέλθει  στο  Δημοτικό  Κατάστημα,  για  την  υπογραφή  του  συμφωνητικού,  προσκομίζοντας  τα
απαραίτητα δικαιολογητικά και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

30. Την υπ΄ αριθμό 19514/19.05.2022 υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και της απαιτούμενη
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης  για την υπογραφή της σύμβασης μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ

31. Την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου ποσού 5% επί της αξίας σύμβασης χωρίς ΦΠΑ
(άρθρο 17 Διακήρυξης)   δηλαδή ποσού 43.904,04  €, με  αριθμό  LD2213200255/12-05-2022 )  της
ATTICA BANK, η οποία έχει  ισχύ μέχρι την επιστροφή της. 

32. Τον έλεγχο και την με αρ. 27572/07-07-2022  βεβαίωση εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης του έργου από την ATTICA BANK

33. Το με αρ. πρωτ. 45475/02-11-2022 Τεκμηριωμένο αίτημα Διατάκτη.
34. Την με αρ. πρωτ. 45606/03-11-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α-955)
35. Την με αρ. πρωτ. 2928/21-01-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α-249)          
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 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα τεύχη της
υπ΄ αρ. Α.Μ: 26/2021 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας, τις ισχύουσες Π.Τ.Π. τις οδηγίες της επίβλεψης
και την προσφορά του Αναδόχου.

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από ιδίους πόρους του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης  και
το (Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ )  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, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΔΩΔΕΚΑ (12) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥΣ ΜΗΝΕΣ από
την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. Επιση-
μαίνεται ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να προβαίνει στην κατασκευή νέας σύνδεσης αποχέτευσης εντός
δεκαπέντε ημερών μετά την  έγγραφη εντολή της υπηρεσίας. 
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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, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

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, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων ανάδοχος του έργου, δέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους πιο πάνω
όρους της σύμβασης, δηλώνει σαν αντίκλητό του για την παραλαβή εγγράφων από την  Υπηρεσίας
μας  την κα Ειρήνη  Τζιώτη,  με  Α.Δ.Τ:  Σ653985,   κάτοικο  Βούλας,  Βοσπόρου 8,  Τ.Κ.  16673  και  με
τηλέφωνο 6945677274 και  καταθέτει την υπ΄ αρ. (LD2213200255/12-05-2022 ) εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης του έργου της ATTICA BANK   ποσού  #  43.904,04 € #.

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

      
                      

       ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

        
                           Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ                                                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
          

                ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΑΛΤΑΚΟΣ                                                                ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ
               Νόμιμος Εκπρόσωπος της εταιρείας
                                  “ΤΕΚΑΛ Α.Ε.”                                                                      
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