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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  

 

Ταχ. Δ/νση:  Ερμού 28 και Κ. Πλειώνη 

Λαύριο  - 195 00 

Τηλέφωνο:  (2292) 0 22109 

Fax:              (2292) 0 26512 

 

ΕΡΓΟ: ‘ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ 

ΖΩΝΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ’ 

 

 

                    Λαύριο 22.03.2018  

                                            Αρ. Πρωτ. 1034 

 

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

223.609,61 € + (15 % ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ) 33.541,44 € = ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 257.151,05 €. 

 

Στο Λαύριο σήμερα, 22 Μαρτίου 2018, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ: 

 

Α. Της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Τηλεθέρμανσης 

Λαυρεωτικής (Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.), που εδρεύει στο Λαύριο, οδός Ερμού 28 και Κ. 

Πλειώνη και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό της, κ. Λουκά Δημήτριο και 

προς χάριν συντομίας θα αποκαλείται «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» και 

 

Β. Τον κο. Κανελλόπουλο Ιωάννη – Πολιτικό Μηχανικό, νόμιμο εκπρόσωπο της 

εταιρείας: «ΛΙΘΟΣ Α.Τ.Ε.» με Α.Φ.Μ. 999964932 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και έδρα: 

ΛΕΩΦ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 14 – Τ.Κ 13451 ΑΘΗΝΑ και που χάριν συντομίας θα 

αποκαλείται στο εξής: «ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ», 

 

Άρθρο 1
ο
 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

- Τη Διακήρυξη & τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου 
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- Την υπ. αρίθμ. 68 / 2015 απόφαση του Δ.Σ .της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. με ΑΔΑ: 

7Ε3ΟΟΕΙΜ-ΤΒ9 και θέμα: «Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού του υποέργου: ‘Αποχέτευση παραλιακής ζώνης Λαυρίου’ της 

Πράξης: ‘Ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης Λαυρίου’ και 

κατακύρωση Αναδόχου» 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2787 / 29-09-2017 Απόφαση Ένταξης της πράξης με 

τίτλο: «Αποχέτευση Παραλιακής Ζώνης Λαυρίου» με κωδικό ΟΠΣ 5009872 

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» 

- Την υπ. αρίθμ. 337 / 2017 απόφαση του Δ.Σ .της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. με ΑΔΑ: 

Ω3ΘΧΟΕΙΜ-ΣΜ3 και θέμα: «Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών 

για την: ‘Αποχέτευση παραλιακής ζώνης Λαυρίου’ και κατακύρωση 

Αναδόχου» 

- Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 741 / 05-03-2018 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ προς τον 

Ανάδοχο του Έργου και θέμα: «Πρόσκληση για υπογραφή της Εργολαβικής 

Σύμβασης & Προσκόμισης της εγγυητικής επιστολής Καλής Εκτέλεσης για το 

έργο: “Αποχέτευση Παραλιακής Ζώνης Λαυρίου”» 

- Τις διατάξεις του 4412/2016 

- Ν. 1069/80 και 

- Τον προϋπολογισμό του 2018 (υπ’ αριθμ. 02 / 01-01-2018 Α.Α.Υ),  

 

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα παρακάτω: 

 

Ο πρώτος των συμβαλλομένων ενεργώντας με την ιδιότητα του Εργοδότη, 

αναθέτει στον δεύτερο την εκτέλεση του ανωτέρω έργου. 

 

Τα προσφερθέντα ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα εργασιών είναι τα εξής: 

1
η
 Ομάδα – Χωματουργικά: Πενήντα πέντε τοις εκατό (55 %) 

2
η
 Ομάδα – Κατασκευές από σκυρόδεμα: Πενήντα δύο τοις εκατό (52 %) 

3
η
 Ομάδα – Σωληνώσεις – Δίκτυα: Πενήντα δύο τοις εκατό (52 %) 

4
η
 Ομάδα – ΗΛΜ Εξοπλισμός: Πενήντα δύο τοις εκατό (52 %) 
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Το οικονομικό αντικείμενο της εργολαβίας ανέρχεται σε: 

 

223.609,61 € + (15 % ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ) 33.541,44 € = ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 257.151,05 €. 

 

Αναλυτικότερα οι δαπάνες του έργου κατανέμονται ως εξής: 

 

Για εργασίες: Διακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες εξακόσια εννέα ευρώ και εξήντα ένα 

λεπτά (223.609,61 €), που αφορά την κατασκευή των εργασιών (κύριο αντικείμενο 

εργολαβίας, προσαυξημένο κατά 18 % για Γ.Ε & Ο.Ε) 

 

Για απρόβλεπτα 15 %: Τριάντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια σαράντα ένα ευρώ και 

σαράντα τέσσερα λεπτά (33.541,05 €) 

 

Προϋπολογισμός Δημοπράτησης: Τετρακόσιες επτά χιλιάδες εκατόν δέκα εννέα ευρώ 

και ενενήντα λεπτά (407.119,90 € που αφορά τη κύρια εργολαβία προσαυξημένη 

κατά 18 % Γ.Ε & Ο.Ε: 480.401,48 € + απρόβλεπτα 15 %: 33.541,44 €. 

 

Από τη σύγκριση των ανωτέρω (προϋπολογισμού δημοπράτησης και προσφοράς 

αναδόχου) προκύπτει η μέση έκπτωση, η οποία ανέρχεται στο μέσο ποσοστό 53,45 

%. 

Άρθρο 2
ο
 

Ο Εργοδότης αναθέτει στον Ανάδοχο την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας με 

τους όρους του παρόντος συμφωνητικού. 

Η εκτέλεση του έργου του έργου θα είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης  

και των υπόλοιπων συμβατικών τευχών όπως αυτά εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 50 / 

2015 απόφαση του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ και ΑΔΑ: 6ΖΧ7ΟΕΙΜ-7ΙΘ, τα οποία 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας τους οποίους όρους ο Ανάδοχος, ρητά 

και ανεπιφύλακτα, αποδέχεται. 
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Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

στο πλαίσιο του Ε.Π. «Αττική 2014 – 2020» (Κωδ. MIS [ΟΠΣ] 5009872, επιλέξιμη 

Δημόσια Δαπάνη 257.151,05 €, αριθμ. ενάρ. έργου 2017ΕΠ08510101). 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) που υπολογίζεται επί της αντίστοιχης 

πιστοποιημένης δαπάνης, βαρύνει τον κύριο του έργου (Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ). Ο Ανάδοχος 

δεν θα επιβάλλει Φ.Π.Α επί των τιμολογίων του, στα οποία υποχρεούται να 

αναγράφει: «Άρθρο 39
α
, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο λήπτης», 

σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 39
α
 του κώδικα Φ.Π.Α (Ν. 

2859/2000), όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 1 του Ν. 

4281/2014 (ΦΕΚ Α’ 160/08-08-2014) και ισχύει. 

 

Άρθρο 3
ο
 

Στη παρούσα σύμβαση συντρέχουν οι προϋποθέσεις που θέτει η κείμενη νομοθεσία 

(Ν. 4412/2016 όπως ισχύει) με τους όρους και τους περιορισμούς που αναφέρονται 

στη διακήρυξη της εργολαβίας. Γενικότερα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 

4412/2016 όπως ισχύει και εν γένει όλη η ισχύουσα νομοθεσία και οι ισχύουσες 

διατάξεις για την εκτέλεση των δημοσίων έργων, σε συνδυασμό με τον Νόμο 

1069/1980 «ιδρυτικός νόμος των ΔΕΥΑ» και τον Νόμο 4397/2016 (όπως ισχύουν). 

 

Άρθρο 4
ο
 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου καθορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την 

υπογραφή της παρούσας σύμβασης όπως ορίζεται στο άρθρο 12 της διακήρυξης και 

στο άρθρο 3 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων του Έργου. 

 

Άρθρο 5
ο
 

Η ενσωμάτωση των υλικών που προμηθεύεται ο Ανάδοχος, γίνεται με πλήρη και 

αποκλειστική ευθύνη του. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση αρνητικών αποτελεσμάτων του 

ποιοτικού ελέγχου, υποχρεούται να αντικαταστήσει τα ακατάλληλα υλικά χωρίς 

καμία αποζημίωση και χωρίς να αναγνωρίζεται το δικαίωμα παράτασης της 

συμβατικής προθεσμίας για το λόγο αυτό. 
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Άρθρο 6
ο
 

Προκειμένου να γίνει είσπραξη οποιουδήποτε πιστοποιημένου για την εκτέλεση 

εργασιών ποσού, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει βεβαίωση της αρμόδιας 

υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ, ότι δεν υπάρχει ληξιπρόθεσμη οφειλή του ή άλλη 

οικονομική εκκρεμότητα λόγω ζημιάς ή βλάβης που τυχόν προξένησε στα δίκτυα 

ύδρευσης και αποχέτευσης κατά την εκτέλεση των εργασιών, είτε της παρούσας είτε 

άλλων εργολαβικών συμβάσεων αυτού με την Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ., το Δημόσιο ή με 

άλλους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας ή Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοικήσεως, άλλως αποδέχεται και συμφωνεί για εξόφληση των οφειλών αυτών 

προς την Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ η οποία θα προβαίνει στον αντίστοιχο συμψηφισμό προς το 

πιστοποιημένο ποσό. 

Ο Ανάδοχος για την είσπραξη οποιουδήποτε πιστοποιημένου για την εκτέλεση 

εργασιών ποσού, υποχρεούται να προσκομίζει βεβαίωση του ΕΦΚΑ για ύπαρξη ή μη 

οφειλής αποδεχόμενος την παρακράτηση της οφειλής για λογαριασμό του ΕΦΚΑ. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να προσκομίζει αποδεικτικό φορολογικής 

ενημερότητας περί μη ύπαρξης οφειλών του αποδεχόμενος άλλως την παρακράτηση 

και απόδοση της οφειλής του προς την Εφορία. 

Τονίζεται ότι ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώνει εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές 

του υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, να τηρεί και να 

υποβάλλει στον ΕΦΚΑ ακριβείς μισθοδοτικές καταστάσεις ως προς τον αριθμό και 

τις αποδοχές των απασχολούμενων ώστε να καταβάλλονται από αυτόν οι οφειλόμενες 

εισφορές. 

Ειδικότερα ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την υποβολή του 1
ου

 λογαριασμού να 

προσκομίσει Υ.Δ του Ν. 1599/86 με την οποία να βεβαιώνει ότι έχει δηλώσει στο 

ΕΦΚΑ τα πραγματικά καταβαλλόμενα ημερομίσθια στο απασχολούμενο προσωπικό. 

Μη εκπληρωμένη ολική ή μερική αυτής της υποχρέωσης έχει σαν αποτέλεσμα τις 

συνέπειες παράβασης των όρων της παρούσας. 

Στη παρούσα σύμβαση που υπάγεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 

4013/15-09-2011 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων, θα γίνει κράτηση 0,06 % στο αρχικό ποσό (μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) ήτοι 154,29 ευρώ. 
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Η ανωτέρω κράτηση επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3,6 %, ήτοι: 5,55 ευρώ. 

Στη παρούσα σύμβαση, σύμφωνα με τον Ν. 4412 / 2016 (ΦΕΚ 969/22-03-2017 

Τεύχος Β’, θα γίνει κράτηση 0,06 % στο αρχικό ποσό (μη συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α), δηλαδή, 154,29 ευρώ, υπέρ Α.Ε.Π.Π (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών). 

Η ανωτέρω κράτηση επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3,6 %, δηλαδή, 5,55 ευρώ. 

 

Άρθρο 7
ο
 

Κάθε κοινοποίηση εγγράφου που θα γίνεται από τον Εργοδότη προς τον 

εξουσιοδοτημένο προς τούτο από τον Ανάδοχο πρόσωπο, το οποίο έχει δηλωθεί 

εγγράφως, θεωρείται ότι γίνεται προς τον Ανάδοχο (παρ. 3 του άρθρου 135 του Ν. 

4412/2016). 

Όλα τα συμβατικά τεύχη έχουν εκτυπωθεί σε δύο (2) αντίγραφα (άρθρο 5 της 

Διακήρυξης). Το κάθε αντίγραφο αποτελεί ουσιώδες και αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας σύμβασης και ένα με αυτήν ενιαίο σύνολο. Τα δύο (2) αυτά αντίγραφα των 

συμβατικών τευχών, έχουν υπογραφεί ανά σελίδα και από τους δύο συμβαλλόμενους. 

 

Άρθρο 8
ο
 

Για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης ο Ανάδοχος κατέθεσε, σύμφωνα με το 

άρθρο 17 της Διακήρυξης, την υπ’ αριθμ. 1739019, εκδόσεως: Τ.Μ.Ε.Δ.Ε, ποσού: 

12.858,00 € εγγυητική επιστολή η οποία αντιπροσωπεύει ποσοστό 5 % επί της αξίας 

της παρούσας σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α ως εγγύηση καλής εκτέλεσης του Έργου. 

Η κατατεθείσα από τον Ανάδοχο εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει 

συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και των 

αποτελούντων αναπόσπαστο τμήμα της, συμβατικών τευχών και κάθε εν γένει 

απαίτηση του Εργοδότη έναντι του Αναδόχου. 

 

 Άρθρο 9
ο
 

Ο Ανάδοχος παραιτείται από κάθε δικαίωμα προσβολής της παρούσας σύμβασης για 

οποιοδήποτε λόγο ή αιτία και για εσφαλμένο ακόμα υπολογισμό της έκπτωσης που 

έχει προσφέρει. 
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Άρθρο 10
ο
 

Κατά την εκτέλεση της παρούσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 και 

συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν 

θεσπιστεί με το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου. 

 

Τα πιο πάνω συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά από τους συμβαλλόμενους, 

εκτυπώθηκαν σε τέσσερα (4) ίδια αντίγραφα της παρούσας σύμβασης, γραμμένα σε 

μία σελίδα κάθε φύλλου τα οποία υπογράφηκαν και από τους δύο συμβαλλόμενους. 

 

Εκ των τεσσάρων αντιγράφων, ένα (1) έλαβε ο Ανάδοχος μαζί με ένα (1) αντίγραφο 

των συμβατικών τευχών του άρθρου 7 της παρούσας σύμβασης. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για την Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. 

 

 

Λουκάς Δημήτριος 

Ο Αντισυμβαλλόμενος 

 

 

Για την ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ 

Κανελλόπουλος Ιωάννης 
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