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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 

ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (ΣΕ ΤΡΙΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ)» 

 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

 

1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1η ΣΣΕ) 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (με ΦΠΑ)                : 122.465,65€ 

   

Άθροισμα Δαπάνης Εργασιών : 72.780,12€ 

Γ.Ε & Ο.Ε. 18%   *  ΑΔΕ : 13.100,42€ 

Συνολική Δαπάνη Έργου  ΣΔΕ : 85.880,54€ 

Απρόβλεπτα  15%  *  ΣΔΕ : 12.882,08€ 

Σύνολο Εργασιών  Σ1 : 98.762,62€ 

Αναθεώρηση : - 

Σύνολο Δαπάνης του Έργου χωρίς ΦΠΑ : 98.762,62€ 

ΦΠΑ 24% : 23.703,03€ 

Τελική Δαπάνη (με το ΦΠΑ) : 122.465,65€ 

  

Στην Αθήνα σήμερα 7/12/2018 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 Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Αττικής ΚΑΡΑΜΑΝΟ ΧΡΗΣΤΟ του Λεωνίδα, ο οποίος εν 

προκειμένω ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», του Ν. 3669/2008, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/τ.Α/31-01-13) «Όργανα που αποφασίζουν  

ή γνωμοδοτούν  και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων , μελετών και Π.Υ. του Ν. 3316/05 – 

Αρμοδιότητες Περιφερειών» και της υπ΄αρ. οικ/234321/27-11-14 Απόφασης Περιφερειάρχη Αττικής 

«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, …» καθώς και της οικ. 

48105/6-3-2017 Απόφασης Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου 

Οικονομικής Επιτροπής» (ΦΕΚ 114Υ.Ο.Δ.Δ./10-3-2017) και εκπροσωπεί με την ιδιότητα αυτή την 

Περιφέρεια Αττικής, αποκαλούμενη εφεξής «Εργοδότης» και  

ΑΦ ΕΤΕΡΟΥ, 

Ο Οικονομικός Φορέας με την επωνυμία «ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. 

“MATΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.” με έδρα στον Άλιμο, οδός Μεταμορφώσεως 21, Τ.Κ. 17455, Τηλ. 

2109817476 και Φαξ: 2109810303, Α.Φ.Μ. 999956692 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, Μ.Ε.Ε.Π. 17954, νόμιμα 

εκπροσωπούμενη από τον κ. ΜΑΤΘΑΙΟ ΣΩΤΗΡΙΟ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, σύμφωνα με το από 22/11/2018 

πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. της εταιρείας, κάτοικο Αλίμου οδός Θουκυδίδου 77, Τ.Κ. 17455 και 

αριθμού δελτίου ταυτότητας ΑΜ 535463 του Τ.Α. Αλίμου, καλούμενη εφεξής «Ανάδοχος», 

συμφώνησαν τα παρακάτω: 
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Ο εκπρόσωπος του πρώτου των συμβαλλομένων αφού έλαβε υπόψη  του: 

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

Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα 

2. Την αριθμ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 

1661/Β’/11-05-2018) με την οποία εγκρίθηκε η αριθμ. 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, που αφορά την τροποποίηση - επικαιροποίηση  του αρχικού 

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής. 

3. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ26/τ.Α΄/31-1-13), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές 

σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και Π.Υ. του Ν.3316/05 – Αρμοδιότητες 

Περιφερειών». 

4. Τις ισχύουσες διατάξεις περί κατασκευής δημοσίων έργων, του Ν.4412/2016, που ορίζει 

σύμφωνα με το άρθρο 376 ότι για την παρούσα σύμβαση ισχύει ο Ν.3669/2008 όπως 

τροποποιήθηκε και ίσχυε κατά το χρόνο δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΦΕΚ (ΦΕΚ Τ.Δ.Δ.Σ. 

176/28-4-2016) 

5. Την χρηματοδότηση του έργου από Πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ: 9775.04.046.01, 

σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 1510/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. (ΑΔΑ: 

Ω5ΩΔ7Λ7-ΑΜΑ) και την υπ’ αρίθμ. πρωτ. 134347/13-7-2016 (ΑΔΑ 6ΕΝΒ7Λ7-3ΜΗ) Απόφαση 

Ανάληψης Υποχρέωσης του Αντ/ρχη Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών. 

6. Την υπ’ αρίθμ 204/2016 Απόφαση Δημ. Συμβουλίου Γλυφάδας (ΑΔΑ: 6Β91Ω91-ΜΡΦ) με την 

οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου.  

7. Την υπ’ αρίθμ 13926/2016 απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Α. (ΑΔΑ: 79ΦΛ7Λ7-3ΧΛ)με τη οποία εγκρίθηκαν 

τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου του θέματος. 

8. Την υπ’ αρίθμ. 1673/2016 (ΑΔΑ 722Γ7Λ7-ΥΗΓ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη του διαγωνισμού. 

9. Την υπ’ αριθμ. 1993/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π. Α. (ΑΔΑ 7ΤΟΔ7Λ7-ΩΨΕ) με 

την οποία εγκρίθηκε η Σύσταση της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού του έργου. 

10. Την υπ’ αριθμ. 2568/2016 (ΑΔΑ: 71ΨΡ7Λ7-ΘΞ5) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας του έργου 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (ΣΕ ΤΡΙΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ)», προϋπολογισμού 3.700.000 Ευρώ  (με ΦΠΑ) που έγινε στις 20/9/2016 και 

κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα στην εργοληπτική επιχείρηση ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. με μέση 

τεκμαρτή έκπτωση 67,91%  και συνολική δαπάνη εργασιών κατά την προσφορά (Σσ) 

693.050,24€, Γ.Ε.&Ο.Ε. 18% 124.749,04€, πλέον απροβλέπτων (15%) 122.669,89€, απολογιστικά 

44.820,42€ αναθεώρηση 1.090,93€, Φ.Π.Α. (24%) 236.731,32€ και Τελικής Δαπάνης 

1.223.111,84€  

11. Την από 05/04/2017 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος μεταξύ της Περιφέρειας 

Αττικής και της εργοληπτικής επιχείρησης «ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. 

“MATΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.”, με προθεσμία αποπεράτωσης του έργου τους δεκαοκτώ (18) 

μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι έως τις 05/10/2018 (ΑΔΑΜ:17SYMV006029244, 

ΑΔΑ: ΨΠ787Λ7-ΦΨΟ). 

12. Την αριθμ. 1840/05.07.2017 απόφαση της Ε.Υ.Ε.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής εντάχθηκε η πράξη  

του έργου στο Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ 5006675 
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13. Την θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής για τη 

σύναψη της 1ης Σ.Σ.Ε. που περιλαμβάνεται στο σχέδιο του 3ου Α.Π.Ε. του έργου του θέματος 

(βλ. Πράξη .8η της 11ης συνεδρίασης της από 21-06-2018 του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.). 

14. Την αριθμ3901_2018/4-12-18.Απόφαση Περιφερειάρχου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ποσό 

122.465,65€ για τις εργασίες της 1ης ΣΣΕ. 

15. Την υπ’ αρ. 1591/2018 πράξη του VI΄ τμήματος (ΣΤ΄ Διακοπών) του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την 

οποία ανακάλεσε την αριθμ. 438/2018  πράξη του Ε΄ κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και   

αποφάνθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της 1ης ΣΣΕ. 

 

Α ν α θ έ τ ε ι 

στο δεύτερο των συμβαλλομένων, δηλαδή τον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «ΜΑΤΘΑΙΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. “MATΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.” ο οποίος και αποδέχεται, την 

εκτέλεση εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (ΣΕ ΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)» αντί 

συνολικού ποσού 122.465,65€ (με το Φ.Π.Α.) και με φυσικό αντικείμενο εργασίες για την αντιστήριξη 

με χρήση μεταλλικών πετασμάτων των παρειών του χάνδακα του αγωγού ομβρίων, οι οποίες είναι 

απαραίτητες για την ολοκλήρωση και την άρτια λειτουργία του έργου,  

 

Οι εργασίες της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης θα εκτελεστούν σύμφωνα με : 

1. τους όρους και τα περιεχόμενα των εγγράφων της αρχικής σύμβασης, η οποία διέπεται από τις 

διατάξεις του Νόμου 3669/2008 (εργασίες επιπλέον των συμβατικών ποσοτήτων θα εκτελεστούν 

μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008). 

2. τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (3ο Α.Π.Ε.) του έργου, ο οποίος εγκρίνεται με 

Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής, 

ενώ ως προθεσμία περαίωσης του έργου παραμένει αυτή της αρχικής σύμβασης. 

Ως συμβατικά τεύχη και στοιχεία της παρούσας σύμβασης θεωρούνται αυτά που έχουν γίνει 

ανεπιφύλακτα δεκτά με την από 05/04/2017 αρχική σύμβαση (ΑΔΑΜ:17SYMV006029244, ΑΔΑ: 

ΨΠ787Λ7-ΦΨΟ) του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΩ 

ΓΛΥΦΑΔΑΣ (ΣΕ ΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)». 

Ο δεύτερος  των  συμβαλλομένων  με την προαναφερόμενη ιδιότητά του ως νόμιμος εκπρόσωπος 

της εργοληπτικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δήλωσε 

ότι  αποδέχεται την ανάληψη της κατασκευής των εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης 

του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (ΣΕ ΤΡΙΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ)» σύμφωνα με τους όρους που αναφέρθηκαν παραπάνω και  τις  οδηγίες  της  

Υπηρεσίας  Επιβλέψεως. 

Για την εκτέλεση της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου ισχύουν, όπως και για την αρχική σύμβαση, τα 

προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων και ειδικότερα ο Ν. 

1418/84, το Π.Δ. 609/85 και ο Ν. 3669/08, καθώς και τα συναφή Π.Δ. και Υπουργικές αποφάσεις 

που προβλέπονται και έχουν εκδοθεί.   

Η ανάδοχος του έργου εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία «ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. “MATΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.” κατέθεσε στην Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
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Αττικής την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης υπ’ αριθμόν e-33733/26-11-2018 ποσού 4.938,13€ 

εκδόσεως ΤΜΕΔΕ που αποτελεί το 5% της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου. 

Με το από 22/11/2018 πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. της εταιρείας, ορίζεται αντίκλητος της 
εταιρείας ο κ. Μπαλτάς Αλέξανδρος του Νικολάου με Α.Δ.Τ. ΑΚ113230 κάτοικος Αλίμου οδός 
Θουκυδίδου 77, Τ.Κ. 17455  και όποιος απεδέχθη τον ορισμό με την 22 -11-2018 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 δυο συμβαλλόμενους σε 

έξι (6) όμοια αντίτυπα και τα δυο λαμβάνει ο ανάδοχος. 

 

Οι συμβαλλόμενοι 

 

Για την Περιφέρεια Αττικής 

 

 Για την Ανάδοχο Εταιρεία  

«ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.»  

   

   

   

Ο Αντιπεριφερειάρχης  Αττικής 

ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

 

  

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Δ.Σ. 
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