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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΟ:   «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», προϋπολογισμού 17.000.000,00 Ευρώ 
(πλέον Φ.Π.Α.).

    ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (με ΦΠΑ)    :        11.943.514,10€

Άθροισμα δαπάνης εργασιών κατά την προσφορά (Σπ) : 7.338.769,03€
Γ.Ε & Ο.Ε. 18%   *  (Σπ) : 1.320.978,43€
Συνολική Δαπάνη Έργου  ΣΔΕ : 8.659.747,46€
Απρόβλεπτα  9%  *  ( ΣΔΕ) : 779.377,27€
Σύνολο Εργασιών  (χωρίς Φ.Π.Α. και Αναθεώρηση) : 9.439.124,73€
Αναθεώρηση : 24.748,67€
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ : 152.542,37 €
ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών : 15.450,41 €
Σύνολο Δαπάνης του Έργου χωρίς ΦΠΑ : 9.631.866,18€
ΦΠΑ 24% : 2.311.647,88€

Σύνολο Δαπάνης του Έργου με Φ.Π.Α. :   11.943.514,10€

Στην Αθήνα σήμερα 21/12/2020 ημέρα Δευτέρα στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής  
(Λ. Συγγρού 15-17), οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

ΑΦ ΕΝΟΣ,
ΤΟ  Ν.Π.Δ.Δ.  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ,  που  εδρεύει  στην  Αθήνα  Λεωφόρο  Συγγρού  15-17,
εκπροσωπούμενο  από  τον  Περιφερειάρχη  Αττικής  ΓΕΩΡΓΙΟ  ΠΑΤΟΥΛΗ,  ο  οποίος  εν
προκειμένω ενεργεί σύμφωνα με την Νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων και συγκεκριμένα
το  Ν.4412/2016  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει,  τις  διατάξεις  του  Ν.3852/2010  «Νέα
Αρχιτεκτονική  τα  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης»,  το  Π.Δ.  7/2013  (ΦΕΚ26Β’/31-1-2013)  «Όργανα  που  αποφασίζουν  ή
γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών του Ν.3316/2005
κλπ», και εκπροσωπεί με την ιδιότητα αυτή την Περιφέρεια Αττικής, αποκαλούμενη εφεξής
«Εργοδότης» και

ΑΦ ΕΤΕΡΟΥ,
Ο Οικονομικός Φορέας με την επωνυμία  «ΕΡΕΤΒΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε."», έχει έδρα την οδό
Τιμ.  Φιλήμονος 15 Τ.Κ.  11521,  τηλ.  2108705800,  φαξ 2108705880,  email:  info  @  eretbo  .  gr  ,
ΑΦΜ 094249917, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΕΕΠ 7078 και νομίμως εκπροσωπούμενος  από
τον  κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΡΩΜΟΣΙΟ του Αλεξάνδρου, κάτοικο Αθήνας, οδός Τιμ. Φιλήμονος αρ. 15,
Τ.Κ.  11521  με  αριθμό δελτίου  ταυτότητας ΑΒ 649456,  σύμφωνα με  το  από 20/11/2020
πρακτικό, καλούμενος εφεξής «Ανάδοχος», συμφώνησαν τα παρακάτω:

Ο εκπρόσωπος του πρώτου των συμβαλλομένων αφού έλαβε υπόψη  του:
1. Το  Ν.3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης

Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα.
2. Το  Π.Δ.  145/2010  (ΦΕΚ  238  Α’/27-12-2010),  «Οργανισμός  της  Περιφέρειας  Αττικής»,

όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ. 44403 του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ.
2494.Β/04-11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
της  Περιφέρειας  Αττικής»,  την  υπ’αρ.109290/39629/2016  Απόφαση  του  Γ.Γ.
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Αττικής  (ΦΕΚ  4251/Β/29-12-2016)  «Έγκριση  της
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υπ’αρ.438/2016 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με
την  οποία  τροποποιείται  ο  Οργανισμός  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  της  Περιφέρειας
Αττικής»  και  την  υπ’αρ.37419/13479/2018  Απόφαση  του  Γ.Γ.  Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β/11-5-2018) «Έγκριση της υπ’ αρ. 121/2018 Απόφασης
του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με  την οποία τροποποιείται-
επικαιροποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» . 

3. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ26/τ.Α΄/31-1-13), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και
λοιπές  σχετικές  ρυθμίσεις  σε  θέματα  έργων,  μελετών  και  Π.Υ.  του  Ν.3316/05  –
Αρμοδιότητες Περιφερειών».

4. Τις  ισχύουσες  διατάξεις  περί  κατασκευής δημοσίων έργων,  του  Ν.4412/2016,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την  υπ’  αριθμ.  423/2017  (ΑΔΑ:  ΨΦ8Ν7Λ7-ΦΩΨ)  Απόφαση  του  Περιφερειακού
Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων
έργων για το οικονομικό έτος 2018.

6. Την υπ’ αριθμ. 425/2017 (ΑΔΑ: 6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος
2018.

7. Την  από  06-12-2017
Προγραμματική  Σύμβαση  μεταξύ  της  Περιφέρειας  Αττικής  και  του  Δήμου  Αγίας
Παρασκευής.

8. Την  συνταχθείσα
μελέτη  που  έγινε  με  μέριμνα  του  Δήμου  Αγίας  Παρασκευής  και  εγκρίθηκε  με  την
υπ΄αριθμ.  257/2017  Απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου  Αγίας
Παρασκευής.

9. Το  ΦΕΚ  27Δ/1970
«περί τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Αγίας Παρασκευής», σύμφωνα με το
οποίο καθορίστηκε η χρήση του χώρου. 

10. Το  με  αρ.  πρωτ.
39827/2011/22-6-2011  έγγραφο  της  Περιφέρειας  Αττικής/Δνση  Περιβάλλοντος  και
Χωρικού  Σχεδιασμού/Τμήμα  Περιβάλλοντος,  με  θέμα  τη  βεβαίωση  απαλλαγής  από
περιβαλλοντική αδειοδότηση για το έργο του θέματος. 

11. Την  υπ΄  αριθμ.
162/18-06-2013 Άδεια Δόμησης (ΑΔΑ : ΒΕΖΔΩ6Υ-650) για το αντικείμενο της μελέτης
που εκδόθηκε από τον Δήμο Αγίας Παρασκευής/ Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης.

12. Την  υπ΄  αριθμ.
2821/03-01-2018  Απόφαση  του  Αντιπεριφερειάρχη  Οικονομικών  της  Περιφέρειας
Αττικής  (ΑΔΑ  :  Ω82Ο7Λ7-Ο0Γ)  με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  ανάληψη  υποχρέωσης
πίστωσης από τον  ΚΑΕ  02.072.9733.02.02201  με  δέσμευση  πολυετούς  υποχρέωσης
συνολικού ύψους 21.080.000 € . 

13. Την  υπ΄αριθμ.
746420/5-10-2020  Απόφαση  του  Αντιπεριφερειάρχη  Οικονομικών  της  Περιφέρειας
Αττικής  (ΑΔΑ  :  99ΩΟ7Λ7-Ξ65)  με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  ανάληψη  υποχρέωσης
πίστωσης από τον  ΚΑΕ  02.072.9733.02.02201  με  δέσμευση  πολυετούς  υποχρέωσης
συνολικού ύψους 11.943.514,10 €  

14. Την  υπ’  αριθμ.
957/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία
εγκρίθηκε το σχέδιο Διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας μέσω Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)  και  τα  τεύχη  δημοπράτησης,  2)  η
διενέργεια του Διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, 3) η δημοσίευση της διακήρυξης στο
ΚΗΜΔΗΣ, 4) το σχέδιο της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο
και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής 5) το σχέδιο της προκήρυξης διαγωνισμού
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε)  για το έργο  «ΑΝΕΓΕΡΣΗ
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ΝΕΟΥ  ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ  ΜΕΓΑΡΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΑΓΙΑΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ»,  προϋπολογισμού
17.000.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). 

15. Την  υπ’  αριθμ.
2107/2018  Απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της  Περιφέρειας  Αττικής  (ΑΔΑ:
ΩΠ687Λ7-ΜΤ0)  για την σύσταση της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ
ΝΕΟΥ  ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ  ΜΕΓΑΡΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΑΓΙΑΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ»,  προϋπολογισμού
17.000.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). 

16. Το  διαγωνισμό  του  έργου  με  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών,  την
30/7/2018 και ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης την  3/8/2018.

17. Την υπ’ αριθμ. 3181/2018 (ΑΔΑ: ΩΙΧΕ7Λ7-ΘΥΥ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
της  Περιφέρειας  Αττικής  με  την  οποία  εγκρίθηκε  το  1ο  Πρακτικό  της  Επιτροπής
Διαγωνισμού.

18. Την  υπ’  αριθμ.
1776/2020 (ΑΔΑ: ΨΟ2Β7Λ7-ΝΟΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου
για τον δεύτερο μειοδότη και η κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα
«ΕΡΕΤΒΟ  ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε."», με την προσφερθείσα μέση έκπτωση (Εμ)
43,73%  και Σύνολο Δαπάνης του Έργου 9.631.866,18€ (πλέον ΦΠΑ) ή 11.943.514,10 €
(με  ΦΠΑ),  με  έκπτωση  επί  των  απολογιστικών  μόνο  επί  του  ποσοστού  18%  του
εργολαβικού οφέλους, και αναλύεται σε: 

       Σύνολο Δαπάνης Εργασιών κατά την Προσφορά            :    7.338.769,03€ 
ΓΕ & ΟΕ (18%)          :    1.320.978,43€
Απρόβλεπτα (9%)          :       779.377,27€ 
Αναθεώρηση          :         24.748,67€
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ                                                 :        152.542,37€
ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών                                                         :          15.450,41€
ΦΠΑ (24%)          :     2.311.647,88€ 

19. Τα  έγγραφα  της  σύμβασης  με  βάση  τα  οποία  θα  εκτελεστεί  το  έργο,  όπως
αναφέρονται στο άρθρο 5 της διακήρυξης.

20. Την  πράξη  με  αρ.  736/2020  του  Ε΄  Κλιμακίου  του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου  για  το
παραπάνω έργο.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ  στο  δεύτερο  των  συμβαλλομένων,  δηλαδή  τον  Οικονομικό  Φορέα  με  την
επωνυμία  «ΕΡΕΤΒΟ  ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ.  "ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε."», ο οποίος και αποδέχεται,  την εκτέλεση του
έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», η οποία
θα διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 και Ν.3669/2008 (ΚΔΕ), όπως ισχύουν
και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με :
1. Τους όρους και τα περιεχόμενα των εγγράφων της σύμβασης με βάση τα οποία θα
εκτελεστεί  το  έργο,  όπως  αναφέρονται  στο  άρθρο  5  της  διακήρυξης  ήτοι:  α)  του
συμφωνητικού  β)  της  διακήρυξης,  γ)  της  οικονομικής  προσφοράς,  δ)  του  τιμολογίου
δημοπράτησης,  ε)  της  ειδικής  συγγραφής  υποχρεώσεων  (Ε.Σ.Υ.),  στ)  της  τεχνικής
συγγραφής υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα παραρτήματά τους,
ζ) της Τεχνικής Περιγραφής, η) του Προϋπολογισμού Δημοπράτησης, θ)των Εγκεκριμένων
Μελετών του έργου, ι)του εγκεκριμένου Χρονοδιαγράμματος Κατασκευής του έργου. 
2. Την από 25-7-2018 οικονομική προσφορά του αναδόχου, όπως αυτή έχει γίνει δεκτή με
την υπ’ αριθμ.  3181/2018 (ΑΔΑ: ΩΙΧΕ7Λ7-ΘΥΥ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Αττικής, όπως διαμορφώνεται με έκπτωση επί των απολογιστικών μόνο επί
του ποσοστού 18% του εργολαβικού οφέλους.
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Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της παρούσης σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των
έντεκα εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων δεκατεσσάρων
ευρώ και δέκα λεπτών (11.943.514,10 €).  Στο πιο πάνω συνολικό οικονομικό αντικείμενο
των  11.943.514,10  €  συμπεριλαμβάνεται  το  ποσό  που  αντιστοιχεί  στο  Φόρο
Προστιθέμενης  Αξίας  (Φ.Π.Α.  24%),  ο  οποίος  βαρύνει  τις  πιστώσεις  του  έργου  και
ανέρχεται  στο  ποσό  των  δύο  εκατομμυρίων  τριακοσίων  έντεκα  χιλιάδων  εξακοσίων
σαράντα  επτά  ευρώ  και  ογδόντα  οκτώ  λεπτών (2.311.647,88€). Το  ποσό  αυτό  θα
καταβληθεί κατ’ εφαρμογή του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει. 

Το  έργο  χρηματοδοτείται  από  τον  προϋπολογισμό  της  Περιφέρειας  Αττικής  με  ΚΑΕ:
02.072.9733.02.02201, συνολικής πίστωσης 21.080.000 €.

Εργασίες  επιπλέον  των  συμβατικών  ποσοτήτων  θα  εκτελεστούν  μόνο  υπό  τις
προϋποθέσεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.
 Όσον  αφορά  τη  διαχείριση  των  «επί-έλασσον»  δαπανών  εφαρμόζεται  η  Διακήρυξη
(άρθρο 11 παρ.11.43), που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και το άρθρο
156 παρ.3 του Ν.4412/16.
Δεν  προβλέπεται  η  χορήγηση  προκαταβολής  στον  ανάδοχο,  σύμφωνα  με  τα
αναφερόμενα στο άρθρο 16 της διακήρυξης.
Σε  περίπτωση  μη  πληρωμής  λογαριασμού,  εντός  της  προθεσμίας  που  ορίζουν  οι
διατάξεις περί Δημοσίων Έργων, θα οφείλεται ο αντίστοιχος τόκος υπερημερίας, σύμφωνα
με τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 152 παρ.9 του Ν.4412/2016.

Ο ανάδοχος όχι αργότερα από δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της
σύμβασης,  θα προσκομίσει τουλάχιστον  Cover Note ασφαλιστηρίου συμβολαίου κατά
παντός κινδύνου (contractor’s all  risk) περιλαμβανομένων και των περιπτώσεων ζημιών
από ανωτέρα βία για την ασφαλιστική κάλυψη του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 144
παρ.4 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της Ε.Σ.Υ. Η ασφαλιστική κάλυψη θα γίνει αρχικώς
για το Συμβατικό Τίμημα του Έργου (πλην ΦΠΑ) ήτοι, τη συνολική συμβατική δαπάνη του
έργου (χωρίς ΦΠΑ) και θα αναπροσαρμόζεται ώστε κάθε φορά να συμπεριλαμβάνει τις
τυχόν τροποποιήσεις  (θετικές ή αρνητικές)  του Συμβατικού Αντικειμένου.  Η διάρκεια της
ασφάλισης  αρχίζει  με  την  υπογραφή  του  Εργολαβικού  Συμφωνητικού  και  λήγει  με  το
πέρας της περιόδου "υποχρεωτικής συντήρησης".

Επίσης έχει την υποχρέωση της κατάρτισης του  Φ.Α.Υ. του έργου.

Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  με  δαπάνες  του,  όχι  αργότερα  από  δεκαπέντε  (15)
ημερολογιακές  ημέρες από την υπογραφή της  σύμβασης να τοποθετήσει  σε  εμφανή
θέση  δύο  (2) Πινακίδες  Αναγγελίας  Έργου  που  θα κατασκευάσει  και  οι  οποίες  θα
παραμείνουν στο έργο μέχρι την οριστική παραλαβή του.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το έργο μέσα σε
συνολική προθεσμία   τριάντα (30) μηνών   από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας  
σύμβασης. 

Σε  περίπτωση  υπέρβασης,  με  υπαιτιότητα  του  δευτέρου  των  συμβαλλομένων,  των
παραπάνω προθεσμιών επιβάλλεται  στον δεύτερο των συμβαλλομένων ποινική  ρήτρα
σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει. 

Ο Ανάδοχος του έργου έχει την υποχρέωση Διαχείρισης των Α.Ε.Κ.Κ σύμφωνα με την ΚΥΑ
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010). 

Ο  Ανάδοχος  του  έργου  μετά  από  την  αποπεράτωση  των  εργασιών  διαχείρισης  των
Α.ΕΚ.Κ.  οφείλει να καταθέσει  στην Υπηρεσία που επιβλέπει το έργο, βεβαίωση παραλαβής
των αποβλήτων από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, όπως προβλέπεται
στην παρ. 3, (εδ. α.3) του άρθρου 7 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010). 
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Α.Δ.Α.Μ.                           .

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων, δηλαδή ο οικονομικός φορέας «ΕΡΕΤΒΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ-
ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "ΕΡΕΤΒΟ
Α.Ε."»,   δηλώνει ότι αποδέχεται τα ανωτέρω ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνει την εκτέλεση
του έργου, αντί του συνολικού ποσού των 11.943.514,10 € σύμφωνα με την μελέτη και τα
λοιπά τεύχη του έργου.
Επίσης δηλώνει ότι θα εφαρμόσει πιστά τους όρους της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα
με τις οδηγίες και τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής
και θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις των
Δημοσίων έργων, για την εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρμογή της σύμβασης.

Ο ανάδοχος του έργου, δηλαδή ο οικονομικός φορέας «ΕΡΕΤΒΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  με  δ.τ.  "ΕΡΕΤΒΟ  Α.Ε."»,
κατέθεσε στην Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (σύμφωνα με το άρθρο 17 της
διακήρυξης) την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης υπ’ αριθμόν LD2032500101/20-11-
2020,  ποσού  481.593,31€,  εκδόσεως  ATTICA BANK που  αποτελεί  το  5% της  αξίας  της
σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται  ο  Φ.Π.Α.  σύμφωνα με  τα οριζόμενα στο άρθρο 72
παρ.1.β) του Ν. 4412/2016. 

Ο ανάδοχος του έργου, δήλωσε ότι  ορίζεται αντίκλητος της εταιρίας η κα  Σταυρούλα
Σταυροπούλου  με ΑΔΤ Ξ288570, με στοιχεία επικοινωνίας:  οδός Τιμ. Φιλήμονος 15, Αθήνα,
Τ.Κ. 11521, τηλ. 2108705800, φαξ 2108705880, email: info  @  eretbo  .  gr   , η οποία αποδέχθηκε
τον διορισμό της με την από 23-11-2020 υπεύθυνη δήλωσή της.

Για  κάθε  διαφορά  που  προκύπτει  από  την  παρούσα  σύμβαση  αρμόδια  είναι  τα
Δικαστήρια Αθηνών.

Η  παρούσα  σύμβαση  συντάχθηκε,  βεβαιώθηκε  και  υπογράφηκε  από  τους  δυο
συμβαλλόμενους σε έξι (6) όμοια αντίτυπα και τα δυο λαμβάνει ο ανάδοχος.

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
«ΕΡΕΤΒΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
με δ.τ. "ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε."»

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΩΜΟΣΙΟΣ
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