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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

ΕΡΓΟ: «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ-
ΠΑΙΑΝΙΑΣ» 
 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 
1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1η ΣΣΕ) 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (με ΦΠΑ)                : 3.373.154,63 

   
Άθροισμα Δαπάνης Εργασιών : 2.065.608,76 

Γ.Ε & Ο.Ε. 18%   *  ΑΔΕ : 371.809,58 

Συνολική Δαπάνη Έργου  ΣΔΕ : 2.437.418,34 
Απρόβλεπτα  9%  *  ΣΔΕ : 219.367,65 

Σύνολο Εργασιών  Σ1 : 2.656.785,99 
Αναθεώρηση : 63.500,00 

Σύνολο Δαπάνης του Έργου χωρίς ΦΠΑ : 2.720.285,99 
ΦΠΑ 24% : 652.868,64 

Τελική Δαπάνη (με το ΦΠΑ) : 3.373.154,63 
  
Στην Αθήνα σήμερα 21 / 09 / 2020, ημέρα Δευτέρα 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 Λεωφόρο Συγγρού 15-17, 

εκπροσωπούμενο από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Αττικής Γεώργιο Πατούλη, ο οποίος εν 

προκειμένω ενεργεί σύμφωνα με την Νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων και συγκεκριμένα το 

Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική τα 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», το Π.Δ. 7/2013 

(ΦΕΚ26Β’/31-1-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε 

θέματα έργων, μελετών του Ν.3316/2005 κ.λπ.», και εκπροσωπεί με την ιδιότητα αυτή την Περιφέρεια 

Αττικής, αποκαλούμενη εφεξής «Εργοδότης» και  
  
ΑΦ ΕΤΕΡΟΥ, 
Ο Οικονομικός Φορέας με την επωνυμία Κ/ξια ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.-ΑΑΓΗΣ Α.Ε. με έδρα Τ.Φιλήμονος 15 

Αττικής, Τ.Κ. 11521, Τηλ. 2108705800  και Φαξ: 2108705801, Α.Φ.Μ. 997354685 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, 

εγγεγραμμένος στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών με αρ. ΓΕΜΗ: 339516, νομίμως 

εκπροσωπούμενος από τον κ. Νικόλαο Κουβαρά του Κωνσταντίνου, Πρόεδρο & Διευθύνοντα 

Σύμβουλο της Εταιρείας ΑΑΓΗΣ Α.Ε. κάτοικο Γλυφάδας οδός Ηρακλέους  αρ. 7, Τ.Κ. 16675 και 

αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΖ078491/22-3-2008, σύμφωνα με τa  a.  το  υπ. αριθμ. 2341 Ειδικό 

Πληρεξούσιο της 12/06/2013 της Συμβολαιογράφου Αγγελικής Σιαράβα, του Βασιλείου και β. υπ. 

αριθμ. 4260 Τροποποίηση όρων συμφωνητικού σύστασης της Κοινοπραξίας της 3/2/2020 της 

Συμβολαιογράφου Αγγελικής Σιαράβα, καλούμενη εφεξής «Ανάδοχος», συμφώνησαν τα 

παρακάτω: 

 

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. 
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2. Την υπ’ αριθμ. 37419/13479 (ΦΕΚ 1661/Β’/11-05-2018) Απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η αριθμ. 121/2018 απόφαση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, που αφορά την τροποποίηση – 

επικαιροποίηση του 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.3669/2008, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Την χρηματοδότηση του έργου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», 2016ΣΕ 

27510070. 

6. Την αριθμ. πρωτ. ΔΔΕ/οικ.5246/23-11-2010 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 

Περιφέρειας Αττικής για την Έγκριση των τευχών δημοπράτησης του έργου. 

7. Την υπ’ αριθμ. ΔΔΕ/5327/01-12-2010  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο Διακήρυξης, το επικαιροποιημένο σχέδιο Περίληψης 

αυτής και τη δημοσίευσή της στην Επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

8. Την από 25/7/2013 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος μεταξύ της Περιφέρειας 

Αττικής και της εργοληπτικής επιχείρησης με την επωνυμία «Κ/ΞΙΑ - ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ. ΡΟΥΤΣΗΣ Α.Ε.–

ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.–ΑΑΓΗΣ Α.Ε.» , με προθεσμία αποπεράτωσης του έργου τους εικοσιτέσσερεις (24) 

μήνες ήτοι μέχρι 25/07/2015 και με το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας μέχρι 25/07/2016.  

9. Την υπ/ αριθμ. 1948/28-08-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  της Περιφέρειας Αττικής 

με την οποία εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας κατασκευής του έργου (κατόπιν σχετικού 

αιτήματος της αναδόχου κοινοπραξίας και εισήγησης του αν. Προϊσταμένου της ΔΤΕΠΑ) κατά 

έξι (6) μήνες ήτοι μέχρι 10/02/2016 και με το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας μέχρι 

10/02/2017.  

10. Την υπ/ αριθμ. 247/2016 (ΑΔΑ: Ω1ΝΩ7Λ7-ΒΗΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η 2η παράταση προθεσμίας κατασκευής του έργου 

(κατόπιν σχετικού αιτήματος της αναδόχου κοινοπραξίας και εισήγησης του αν. Προϊσταμένου 

της ΔΤΕΠΑ) κατά τετρακόσιες (400) ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι 16/03/2017 και με το πέρας 

της δοκιμαστικής λειτουργίας μέχρι 16/03/2018. 

11. Την υπ’ αριθμ. 639/2017 (ΑΔΑ: Ω2ΣΑ7Λ7-6ΑΑΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η 3η παράταση προθεσμίας κατασκευής του έργου 

(κατόπιν σχετικού αιτήματος της αναδόχου κοινοπραξίας και εισήγησης του αν. Προϊσταμένου 

της ΔΤΕΠΑ) κατά εξακόσιες τριάντα πέντε (635) ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι 11/12/2018 και 

με το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας μέχρι 11/12/2019. 

12. Την υπ’ αριθμ. 3519/2018 (ΑΔΑ: Ψ1687Λ7-Β77) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η 4η παράταση προθεσμίας κατασκευής του έργου 

(κατόπιν σχετικού αιτήματος της αναδόχου κοινοπραξίας και εισήγησης του αν. Προϊσταμένου 

της ΔΤΕΠΑ) κατά τριακόσιες τριάντα (330) ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι 06/11/2019 και με το 

πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας μέχρι 06/11/2020. 

13. Την υπ’ αριθμ. 2763/05-11-2019 (ΑΔΑ: ΩΚΣΠ7Λ7-0ΑΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η 5η παράταση προθεσμίας κατασκευής του 

έργου (κατόπιν σχετικού αιτήματος της αναδόχου κοινοπραξίας και εισήγησης του 

Προϊσταμένου της ΔΤΕΠΑ) κατά τριακόσιες τριάντα (360) ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι 

31/10/2020 και με το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας μέχρι 31/10/2021. 

14. Την με αρ. πρωτ. 85772/14-5-2015 απόφαση έγκρισης της ΔΤΕ Περιφέρειας Αττικής του 1ου ΑΠΕ 

και 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου του θέματος. 
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15. Την με αρ. πρωτ. 169755/28-09-2016 απόφαση έγκρισης της ΔΤΕ Περιφέρειας Αττικής του 2ου 

ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου του θέματος. 

16. Την με αρ. πρωτ. 246999/16-01-2019 απόφαση έγκρισης της ΔΤΕ Περιφέρειας Αττικής του 3ου 

ΑΠΕ και 3ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου του θέματος (ΑΔΑ: 64X17Λ7-ΘΣ1). 

17. Την με αρ. πρωτ. 636411/15-10-2019 απόφαση έγκρισης της ΔΤΕ Περιφέρειας Αττικής του 4ου 

ΑΠΕ και 4ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου του θέματος (ΑΔΑ: ΨΘΔΠ7Λ7-6ΡΛ). 

18. Την πράξη 5η της 21ης συνεδρίας της 27-12-2019 το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της 

Περιφέρειας Αττικής με την οποία γνωμοδότησε θετικά για την σύναψη της 1ης ΣΣΕ στο έργο 

του θέματος, με τη δαπάνη του έργου να ανέρχεται στο ολικό ποσό των 97.849.395,56€ εκ των 

οποίων 94.476.240,93€ της αρχικής σύμβασης και 3.373.154,63€ της 1ης ΣΣΕ, με υπέρβαση 

3,54%. 

19. Το υπ’ αριθμ. 232.2020/28-1-2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας 

Αττικής με το οποίο γνωστοποίησε πως ύστερα από τον θετικό έλεγχο του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, ως προς τη νομιμότητα και την κανονικότητα της διαδικασίας, θα προεγκρίνει τον 5ο 

ΑΠΕ  και την 1η ΣΣΕ του αναφερόμενου έργου μέσω ΟΠΣ και θα προχωρήσει σε επικαιροποίηση 

ή τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης, προκειμένου να καλυφθεί η σχετική 

δαπάνη για την 1η ΣΣΕ από την οικεία ΣΑΕ. 

20. Την υπ’ αριθμ. 404/18.02.2020 απόφαση έγκρισης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Αττικής  του 5ου ΑΠΕ και της σύναψη της 1ης ΣΣΕ του Έργου. 

21. Την υπ’ αριθ. 174774/3-3-2020 Απόφαση ΔΤΕΠΑ έγκρισης του 5ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του Έργου. 

22. Το υπ’ αριθμ. 504522/4-9-2019 έγγραφο της αναδόχου Κοινοπραξίας, με το οποίο κατατέθηκε η 

τροποποίηση του Κοινοπρακτικού, με το οποίο τροποποιήθηκαν οι όροι του συμφωνητικού 

σύστασης της κοινοπραξίας Κ/Ξ ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ. ΡΟΥΤΣΗΣ ΑΕ - ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ -  ΑΑΓΗΣ ΑΕ. 

23. Το υπ’ αριθμ. 104252/6-2-2020 έγγραφο της αναδόχου Κοινοπραξίας, με το οποίο κατατέθηκε η 

τροποποίηση του Κοινοπρακτικού, με το οποίο τροποποιήθηκε η επωνυμία της κοινοπραξίας 

σε Κ/Ξ ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ -  ΑΑΓΗΣ ΑΕ. 

24. Την υπ’ αρ. 281/2020 πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία 

αποφάνθηκε ότι «απαραδέκτως εισάγεται στο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για έλεγχο, 

καθώς εμπίπτει στο ρυθμιστικό πεδίο του άρθρου 132 του Ν.4412/16», ήτοι το ποσό της 

2.720.285,99€ (πλέον ΦΠΑ) είναι κάτω των 5.350.000€ και του 15% της αρχικής Σύμβασης. 

25. Την 1677/15-6-2020 Τροποποίηση Πράξης για αύξηση δαπάνης λόγω ΣΣΕ (ΑΔΑ:6Ζ3Ψ7Λ7-ΥΙΧ) 

 

Α ν α θ έ τ ε ι 

στο δεύτερο των συμβαλλομένων, δηλαδή τον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία Κ/ΞΙΑ ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. 

– ΑΑΓΗΣ Α.Ε. ο οποίος και αποδέχεται, την εκτέλεση εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης 

εργασιών του έργου: «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

ΚΟΡΩΠΙΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ» αντί συνολικού ποσού 3.373.154,63€ (με το Φ.Π.Α.) και με φυσικό αντικείμενο 

εργασίες που προέκυψαν από την σύνταξη του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 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), όπως ισχύει.. 

2. τον 5ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (5ο Α.Π.Ε.) του έργου, ο οποίος εγκρίθηκε με 

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, 
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ενώ ως προθεσμία περαίωσης του έργου παραμένει αυτή της αρχικής σύμβασης όπως 

διαμορφώθηκε με  την υπ.  αριθμ. 2763/2019 Απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής της  

Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: ΩΚΣΠ7Λ7-0ΑΛ). 

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

ανεπιφύλακτα δεκτά με την από 25/7/2013 αρχική σύμβαση (ΑΔΑΜ: 13SYMV001574008 2013-08-07) 

του έργου: «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ-

ΠΑΙΑΝΙΑΣ». 

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

της εργοληπτικής επιχείρησης με την επωνυμία «Κ/ΞΙΑ ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΑΑΓΗΣ Α.Ε.» δήλωσε ότι  

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

έργου: «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ-

ΠΑΙΑΝΙΑΣ» 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. 3369/08, καθώς και τα συναφή Π.Δ. και Υπουργικές αποφάσεις 

που προβλέπονται και έχουν εκδοθεί.   

Η ανάδοχος του έργου εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία «Κ/ΞΙΑ ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.–ΑΑΓΗΣ Α.Ε.» 

κατέθεσε στην Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

υπ’ αριθμόν LD/20167/00271 ποσού  89.116.96€ και LD/20178/00107 ποσού 46.898.00€, εκδόσεως 

ATTICA ΒΑΝΚ που αποτελούν το 5% της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου. 

Ο ανάδοχος υπέβαλε τα υπ. αριθμ. 2341 Ειδικό Πληρεξούσιο της 12/06/2013 και υπ. αριθμ. 4260 

Τροποποίηση όρων συμφωνητικού σύστασης της Κοινοπραξίας της 3/2/2020 της 

Συμβολαιογράφου Αγγελικής Σιαράβα, του Βασιλείου για τον διορισμό αντικλήτου. Ο διορισμένος 

αντίκλητος Νικόλαος Καστανάς του Παναγιώτη, με ΑΔΤ ΑΚ602935, κάτοικος Καλλιθέας οδός 

Υποσμηναγού  Παρούση αρ. 115-117, τηλ. 6944692077, φαξ 2108705880,  email info@kelkoropi.gr,  

αποδέχθηκε τον διορισμό του με την από  5-2-2020 υπεύθυνη δήλωσή του. 

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 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής 

 Για την Ανάδοχο Εταιρεία  
«Κ/ΞΙΑ ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.–ΑΑΓΗΣ Α.Ε.»  

  Ο νόμιμος εκπρόσωπος 
 

   
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ  ΝΙΚ. ΚΟΥΒΑΡΑΣ 
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