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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ 
ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ 
Ο∆ΟΥ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ – Β’ 
ΦΑΣΗ», �ροϋ�ολογισµού  
1.845.000,00 Ευρώ (µε αναθεώρηση 
και ΦΠΑ). 

 
 
                                                                 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ :              855.369,62 €  
 
Συνολική ∆α2άνη Εργασιών ( Σ.∆.Ε. ):                        486.842,65 € 
ΓΕ & ΟΕ ( 18% )                                            87.631,68 € 
Σύνολο                                                    574.474,33 €  
Ποσό α2ρόβλε2των (15%):                       86.171,15 € 
Τελική ∆α2άνη Εργασιών (µε Α2ρόβλε2τα):                       660.645,48 €  
Αναθεώρηση                        34.776,98€ 
Σύνολο                                                                                                                             695.422,45€ 
Φ.Π.Α. (23%):                                              159.947,16€ 
                                                                            
 
 
 
Στην Αθήνα σήµερα   5 / 11 /2014      ηµέρα Τετάρτη   στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής    (Λ. 
Συγγρού 15-17), οι �αρακάτω συµβαλλόµενοι: 
 
ΑΦΕΝΟΣ, 
ΤΟ Ν.Π.∆.∆. – ΟΤΑ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ µε την ε2ωνυµία «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ», ως καθολικός 
διάδοχος της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής ως �ρος τα δικαιώµατα και τις 
υ�οχρεώσεις, �ου εδρεύει στην Αθήνα Λ. Συγγρού 15-17, εκ�ροσω�ούµενο α�ό την 
Περιφερειάρχη Αττικής  ∆ΟΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, η ο�οία εν �ροκειµένω ενεργεί σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των Ν. 1418/84, 3669/2008, Ν.∆.496/74 (ό�ως τρο�ο�οιήθηκε µε τις διατάξεις του 
Ν.∆.220/74, του Νόµου 250/76 και του Νόµου 369/76), Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Α�οκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης», και το Π.∆. 
7/2013 και εκ�ροσω�εί µε την ιδιότητα αυτή την Περιφέρεια Αττικής, α�οκαλούµενο εφεξής 
«Εργοδότης» και  
 
 
ΑΦΕΤΕΡΟΥ, 
H εταιρεία «Α. ΜΟΡΦΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ 
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ «Α. ΜΟΡΦΑΣ Α.Τ.Ε.», �ου εδρεύει στη Ν. Σµύρνη 
Αττικής, Αλικαρνασσού 1, TK 171 22, ό�ως νόµιµα εκ�ροσω�είται α�ό τον ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ 
ΜΟΡΦΑ του Θεµιστοκλή, κάτοικο Ν. Σµύρνης, µε Α.∆.Τ. ΑΗ 587176/10.04.2009/Τ.Α. 
ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ, Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, σύµφωνα µε την υ�’ αριθµ. 1808/25.2.2013 
α�όφαση της Αντι�εριφερειάρχου Π.Ε. Νοτίου Τοµέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, η ο�οία 
καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ µε αριθµό �ρωτ. 37031/26.02.2013, ανακοίνωση δε της καταχώρησης 
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δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1838/22.3.2013, τ. ΑΕ – ΕΠΕ & ΓΕΜΗ, καλούµενη εφεξής «Ανάδοχος», 
συµφώνησαν και συνα�οδέχθηκαν τα �αρακάτω: 
 
 
 
Η εκ2ρόσω2ος του 2ρώτου των συµβαλλοµένων αφού έλαβε υ2όψη  της: 
 
1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Α�οκεντρωµένης 
∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
 
2. Το Π.∆. 145/2010 «Οργανισµός Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238 Α΄/2010), ό�ως 
τρο�ο�οιήθηκε µε την υ�’ αριθµ. 44403/20.10.2011 Υ.Α «Έγκριση τρο�ο�οίησης του Οργανισµού 
Εσωτερικής Υ�ηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.» (ΦΕΚ 2494 Β΄/ 4.11.2011).  
 
3. Τις διατάξεις του  Π.∆. 7/2013 «Όργανα �ου α�οφασίζουν ή γνωµοδοτούν και λοι�ές 
σχετικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων, µελετών και υ�ηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και 
εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκ�όνησης µελετών και �αροχής συναφών υ�ηρεσιών και άλλες 
διατάξεις» (Α' 42), αρµοδιότητας των Περιφερειών» (ΦΕΚ 26 Α΄/ 31.1.2013). 
 
4. Την µε αρ. 919/2014 Α�όφαση της Οικονοµικής Ε�ιτρο�ής Περιφέρειας Αττικής µε την 
ο�οία εγκρίθηκε η διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ 
ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ Ο∆ΟΥ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ – Β’ ΦΑΣΗ», �ροϋ�ολογισµού  
1.845.000,00 Ευρώ (µε αναθεώρηση και ΦΠΑ). 
 
5. Την µε αριθµό 1406/2014 Α�όφαση της Οικονοµικής Ε�ιτρο�ής Περιφέρειας Αττικής µε 
την ο�οία ο διενεργηθείς την 13.05.2014 διαγωνισµός του έργου κατακυρώθηκε στην ως άνω 
εταιρεία Α. ΜΟΡΦΑΣ ΑΤΕ, µε µέση τεκµαρτή έκ�τωση 53,64% και συνολική δα�άνη 
�ροϋ�ολογισµού 855.369,62€ ήτοι: τελική δα�άνη εργασιών (µε α�ρόβλε�τα) 660.645,48€, 
αναθεώρηση 34.776,98€ και Φ.Π.Α. ( 23% ) 159.947,16€ 
 
 
ΑΝΑΘΕΤΕΙ στην δεύτερη των συµβαλλοµένων εργολη�τική ε�ιχείρηση «Α. ΜΟΡΦΑΣ ΑΤΕ», η 
ο�οία και α�οδέχεται, την εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 
Υ∆ΑΤΩΝ Ο∆ΟΥ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ – Β’ ΦΑΣΗ», �ροϋ�ολογισµού  1.845.000,00 Ευρώ (µε 
αναθεώρηση και ΦΠΑ), το ο�οίο θα διέ�εται α�ό τις διατάξεις των Νόµων 3669/08 (Κ∆Ε) 
(εφαρµοστέου δυνάµει των άρ. 198 �αρ. 1 και 2 και 37 �αρ. 4 του ν. 4281/2014), 4070/2012, 
4146/2013, 1642/86, 2166/93, καθώς και των Π.∆. 609/85, 368/94, 286/94, 30/96, 218/99 και 
334/00 κ.λ.�. , ό�ως ισχύουν σήµερα. 

 

 
 
 
Το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε : 
 
1. Τους όρους και τα �εριεχόµενα της µελέτης του έργου, �ου α�οτελείται α�ό διακήρυξη 
δηµο�ρασίας, τιµολόγιο µελέτης, �ροϋ�ολογισµό, τεχνική �εριγραφή, ειδική συγγραφή 
υ�οχρεώσεων, τεχνικές �ροδιαγραφές, ΣΑΥ, ΦΑΥ,  
 
2. Την  α�ό 13.05.2014 οικονοµική �ροσφορά του αναδόχου. 
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Το συνολικό οικονοµικό αντικείµενο της �αρούσης σύµβασης ανέρχεται στο �οσό των 
οκτακοσίων 2ενήντα 2έντε χιλιάδων τριακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και εξήντα δύο λε2τών 
(855.369,62 €). Σε αυτό συµ�εριλαµβάνεται Συνολική ∆α�άνη Εργασιών 486.842,64 € , ΓΕ & 
ΟΕ(18%) 87.631,68 €, α�ρόβλε�τα (15%) 86.171,15 €, αναθεώρηση 34.776,98 €  και �οσό εκατόν 
2ενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια σαράντα ε2τά ευρώ και δεκαέξι λε2τά (159.947,16 €), το 
ο�οίο αντιστοιχεί στον Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α. 23%) και βαρύνει τις �ιστώσεις του 
έργου. Το �οσό αυτό θα καταβληθεί κατ’ εφαρµογή του Ν.3669/08 ό�ως αυτός ισχύει και 
εφαρµόζεται σήµερα. 
 

Το έργο συγχρηµατοδοτείται α2ό το Ε2ιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΤΤΙΚΗ 2007 – 2013» ΕΤΠΑ 
και Εθνικούς Πόρους µέσω Π∆Ε  (α2όφαση ένταξης 2365/201213.11.2013).  

 

∆ε θα εκτελεστούν εργασίες ε�ί �λέον των συµβατικών �οσοτήτων, αν �ροηγουµένως δεν 
υ�άρχει έγκριση για την εκτέλεση αυτών και την α�αιτούµενη �ληρωµή. 

Όσον αφορά τη διαχείριση των «ε�ί-έλασσον» δα�ανών εφαρµόζεται η ∆ιακήρυξη, �ου α�οτελεί 
ανα�όσ�αστο µέρος της �αρούσας, άρθρο 57 �αρ.4 του Ν.3669/08 (Κ∆Ε). 

Ο ανάδοχος µέσα σε �ροθεσµία δέκα �έντε (15) ηµερών α�ό την υ�ογραφή της σύµβασης θα 
�ροσκοµίσει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 45 �αρ. 4 του Ν.3669/08,  την Ε.Σ.Υ. και την 
Γ.Σ.Υ. του έργου, ασφαλιστήριο συµβόλαιο κατά �αντός κινδύνου (contractor’s all risk) για την 
ασφαλιστική κάλυψη του έργου.  

Ο ανάδοχος είναι υ�οχρεωµένος να κατασκευάσει και να α�ο�ερατώσει το έργο µέσα σε 
�ροθεσµία δώδεκα (12) µηνών α�ό την ηµεροµηνία υ�ογραφής της �αρούσας σύµβασης. 
Οι τµηµατικές �ροθεσµίες α�ο�εράτωσης του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 
 
Σε �ερί�τωση υ�έρβασης, µε υ�αιτιότητα του αναδόχου, των �αρα�άνω �ροθεσµιών,  
ε�ιβάλλεται σε αυτόν �οινική ρήτρα σύµφωνα µε το άρθρο 49 του Ν.3669/08.  
 
Ο ανάδοχος δηλώνει ότι α�οδέχεται τα ανωτέρω ανε�ιφύλακτα και αναλαµβάνει την εκτέλεση 
του έργου, αντί του συνολικού �οσού των 855.369,62 €, σύµφωνα µε την µελέτη εφαρµογής και τα 
λοι�ά τεύχη του έργου. 
 
Ε�ι�λέον αναλαµβάνει την υ�οχρέωση (σύµφωνα µε τους λε�τοµερείς κανόνες �ου 
�ροβλέ�ονται στον κανονισµό ΕΚ 1159/2000) να αναρτήσει ενηµερωτική �ινακίδα κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης του έργου και αναµνηστικής �λάκας κατά την ολοκλήρωσή της. 
  
Ε�ίσης δηλώνει ότι θα εφαρµόσει �ιστά τους όρους της �αρούσας σύµβασης, σύµφωνα µε τις 
οδηγίες και τις υ2οδείξεις της ∆ιευθύνουσας Υ2ηρεσίας και της Προϊσταµένης Αρχής και ότι 
θα λάβει όλα τα α�αραίτητα µέτρα ασφαλείας σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις των ∆ηµοσίων 
έργων για την εκτέλεση του έργου, την �ιστή εφαρµογή της σύµβασης και την εφαρµογή των 
διατάξεων των άρθρων 35 και 37 του Ν.3669/08. 
 
Σηµειωτέον ότι ο ανάδοχος κατέθεσε την µε αρ.            1650101           �οσού      71.375,45€ 
εγγυητική ε�ιστολή καλής εκτέλεσης και         την       µε     αρ.       1650100         �ρόσθετη 
εγγυητική ε�ιστολή καλής εκτέλεσης του έργου,  �οσού 313.496,69 σύµφωνα µε το άρθρο 17 της 
διακήρυξης. 
 

O εκ�ρόσω�ος του αναδόχου µε υ�εύθυνη δήλωσή του ορίζει αντίκλητο της εταιρείας την 
Φωκούλη                       Ευαγγελία               του                ∆ηµητρίου                µε                 Α.∆.Τ.         

ΑΔΑ: 7ΞΥΟ7Λ7-80Γ



 4 

Χ 406874,           κάτοικο            Ν.  Σµύρνης            στην            οδό                Αλικαρνασσού      1,  
Τ.Κ.    171 22,         τηλ.            210 9430019        και           fax:      210 9407925,         η      ο�οία       και    
α�εδέχθη τον ορισµό της µε υ�εύθυνη δήλωση. 

 
Για κάθε διαφορά �ου �ροκύ�τει α�ό την �αρούσα σύµβαση αρµόδια είναι τα ∆ικαστήρια 
Αθηνών. 
Η �αρούσα σύµβαση συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υ�ογράφηκε α�ό τους δυο συµβαλλόµενους σε 
έξι (6) όµοια αντίτυ�α, α�ό τα ο�οία τα δύο (2) λαµβάνει ο ανάδοχος. 
 
 
 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 
 
 
 
 
 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΕΙΡΗΝΗ ∆ΟΥΡΟΥ 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 
 
 
 
 
 
 

Ο   ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΟΡΦΑΣ 
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