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ΜΑΡΣΙΟ 2022 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ   

ΔΗΜΟ ΠΑΣΩΝΑΡΣΕΜΙΔΟ 
Γπαυείο Γημάπσος 

Γιεύθςνση: 
Βασ. Παύλος &Γημ. Υπ. Μπέκα 

πάτα Αττικήρ 

Σηλέυωνα: 210 66 47 223 

Φαξ :          210 66 46 188 

 

 

 

Απιθ. Ππωτ. : 8930 

πάτα  29 - 03 - 2022 

 

ΔΡΓΟ: «ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΗΜΟΤ 

ΠΑΣΩΝ» 

 

ΤΠΟΚΑΘΙΣΑΜΔΝΗ ΑΝΑΓΟΥΟ : ΑΠΔΛΛΑ Α.Δ. 

 

ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΟ ΑΝΑΓΟΥΟ :   

ΑΝΑΣΑΙΟ ΑΝΘΗ & ΙΑ Δ.Δ. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΜΒΑΗ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΡΙΝΗ 

ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΜΔ ΣΟΝ ΣΔΛΔΤΣΑΙΟ ΔΓΚΔΚΡΙΜΔΝΟ 7
ο
 Α.Π.Δ. 

ΔΡΓΟΤ :   

2.188.201,57€ (ππο Φ.Π.Α.) 

 

ΔΓΚΔΚΡΙΜΔΝΔΑΠΟΠΛΗΡΩΜΔΝΔ ΓΑΠΑΝΔ ΔΡΓΑΙΩΝ 

ΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΜΔ ΣΟΝ 30
Ο
 ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ : 

1.735.481,91€ (ππο Φ.Π.Α.) ή 2.151.997,57€ (με Φ.Π.Α.) 

 

ΤΠΟΛΔΙΠΟΜΔΝΗ ΓΑΠΑΝΗ ΤΜΒΑΗ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΗ :  

452.719,66€ (ππο Φ.Π.Α.) (= 2.188.201,57€ - 1.735.481,91€) 

561.372,38€ (με   Φ.Π.Α.) (= 2.713.369,95€ - 2.151.997,57€) 

 

ΔΓΚΔΚΡΙΜΔΝΔ ΠΙΣΩΔΙ :  

Κ.Α. 61-7411.001 : 561.372,38€ 
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ην Γεκνηηθφ θαηάζηεκα πάησλ – Αξηέκηδνο, ζήκεξα ηην 28η Μαπηίος έηοςρ 2022 ημέπα 

Γεςηέπα  θαη ψξα 14:00 κ.κ., νη θάησζη ζπκβαιιφκελνη:  

1) Ο Γήκνο πάηυν – Απηέμιδορ πνπ εδξεχεη ζηα πάηα Αηηηθήο, ζηελ ζπκβνιή ησλ νδψλ Βαζ. 

Παχινπ & Γεκάξρνπ Υξ. Μπέθα, εκπποζυπούμενορ νόμιμα από ηον δήμαπσο ηος κ. Γημήηπιο 

Μάπκος, εθεμήο θαινχκελνο «Κύπιορ ηος Έπγος», & 

2) Ζ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε κε ηελ επσλπκία ΑΝΑΣΑΗΟ ΑΝΘΖ & ΗΑ Δ.Δ., ε νπνία 

εδξεχεη ζηελ Αζήλα Αηηηθήο, ζηελ νδφ Λεσθ. Αιεμάλδξαο 7, ΣΚ 11473 (Α.Φ.Μ. 998139147, 

Γ.Ο.Τ. ΗΓ’ Αθηνών), Σει. 2111826061, θαμ 2111826064, νόμιμα εκπποζυπούμενη από ηον 

διασειπιζηή και νόμιμο εκππόζυπο ηηρ κ. Αναζηάζιο Άνθη (Α.Γ.Σ Ξ452440), πνπ θαηνηθεί 

ζηελ Δθάιε, Μπξηηάο 10 (Α.Φ.Μ 025850219, Γ.Ο.Τ. ΗΓ’ Αζελψλ), εθεμήο θαινχκελε 

«Τποκαηάζηαηορ Ανάδοσορ».  

Έσονηαρ ςπότη ηοςρ : 

1. Όηη ε αλάζεζε θαη ε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο εηδηθήο λνκνζεζίαο πεξί 

δεκνζίσλ έξγσλ, θαη ηδηαηηέξσο, ησλ λφκσλ 1418/1984, 3669/2008 θαη ησλ πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ 

609/1985, 171/1987 θιπ., πνπ ίζρπαλ θαηά ηνλ ρξφλν δεκνπξάηεζεο θαη αλάζεζεο ηνπ έξγνπ, θαη, 

ζπκπιεξψζεθαλ κε ηνλ λφκν 4412/2016. 

2. Όηη νη πην πάλσ λφκνη θσδηθνπνηήζεθαλ κε ην λφκν 3669/2008 (ΦΔΚ 116 Α΄/18-06-2008) 

«Κχξσζε ηεο θσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο ∆εµ. Έξγσλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη 

ηζρχεη ζήκεξα θαη φηη ηδηαηηέξσο ζπκθψλσο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λφκνπ απηνχ, ζε θάζε 

πεξίπησζε ππνθαηάζηαζεο αλαδφρνπ ζε έξγν, ν ππνθαηάζηαηνο αλάδνρνο επζχλεηαη καδί κε απηφλ πνπ 

ππνθαζηζηά εηο νιφθιεξν πξνο ηνλ θχξηνπ ηνπ έξγνπ. 

3. Σνλ λφκν 3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α΄/07-06-2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». Όηη ε ζχκβαζε δηέπεηαη ζπκπιεξσκαηηθά 

επίζεο : α) απφ ηνλ λφκν 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 201/24/Δ θαη 2014/25/ΔΔ)» (Α’ 147) σο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, β) απφ 

ηνλ λφκν 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην 

ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λφκνπ 3419/2005 (Α’ 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη γ) απφ ηνλ λφκν 

3614/2007 (Α’ 267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013»,  θαη ηνπ λφκνπ 3614/2007 (Α’ 267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη 

εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013», φπσο θαη θάζε 
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άιιε ηζρχνπζα δηάηαμε πνπ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο ζχκθσλα θαη κε ηνπο φξνπο 

δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ.   

4. Σηο ζρεηηθέο κειέηεο ηνπ έξγνπ φπσο απηέο ζπληάρζεθαλ θαη ηξνπνπνηήζεθαλ έσο ζήκεξα. 

5. Σελ ππ’ αξ. 31/1.3.2005 απφθαζε δεκαξρηαθήο επηηξνπήο ηνπ πξψελ δήκνπ πάησλ κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθε ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΛΔΗΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟΤ 

ΓΖΜΟΤ ΠΑΣΩΝ», πνπ δηελεξγήζεθε κε ην ζχζηεκα δεκνπξάηεζεο «κειέηε θαη θαηαζθεπή κε θαη’ 

απνθνπή εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα», πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 2.900.000,00€ (κε ην Φ.Π.Α.) θαη ε 

εθηέιεζή ηνπ αλαηέζεθε ζηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε κε ηελ επσλπκία «ΣΔΜΔΚ ΑΣΔ».  

6. Σελ νηθεία ζχκβαζε πνπ ππνγξάθεθε κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 3086/1.4.2005 ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο 

2.382.877,00€ (ρσξίο Φ.Π.Α.).  

7. Όηη ε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε κε ηελ επσλπκία «ΣΔΜΔΚ ΑΣΔ» ζπλέζηεζε θαηαζθεπαζηηθή 

θνηλνπξαμία κε ηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε κε ηελ επσλπκία «CODECO SA», ε ζχζηαζε ηεο νπνίαο 

εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 173/2005 απφθαζε ηεο δεκαξρηαθήο επηηξνπήο ηνπ πξψελ δήκνπ πάησλ. 

8. Σελ ηξνπνπνηεηηθή ζχκβαζε κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 7711/05-09-2005 κε ην ίδην ζπκβαηηθφ 

αληηθείκελν 2.382.877,00€ (ρσξίο Φ.Π.Α.) πνπ ππνγξάθεθε κε αλάδνρν πιένλ ηνπ έξγνπ ηελ «Κ/Ξ 

ΣΔΜΔΚ ΑΣΔ - CODECO SA». 

9. Σελ ππ’ αξηζ. 63/2006 απφθαζή δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ πξψελ Γήκνπ πάησλ κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθαλ : α) ε ηξνπνπνίεζε ηεο θπθινθνξηαθήο κειέηεο, β) ε ηξνπνπνίεζε ηεο ζηαηηθήο κειέηεο ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ ζε φηη αθνξά ζηελ ζεκειίσζε, γ) ην 1ν  Πξσηφθνιιν Καλνληζκνχ Σηκψλ 

Μνλάδαο Δξγαζηψλ (1ν Π.Κ.Σ.Ν.Μ.Δ.), ηνλ 1ν Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα Δξγαζηψλ (1ν Α.Π.Δ.) θαη δ) 

ε ππνγξαθή ηεο 1εο πκπιεξσκαηηθήο χκβαζεο (1εο ..) ηνπ Έξγνπ κεηαμχ ηνπ πξψελ δήκνπ 

πάησλ θαη ηεο αλσηέξσ αλαδφρνπ θνηλνπξαμίαο, ζπκβαηηθήο δαπάλεο ηεο 1εο .. αλεξρνκέλεο ζε 

562.347,59€ (κε ην Φ.Π.Α.).  

10. Σελ ππ’ αξ. 156/2006 Πξάμε ηνπ VI Σκήκαηνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ κε ηελ νπνία θξίζεθε φηη 

δελ θσιχεηαη ε ππνγξαθή ηεο πην πάλσ ζχκβαζεο, νπφηε θαη ππνγξάθεθε ε κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 

250/12-1-2007 1ε ζπκπιεξσκαηηθή ζχκβαζε ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ. 

11. Σελ ππ’ αξ. 29/29-1-2009 απφθαζή δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ πξψελ δήκνπ πάησλ κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθε : α) ε κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 2034/21-3-2007 εηδηθή έγγξαθε δήισζε δηαθνπήο ησλ 

εξγαζηψλ ηεο αλαδφρνπ ιφγσ κε πιεξσκήο ησλ 1νπ έσο θαη 6νπ εγθεθξηκέλσλ ινγαξηαζκψλ - 

πηζηνπνηήζεσλ θαη β) ε ππνθαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΣΔΜΔΚ ΑΣΔ» απφ ηελ εηαηξεία 

κε ηελ επσλπκία «CODECO SA» γηα ην ζπλνιηθφ αλεθηέιεζην ππφινηπν εξγαζηψλ ηεο αξρηθά 

αλαδφρνπ θνηλνπξαμίαο απφ ηελ 8ε πηζηνπνίεζε θαη έπεηηα.  

12. Σελ ππ’ αξ. 144/9-6-2009 απφθαζε δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ πξψελ δήκνπ πάησλ, κε ηελ 

νπνία εγθξίζεθε ε απφζρηζε ηνπ θιάδνπ «Αλάιεςε θαη Καηαζθεπή Γεκνζίσλ Έξγσλ» ηεο εηαηξείαο κε 

ηελ επσλπκία «CODECO SA» θαη ε εηζθνξά ηνπ θιάδνπ απηνχ ζηελ ππνθαζηζηάκελε έσο ζήκεξα 
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εηαηξεία, πνπ ζπληειέζηεθε, κε ηελ ππ’ αξ. 636/27-1-2009 ζχκβαζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 

λφκσλ 2166/1993 θαη θ.λ. 2190/1920. 

13. Σελ ππ’ αξ. 191/1-9-2009 απφθαζε δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ πξψελ δήκνπ πάησλ, κε ηελ 

νπνία εγθξίζεθε ν 2νο Α.Π.Δ. θαη ε 1ε .. πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ε αχμεζε ηεο δαπάλεο γηα 

αλαζεσξήζεηο εξγαζηψλ θαη ε παξάηαζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ θαηά 292 εκεξνινγηαθέο 

εκέξεο ρσξίο ππαηηηφηεηα ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο. 

14. Σελ ππ’ αξηζ. 60/28-3-2011 απφθαζε δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ πξψελ δήκνπ πάησλ, κε ηελ 

νπνία εγθξίζεθε αλαδξνκηθά ε ππνθαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «CODECO SA»απφ ηελ 

ππνθαζηζηάκελε ηειεπηαία αλάδνρν εηαηξεία, απφ ηελ εκεξνκελία πνπ απηή έιαβε ρψξα ηελ 27-1-2009 

πνπζπληειέζηεθε ε απφζρηζε ηνπ θιάδνπ ηεο.  

15. Σελ ππ’ αξηζ. 175/2010 απφθαζε δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ πξψελ δήκνπ πάησλ, ε νπνία 

ειήθζε θαηφπηλ ηεο απφ 9.7.2010 ζεηηθήο γλσκνδφηεζεο ηνπ .Γ.Δ. Ν.Α. Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, κε ηελ 

νπνία εγθξίζεθαλ: ην 2ν Πξσηφθνιιν Καλνληζκνχ Σηκψλ Μνλάδαο Δξγαζηψλ (2ν Π.Κ.Σ.Ν.Μ.Δ.), ν 

3νο Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ (3νο Α.Π.Δ.) θαη ε 2ε πκπιεξσκαηηθή χκβαζε (2ε ..) 

ηνπ Έξγνπ πνπ αλέξρνληαλ (πξν Φ.Π.Α.) ζπλνιηθά ζε 520.561,00€ θαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο ζηαηηθήο 

κειέηεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ ζε φηη αθνξά ηνλ κεηαιιηθφ θνξέα ηεο ζηέγεο.  

16. Σελ ππ’ αξ. 88/2-4-2012 απφθαζε δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ πξψελ δήκνπ πάησλ 

(ΑΓΑ:Β4Ω3Ω1Υ-4ΓΠ), κε ηελ νπνία εγθξίζεθε, ν 4νο Α.Π.Δ. θαη ε 1ε πκπιεξσκαηηθή χκβαζε (1ε 

..), αθνχ αθαηξέζεθε ε δαπάλε ηεο 2εο πκπιεξσκαηηθήο χκβαζεο (2εο ..), δεδνκέλνπ φηη κε 

ηελ ππ’ αξηζ. 2167/2011 Απφθαζε ηνπ Σκήκαηνο Μείδνλνο – Δπηακεινχο χλζεζεο ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ, ε νπνία εθδφζεθε επί αηηήζεσο γηα αλαζεψξεζε ηεο ππ’ αξ. 1777/2011 Απφθαζεο ηνπ VI 

Σκήκαηνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, θξίζεθε φηη θσιχεηαη ε ππνγξαθή ηεο.  

17. Όηη ζπκθψλσο ηεο πην πάλσ ππ’ αξ. 88/2-4-2012 απφθαζεο ην χςνο ηεο ζπλνιηθήο εγθεθξηκέλεο 

δαπάλεο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε χςνο πνζνχ 3.247.311,00€ (πξν Φ.Π.Α.), ρσξίο ζην πνζφ απηφ λα 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ε εγθεθξηκέλε δαπάλε γηα ηφθνπο ππεξεκεξίαο χςνπο πνζνχ 250.000,00€.  

18. Όηη ζπκθψλσο ηνπ ηειεπηαίνπ εγθεθξηκέλνπ 17νπ ινγαξηαζκνχ απνπιεξψζεθαλ δαπάλεο 

εξγαζηψλ πνπ αλέξρνληαλ ζε χςνο πνζνχ 2.041.695,18€ (πξν Φ.Π.Α.)θαη δαπάλεο ηφθσλ ππεξεκεξίαο 

χςνπο πνζνχ 241.392,45€ . 

19. Όηη ην χςνο ηεο απνκέλνπζαο εγθεθξηκέλεο δαπάλεο γηα απνπιεξσκή εξγαζηψλ αλέξρεηαη (πξν 

Φ.Π.Α.) ζε χςνο πνζνχ 1.205.615,82€ (=3.247.311,00€-2.041.695,18€). 

20. Σελ ππ’ αξηζ. 12/28-1-2019 απφθαζε δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ δήκνπ πάησλ - Αξηέκηδνο 

(ΑΓΑ:ΩΘΓΜΩ1Υ-478) κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ: α) ην Πξσηφθνιιν Δθηίκεζεο Βιαβψλ & Θεηηθψλ 

Εεκηψλ ηνπ έξγνπ «ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΛΔΗΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΑΣΩΝ»,πνπ ζπληάρζεθε 

απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή θαη’ αληηπαξάζηαζε κε ηελ ππνθαζηζηνχζα ηελ ησξηλή αλάδνρν εηαηξεία, ε 

δαπάλε ηνπ νπνίνπ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ, ζεηηθψλ ή κε, πνπ ε Δπηηξνπή εθηίκεζε θαη 
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απνδέρζεθε αλεπηθχιαθηα ε ππνθαηάζηαηνο εηαηξεία, αλέξρεηαη αλαιπφκελε ζε 466.806,76€ (πιένλ 

Φ.Π.Α.)γηα ηελ απνπιεξσκή ηεο δαπάλεοησλ εξγαζηψλ απνθαηάζηαζεο ησλ δεκηψλ θαη ζε 15.000,00€ 

(πιένλ Φ.Π.Α.) γηα ηελ απνπιεξσκή ησλ ζεηηθψλ δεκηψλ αλαδφρνπ, θαη β) ε ππνθαηάζηαζε ηεο 

αλαδφρνπ εηαηξείαο απφ ηελ ΑΠΔΛΛΑ Α.Δ. ιφγσ αδπλακίαο ηεο λα νινθιεξψζεη ην έξγν. 

21. Σελ ζπλνιηθή δαπάλε ηεο ππνιεηπφκελεο παξνχζαο ζχκβαζεο πνπ ζχκθσλα κε ηα πην πάλσ (πξν 

Φ.Π.Α.) αλέξρεηαη ζην πνζφ 1.697.422,58€(=1.205.615,82€+466.806,76€+15.000,00€). 

22. Σν χςνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο πνπ πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ε ππνθαηάζηαηνο αλάδνρνο, πνπ 

αληηζηνηρηδφκελε ζε πνζνζηφ 5% ηεο κε ηελ ζπλνιηθή. εγθεθξηκέλεο δαπάλε ηνπ έξγνπ (πξν Φ.Π.Α.) 

χςνπο πνζνχ 3.247.311,00€, αλέξρεηαη ζε χςνο πνζνχ 162.365,55€,  

23. Σελ ππ’ αξ. 030/2019 απφθαζε δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ δήκνπ πάησλ – Αξηέκηδνο, πεξί 1εο 

αλακφξθσζεο Πξνυπνινγηζκνχ & ηξνπνπνίεζεο Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο Έξγσλ έηνπο 2019 (αξ. 

απφθαζε Ο.Δ. 037/2019), κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δηάζεζε πηζηψζεσλ ζηνλ Κ.Α. 30-7411.001 χςνπο 

πνζνχ 2.067.440,38€ ην έηνο 2019 γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 

24. Σν έγγξαθν ηνπ δήκνπ κε ην νπνίν δηαβηβάζηεθε ζηνλ ειεγθηή Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηηηθήο 

γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο ηεο ππ’ αξηζ. 12/28-1-2019 απφθαζεο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ δήκνπ 

πάησλ - Αξηέκηδνο (ΑΓΑ:ΩΘΓΜΩ1Υ-478). 

25. Σν έγγξαθν ηνπ ειεγθηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο πεξί ηεο ειεγρφκελεο λνκηκφηεηαο ηεο 

πην πάλσ απφθαζεο.  

26. Σν ππ’ αξ. πξση. 11843/10-04-2019 έγγξαθν ηνπ δήκνπ, κε ην νπνίν πξνζθιήζεθε ν Αλάδνρνο λα 

πξνζθνκίζεη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο παξνχζαο εξγνιαβηθήο ζχκβαζεο.  

27. Σν γεγνλφο φηη δελ απαηηείηαη πξνζπµβαηηθφο έιεγρνο (ζρεηηθή ε ππ’ αξ. 390/2011 απφθαζε ηνπ V’ 

Σκήκαηνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ). 

28. Σν ππ’ αξ. πξση. 14695/03-05-2019 ζρεηηθφ έγγξαθν ηεο ππνθαηάζηαηνπ αλαδφρνπ ΑΠΔΛΛΑ 

Α.Δ., κε ην νπνίν ππνβιήζεθαλ ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά – λνκηκνπνηεηηθά ηεο, θαζψο θαη ε 

ππ’ αξηζ. e-47359/03-05-2019 εγγπεηηθή επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ ΣΜΔΓΔ πνζνχ 162.365,55€ 

πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% Υ 3.247.311,00€ ηεο δαπάλεο γηα εξγαζίεο ηνπ ηειεπηαίνπ εγθεθξηκέλνπ 

4νπ ΑΠΔ. 

29. Σν γεγνλφο φηη ε ζχκβαζε κε ηελ ΑΠΔΛΛΑ Α.Δ. νπδεκία δπζκελή ζπλέπεηα πξνθάιεζε ζην 

εθηεινχκελν έξγν, αληηζέησο απνηέιεζε ηελ βέιηηζηε επηινγή θαηά ηα δηαιακβαλφκελα ζηελ ππ’ αξηζ. 

12/28-1-2019 απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ δήκνπ πάησλ - Αξηέκηδνο (ΑΓΑ:ΩΘΓΜΩ1Υ-

478).  

30. Σελ Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ, ηεο ππνθαηάζηαηνπ αλαδφρνπ, πεξί : α) κε 

ζπκκεηνρήο ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, β) κε δσξνδνθίαο, γ) κε απάηεο, δ) ηξνκνθξαηηθψλ 
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εγθιεκάησλ, ε) κε λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, θαη ζη) κε παηδηθήο 

εξγαζίαο θαη άιισλ κνξθψλ εκπνξίαο αλζξψπσλ.  

31. Σελ Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ, ηεο ππνθαηάζηαηνπ αλαδφρνπ, πεξί νξηζκνχ ηνπ 

αληηθιήηνπ θαη ηνπ επηθεθαιήο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ.  

32. Ο αλάδνρνο δηνξίδεη αληίθιεην ηνπ έξγνπ ηνλ θ. Λαινπδάθε Γεκήηξην  ηνπ Ζιία κε ΑΓΣ ΑΟ 

003215  κε Σαρ. Γηεχζπλζε Υίνπ 8  ζηελ Άλσ Γιπθάδα, Σ.Κ. 16561 (ηει. 2109614652) θαη θαηαζέηεη 

δήισζε απνδνρήο ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ. 

33. Σελ ππ’ αξ.16478/17-5-2019 ζχκβαζε ηεο ππνθαηάζηαηνπ αλαδφρνπ ΑΠΔΛΛΑ Α.Δ. ζηελ νπνία 

πεξηιακβάλνληαλ νη δαπάλεο : 

Δγκεκπιμένερ δαπάνερ                                           

(ύμβαζηρ Τποκαθιζηάμενηρ 

Αναδόσος) 

Ππο Φ.Π.Α. Φ.Π.Α. (24%) Με Φ.Π.Α. 

Κύπιαρ ύμβαζηρ (Με επισοπήγηζη ΠΓΔ                                                              

απμοδιόηηηαρ Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ) 
1.205.615,82 289.347,80 1.494.963,62 

Ππυηόκολλος Εημιών                                    

(Με Ίδιοςρ Πόποςρ Γήμος) 
481.806,76 115.633,62 597.440,38 

ύνολο Γαπανών 1.687.422,58 404.981,42 2.092.403,99 

34. Σελ ππ’ αξ.440/2021 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ δήκνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ν 

7
νο

 Α.Π.Δ. ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαλ νη δαπάλεο : 

Δγκεκπιμένερ δαπάνερ                                           

(με ηον 7ο Α.Π.Δ.) 
Ππο Φ.Π.Α. Φ.Π.Α. (24%) Με Φ.Π.Α. 

Κύπιαρ ύμβαζηρ (Με επισοπήγηζη ΠΓΔ                                                              

απμοδιόηηηαρ Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ) 
1.636.830,15 392.839,24 2.029.669,39 

Ππυηόκολλος Εημιών                                    

(Με Ίδιοςρ Πόποςρ Γήμος) 
481.806,76 115.633,62 597.440,38 

Απολογιζηικών Δπγαζιών                                      69.564,66 16.695,52 86.260,18 

ύνολο εγκεκπιμένυν Γαπανών 2.188.201,57 525.168,38 2.713.369,95 

35. Όηη κε ηνλ 30
ο
 εγκεκπιμένο λογαπιαζμό έρνπλ απνπιεξσζεί δαπάλεο : 1.735.481,91€ (ππο 

Φ.Π.Α.) ή 2.151.997,57€ (με Φ.Π.Α.) 





 

  7 

 

36. Σελ ππ’ αξ. 514/2021  (κε ΑΓΑ: ΦΜ2Χ1Υ-31Ξ) Απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ δήκνπ 

πάησλ – Αξηέκηδνο, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε ππνθαηάζηαζε ηεο ησξηλήο αλαδφρνπ εξγνιεπηηθήο 

επηρείξεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο κε ηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ΑΝΑΣΑΗΟ ΑΝΘΖ & ΗΑ 

Δ.Δ.. 

37. Σελ ππ’ αξ. πξση. 2377/24-01-2022  Πξφθιεζε ηνπ Πξντζηακέλνπ Γηεχζπλζεο Σερληθψλ 

Τπεξεζηψλ: α) γηα ηελ Πξνζθφκηζε Γηθαηνινγεηηθψλ Ννκηκνπνίεζεο & Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο 

Δθηέιεζεο θαη β) γηα ηελ Τπνγξαθή ηεο παξνχζαο χκβαζεο Τπνθαηάζηαζεο. 

38. Όηι με ηην παπούζα ζύμβαζη ζςμθώνυρ ηος ηελεςηαίος εγκεκπιμένος 7
ος

 Α.Π.Δ. θα 

αποπληπυθούν ζςνολικά δαπάνερ πξνο έγθξηζε εξγαζηψλ :  

452.719,66€ (ππο Φ.Π.Α.) (= 2.188.201,57€ - 1.735.481,91€) 

ή 

561.372,38€ (με   Φ.Π.Α.) (= 2.713.369,95€ - 2.151.997,57€) 

39. Όηι με ηην ςπ’ απ. 072/2022 Απόθαζη Οικονομικήρ Δπιηποπήρ, εγθξίζεθαλ νη αλαγθαίεο 

πηζηψζεηο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχκβαζεο, πνπ ζπκθψλσο ηνπ θάησζη Πίλαθα νη ρνξεγνχκελεο 

πηζηψζεηο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Σακείν Αλάπηπμεο αλέξρνληαη ζε 370.365,90 θαη απφ 

ηδίνπο πφξνπο δήκνπ ζε 191.006,48: 

 

Απαιηούμενερ πιζηώζειρ για ηην 

αποπεπάηυζη                                           

(με ηον 7ο Α.Π.Δ.) 

Ππο 

Φ.Π.Α. 

ε εςπώ 

Φ.Π.Α. 

(24%) 

ε εςπώ 

Με Φ.Π.Α. 

ε εςπώ 

Κύπιαρ ύμβαζηρ (Με 

επισοπήγηζη ΠΓΔ                                                              

απμοδιόηηηαρ Πεπιθέπειαρ 

Αηηικήρ) 

451.641,38 392.839,24 
560.035,31 

Ππυηόκολλος Εημιών                                    

(Με Ίδιοςρ Πόποςρ Γήμος) 

0,00 0,00 
0,00 

Απολογιζηικών Δπγαζιών                                     

(Με Ίδιοςρ Πόποςρ Γήμος) 

1.078,28 258,79 
1,337,07 

ύνολο εγκεκπιμένυν Γαπανών 
452.719,66 108.652,72 

561.372,38 

Γιαηιθέμενη Πίζηυζη από ηο Πεπιθεπειακό Σαμείο Ανάπηςξηρ 

ζύμθυνα με ηο ςπ’ απ. 961/25-2-22 έγγπαθο ηος 

370.365,90 
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Γιαηιθέμενη Πίζηυζη από ιδίοςρ πόποςρ ηος Γήμος 
191.006,48 

                                                       ΥΧΡΗ ΚΑΜΗΑ ΔΠΗΦΤΛΑΞΖ ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΧ: 

Ο πξψηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κε ηελ πην πάλσ ηδηφηεηα ηνπ αλαζέηεη ζηελ δεχηεξε ζπκβαιιφκελε 

ππνθαζηζηνχζα εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ηελ ησξηλή αλάδνρν, ηελ εθηέιεζε ησλ ππνιεηπνκέλσλ 

εξγαζηψλ νινθιήξσζεο ησλ αξρηθήο θαη 1
εο

 ζπκπιεξσκαηηθήο ζπκβάζεσλ, θαζψο επίζεο ησλ 

εξγαζηψλ πξσηνθφιινπ δεκηψλ θαη απνινγηζηηθψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 7
ν
 εγθεθξηκέλν Α.Π.Δ. 

ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΛΔΗΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΑΣΧΝ». 

Ζ ππνθαηάζηαζε ηεο ησξηλήο αλαδφρνπ εγθξίλεηαη γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ, ε ππνθαζηζηνχζα δε 

ηελ ησξηλή αλάδνρν εηαηξεία, αλαιακβάλεη φιεο ηηο επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο 

ππνγεγξακκέλεο ζπκβάζεηο (αξρηθήο θαη 1
εο

 ζπκπιεξσκαηηθήο ζπκβάζεσλ) θαη ηα εγθεθξηκέλα ηεχρε 

δεκνπξάηεζεο.  

Ζ πποϋπολογιζθείζα δαπάνη ηηρ παπούζαρ ζύμβαζηρ όπυρ ςπολογίζθηκε πιο πάνυ 

ανέπσεηαι ζε 452.719,66€ (ππο Φ.Π.Α.), ή, ζε 561.372,38€ (με   Φ.Π.Α.). 

Ζ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ππνθαηάζηαζεο ζα γίλεη ζχκθσλα µε ηνπο φξνπο θαη ηηο 

δηαηάμεηο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, κε ηα ηεχρε ηεο κειέηεο ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηνπ δήκνπ 

πάησλ – Αξηέκηδνο φπσο εγθξίζεθαλ θαη ζπκπιεξψζεθαλ ή ηξνπνπνηήζεθαλ έσο ζήκεξα, κε ηηο 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, κε ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή, κε ηηο Δηδηθή θαη Γεληθή πγγξαθέο 

Τπνρξεψζεσλ, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο αξρηθήο αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ηα ινηπά 

ζπκβαηηθά ηεχρε ή ζηνηρεία, φπσο φπσο απηά δηακνξθψζεθαλ έσο ζήκεξα κε ηνλ 7
ν
 Α.Π.Δ. θαη ηελ 1

ε
 

.. ηνπ έξγνπ. 

Όλερ οι πληπυμέρ ηος επγολαβικού ανηαλλάγμαηορ από ηον 31
ο
 λογαπιαζμό και εθεξήρ, θα 

γίνονηαι ζηην νέα ανάδοσο, ΑΝΑΣΑΗΟ ΑΝΘΖ & ΗΑ Δ.Δ. με ηην πποζκόμιζη ηιμολογίυν, 

αθού ππώηα διενεπγούνηαι οι πποβλεπόμενερ καηά ηιρ κείμενερ διαηάξειρ ςποσπευηικέρ 

κπαηήζειρ, για θόποςρ κ.λπ.. πος ιζσύοςν ζήμεπα.  

Ο αλάδνρνο ζα ηεξήζεη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί κέηξσλ αζθαιείαο, εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο, 

κέηξσλ πγηεηλήο θ.ιπ.. απνδερφκελνο φηη είλαη ν κφλνο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο, πνηληθά θαη 

αζηηθά, γηα ην νηνδήπνηε αηχρεκα πξνθιεζεί απφ ακέιεηα εθαξκνγήο ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θαη 

ησλ ελ γέλεη ππνρξεψζεψλ ηνπ, θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, εληφο ησλ εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ.  

Ο αλάδνρνο είλαη ν κφλνο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ λνκνζεηεκέλσλ 

φξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πεξίζζεηαο πιηθψλ εθζθαθψλ θαη ελ γέλεη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 
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θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, θαηά ηελ ηπρφλ εθκεηάιιεπζε ησλ πεγψλ ιήςεο πιηθψλ θαζψο θαη θαηά 

ηε κεηαθνξά θαη ρξεζηκνπνίεζε ησλ εγθεθξηκέλσλ ρψξσλ απφζεζεο πιενλαζκάησλ ησλ πξντφλησλ 

εθζθαθψλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.  

Ζ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ ζπκθσλείηαη θαη’ αξρήλ λα είλαη ε 14
η
-07-2022.  

Παξαηάζεηο ζηε ζπλνιηθή πξνζεζκία ζα δίλνληαη κφλν αλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ησλ 

θείκελσλ δηαηάμεσλ ησλ λφκσλ 3669/2008 θαη 4412/2016.  

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαζέζεη ζηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία «ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ 

ππνιεηπφκελνπ έξγνπ» θαζψο θαη νξγαλφγξακκα ηνπ εξγνηαμίνπ, ζχκθσλα κε ηελ ΔΤ, 

εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά θαη ησλ νηνδήπνηε άιισλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.   

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη επίζεο λα αζθαιίζεη ην έξγν θαη λα πξνζθνκίζεη επηθπξσκέλν αληίγξαθν 

ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ζηελ Τπεξεζία ζχκθσλα κε ηελ ΔΤ.   

Μεηά ηε βεβαησκέλε πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ζα ζπληεξεί ην έξγν γηα δηάζηεκα 

δεθαπέληε (15) κελψλ, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ ησλ λφκσλ 3669/2008 

θαη 4412/2016.  

Ζ δεχηεξε ησλ ζπκβαιινκέλσλ ππνθαηάζηαηνο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ, δειψλεη αλεπηθχιαθηα φηη 

απνδέρεηαη θαη αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ηνπ ππνιεηπφκελνπ έξγνπ, κε φινπο ηνπο πην πάλσ φξνπο ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο ππνθαηάζηαζεο, θαζψο θαη ηνπο φξνπο, ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ ηεπρψλ 

ηεο κειέηεο ησλ νπνίσλ έιαβε ζαθή, πιήξε θαη ηέιεηα γλψζε.  

Ζ ππνθαηάζηαηνο αλάδνρνο δειψλεη επίζεο φηη, ε αθξηβήο δηεχζπλζή ηεο είλαη: Λεσθφξνο 

Αιεμάλδξαο 7, ΣΚ 11473, Αζήλα Αηηηθήο, ζηελ νπνία ζα γίλεηαη ε νπνηαδήπνηε θνηλνπνίεζε εγγξάθνπ 

γηα λα επηθέξεη φια ηα λφκηκα απνηειέζκαηα είλαη ππνρξεσκέλε, θαζψο θαη φηη νηαδήπνηε κειινληηθή 

κεηαβνιή ηεο δηεχζπλζεο ηεο, κέρξη θαη ηελ πιήξε εθθαζάξηζε ηεο εξγνιαβίαο λα ηε δειψλεη έγγξαθα 

πξνο ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ακέζσο. 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ειέγρζεθε λνκηθά θαη ζπληάρζεθε ζε έμη (6) φκνηα αληίηππα κε πξσηφηππεο 

ππνγξαθέο, εθ ησλ νπνίσλ, ηξία (3) αληίγξαθα πήξε ν δήκνο γηα ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ θαη ηξία 

(3) αληίγξαθα ν ππνθαηάζηαηνο αλάδνρνο.   

 

 

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

 Για ηο Γήμο πάηυν  Για ηην Ανάδοσο  

  Δπγοληπηική Δπισείπηζη 
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