
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο:   ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ  ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΧΩΡΟΥ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΤΑΦΗΣ  ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ 
(ΧΥΤΥ)  ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΙ  ΜΙΚΡΟΥ  ΧΥΤΥ  ΣΤΑ 
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ 
Προϋπολογισμός: 6.300.000,00  Ευρώ
                               (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ      :           2.989.325,29 
€

Συνολική Δαπάνη Εργασιών ( Σ.Δ.Ε. ) :           1.721.599,75 €
Γ.Ε & Ο.Ε (18%)  :                 309.887,96 €
Σύνολο  :                       2.031.487,71 €
Ποσό απρόβλεπτων (15%) :      304.723,16 €
Απολογιστικά :    54.189,50 €
Σύνολο :                                                        2.390.400,37 €
Αναθεώρηση :                   20.345,83 €
Σύνολο :                       2.410.746,20 €
Φ.Π.Α. (24%)  :                                          578.579,09 € 

Υπάρχουσα εγκεκριμένη πίστωση :                   6.300.000,00 €

Στην Αθήνα σήμερα   8 / 11 /2016  ημέρα   Τρίτη  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  Λ.  Συγγρού  15-17,  με  ΑΦΜ 

997875116  &  Δ.Ο.Υ.  ΚΑ΄  Αθηνών,  νομίμως  εκπροσωπούμενο,  από την  Περιφερειάρχη  ΡΕΝΑ 
ΔΟΥΡΟΥ,  η οποία εν προκειμένω ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση 

της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκε με τους 

Ν.4070/2012Ν και ισχύει σήμερα, Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α΄90/18-4-2013) και ισχύει σήμερα, καθώς 

και των Ν.3263/2004, Ν.3621/2007, του Ν.Δ.496/74 όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του 

Ν.Δ.220/1974,  του  Ν.250/76  και  του  Ν.  369/76,  του  Ν.3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», του Π.Δ.145/2010 

(ΦΕΚ238/Α΄/27-12-2010) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθ. Πρωτ.44403/20-10-2011 απόφαση 

Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/4-11-11),  του Ν.4071/2012,  του Π.Δ.  7/2013 (ΦΕΚ26/31-01-

2013), το Ν. 4281/14 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα 

Υπουργείου  Οικονομικών  και  άλλες  διατάξεις»  και  τέλος  της  με  αρ.  6/2011  Εγκυκλίου  του 

Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) σχετικά 

με  τις  Δημόσιες  Συμβάσεις  έργων,  προμηθειών και  Υπηρεσιών της  Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01-01-2011, και εκπροσωπεί με την ιδιότητα αυτή την Περιφέρεια 

Αττικής, αποκαλούμενη εφεξής «Εργοδότης» και 
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ΑΦ ΕΤΕΡΟΥ,

Η Εταιρία ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ με έδρα στην Σαλαμίνα, στην Λεωφ. Σαλαμίνας αρ.235 Τ.Κ..18 900, 

(τηλ: 210 46 40 271 και fax: 210 46 44 020), καλούμενη εφεξής «Ανάδοχος», συμφώνησαν τα 

παρακάτω :

Η εκπρόσωπος του πρώτου των συμβαλλομένων αφού έλαβε υπόψη της :

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2. Τον Ν.4071/12 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη 

διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

3. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής»  (ΦΕΚ 238Α/2010)

4. Την  υπ’  αρ.  44403/20-10-2011  υπουργική  απόφαση  (ΦΕΚ Β΄  2494/4-11-2011)  «Έγκριση 

τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».

5. Το Ν. 4146/2013 « Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές 

6. Το Ν.  4258/2014  «Διαδικασία  Οριοθέτησης  και  ρυθμίσεις  θεμάτων  για  τα  υδατορέματα  − 

ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.»

7. Τις διατάξεις του  Π.Δ.7/2013  «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές 

ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση 

δημοσίων  συμβάσεων  εκπόνησης  μελετών  και  παροχής  συναφών  υπηρεσιών  και  άλλες 

διατάξεις» (Α΄42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».

8. Την με αριθμό 523/2016 (12η Συνεδρίαση 04-03-2016) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

με την οποία εγκρίθηκε τo αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ 
ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΥ ΧΥΤΥ 
ΣΤΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ», που έγινε στις 17/11/2015 και κατακυρώθηκε στην «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ», με 

γενική  μέση  τεκμαρτή  έκπτωση,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  απολογιστικών  εργασιών, 

πενήντα τρία και σαράντα πέντε τοις εκατό (53,45%) και συνολική δαπάνη έργου 2.989.325,29€ 
με ΦΠΑ ήτοι: συμβατική δαπάνη εργασιών: 1.721.599,75€, ΓΕ & ΟΕ: 309.887,96€, απρόβλεπτα: 

304.723,16€, απολογιστικά: 54.189,50€,   αναθεώρηση  20.345,83€  και  Φ.Π.Α.(24%): 

578.579,09€.
ΑΝΑΘΕΤΕΙ στον δεύτερο των συμβαλλομένων «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ.» ο οποίος και αποδέχεται, 

την εκτέλεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ  ΚΑΙ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΧΩΡΟΥ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΤΑΦΗΣ 
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΥ ΧΥΤΥ ΣΤΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ»,  το οποίο 

θα διέπεται από τις διατάξεις των Νόμων 3669/08 (ΚΔΕ),  Ν.4070/12,  N. 4146/2013, και  Π.Δ. 

7/2013 όπως ισχύουν σήμερα.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με :
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1. Τους  όρους  του  παρόντος  συμφωνητικού,  της  διακήρυξης  και  τα  περιεχόμενα  της 

μελέτης  του  έργου,  που  αποτελείται  από  οικονομική  προσφορά,  τιμολόγιο  μελέτης, 

προϋπολογισμό μελέτης, τεχνική περιγραφή, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, ΣΑΥ, ΦΑΥ, και 

η οποία έχει εγκριθεί με την 154627/25-08-2015 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 

Νήσων.

2. Την από 17/11/2015 οικονομική προσφορά της αναδόχου εταιρείας 

Το  συνολικό  οικονομικό  αντικείμενο  της  παρούσης  σύμβασης  ανέρχεται  στο  ποσό  των  δύο 

εκατομμυρίων  εννιακοσίων  ογδόντα  εννέα  χιλιάδων  τριακοσίων  είκοσι  πέντε  ευρώ και 
είκοσι εννέα λεπτών  (2.989.325,29 €). 
Στο ανωτέρω συνολικό οικονομικό αντικείμενο των  2.989.325,29 €  συμπεριλαμβάνεται το ποσό 

που αντιστοιχεί στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α. 24%), ο οποίος βαρύνει τις πιστώσεις του 

έργου και  είναι  πεντακόσιες  εβδομήντα  οκτώ χιλιάδες  πεντακόσια  εβδομήντα  εννέα  ευρώ και 

εννέα λεπτά   (578.579,09 €). 
Το ποσό αυτό θα καταβληθεί κατ’ εφαρμογή του Ν.3669/2008 όπως ισχύει σήμερα.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 

από Εθνικούς Πόρους μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 (ΠΔΕ).

Η τυχόν αποζημίωση εξ αναθεωρήσεως τιμών θα βαρύνει την πίστωση του έργου όπως ορίζει ο 

Ν. 3669/2008 όπως ισχύει σήμερα.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος  να πληρώσει τις νόμιμες κρατήσεις, τέλη και εισφορές όπως 

προβλέπεται για την εκτέλεση έργων που χρηματοδοτούνται από πιστώσεις Περιφέρειας Αττικής.

Δε  θα  εκτελεστούν  εργασίες  επί  πλέον  των συμβατικών ποσοτήτων,  αν   προηγουμένως  δεν 

υπάρχει έγκριση για την εκτέλεση και την απαιτούμενη πληρωμή, των επιπλέον  εργασιών.

Όσον αφορά τη διαχείριση των «επί-έλασσον» δαπανών εφαρμόζεται η Διακήρυξη, που αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, άρθρο 57 παρ.4 του Ν.3669/08, καθώς και οι διατάξεις του 

Ν.3621/2007 και των σχετικών εγκυκλίων.

Σε περίπτωση μη πληρωμής λογαριασμού εντός της προθεσμίας που ορίζουν οι διατάξεις περί 

Δημοσίων Έργων θα οφείλεται ο αντίστοιχος τόκος υπερημερίας.

Ο ανάδοχος το ταχύτερο δυνατόν θα προσκομίσει  σύμφωνα με το άρθρο 45  του Ν3669/2008, 

όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  σήμερα,  ασφαλιστήριο  συμβόλαιο  κατά  παντός  κινδύνου 

(contractor’s  all  risk)  ασφαλιστική  κάλυψη  του  έργου,  μιας  ή  περισσοτέρων  ασφαλιστικών 

εταιρειών που μπορούν σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία να ασφαλίζουν τέτοια έργα.  Η 

διάρκεια του θα καλύπτει τον χρόνο μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου. 

Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  κατασκευάσει  και  να  αποπερατώσει  το  έργο  μέσα  σε 

προθεσμία δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης. 

Για κάθε ημέρα υπαίτιας από μέρους του υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας επιβάλλεται 

στον Ανάδοχο ποινική ρήτρα, που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 3669/2008 όπως 

ισχύει σήμερα.

Ο ανάδοχος υποχρεούται με έξοδά του, μέσα σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης 

και  προ  της  ενάρξεως  των  εργασιών,  στην  ανάρτηση  πληροφοριακής  πινακίδας  σε 
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χαρακτηριστικό  σημείο,  όπου  θα  αναγράφεται  ο  τίτλος  του  έργου,  ο  φορέας  κατασκευής,  ο 

φορέας χρηματοδότησης, η επιβλέπουσα υπηρεσία και ο ανάδοχος του έργου. 

Ο δεύτερος  των  συμβαλλομένων,  δηλαδή  η  «ΖΙΤΑΚΑΤ  ΑΤΕΒΕ»,  δηλώνει  ότι  αποδέχεται  τα 

ανωτέρω ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου, αντί του συνολικού ποσού των 

2.989.325,29 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 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 του επιβλέποντα, της Διευθύνουσας Υπηρεσίας  και θα ληφθούν 

όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 22 της Ε.Σ.Υ., την Τεχνική 

Προδιαγραφή Εκτελουμένων Έργων που εγκρίθηκε με την αρ. ΔΙΠΑΔ/οικ.502/1-7-03 Υπουργική 

Απόφαση  (ΦΕΚ  946Β’/9-7-03),  την  Υπουργική  Απόφαση  (ΦΕΚ  905Β’/20-5-11)  έγκρισης 

προδιαγραφών  και  οδηγιών  σήμανσης  εκτελούμενων  έργων  (ΟΜΟΕ-  ΣΕΕΟ)  και  τις  λοιπές 

κείμενες διατάξεις των Δημοσίων έργων, για την εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρμογή της 

σύμβασης και την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν.3669/08 όπως ισχύει σήμερα. 

Η ανάδοχος του έργου  «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ», κατέθεσε στην ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, (σύμφωνα με το άρθρο 

17 της διακήρυξης) την υπ’ αριθμόν  1715658/25-10-2016  εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ποσού  120.537,31 €, σύμφωνα με τα οριζόμενα του αρ. 157 παρ. 1β. 

του Ν. 4281/2014. 

Η  ανάδοχος  του  έργου  «ΖΙΤΑΚΑΤ  ΑΤΕΒΕ»,  μέσω  υπεύθυνης  δήλωσης αποδέχεται  η 

επικοινωνία να γίνεται με το fax: 210 46 44 020 και ορίζει αντίκλητό της τον Νικολάου Δημήτριο 

του Σταύρου,  κάτοικο Κερατσινίου οδός Βλαχαβα 27-29, τηλέφωνο 210 4640271 & fax 210 46 44 

020 και ο οποίος απεδέχθη τον ορισμό με υπεύθυνη δήλωση.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους δυο συμβαλλόμενους 

σε έξι (6) όμοια αντίτυπα και τα δυο (2) λαμβάνει ο ανάδοχος.

                                                           ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ. 

         ΔΟΥΡΟΥ  ΡΕΝΑ                                                                  ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
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