
.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΟ:   “Βελτίωση χάραξης και διαπλάτυνση της 
Π.Ε.Ο. Αθηνών-Θηβών στο τμήμα Μάνδρα-Οινόη
(από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 5+085,61 & 
Αποκατάσταση των φθορών της υφιστάμενης 
Π.Ε.Ο. στο τμήμα από Νέα Ζωή Μάνδρας έως 
Αγία Σωτήρα (από Χ.Θ. 5+500 έως Χ.Θ. 9+000»,  
προϋπολογισμού 19.750.000,00 € (πλέον ΦΠΑ)

 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (με ΦΠΑ): 16.653.200,01 €

Άθροισμα δαπάνης εργασιών κατά την προσφορά (Σπ) : 9.355.982,64 €
Γ.Ε & Ο.Ε. 18%   *  (Σπ) : 1.684.076,88 €
Συνολική Δαπάνη Έργου  ΣΔΕ : 11.040.059,52 €
Απρόβλεπτα  9%  *  ( ΣΔΕ) : 993.605,36 €
Σύνολο Εργασιών  Π1 (χωρίς Φ.Π.Α. και Αναθεώρηση) : 12.033.664,88 €
Απολογιστικά : 1.360.000 €
Αναθεώρηση : 36.335,13 €
Σύνολο Δαπάνης του Έργου χωρίς ΦΠΑ Π3 : 13.430.000,01 €
ΦΠΑ 24% : 3.223.200 €
Σύνολο Δαπάνης του Έργου με Φ.Π.Α. : 16.653.200,01 €

Στην Αθηνα σημερα  27/9/ 2018 ημερα Πεμπτη στα γραφεια της Περιφερειας Αττικης  (Λ. Συγγρου 15-
17), οι παρακατω συμβαλλομενοι:

ΑΦ’ ΕΝΟΣ,
ΤΟ  Ν.Π.Δ.Δ.  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ,  που  εδρευει  στην  Αθηνα  Λεωφορο  Συγγρου  15-17,
εκπροσωπουμενο  απο  την  Περιφερειαρχη  Αττικης  ΔΟΥΡΟΥ  ΕΙΡΗΝΗ  του  Αθανασίου,  η  οποια  εν
προκειμενω  ενεργει  συμφωνα  με  την  Νομοθεσια  περι  Δημοσιων  Έργων  και  συγκεκριμενα  το
Ν.4412/2016 οπως τροποποιηθηκε και ισχυει,  τις διαταξεις του Ν.3852/2010 «Νεα Αρχιτεκτονικη τα
Αυτοδιοικησης  και  της  Αποκεντρωμενης  Διοικησης-Προγραμμα  Καλλικρατης»,  το  Π.Δ.  7/2013
(ΦΕΚ26Β’/31-1-2013)  «Όργανα  που  αποφασιζουν  η  γνωμοδοτουν  και  λοιπες  σχετικες  ρυθμισεις  σε
θεματα εργων, μελετων του Ν.3316/2005 κλπ», και εκπροσωπει με την ιδιοτητα αυτη την Περιφερεια
Αττικης, αποκαλουμενη εφεξης «Εργοδοτης» και

ΑΦ’ ΕΤΕΡΟΥ,
Ο Οικονομικός Φορέας με την επωνυμια «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.» , με εδρα στην οδο Αιολου 67, Αθηνα Τ.Κ.
105 59, Αθηνα, τηλ. 210 3837748, φαξ 210 3837633, ΑΦΜ 099361052, ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ,  Μ.Ε.Ε.Π.
16417,  εγγεγραμμενος  στο  Εμπορικο  και  Βιομηχανικο  Επιμελητηριο  Αθηνων  με  αρ.  ΓΕΜΗ
003941401000, νομιμως εκπροσωπουμενος απο τον ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟ  του Σπυρογιάννη με
Α.Δ.Τ.  ΑΜ  230565  κατοικος  Αργυρουπολης,  οδος  Ρουμελης  112,  συμφωνα  με  το  απο  20/09/2018
Πρακτικο Συνεδριασης του Δ.Σ. της εταιρειας, καλουμενη εφεξης «Αναδοχος», 

συμφώνησαν τα παρακάτω  :

Ο εκπρόσωπος του πρώτου των συμβαλλομένων αφού έλαβε υπόψη  του:
1. Το  Ν.3852/2010  «Νεα  Αρχιτεκτονικη  της  Αυτοδιοικησης  και  της  Αποκεντρωμενης  Διοικησης  –

Προγραμμα Καλλικρατης» οπως ισχυει σημερα.
2. Την  αριθμ.

109290/39629/23-12-2016 Αποφαση της Αποκεντρωμενης Διοικησης Αττικης (ΦΕΚ 4251/Β’/29-
12-2016) με την οποια εγκριθηκε η αριθμ. 438/22-12-2016 αποφαση του Περιφερειακου Συμβουλι-
ου Περιφερειας Αττικης, που αφορα την τροποποιηση του Οργανισμου Εσωτερικης Υπηρεσιας της
Περιφερειας Αττικης, που ειχε καταρτισθει με το π.δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α’/27-12-2010) και ειχε
τροποποιηθει με την υπ’ αριθ. πρωτ. 44403 Υπουργικη Αποφαση (ΦΕΚ 2494/Β’/04-11-2011) και
την ορθη επαναληψη αυτης (ΦΕΚ 2822/Β’/14-12-2011) και την υπ’αρ.37419/13479/2018 Αποφα-
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ση  του Γ.Γ.  Αποκεντρωμενης  Διοικησης  Αττικης  (ΦΕΚ  1661/Β/11-5-2018)  «Έγκριση  της  υπ’αρ.
121/2018 Αποφασης του Περιφερειακου Συμβουλιου της Περιφερειας Αττικης με την οποια τροπο-
ποιειται-επικαιροποιειται ο Οργανισμος Εσωτερικης Υπηρεσιας της Περιφερειας Αττικης» . 

3. Το  Π.Δ.  7/2013  (ΦΕΚ26/τ.Α΄/31-1-13),  «Όργανα  που  αποφασιζουν  η  γνωμοδοτουν  και  λοιπες
σχετικες ρυθμισεις σε θεματα εργων, μελετων και Π.Υ. του Ν.3316/05 – Αρμοδιοτητες Περιφερειων».

4. Τις ισχυουσες διαταξεις περι κατασκευης δημοσιων εργων, του Ν.4412/2016, οπως τροποποιηθηκε
και ισχυει.

5. Τις ισχυουσες διαταξεις του Ν.4412/2016 «Δημοσιες Συμβασεις Έργων, Προμηθειων και Υπηρεσιων
(προσαρμογη στις Οδηγιες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» περι Δημοσιων Έργων.

6. Την υπ’ αριθμ. 84/2018 Αποφαση του Περιφερειακου Συμβουλιου Περιφερειας Αττικης με την οποια
εγκριθηκε το Προγραμμα Εκτελεστεων Έργων για το οικονομικο ετος 2018.

7. Την υπ’  αριθμ.  Πρωτ.  80317/25-4-2018 Αποφαση  Αναληψης  Υποχρεωσης  για  την  πληρωμη  του
εργου απο πιστωσεις της Περιφερειας Αττικης (ΚΑΕ 9781.06.001).

8. Την με αρ. πρωτ.  180870/01.02.2017 (ΑΔΑ: ΩΠ7Ι7Λ7-Ζ1Ζ) Αποφαση ΔΤΕΠΑ με την οποια εγκρινεται
η μελετη του εργου «Βελτιωση χαραξης και  διαπλατυνση της Π.Ε.Ο. Αθηνων – Θηβων στο τμημα
Μανδρα- Οινοη (Απο Χ.Θ. 0+000 εως Χ.Θ. 5+085,61) & Αποκατασταση των φθορων της υφισταμενης
Π.Ε.Ο.  στο  τμημα  απο  Νεα  Ζωη  Μανδρας  εως  Αγια  Σωτηρα»,  προϋπολογισμου  18.024.193,55  €
(πλεον Φ.Π.Α.)».

9. Την υπ’ αριθμ. 858/2018 (ΑΔΑ ΩΥ4Ο7Λ7-10Π) Αποφαση της Οικονομικης Επιτροπης Περιφερειας
Αττικης  με  την  οποια  εγκριθηκαν  α)  η  προσφυγη  σε  διαδικασια  διαπραγματευσης  χωρις
προηγουμενη δημοσιευση για δημοσιες συμβασεις εργων, προμηθειων και υπηρεσιων συμφωνα με
τις διαταξεις του αρθρου 32, παρ. 2.γ. του Ν. 4412/2016, β) των ορων της προσκλησης για το εργο
«Βελτιωση χαραξης και διαπλατυνση της Π.Ε.Ο. Αθηνων-Θηβων στο τμημα Μανδρα-Οινοη (Απο Χ.Θ.
0+000 εως Χ.Θ. 5+085,61) & Αποκατασταση των φθορων της υφισταμενης Π.Ε.Ο. στο τμημα απο
Νεα  Ζωη  Μανδρας  εως  Αγια  Σωτηρα  (απο  Χ.Θ.  5+500  εως  Χ.Θ.  9+000)”,  προϋπολογισμου
19.750.000,00 ευρω (πλεον Φ.Π.Α.).

10. Την υπ.’ αριθμ. 181/2018 (ΑΔΑ:ΩΠΛΜ7Λ7-2ΨΡ) Αποφαση της Οικονομικης Επιτροπης Περιφερειας
Αττικης με την οποια εγκριθηκε η συσταση της επιτροπης διαγωνισμου του εργου. 

11. Το διαγωνισμο του εργου που διεξηχθη ηλεκτρονικα μεσω του Εθνικου Συστηματος Ηλεκτρονικων
Δημοσιων Συμβασεων και εχει λαβει αυξοντα αριθμο τον αριθμο 72764, με καταληκτικη ημερομηνια
υποβολης προσφορων συμφωνα με το αρ. 18 της Διακηρυξης την 07/05/2018, ημερα Δευτερα και
ωρα  15.00  μ.μ.  και  ημερομηνια  ηλεκτρονικης  αποσφραγισης  των  προσφορων  την  11/05/2018,
ημερα Παρασκευη και ωρα 10.00 π.μ. στα γραφεια της Διευθυνσης Τεχνικων Έργων της Περιφερειας
Αττικης.

12. Την υπ΄ αριθμ. 1304/2018 Αποφαση της Οικονομικης Επιτροπης της Περιφερειας Αττικης με την
οποια  εγκριθηκε  το  1ο Πρακτικο  της  Επιτροπης  Διαγωνισμου,  η  αναθεση  της  συμβασης  στον
οικονομικο  φορεα  «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ  ΑΕ»  και  η  εξουσιοδότηση  της  ΔΤΕΠΑ  για  την  συνέχιση  της
διαγωνιστικής διαδικασίας.

13. Την υπ΄ αριθμ.  1472/2018 Αποφαση της Οικονομικης Επιτροπης της Περιφερειας Αττικης με  την
οποια εγκριθηκε το 2ο Πρακτικο της Επιτροπης Διαγωνισμου, κατακυρωθηκε η συμβαση «Βελτίωση
χάραξης  και  διαπλάτυνση  της  Π.Ε.Ο.  Αθηνών-Θηβών  στο  τμήμα  Μάνδρα-Οινόη  (από  Χ.Θ.
0+000 έως Χ.Θ. 5+085,61 & Αποκατάσταση των φθορών της υφιστάμενης Π.Ε.Ο. στο τμήμα
από Νέα Ζωή Μάνδρας έως Αγία Σωτήρα (από Χ.Θ. 5+500 έως Χ.Θ. 9+000» στον οικονομικο
φορεα  «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ  Α.Ε.», με  ποσοστο  εκπτωσης  32,00%  που  αντιστοιχει  σε  οικονομική
προσφορά 13.430.000,01€ (πλέον  Φ.Π.Α. 24%) ή 16.653.200,01 € (με Φ.Π.Α.) και αναλυεται σε:
Συνολο Δαπανης Εργασιων κατα την Προσφορα : 9.355.982,64 € 
ΓΕ & ΟΕ (18%) : 1.684.076,88 €
Απροβλεπτα (9%) :     993.605,36 €
Αναθεωρηση :         36.355,13 €
Απολογιστικα :  1.360.000,00 €
ΦΠΑ (24%) :   3.223.200,00 €

14. Τα εγγραφα της συμβασης με βαση τα οποια θα εκτελεστει το εργο, οπως αναφερονται στο αρθρο 5
της διακηρυξης.

15. Την  πραξη με  αρ.  1326/2018 του  VI  τμηματος  (Γ’  διακοπων) του  Ελεγκτικου  Συνεδριου  για  το
παραπανω εργο.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ  στο  δευτερο  των  συμβαλλομενων,  δηλαδη  τον  Οικονομικο  Φορεα  με  την  επωνυμια
«ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ  ΑΕ» ο  οποιος  και  αποδεχεται,  την  εκτελεση  του  εργου:  «Βελτίωση  χάραξης  και
διαπλάτυνση  της  Π.Ε.Ο.  Αθηνών-Θηβών  στο  τμήμα  Μάνδρα-Οινόη  (από  Χ.Θ.  0+000  έως  Χ.Θ.
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5+085,61  &  Αποκατάσταση  των  φθορών  της  υφιστάμενης  Π.Ε.Ο.  στο  τμήμα  από  Νέα  Ζωή
Μάνδρας έως Αγία Σωτήρα (από Χ.Θ. 5+500 έως Χ.Θ. 9+000»,  η οποια θα διεπεται απο τις διαταξεις
του  Νομου  4412/2016  οπως  ισχυει  και  της  λοιπης  ισχυουσας  νομοθεσιας  για  την  εκτελεση  των
Δημοσιων εργων.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με :

1. Τους ορους και τα περιεχομενα των εγγραφων της συμβασης με βαση τα οποια θα εκτελεστει το εργο,
οπως αναφερονται στο αρθρο 5 της διακηρυξης ητοι: α) του συμφωνητικου β) της διακηρυξης, γ) της
οικονομικης  προσφορας,  δ)  του  τιμολογιου  δημοπρατησης,  ε)  της  ειδικης  συγγραφης  υποχρεωσεων
(Ε.Σ.Υ.),  στ)  της  τεχνικης  συγγραφης  υποχρεωσεων  (Τ.Σ.Υ.)  με  τις  τεχνικες  προδιαγραφες  και  τα
παραρτηματα  τους  ζ)  της  Τεχνικης  Περιγραφης,  η)  του  Προϋπολογισμου  Δημοπρατησης,  θ)των
Εγκεκριμενων Μελετων του εργου, ι)του εγκεκριμενου Χρονοδιαγραμματος Κατασκευης του εργου. 

2. Την απο 07/05/2018 οικονομικη προσφορα του αναδοχου, οπως αυτη εχει γινει δεκτη με την   υπ’
αριθμ. 1304/2018 (ΑΔΑ: ΩΒΖΟ7Λ7-ΗΛΤ) Αποφαση της Οικονομικης Επιτροπης της Π.Α..

Το  συνολικο  οικονομικο  αντικειμενο  της  παρουσης  συμβασης  ανερχεται  στο  ποσο  των  δέκα  έξι
εκατομμυρίων  εξακοσίων  πενήντα  τριών  χιλιάδων  διακοσίων  ευρώ  και  ενός  λεπτού,
(16.653.200,01  €).  Στο  πιο  πανω  συνολικο  οικονομικο  αντικειμενο  των  16.653.200,01 €
συμπεριλαμβανεται  το  ποσο που  αντιστοιχει  στο Φορο Προστιθεμενης  Αξιας  (Φ.Π.Α.  24%),  ο  οποιος
βαρυνει τις πιστωσεις του εργου και ανερχεται στο ποσο των τριων εκατομμυριων διακοσιων εικοσι
τριων χιλιαδων διακοσιων ευρω  (3.223.200,00   €).  Το ποσο αυτο θα καταβληθει κατ’  εφαρμογη του
Ν.4412/2016 οπως αυτος ισχυει. 

Το εργο χρηματοδοτειται απο τον προϋπολογισμο της Περιφερειας Αττικης με ΚΑΕ:  9781.06.001 του
ειδικου φορεα 06.072.

Εργασιες επιπλεον των συμβατικων ποσοτητων θα εκτελεστουν μονο υπο τις προϋποθεσεις του αρθρου
156 του Ν. 4412/2016.

 Όσον αφορα τη διαχειριση των «επι-ελασσον» δαπανων εφαρμοζεται η Διακηρυξη (αρθρο 11 παρ.11.4),
που αποτελει αναποσπαστο μερος της παρουσας και το αρθρο 156 παρ.3 του Ν.4412/16.  

Προβλεπεται η χορηγηση προκαταβολης στον αναδοχο, συμφωνα με τα αναφερομενα στο αρθρο 16 της
διακηρυξης.

Σε περιπτωση μη πληρωμης λογαριασμου, εντος της προθεσμιας που οριζουν οι διαταξεις περι Δημοσιων
Έργων, θα οφειλεται ο αντιστοιχος τοκος υπερημεριας, συμφωνα με τα ειδικως οριζομενα στο αρθρο 152
παρ.9 του Ν.4412/2016.

Ο  αναδοχος  μεσα  σε  προθεσμια  τριάντα (30)  ημερολογιακών  ημερών  από  την  υπογραφή  της
σύμβασης  θα  προσκομισει  ασφαλιστηριο  συμβολαιο  κατα  παντος  κινδυνου  (contractor’s  all  risk)
περιλαμβανομενων και των περιπτωσεων ζημιων απο ανωτερα βια για την ασφαλιστικη καλυψη του
εργου, συμφωνα με το αρθρο 144 παρ.4 του Ν.4412/2016 και το αρθρο Ζ1.  της Ε.Σ.Υ. Η ασφαλιστικη
καλυψη θα γινει αρχικως για το Συμβατικο Τιμημα του Έργου (πλην ΦΠΑ) ητοι, τη συνολικη συμβατικη
δαπανη του εργου (χωρις  ΦΠΑ) και  θα  αναπροσαρμοζεται  ωστε  καθε φορα να συμπεριλαμβανει  τις
τυχον τροποποιησεις  (θετικες  η  αρνητικες)  του Συμβατικου Αντικειμενου.  Η διαρκεια της ασφαλισης
αρχιζει  με  την  υπογραφη  του  Εργολαβικου  Συμφωνητικου  και  ληγει  με  το  περας  της  περιοδου
"υποχρεωτικης συντηρησης".

Επισης εχει την υποχρεωση της καταρτισης του  Φ.Α.Υ. του εργου.

Ο Αναδοχος υποχρεουται με δαπανες του, όχι αργότερα από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες  απο
την υπογραφη της συμβασης, να τοποθετησει σε δυο εμφανεις θεσεις Πινακίδες Αναγγελίας Έργου που
θα κατασκευασει και οι οποιες  θα παραμεινουν στο εργο μεχρι την οριστικη παραλαβη του.

Ο  αναδοχος  ειναι  υποχρεωμενος  να  κατασκευασει  και  να  αποπερατωσει  το  εργο  μεσα  σε  συνολικη
προθεσμια δεκα (10) μηνων απο την ημερομηνια υπογραφης της παρουσας συμβασης. 

Σε  περιπτωση  υπερβασης,  με  υπαιτιοτητα  του  δευτερου  των  συμβαλλομενων,  των  παραπανω
προθεσμιων επιβαλλεται στον δευτερο των συμβαλλομενων ποινικη ρητρα συμφωνα με το αρθρο 148
του Ν. 4412/2016 οπως ισχυει. 

Ο  δευτερος  των  συμβαλλομενων,  δηλαδη  ο  οικονομικος  Φορεας  «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ  Α.Ε.»  δηλωνει  οτι
αποδεχεται τα ανωτερω ανεπιφυλακτα και αναλαμβανει την εκτελεση του εργου, αντι του συνολικου
ποσου των 16.653.200,01  € συμφωνα με την μελετη και τα λοιπα τευχη του εργου.
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Επισης δηλωνει οτι θα εφαρμοσει πιστα τους ορους της παρουσας συμβασης, συμφωνα με τις οδηγιες και
τις υποδειξεις της Διευθυνουσας Υπηρεσιας και της Προϊσταμενης Αρχης και θα λαβει ολα τα απαραιτητα
μετρα ασφαλειας συμφωνα με τις κειμενες διαταξεις των Δημοσιων εργων, για την εκτελεση του εργου
και την πιστη εφαρμογη της συμβασης.

Ο αναδοχος του εργου η  εταιρεια «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.»  κατεθεσε στην Δ/νση Τεχνικων Έργων Περιφερειας
Αττικης (συμφωνα με το αρθρο 17 της διακηρυξης) την εγγυητικη επιστολη καλης εκτελεσης υπ’ αριθμον
7004106361/20.09.2018  ποσού  241.500  €  της  ΤΡΑΠΕΖΑΣ  EUROBANK ERGASIAS SA και  την  υπ’
αριθμον  1743025/21.09.2018  ποσού  430.000  €  του  ΤΜΕΔΕ ,που  αποτελουν  το  5%  της  αξιας  της
συμβασης  χωρις  να  υπολογιζεται  ο  Φ.Π.Α.  συμφωνα  με  τα  οριζομενα  στο  αρθρο  72  παρ.1.β)  του  Ν.
4412/2016. 

Ο  αναδοχος  του  εργου,  υπεβαλε  την  απο  21.09.2018  υπευθυνη  δηλωση  του  εκπροσωπου οτι  οριζεται
αντικλητος της εταιριας η  κ.ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ,   η οποια αποδεχθηκε  τον διορισμο της με  την  απο
21.09.2018 υπευθυνη δηλωση της.

Για καθε διαφορα που προκυπτει απο την παρουσα συμβαση αρμοδια ειναι τα Δικαστηρια Αθηνων.

Η παρουσα συμβαση συνταχθηκε, βεβαιωθηκε και υπογραφηκε απο τους δυο συμβαλλομενους σε εξι (6)
ομοια αντιτυπα και τα δυο λαμβανει ο αναδοχος.

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
«ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ»

 Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
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