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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦ.ΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ 
ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΩΡΩΠΟΥ», προϋπολογισμού 

2.333.633,81 Ευρώ 
 

 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ  ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ):                                                           
236.592,00 €  
 
 
Συνολική Δαπάνη Απολογιστικών Εργασιών (ΣΔΑΕ):  181.564,20 € 
ΓΕ & ΟΕ (18%) μείον την Έκπτωση 71,74 % επί αυτού: 9.235,80 € 
Σύνολο : 190.800,00 € 
Φ.Π.Α. (24%): 45.792,00 € 
 
 

Στην Αθήνα σήμερα 13/12/2019 ημέρα Παρασκευή στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής    (Λ. 
Συγγρού 15-17), οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
 
ΑΦΕΝΟΣ, 
Το Ν.Π.Δ.Δ. – ΟΤΑ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ με την επωνυμία «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ», το οποίο 
εδρεύει στην Αθήνα Λ. Συγγρού 15-17, εκπροσωπούμενο από τον Αντιπεριφερειάρχη 
Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής κο Πέππα Νικόλαο του Θεοδώρου, δυνάμει της υπ’ 
αριθμ. 499022/2-9-2019 (ΑΔΑ: ΩΞΡΟ7Λ7-7ΕΣ) απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής περί 
ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής / Μεταβίβαση 
Αρμοδιοτήτων, ο οποίος εν προκειμένω ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3852/2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», του 4412/2016, όπως ισχύουν και εκπροσωπεί με την ιδιότητα αυτή την 
Περιφέρεια Αττικής, καλούμενο εφεξής «Εργοδότης» και  
 
ΑΦΕΤΕΡΟΥ, 
Η εταιρία με την επωνυμία «ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 
διακριτικό τίτλο «ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Α.Ε.» που εδρεύει στη Ν. Μάκρη  του Δήμου 
Μαραθώνος Αττικής, Μεσολογγίου 12 , Ανατολή, ΤΚ 19005, τηλ 22940 91161 & FAΧ :22940 
95206, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον ΣΙΓΑΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟ του Γεωργίου, Πρόεδρο του 
Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, σύμφωνα με τα από 25.9.2016 πρακτικά Γ.Σ. περί εκλογής 
ΔΣ και Δ.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 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Την Α.Π. 37419/13479/8-5-2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ1661/τ.Β’/11-5-2018), με την οποία εγκρίθηκε η 121/2018 Απόφαση 
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του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του 
«Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» 
3. Τον Ν.3669/2008,(ΦΕΚ116/τ.Α/18-06-2008 )και το Ν. 4412/2016(ΦΕΚ147/α/8-8-
2016), περί «Κύρωσης της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων». 
4. Την αρ. 192/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωρωπού περί 
εγκρίσεως των επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης του έργου του θέματος (ΑΔΑ: 
7ΣΕΕΩ0Π-ΧΣΡ).  
5. Την 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 Δράσης 2017, όπου περιλαμβάνονταν και η 
δαπάνη για το συγκεκριμένο έργο. 
6. 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. 
7. Την από 04-04-2017 (ΑΔΑ: 6ΘΖΜ7Λ7-5ΣΒ) Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής 
και του ως άνω αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΩΡΩΠΟΥ», συνολικής αξίας 682.112,14 Ευρώ . 
8. Την αρ. 4225/21-12-2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής (ΑΔΑ: 6ΙΛΘ7Λ7-75Ζ) 
με την οποία το έργο εντάχθηκε στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» με κωδικό 
ΟΠΣ 5011022, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 682.112,14 ευρώ (Υποέργο 1:«Κατασκευή 
δικτύου αποχέτευσης ομβρίων Ανατολικού Τμήματος Οικισμού Ωρωπού του Δήμου Ωρωπού» 
Συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 682.112,14ευρώ). 
9. Την γνωμοδότηση της 15ης συνεδρίασης της 11-10-2019 του Συμβουλίου Δημοσίων 
Έργων της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την οποία δίνεται θετική γνώμη για την σύναψη 
της 1ης Σ.Σ. (θέμα 19ο). 
10. Το με αρ. πρ. 2786_2019/17-10-2019 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
της Π.Α. με το οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης 
για το Υποέργο «Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Ομβρίων Ανατολικού Τμήματος Οικισμού 
Ωρωπού του Δήμου Ωρωπού» ΑΑ 1 της Πράξης «Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Ομβρίων 
Ανατολικού Τμήματος Οικισμού Ωρωπού του Δήμου Ωρωπού» με κωδικό ΟΠΣ «5011022», 
δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά 
στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση. Το συνολικό 
ποσό της αρχικής σύμβασης διαμορφώνεται σε 682.112,14 €., και το ποσό της 1ης Σ.Σ. 
236.592,00 €. 
11. Την αρ. 2462/2019 (ΑΔΑ:ΩΥΚ57Λ7-ΟΧΩ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
εγκρίθηκε η παράταση περαίωσης του έργου του θέματος  έως 28-02-2020 
12. Την αρ.  2757/2019 (ΑΔΑ: Ψ0ΦΒ7Λ7-ΖΦΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση 
του ανωτέρω έργου . 
13. Την αρ 3524_2019/26-11-2019 (ΑΔΑ: 918Θ7Λ7-2ΑΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής με την οποία τροποποιήθηκε η Πράξη του θέματος.   
 
ΑΝΑΘΕΤΕΙ στον δεύτερο των συμβαλλομένων, ο οποίος και αποδέχεται, την εκτέλεση των 
εργασιών της 1ης Σ.Σ. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ», το οποίο θα 
διέπεται από τις διατάξεις των Νόμων 3669/08 (ΚΔΕ) (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, και του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν. 
 
Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με : 
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1. Τους όρους και τα περιεχόμενα της μελέτης του υπόψη 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 Δημοτικό 
Συμβούλιο Δήμου 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. 
3.  Με τους όρους της από 04-04-2017 αρχικής σύμβασης. 
 
Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της παρούσης σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 
διακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα δύο ευρώ (236.592,00 ΕΥΡΩ). 
Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται ποσό σαράντα πέντε χιλιάδων εφτακοσίων ενενήντα δύο 
(45.792,00€), 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. 
 
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)                                                                                  

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. Δεν 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 Διακήρυξη, 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 έξι (6) 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 236.592,00€ 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 Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής 
και ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις των 
Δημοσίων 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 (ΚΔΕ). 
 

Σημειώνεται ότι ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής 
Αττικής (σύμφωνα με το άρθρο 17 της διακήρυξης) την υπ’ αριθμ. 1749719/11-12-2019 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης (ΤΜΕΔΕ) ποσού 9.540,00 € 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). 
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O εκπρόσωπος του αναδόχου με υπεύθυνη δήλωσή του, ορίζει αντίκλητο της εταιρείας τον 
Βλάχο Νικόλαο του Σπυρίδωνα με Α.Δ.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 Δικαστήρια 
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 
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
 
 

ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Ο   ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  

 
 
 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ        Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

               ΤΥΕΛΕ 
       Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΑΑ 

            Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
          ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

   
 
 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΛΑΔΟΥ 
    ΜΗΧ. ΠΕ Α’β 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΡΟΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
            ΜΗΧ ΤΕ Α’β 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΠΡΟΥΛΑΚΗΣ
           ΜΗΧ ΠΕ Α΄β 

               ΕΛΕΝΗ ΒΕΛΓΑΚΗ 
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