
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

 

ΕΡΓΟ: «Αντικατάσταση αγωγών    

 ύδρευσης της πόλης των Μεγάρων» 

 
 
 

αριθ. πρωτ: 19894/18-10-2018 

 

2η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ποσού: 1.309.233,79 € (πλέον ΦΠΑ) ή 1.623.449,90 € (με ΦΠΑ 24%) 

 

Στα Μέγαρα σήμερα την 18 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη, στα γραφεία 

του Δήμου Μεγαρέων, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι : 

α. Ο Δήμος Μεγαρέων, εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο κ. , Γρηγόριο Σταμούλη 

β. Η εταιρεία «ΜΕΤΡΟ Α.Τ.Ε.» η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Στέφανο Φυσικόπουλο 

     συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 

 

 Ο πρώτος από τους συμβαλλομένους με την παραπάνω ιδιότητα, που ονομάζεται στο εξής 

εργοδότης, αναθέτει στον δεύτερο που αποκαλείται στο εξής εργολάβος και ο οποίος έχει 

αναλάβει την κατασκευή του έργου: «Αντικατάσταση αγωγών  ύδρευσης της πόλης των 

Μεγάρων» συμβατικής δαπάνης εργασιών 8.602,474,25€ (χωρίς ΦΠΑ), τις εργασίες της 

συμπληρωματικής σύμβασης, δαπάνης: ενός εκατομμυρίου τριακοσίων εννέα χιλιάδων 

διακοσίων τριάντα τριών ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών (1.309.233,79)€ (χωρίς τον ΦΠΑ). 

Η παραπάνω ανάθεση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού 

Κώδικα όπως ισχύει σήμερα. 

 

Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84 «Δημόσια Έργα & Ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τους Ν.1892/90, 2229/94,2372/96 & 2576/98, του 

Π.Δ.609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων», του Π.Δ. 171/87, του Π.Δ. 28/80 όπως ισχύουν 

σήμερα, τον Ν.3669/08, τον Ν.4412/16 καθώς επίσης των Οδηγιών της ευρωπαϊκής Ένωσης  

71/304 71/305, 78/669, 89/440, 89/665, 93/37, 93/38 

 

έχοντας υπόψη: 

19SYMV004516731 2019-02-25



2
η
 Συμπληρωματική Σύμβαση του 1

ου
 Υποέργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ»  

                                                                                                                                                                                                  Σελίδα 2 

1. Το άρθρο 30 του Ν. 3669/08 Περί Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων 

Έργων 

2. Την με αρ. πρωτ. 3251/19.01.12 Απόφαση Περιφερειάρχη για την ένταξη της Πράξης: 

«Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης της πόλης των Μεγάρων», στο Περιφερειακό 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2007 - 2013» με κωδικό MIS: 370548 

3. Την με αρ. πρωτ. 5164/20.12.2016 Απόφαση Περιφερειάρχη για την ένταξη της Πράξης: 

«Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης της πόλης των Μεγάρων (Β ΦΑΣΗ)», στο 

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014 - 2020» με κωδικό MIS: 5003530 

4. Την με αρ. πρωτ. 5164/20.12.2016 Απόφαση Περιφερειάρχη για την ένταξη της Πράξης: 

«Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης της πόλης των Μεγάρων (Β ΦΑΣΗ)», στο 

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014 - 2020» με κωδικό MIS: 5003530 

που εντάχθηκε και η 1η ΣΣΕ 

5. Την εγκεκριμένη οριστική μελέτη του έργου 

6. Τα εγκεκριμένα Τεύχη Δημοπράτησης του Διαγωνισμού για το έργο: «Αντικατάσταση 

αγωγών ύδρευσης της πόλης των Μεγάρων» 

7. Την με α.π. 584/07.06.2012.13 Προέγκριση Δημοπράτησης του έργου από την Ενδιάμεση 

Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 

8. Την 63/04.02.2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μεγαρέων με την οποία 

εγκρίνεται το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και επελέγη για την κατασκευή του έργου ο 

παραπάνω Ανάδοχος με έκπτωση 37,89% 

9. Την 161/2013 απόφαση έγκρισης της διαδικασίας από το Ε’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου 

10. Την με αρ. πρωτ. 2010/29.05.13 απόφαση προέγκρισης σύμβασης της Ενδιάμεσης 

Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ», με την οποία 

εγκρίνεται το σχέδιο της παρούσας Εργολαβικής Σύμβασης 

11. Την με αρ. πρωτ. 30389/25195/28.06.13 απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής, για τον έλεγχο νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 63/13 απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής Δήμου Μεγαρέων με την οποία εγκρίνεται το αποτέλεσμα της δημοπρασίας 

12.  Την υπ΄αριθ πρωτ. 16493/1-7-13 Εργολαβική Σύμβαση 

13. Την υπ΄αριθ. πρωτ. 373/2018 πράξη έγκρισης του Ε’ Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
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14. Την υπ΄ αριθμ. 243/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Μεγάρων έγκρισης του 4ου 

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, της 2η Συμπληρωματικής Σύμβασης και της 8ης παράτασης 

προθεσμίας του έργου μέχρι 30/06/2019. 

 

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι  

στο δεύτερο των συμβαλλομένων την συνέχεια του έργου  : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ» με την παρούσα 2η ΣΣΕ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

Ο κατά τα ανωτέρω ανάδοχος θα κατασκευάσει το έργο με βάση τα συμβατικά τεύχη της 

εγκεκριμένης μελέτης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας.  

 

ΑΡΘΡΟ 2 

Η σύμβαση αυτή καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών και σχεδίων 

που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχθηκε ο ανάδοχος και έχει αποδεικτικό και 

όχι συστατικό χαρακτήρα. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών και την πιστή 

εφαρμογή των όρων των συμβατικών τευχών όπως αναφέρονται στο άρθρο 17 της Διακήρυξης, 

κατατέθηκε η ακόλουθη  εγγυητική  επιστολή:  

Η υπ΄ αριθμ. 1743398 ποσού 65.461,69 € [> ή = (1.309.233,79€ Χ 5%)], η οποία εκδόθηκε στις     

09/10/2018 από το T.M.E.Δ.Ε. κατά την παρ. 1.β του άρθρου 72 του ν. 4412/16 για την καλή 

εκτέλεση του έργου, που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού της παρούσας 

σύμβασης, χωρίς το κονδύλιο του Φ.Π.Α. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η αμοιβή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω : 

Άθροισμα εργασιών προσφοράς Σπ = 957.430,94 € 
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Γ.Ο. & Ο.Ε. 18% Χ Σπ = 172.337,57€ 

Συνολική δαπάνη έργου κατά την προσφορά ΣΔΕ = 1.129.768,51 € 

Απρόβλεπτα  = 169.465,28€ 

Σύνολο Π1 = 1.299.233,79€ 

Αναθεώρηση  = 10.000,00€ 

Σύνολο δαπάνης 2ης ΣΣΕ Π2 = 1.309.233,79€ (χωρίς ΦΠΑ). 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Από σήμερα 18/10/2018 αρχίζει η προθεσμία για την περάτωση του συνόλου των εργασιών 

(συνολική προθεσμία) μέχρι 30/06/2019. 

Επισημαίνεται ότι μέσα στη συνολική προθεσμία πρέπει να έχουν τελειώσει όλες οι εργασίες 

κατασκευής και να έχουν γίνει και οι δοκιμές του έργου. 

Παράταση της συνολικής προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του 

άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 Περί Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων. 

Για κάθε μέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας από υπαιτιότητα του αναδόχου επιβάλλεται 

ποινική ρήτρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 49 του Ν. 3669/2008 Περί Κωδικοποίησης 

της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΕΔΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΥ 

Ο ανάδοχος δηλώνει ότι η έδρα της επιχείρησης του είναι η οδός Ηρώων Πολυτεχνείου 13 & 

Ευαγγελιστρίας, Τ.Κ. 146 71 Νέα Ερυθραία Αττικής, τηλ.: 210 8029880, fax: 210 8067251, 

αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώσει την Δ/νουσα Υπηρεσία για κάθε αλλαγή των 

στοιχείων αυτών. 

Ο ανάδοχος διορίζει αντίκλητο για τις ανάγκες του έργου τον κ. Χατζηαθανασίου Κων/νο του 

Δημητρίου, κάτοικο Μεγάρων, οδός Αλεποχωρίου και Στ. Παπακωνσταντίνου, Τ.Κ. 191 00, τηλ. 

6942050722, ο οποίος έχει καταθέσει την από 25.05.13 υπεύθυνη δήλωση αποδοχής του 

διορισμού του. 
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ΑΡΘΡΟ 7 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Ο ανάδοχος οφείλει να συντάξει και να υποβάλλει για έγκριση μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες 

από σήμερα χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 

Αναπροσαρμογή του χρονοδιαγράμματος εγκρίνεται όταν μεταβληθούν οι ποσότητες εργασιών ή 

στις περιπτώσεις του άρθρου 46 παράγραφος 2 του Ν. 3669/2008. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Οι Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου ορίζονται στο άρθρο 37 του Ν. 3669/2008. 

Αναλυτικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου περιγράφονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

(Ε.Σ.Υ.) της μελέτης. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, ύστερα από προηγούμενη ενημέρωση του από τη Διευθύνουσα 

Υπηρεσία, να δέχεται και να διευκολύνει του επιτόπιους ελέγχους από την Υπηρεσία Διαχείρισης 

του ΕΣΠΑ, καθώς και από άλλα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

Οι λογαριασμοί των κατά τη σύμβαση οφειλομένων ποσών συντάσσονται με μέριμνα του 

αναδόχου, κατά μηνιαία χρονικά διαστήματα και υποβάλλονται για έλεγχο στην Διευθύνουσα 

Υπηρεσία σύμφωνα το άρθρο 53 του Ν. 3669/2008. 

Κανένας λογαριασμός δεν θα εγκρίνεται από την Δ/νουσα Υπηρεσία αν δεν έχουν τηρηθεί τα 

επιτάγματα του άρθρου 52 του Ν. 3669/2008. 

Το ποσό της αναθεώρησης καταβάλλεται από τις πιστώσεις του έργου και υπολογίζεται σύμφωνα 

με το άρθρο 54 του Ν. 3669/2008. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ - ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ 

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο, είναι τα αναφερόμενα 

παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχόμενων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών 

καθορίζεται ως κατωτέρω: 

1. Η παρούσα εργολαβική σύμβαση. 
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2. Η Διακήρυξη. 

3. Η Οικονομική Προσφορά  

4. Το Τιμολόγιο Μελέτης. 

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 

6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ. 

7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  

8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 

9. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι 

εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται 

η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις 

περί τροποποίησης των μελετών του έργου.  

10. Το Χρονοδιάγραμμα/Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα 

εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

 

Επίσης συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, 

επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα: 

 Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του ν. 3669/08. 

 Οι Ευρωκώδικες. 

 Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. Υ.Δ.Ε.). 

 Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. - I.S.O. – Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.) 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το Δήμο Μεγαρέων  Για τον Ανάδοχο  

 

 

 

Ο Δήμαρχος 

Γρηγόριος Σταμούλης 

 Ο νόμιμος εκπρόσωπος της 

ΜΕΤΡΟ Α.Τ.Ε. 

Στέφανος Φυσικόπουλος 
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