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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 
 
Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» 
Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές»  
 

Αχαρνές, 13/10/2021 
 

                Αριθμ. πρωτ.: 42037 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

Στις Αχαρνές σήμερα 13, του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στο 

Δημοτικό κατάστημα, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

1. ο κ. Σπυρίδων Βρεττός, με την ιδιότητα του Δημάρχου, που θα αποκαλείται εφεξής  «Εργοδότης» 

και 

2. ο κος Αλέξανδρος Μεταξάς, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (Α.Φ.Μ.: 998385414, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. Αθηνών και έδρα στην Λεωφ. Κηφισίας 308, 

152 32 – Χαλάνδρι Αττικής), σύμφωνα το με αρ. πρωτ. 1614734.2345873/24-09-2021 

πιστοποιητικό εκπροσώπησης της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Αθηνών, κάτοχος του με αριθμ. ΑΚ 736264/04-11-2013/Τ.Α. Μελισσίων 

Αττικής/Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα «Ανάδοχος», 

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την ιδιότητα που παρίσταται, έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4555/18 «Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 

4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 209,  παρ. 9, του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ), όπως ισχύουν. 

4. Τις διατάξεις του Ν.4727/20 (ΦΕΚ 184/23.09.2020 τεύχος Α'): Ψηφιακή Διακυβέρνηση 

(Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 

2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 

2018/1972) και άλλες διατάξεις. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20, παρ. 13, του Ν. 3731/2008. 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 & 72 παρ. 1ζ του Ν. 3852/2010 περί ορισμού Αντιδημάρχων και 

μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Δημάρχου, καθώς και την με αρ. 1156 και με αρ. πρωτ. 34299/03-09-





2021 απόφαση Δημάρχου, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και τη μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών. 

7. Τις εκάστοτε ισχύουσες εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα της εκτέλεσής  της. 

8. Την με αριθμ. 109/2021 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

9. Το με αριθμ. πρωτ. 36342/15-09-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που αφορά στην 

ανάγκη των εργασιών διαμόρφωσης σε παιδικές χαρές του Δήμου. 

10. Το με αριθμ. πρωτ. 36408/15-09-2021 τεκμηριωμένο αίτημα στο Τμήμα Προϋπολογισμού – 

Απολογισμού & Οικονομικής Πληροφόρησης για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. 

11. Την με αριθμ. 1312 και με αριθμ. πρωτ. 38130/23-09-2021 απόφαση Δημάρχου, που αφορά στην 

με αριθμ. Α-808/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: 6ΗΑΛΩΨ8-Γ9Φ) για τη διάθεση 

πίστωσης συνολικού ποσού 34.999,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 30-6261.021, προϋπολογισμού εξόδων 

του Δήμου, οικονομικού έτους 2021, για την ανωτέρω παροχή. 

12. Την με αρ. 1362 και με αρ. πρωτ. 39320/30-09-2021 απόφαση Αντιδημάρχου Οικ. Υπηρεσιών, που 

αφορά στη έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση των εργασιών διαμόρφωσης σε παιδικές 

χαρές του Δήμου και στην έγκριση της με αρ. 109/2021 μελέτης 

13. την με αριθμ. πρωτ. 39433/30-09-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή 

προσφοράς. 

14. Την με αρ. πρωτ. 39524/30-09-2021 προσφορά της εταιρείας «ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.». 

15. Το με αριθμ. πρωτ. 39791/01-10-2021 πρακτικό αξιολόγησης της αρμοδίας υπαλλήλου. 

16. Την με αριθμ. 1461 και με αριθμ. πρωτ. 41102/08-10-2021 απόφαση Αντιδημάρχου Οικ. 

Υπηρεσιών, που αφορά στην απευθείας ανάθεση των εργασιών διαμόρφωσης σε παιδικές χαρές 

του Δήμου, στην εταιρεία «ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.». 

17. Την με αριθμ. πρωτ. 41426/11-10-2021 πρόσκληση υπογραφής σύμβασης. 

 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 

στο δεύτερο των συμβαλλομένων «Ανάδοχο» τις εργασίες διαμόρφωσης σε παιδικές χαρές του 

Δήμου, συνολικού ποσού 34.999,00  €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %  και αναλυτικά ως εξής: 

α/α CPV Περιγραφή εργασιών Μ.Μ. Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας  
Σύνολο 

1 45112723-9 Εργασίες διαμόρφωσης χώρων των 
παιδικών χαρών. m² 1.129 25,00 28.225,00 

Μερικό σύνολο: 28.225,00 

Φ.Π.Α. 24 %: 6.774,00 

Γενικό σύνολο: 34.999,00 
 

Ο «Ανάδοχος» αναλαμβάνει τις εργασίες διαμόρφωσης σε παιδικές χαρές του Δήμου με τους 

κατωτέρω όρους: 





 

Άρθρο 1. 

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την εκτέλεση των εργασιών, από τον «Ανάδοχο», ενώπιον της αρμόδιας 

επιτροπής παραλαβής του «Εργοδότη», που θα συντάξει και το σχετικό πρωτόκολλο. 

Άρθρο 2.  Απαιτήσεις Σύμβασης 

Οι εργασίες διαμόρφωσης σε έξι (6) παιδικές χαρές του Δήμου περιέχουν τις απαραίτητες 

διαμορφώσεις των χώρων που θα περιλαμβάνουν καθαρισμό χώρων, επιστρωμάτωση, όπου κριθεί 

απαραίτητο, για ευθυγράμμιση εδάφους, εργασίες τοποθέτησης πλεγμάτων τύπου Τ131, όπου απαιτηθεί, 

εργασίες διάστρωσης προμηθευομένου σκυροδέματος C16/20, όπου απαιτηθεί, και απομάκρυνση 

περιττών υλικών από τους χώρους. Στις παραπάνω εργασίες περιλαμβάνονται και τα υλικά που πιθανά 

απαιτηθούν. 

Εάν οι εργασίες που θα πραγματοποιήσει ο «Ανάδοχος» δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της 

σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες, τότε ο «Ανάδοχος» υποχρεούται να αποκαταστήσει ή 

βελτιώσει αυτές στο χρόνο που θα ορίσει ο «Εργοδότης».                                                                          

 O «Ανάδοχος» οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016. Η 

τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 

εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός 

των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητας τους. 

Άρθρο 3.   Διάρκεια εκτέλεσης σύμβασης  

Η διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία 

υπογραφής της. 

Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τερματιστεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή με προηγούμενη γραπτή 

ειδοποίηση από οποιονδήποτε από τους συμβαλλομένους, όταν ο άλλος αθετήσει μια ή παραπάνω από τις 

υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης. 

    Άρθρο 4.  Λοιποί Όροι 

 Η τροποποίηση της σύμβασης μπορεί να γίνεται μόνο με έγγραφη συμφωνία των δύο 

συμβαλλομένων μερών. 

 Ο «Ανάδοχος» δεν έχει το δικαίωμα μετά την υπογραφή της σύμβασης να μεταβιβάζει ή να 

εκχωρεί σε τρίτους τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την παρούσα 

σύμβαση εν μέρει ή εξ ολοκλήρου. 

 Ο «Ανάδοχος» βαρύνεται με όλες γενικά τις δαπάνες, φόρους, τέλη, κρατήσεις. 

Τα στοιχεία της παρούσας σύμβασης που θα θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και θα 

ισχύουν με τους υπόλοιπους όρους της είναι: 





1. Η με αριθμ. 109/2021 μελέτη. 

2. Η προσφορά του «Αναδόχου». 

Ο «Ανάδοχος»  δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας σύμβασης. 

Η παρούσα συντάσσεται σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα  και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

       
 

             Για τον «Εργοδότη»                            Για τον «Ανάδοχο» 
                Ο  Δήμαρχος   
 
 
 
           Σπυρίδων Βρεττός                         Αλέξανδρος Μεταξάς 
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