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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

ΕΡΓΟ : «Αντιπλημμυρική προστασία 
περιοχής κόμβου Πειραιώς και 
Χαμοστέρνας -Β΄Φάση» 
Εργολαβία ΑΠ 88/16 

 
2η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
 
ΟΜΑΔΑ Α  
ΟΜΑΔΑ Β  
ΟΜΑΔΑ Γ  

 
283.175,69 € 

 
31.966,87 € 
24.449,40 € 

831,61 € 

Άθροισμα Δαπάνης Εργασιών  :                                                         57.247,88 € 

ΓΕ & ΟΕ ( 18% ):                                                   10.304,62 € 

Συνολική δαπάνη  εργασιών με ΓΕ & ΟΕ : 67.552,50 € 

Ποσό απρόβλεπτων (15%) : 10.132,88  € 

Σύνολο (Π1) : 77.685,38 € 

Απολογιστικά μετακίνησης Ο.Κ.Ω.: 141.423,78 € 

Γ.Ε. +Ο.Ε. 18% Απολογιστικών εργασιών 
(αφαιρούμενης της έκπτωσης) 

                                                    8.576,22 € 

Σύνολο (Π2) : 227.685,38 € 

Αναθεώρηση 682,11 € 

Σύνολο (χωρίς Φ.Π.Α.)(Π3) : 228.367,49 € 

Φ.Π.Α. (24%):                                                          54.808,20 €  

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ :                                                          283.175,69 € 

 
Στην Αθήνα σήμερα  27/ 12/ 2019 ημέρα   Παρασκευή  στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής  
(Λ. Συγγρού 15-17), οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
 
ΑΦ ΕΝΟΣ, 
ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ , που εδρεύει στην Αθήνα Λ. Συγγρού 15-17, 
εκπροσωπούμενο από τον Περιφερειάρχη Αττικής  ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΤΟΥΛΗ, ο οποίος εν 
προκειμένω ενεργεί   σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων, Ν.3669/2008, Ν. 4412/2016, τις 
διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», το Π.Δ. 7/2013  και εκπροσωπεί με την ιδιότητα αυτή την 
Περιφέρεια Αττικής, αποκαλούμενος εφεξής «Εργοδότης» και  
 
ΑΦ ΕΤΕΡΟΥ, 
Η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα  
την Ν. Μάκρη Αττικής, οδός  Μεσολογγίου 12, Τ.Κ. 190 05,  τηλ. 22940-91161,  fax: 22940-
95206 και ΑΦΜ: 800518466, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, εκπροσωπούμενη από τον Αντώνιο 
Σιγάλα με Α.Δ.Τ. ΑΙ-032666 κάτοικο Ν. Μάκρης Αττικής οδός Αίγλης αρ. 20, ΤΚ 190 05, τηλ. 
22940-91161 και fax: 22940-95206, καλούμενη εφεξής «Ανάδοχος»,  συμφώνησαν τα παρακάτω: 
 
Ο εκπρόσωπος του πρώτου των συμβαλλομένων αφού έλαβε υπόψη  του : 
 
1. Το  Ν. 3852/07-06-2010 (ΦΕΚ 87 Α) « Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης και  της  

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης –Πρόγραμμα  Καλλικράτης». 
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2. Την υπ’ αριθ. Απόφαση 109290/39629 Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
(ΦΕΚ 4251   Β’/29-12-2016) «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 438/2016 Απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο 
οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

3. Την  υπ’ αριθ. οικ. 48105/6-3-2017 Απόφασης  της  Περιφερειάρχη  Αττικής  «Ορισμός 
Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής» (ΑΔΑ:Ω8Η77Λ7-ΣΧΩ). 

4. Τις  ισχύουσες  διατάξεις του  Ν3669/2008, του Ν. 4070/2012 και του Ν. 4281/2014 
όπως  ισχύουν  σήμερα. 

5. Το Π.Δ. 7/18-1-2013 (ΦΕΚ 26 Α’), «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». 

6. Την υπ’  αριθ. 84279/13-05-2016   ΥΔΕ Α/Α 1853 (ΑΔΑ:ΩΗΤΜ7Λ7-Χ4Τ) Απόφασης  
ανάληψης  υποχρέωσης πίστωσης της  Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού  Τομέα, 
με  την  οποία αποφασίστηκε  η  δέσμευση πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού  
ποσού 1.600.000,00€ (για  το  έτος 2016:200.000,00€ και  για  το  έτος 
2017:1.400.000,00€). 

7. Την υπ’ αριθ. 1208/3-6-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της    Περιφέρειας   
Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν: α) το  σχέδιο  Διακήρυξης  και  τα τεύχη 
Δημοπράτησης  που  τη  συνοδεύουν     β)  η  αποστολή  της  περίληψης  Διακήρυξης  
στο ΦΕΚ και  στον Ελληνικό  τύπο  όπως  οι  κείμενες  διατάξεις  ορίζουν   γ)  το  
πρακτικό διεξαγωγής κλήρωσης  και  η  σύσταση  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού του  
έργου. 

8. Την υπ’ αριθ. 1652/25-7-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής περί έγκρισης  του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου και  
κατακύρωσης του αποτελσματος του διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με μέσο ποσοστό έκπτωσης επί 
των τιμών του τιμολογίου της μελέτης του έργου, 66,31% το οποίο αντιστοιχεί σε 
οικονομική προσφορά συνολικού ποσού 789.206,00 € (με τον Φ.Π.Α.) . 

9. Την υπ’ αριθ. 265/2016 Πράξη του προσυμβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
(Ε’ Κλιμάκιο). 

10. Την από 1-11-2016 υπογραφείσα αρχική σύμβαση του έργου. 
11. Τη με αρ. πρωτ. 4931/19-12-2016 Απόφαση ένταξης της Πράξης «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ – Β΄ ΦΑΣΗ» 
με κωδικό ΟΠΣ 5001108 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020». 

12. Τη με αριθ. πρωτ. 1076 οικ./29-06-2017 Απόφαση Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής 
Προστασίας με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της αρχικής 
σύμβασης έργου συνολικής δαπάνης 789.205,97 €  (με τον Φ.Π.Α.), εκ των οποίων 
306.269,66 € για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (18%), 17.528,44 € για απρόβλεπτα,  3.263,93 € 
για αναθεώρηση, 219.509,57 € για απολογιστικά αρχαιολογίας, 89.884,84€ για 
απολογιστικά μετακίνησης Ο.Κ.Ω., και 152.749,54 € για τον Φ.Π.Α., ήτοι χωρίς μεταβολή 
σε σχέση με τη συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης. 

13. Την υπ’ αριθ. 3528/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η 
σύναψη της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης, όπως περιλαμβάνεται στο  2ο Α.Π.Ε. του  
έργου, συνολικής δαπάνης  327.336,79 €  εκ των οποίων ποσό 263.981,28 € για 
απολογιστικά αρχαιολογίας,  και 63.355,51 € για Φ.Π.Α. 

14. Την υπ’ αριθ. 99/2018 Πράξη του προσυμβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
(Ε’ Κλιμάκιο). 

15. Την από 22-6-2019 υπογραφείσα 1η συμπληρωματική σύμβαση του έργου. 
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16. Τη με αριθ. πρωτ.  οικ. 644/15-3-2019 Απόφαση της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής 
Προστασίας με την οποία εγκρίθηκε ο 3ος Α.Π.Ε. και το 3ο Π.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου  που 
περιλαμβάνει την αρχική σύμβαση συνολικής δαπάνης 789.205,97 € (με τον Φ.Π.Α.) εκ 
των οποίων 323.221,85 € για εργασίες (με Γ.Ε. & Ο.Ε.), απρόβλεπτες δαπάνες 576,24 €, 
αναθεώρηση 3.263,93 €, δαπάνη Απολογιστικών Αρχαιολογίας 219.509,57 €, δαπάνη 
Απολογιστικών μετακίνησης Ο.Κ.Ω. 89.884,84 € και για Φ.Π.Α. 152.749,54 € ήτοι σε 
ισοζύγιο με τον 2ο Α.Π.Ε. και την 1η συμπληρωματική σύμβαση ποσού 263.981,28 € 
(πλέον Φ.Π.Α.). 

17. Τις υπ’ αριθ.  1049/2018, 3103/2018, 375/2019 και 1622/2019 Αποφάσεις της Οικονομικής 
Επιτροπής περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου, 
μετά τις οποίες, η τελική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών του έργου είναι η 15η  
Οκτωβρίου 2019. 

18. Τη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας 
Αττικής για τη σύναψη της παρούσας 2ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου (5ο θέμα 
12ης Συνεδρίασής/11-7-7-2019). 

19.  Τη θετική γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής για την 
τροποποίηση της σύμβασης του έργου όπως αυτή διατυπώθηκε στο έγγραφο με αριθ. 
πρωτ. 2047_2019/5-7-2019. 

20. Την υπ’ αριθ. 1862/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  περί έγκρισης της 2ης  
συμπληρωματικής σύμβασης του έργου, όπως αυτή περιλαμβάνεται στον 4ο  Α.Π.Ε. του 
έργου συνολικής δαπάνης 283.175,69 € εκ των οποίων ποσό 67.552,50 € για εργασίες 
(με Γ.Ε. & Ο.Ε), απρόβλεπτες δαπάνες 10.132,88 €, δαπάνη για την αναθεώρηση των 
τιμών 682,11 €, δαπάνη απολογιστικών (με Γ.Ε. & Ο.Ε.) 150.000,00 € και 54.808,20 € 
για Φ.Π.Α. και με υπέρβαση από την αρχική σύμβαση λαμβάνοντας τη συνολική δαπάνη 
της 1ης και της 2ης συμπληρωματικής σύμβασης, ποσοστού 46,88 %. 

21. Το με αριθ. πρωτ.  63692/21-11-2019 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου με το οποίο 
κοινοποιήθηκε η  945/2019 Πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για τον 
προσυμβατικό έλεγχο της 2ης συμπληρωματικής σύμβασης εργασιών  του υπόψη έργου. 

22. Τη με αριθ.   776884/28-11-2019 Πρόσκληση προς την Εργοληπτική Επιχείρηση 
«ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»» για την υπογραφή της 2ης 
συμπληρωματικής σύμβασης εργασιών  του υπόψη έργου. 

23. Το με αριθ. πρωτ. 27737/13-12-2019 έγγραφο (βεβαίωση)  του Ε.Τ.Α.Α. /Τομέας 
Μηχ/κων & Ε.Δ.Ε./ Δ/νση Εγγυοδοσίας & Πιστοδοσίας/ Τμ. Χορηγήσεων Εγγυητικών 
Επιστολών με το οποίο επιβεβαιώνεται η γνησιότητα της εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης των συμπληρωματικών εργασιών που περιλαμβάνονται στην παρούσα 
συμπληρωματική   σύμβαση.    

 
 
ΑΝΑΘΕΤΕΙ στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ο οποίος και αποδέχεται, την εκτέλεση των απολογιστικών αρχαιολογίας του 
έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία περιοχής κόμβου Πειραιώς και Χαμοστέρνας -Β΄Φάση», 
εργολαβία ΑΠ 88/16, όπως περιλαμβάνονται στην 2η συμπληρωματική σύμβαση εργασιών του 
ως άνω έργου, η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 3669/08 (ΚΔΕ) καθώς και τις 
λοιπές διατάξεις και αποφάσεις που ισχύουν. 
 
Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην 2η συμπληρωματική σύμβαση εργασιών του έργου, 
θα εκτελεστούν σύμφωνα με : 
 
1. Τους όρους και τα περιεχόμενα των τευχών δημοπράτησης του έργου και την από 1-11-2016 

Σύμβαση του έργου. 
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2. Την  από 28-6-2016 οικονομική προσφορά του αναδόχου, όπως αυτή έχει γίνει δεκτή με την 
υπ’ αριθ. 1652/25-7-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, που 
κατακύρωσε στην ανάδοχο το σχετικό διαγωνισμό. 

3. Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της παρούσας 2ης συμπληρωματικής σύμβασης 
ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων εκατόν εβδομήντα πέντε  
ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (283.175,69 €) και αναλύεται σε 67.552,50 € για  εργασίες 
(με  Γ.Ε. & Ο.Ε), απρόβλεπτες  δαπάνες  10.132,88 €,  δαπάνη για την αναθεώρηση των 
τιμών 682,11 €, 150.000,00 € για απολογιστικά μετακίνησης Ο.Κ.Ω. 
(συμπεριλαμβανομένου του Γ.Ε & Ο.Ε. 18% και αφαιρούμενης της έκπτωσης 66,31 % 
επί του Γ.Ε. & Ο.Ε.) και 54.808,20 € για Φ.Π.Α. 

   
Για την εκτέλεση της σύμβασης ορίζεται Προϊσταμένη Αρχή η Δ/νση Έργων Αντιπλημμυρικής 
Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, με εξαίρεση τις αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής του 
άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 που ασκεί η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής. 
Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι το Τμήμα Κατασκευών Υδραυλικών Έργων της Δ/νσης Έργων 
Αντιπλημμυρικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής. 
 
Ο δεύτερος των συμβαλλομένων, δηλαδή η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δηλώνει ότι τα ανωτέρω τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα και 
αναλαμβάνει την εκτέλεση των συμπληρωματικών που περιλαμβάνονται στην 2η 
συμπληρωματική σύμβαση του έργου, αντί του συνολικού ποσού των 283.175,69 € σύμφωνα με 
τα τεύχη του έργου και την από 1-11-2016 υπογραφείσα αρχική σύμβαση.  
 
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 θα 
ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις των Δημοσίων 
έργων, για την εκτέλεση του έργου.  
 
Η ανάδοχος Εργοληπτική Επιχείρηση αναλαμβάνει τις εκ της παρούσης συμβάσεως 
υποχρεώσεις, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. 
Η ανάδοχος του έργου Εργοληπτική Επιχείρηση «ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  κατέθεσε στη Δ/νση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας  
Περιφέρειας Αττικής την υπ’ αριθμόν 1749718/11-12-2019/Τ.Μ.Ε.Δ.Ε./Τμ. Μητρώου 
Πιστούχων χορηγήσεως εγγυητικών επιστολών και εκκαθαρίσεως οφειλών πρόσθετων 
ασφαλειών, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού 1.719,32 ΕΥΡΩ, ως εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, με την οποία καλύπτεται το 5% της συνολικής αξίας της σύμβασης 
(αρχική , 1η Σ.Σ., 2η Σ.Σ.), χωρίς Φ.Π.Α.  
Για κάθε διαφορά που προκύπτει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα Δικαστήρια 
Αθηνών. 
 
Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους δυο συμβαλλόμενους σε 
έξι (6) όμοια αντίτυπα και τα δυο λαμβάνει ο ανάδοχος. 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ 
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