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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  

ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΩΡΩΠΟΥ», προϋπολογισµού 

2.333.633,81 Ευρώ 

 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ):                             682.112,14 €  

 

 

Άθροισµα δαπάνης εργασιών κατά την προσφορά (Σπ): 383.589,60 € 

Γ.Ε & Ο.Ε. 18%    69.046,13 € 

Άθροισµα  452.635,73€  

Απρόβλεπτα  15%              67.895,36 € 

Άθροισµα 

Απολογιστικά Αρχαιολογίας- ΟΚΩ 

Γ.Ε & Ο.Ε 18% επί των 

απολογιστικών αρχαιολογίας - ΟΚΩ 

Σύνολο 

Αναθεώρηση 

Σύνολο 

ΦΠΑ 24% 

Συνολική ∆απάνη (µε ΦΠΑ) 

520.531,09 € 

       25.423,73 € 

       1.281,36 € 

 

          547.236,18 € 

            2.854,26 € 

          550.090,44 € 

          132.021,70 € 

         682.112,14 € 

 
Υπάρχουσα εγκεκριµένη πίστωση :           2.333.633,81 € (ΚΑΕ 9775.05.031) 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης :  Αρ. πρωτ. 49298 / 28-2-2017  

 (Α∆Α: ΩΤΗΥ7Λ7-ΟΘΞ)                                                                                      
 

Στην Αθήνα σήµερα 04/04/2017 ηµέρα Τρίτη στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής    (Λ. 

Συγγρού 15-17), οι παρακάτω συµβαλλόµενοι: 

 

ΑΦΕΝΟΣ, 

Το Ν.Π.∆.∆. – ΟΤΑ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ µε την επωνυµία «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ», το οποίο 

εδρεύει στην Αθήνα Λ. Συγγρού 15-17, εκπροσωπούµενο από την Περιφερειάρχη Αττικής  

∆ΟΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, η οποία εν προκειµένω ενεργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των Ν. 3669/2008, 

3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
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Πρόγραµµα Καλλικράτης», το Ν.∆.496/74 και το Π.∆. 7/2013, όπως ισχύουν, και εκπροσωπεί µε 

την ιδιότητα αυτή την Περιφέρεια Αττικής, καλούµενο εφεξής «Εργοδότης» και  

 

ΑΦΕΤΕΡΟΥ, 

Η εταιρία µε την επωνυµία «ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 

διακριτικό τίτλο «ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ Α.Ε.» που εδρεύει στη Ν. Μάκρη  του ∆ήµου 

Μαραθώνος Αττικής, Μεσολογγίου 12 , Ανατολή, ΤΚ 19005, τηλ 22940 91161 & FAΧ :22940 

95206, και εκπροσωπείται νόµιµα από τον ΣΙΓΑΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟ του Γεωργίου, Πρόεδρο του 

∆.Σ. και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, σύµφωνα µε τα από 25.9.2016 πρακτικά Γ.Σ. περί εκλογής ∆Σ 

και ∆.Σ. της εταιρείας περί συγκρότησής του σε σώµα, τα οποία καταχωρήθηκαν στις 30-11-2016 

στο ΓΕΜΗ, µε Κωδικό Αριθµό Καταχώρησης 842750 και 842751, αντίστοιχα, όπως προκύπτει 

από την µε αριθµ. πρωτ. 664235/30.11.2016 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ, καλούµενη εφεξής 

«Ανάδοχος», συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 

 

Το πρώτο των συµβαλλοµένων δια του ως άνω εκπροσώπου του αφού έλαβε υπόψη : 

 

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

∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

2. Το Π.∆. 145/2010 «Οργανισµός Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238 Α΄/27.12.2010), όπως 

τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 109290/39629/23-12-2016 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/τ.Β’/29-12-2016) και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του  Π.∆. 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» (ΦΕΚ 26 Α΄/ 31.1.2013). 

4. Την αρ. 192/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ωρωπού περί 

εγκρίσεως των επικαιροποιηµένων τευχών δηµοπράτησης του έργου του θέµατος (Α∆Α: 

7ΣΕΕΩ0Π-ΧΣΡ).  

5. Την υπ’ αριθµ. 1289/10.6.2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Αττικής µε την οποία εγκρίθηκε για την εκτέλεση του εν λόγω έργου η ανάληψη πολυετούς 

δέσµευσης πιστώσεων για τα έτη 2016, 2017 και 2018 σε βάρος του ως άνω ΚΑΕ του 

προϋπολογισµού του 2016 της Περιφέρειας 

6. Τη µε αρ. 1800/3.8.2016 (Α∆Α: 7ΛΥΗ7Λ7-1ΧΤ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας Αττικής µε την οποία εγκρίθηκε: α) η ∆ιακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας, β) το 

έντυπο της οικονοµικής προσφοράς γ) η αποστολή της περίληψης διακήρυξης στο ΦΕΚ και στον 

ελληνικό τύπο όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ», προϋπολογισµού  2.333.633,81 Ευρώ (µε αναθεώρηση και ΦΠΑ).   

7. Την υπ’ αριθµ. 2342/14.10.2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Αττικής µε την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσµα του διενεργηθέντος διαγωνισµού και 

κατακυρώθηκε το αποτέλεσµα αυτού στην ως άνω εταιρεία (ανάδοχο) µε µέση έκπτωση 71,74% 

επί του προϋπολογισµού της µελέτης. 

8. Την υπ’ αριθµ 392/22.11.2016 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας 

Αττικής µε την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραµµα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής 

έτους 2017 και το ως άνω έργο εντάχθηκε σε αυτό (Πρόγραµµα) µε ΚΑΕ 9775.05.031. 

9. Την υπ’ αριθµ 393/22.11.2016 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας 

Αττικής µε την οποία εγκρίθηκε  ο Προϋπολογισµός της Περιφέρειας Αττικής οικονοµικού έτους 

2017 και Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης 2017, σε αυτόν δε περιλαµβάνεται και η δαπάνη για 

το συγκεκριµένο έργο. 

10. Την εκδοθείσα στο πλαίσιο του προσυµβατικού ελέγχου νοµιµότητας µε αρ.  461/2016 

Πράξη του Ε’ Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύµφωνα µε την οποία δεν κωλύεται η 

υπογραφή της παρούσας σύµβασης .    
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ΑΝΑΘΕΤΕΙ στη δεύτερη των συµβαλλοµένων, η οποία και αποδέχεται, την εκτέλεση του έργου 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ», το οποίο θα διέπεται από τις διατάξεις των 

Νόµων 3669/08 (Κ∆Ε) (εφαρµοστέου δυνάµει των µεταβατικών διατάξεων του άρ. 376 παρ. 2 και 

1 του ν. 4412/2016, ΦΕΚ 147
 
Α΄/8.8.2016), 3852/2010 και 1642/86, όπως ισχύουν. 

 

 

Το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε : 

 

1. Τους όρους και τα περιεχόµενα της µελέτης του έργου, η οποία αποτελείται από τιµολόγιο 

µελέτης, τιµολόγιο προσφοράς, προϋπολογισµό, τεχνική περιγραφή, ειδική συγγραφή 

υποχρεώσεων, κλπ., όπως εγκρίθηκαν µε την αρ. 192/2016 Απόφαση έγκρισης επικαιροποιηµένων 

τευχών δηµοπράτησης του έργου του θέµατος από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Ωρωπού την 

διακήρυξη της διαδικασίας και το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς του έργου όπως εγκρίθηκαν 

µε την αρ.1800/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής. 
  
2.  Την από 20-9-2016 οικονοµική προσφορά του αναδόχου. 

 

Το συνολικό οικονοµικό αντικείµενο της παρούσης σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 

εξακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων εκατόν δώδεκα ευρώ και δέκα τέσσερα λεπτών (682.112,14 
ΕΥΡΩ). Σε αυτό συµπεριλαµβάνεται ποσό εκατόν τριάντα δύο χιλιάδων είκοσι ενός ευρώ 

και εβδοµήντα λεπτών (132.021,70€), το οποίο αντιστοιχεί στο Φόρο Προστιθέµενης Αξίας  

(Φ.Π.Α. 24%), όπως αυτός διαµορφώθηκε µετά την ως άνω κατακύρωση του έργου (από 

1.6.2016 και µε την αύξησή του από 23% στο ως άνω ποσοστό 24%), και βαρύνει τις πιστώσεις 

του έργου. Το ποσό αυτό θα καταβληθεί κατ’ εφαρµογή του Ν.3669/08, όπως αυτός ισχύει και 

εφαρµόζεται σήµερα. 

 

Το έργο χρηµατοδοτείται από Πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ: 

9775.05.031). 

Για την εκτέλεση εργασιών επιπλέον των συµβατικών ποσοτήτων που τυχόν θα απαιτηθούν κατά 

τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου θα εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 3669/2008. 

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

υπάρχει έγκριση για την εκτέλεση αυτών και την απαιτούµενη πληρωµή. 

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

αναπόσπαστο µέρος της παρούσας και το άρθρο 57 παρ. 4 του Ν. 3669/08. 

Ο ανάδοχος µέσα σε προθεσµία δέκα πέντε (15) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης θα 

προσκοµίσει σύµφωνα µε το άρθρο 45 παρ 4 του Ν. 3669/08 ασφαλιστήριο συµβόλαιο κατά 

παντός κινδύνου (contractor’s all risk) για την ασφαλιστική κάλυψη 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. 

Σε περίπτωση υπέρβασης, µε υπαιτιότητά του, της παραπάνω προθεσµίας, επιβάλλεται σε αυτόν 

ποινική ρήτρα σύµφωνα µε το άρθρο 49 του Ν.3669/08. 
 

Εξάλλου ο Ανάδοχος δηλώνει ότι τα ανωτέρω τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αναλαµβάνει την 

εκτέλεση του έργου, αντί του συνολικού ποσού των 682.112,14  € σύµφωνα µε την µελέτη 

εφαρµογής 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 ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταµένης Αρχής και ότι 

θα λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις των ∆ηµοσίων 

έργων, για την εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρµογή της σύµβασης και την εφαρµογή των 

διατάξεων των άρθρων 35 και 37 του Ν.3669/2008 (Κ∆Ε). 
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Σηµειώνεται ότι ο Ανάδοχος κατέθεσε στην ∆.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής 

Αττικής (σύµφωνα µε το άρθρο 17 της διακήρυξης) την υπ’ αριθµ. 1721935 Τ.Μ.Ε.∆.Ε Αττικής                

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού 27.504,52 € που αποτελεί το 5% επί της αξίας της 

σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 157 παρ.1 

περίπτωση (β) του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α΄/8-8-2014). 

O εκπρόσωπος του αναδόχου µε υπεύθυνη δήλωσή του, ορίζει αντίκλητο της εταιρείας τον Βλάχο 

Νικόλαο του Σπυρίδωνα µε Α.∆.Τ Χ 082563, κάτοικο Νέας Μάκρης, Αίγλης 20, ΤΚ 19005, τηλ. 

6944305224 ο οποίος και απεδέχθη τον ορισµό του  µε υπεύθυνη δήλωση. 

Για κάθε διαφορά που προκύπτει από την παρούσα σύµβαση αρµόδια είναι τα ∆ικαστήρια 

Αθηνών. 
 

Η παρούσα σύµβαση συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους δύο συµβαλλόµενους σε 

έξι (6) όµοια αντίτυπα, από τα οποία δύο (2) λαµβάνει ο Ανάδοχος. 

 

 

 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

  

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

 

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΙΡΗΝΗ ∆ΟΥΡΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

 

 

Ο   ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ 
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