
1 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ρ. ¨ΞΕΡΕΑΣ¨ 
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ Προϋπολογισµού : 6.098.319,32 €  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  (µε αναθεώρηση και ΦΠΑ) 
  
  
 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ  
 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ:  803.328,71 € 
  
 Συνολική ∆απάνη Εργασιών (µε ΓΕ & ΟΕ 18%):  564.192,24 € 
 Ποσό απρόβλεπτων (9%) :  50.777,30 € 
 Σύνολο :  614.969,54 € 
 Απολογιστικές εργασίες ασφάλτου:  30.000,00 € 
 ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών 18%   3.428,46 € 
 Πρόβλεψη Αναθεώρησης :                            4.714,77 €  
 Σύνολο :   653.112,77 € 
 Φ.Π.Α. (23%) :                         150.215,93 € 
  

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  :                                            Περιφέρεια Αττικής     

     ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ   :     05.072                                                                                

                                 ΚΑΕ   :  9775.05.019 

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης:                     αρ. πρωτ. 79637/22.4.2016  

                                                                               (Α∆Α 7ΖΡΜ7Λ7-ΜΞΘ) 

 

 

Στην Αθήνα σήµερα  12/9/2016 ηµέρα ∆ευτέρα στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής (Λ. 

Συγγρού 15-17), οι παρακάτω συµβαλλόµενοι:  

ΑΦΕΝΟΣ, 

Το Ν.Π.∆.∆. – ΟΤΑ Β’ ΒΑΘΜΟΥ µε την επωνυµία  «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ», το οποίο 

εδρεύει στην Αθήνα Λ. Συγγρού 15-17, εκπροσωπούµενο από την Περιφερειάρχη Αττικής  

∆ΟΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, η οποία εν προκειµένω ενεργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των Ν. 1418/84, 

3669/2008, Ν.∆. 496/74 (όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν.∆. 220/74, του Νόµου 

250/76 και του Νόµου 369/76), Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» και το Π.∆. 7/2013 (άρθρο 3 παρ. 2γ), 

και εκπροσωπεί µε την ιδιότητα αυτή την Περιφέρεια Αττικής, αποκαλούµενο εφεξής 

«Εργοδότης»  και 

 

ΑΦΕΤΕΡΟΥ, 
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Η εταιρεία µε την επωνυµία «∆ΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» 

και δ.τ.  «∆ΑΜΩΝ Α.Τ.Ε.», που εδρεύει στον ∆ήµο Αθηναίων, οδός Κυψέλης 56, Τ.Κ. 113 62, 

τηλ: 210 8840863 & FAX: 210 8813912, εκπροσωπούµενη νόµιµα από τον κ. Γκιόκα Σωτήριο 

του Παναγιώτη, Πρόεδρο & ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, σύµφωνα µε το από 30.6.2015 Πρακτικό ΓΣ 

και το από 1.7.2015 Πρακτικό ∆Σ, τα οποία καταχωρήθηκαν την 21.1.2016 στο Γενικό Εµπορικό 

Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών, όπως προκύπτει από 

την υπ’ αρ. πρωτ: 3285/18-03-2016 ανακοίνωση αυτού, καλούµενη εφεξής «Ανάδοχος», 

συµφώνησαν και συναποδέχτηκαν 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 ∆ιοίκησης 

– Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

2. Το Π.∆. 145/2010 «Οργανισµός Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238 Α’/2010), όπως 

τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 44403/20.10.2011 Υ.Α. «Έγκριση τροποποίησης του 

Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». (ΦΕΚ 2494 Β’/4.11.2011). 

3. Τις διατάξεις του Π.∆. 7/2013 «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» (ΦΕΚ 26 Α’/31.1.2013). 

4. Την υπ’ αρ. 490/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για την 

έγκριση της Μελέτης του έργου του θέµατος  

5. Την µε αρ. 2427/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε το 

πρακτικό της ∆ηµοπρασίας του ως άνω έργου και αυτό κατακυρώθηκε στην ως άνω 

εταιρεία «∆ΑΜΩΝ Α.Τ.Ε.», µε µέση τεκµαρτή έκπτωση 36,51% και δαπάνη 

προϋπολογισµού: 2.735.662,42 € για εργασίες µε ΓΕ & ΟΕ 18%, 246.209,62 € για 

απρόβλεπτα, 16.031,59 € για απολογιστικά ασφάλτου, 155.321,84 € για αναθεώρηση  και 

725.241,86 €  για Φ.Π.Α., ήτοι για συνολικό ποσό:  3.878.467,33 €. 

6. Το από 26 Φεβρουαρίου 2014 Εργολαβικό Συµφωνητικό µεταξύ των ίδιων ως άνω 

συµβαλλοµένων, σύµφωνα µε το οποίο η προθεσµία κατασκευής και αποπεράτωσης του 

έργου από τον ανάδοχο ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) µήνες. 

7. Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ.799/19-6-2015 απόφαση της ΕΥ∆/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ µε την οποία 

προεγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. 

8. Τη θετική γνωµοδότηση του Σ.∆.Ε. (απόσπασµα Πρακτικού της 7ης συνεδρίας την 07-04-

2015). 

9. Την υπ. αρ.  846/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, µε την 

οποία εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε., το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. καθώς και η σύναψη της 1ης Σ.Σ.Ε. 

συνολικού ποσού 803.328,71 € µε αναθεώρηση και ΦΠΑ. 

10. Την απόφαση υπ’ αριθµ. 369/2015 Περιφερειακού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε το 

Πρόγραµµα Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής και εντάχθηκαν οι συµπληρωµατικές 

εργασίες του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ρ. ΞΕΡΕΑ ∆ΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» στον προϋπολογισµό της 

Περιφέρειας Αττικής µε ΚΑΕ 9775.05.019. 

 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ στη δεύτερη των συµβαλλοµένων, η οποία και αποδέχεται, την εκτέλεση των 

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

ΑΔΑ: 6ΥΖΔ7Λ7-ΞΧΞ



3 

 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ρ. ΞΕΡΕΑ ∆ΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ», το οποίο θα διέπεται από τις διατάξεις των Νόµων 3669/08 (Κ∆Ε) (εφαρµοστέου 

δυνάµει των αρ. 198 παρ.1 και 2 και 37 παρ.4 του Ν. 4281/2014), 4070/2012, 4146/2013, 

1642/86, 2166/93 καθώς και των Π.∆. 609/85, 368/94, 286/94, 30/96, 218/99 και 334/00 κ.λπ., 

όπως ισχύουν σήµερα. 

 

Το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε:  

1. Τους όρους και τα περιεχόµενα της ∆ιακήρυξης του υπόψη έργου. 

2. Τα λοιπά τεύχη του έργου που αναφέρονται στην παραπάνω ∆ιακήρυξη. 

3.  Με τους όρους της από 26/02/2014 αρχικής σύµβασης. 

 

 

Το συνολικό οικονοµικό αντικείµενο της παρούσας σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 

οκτακοσίων τριών χιλιάδων τριακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και εβδοµήντα ένα λεπτών 

(803.328,71 €). Στο πιο πάνω συνολικό οικονοµικό αντικείµενο των 803.328,71 € 

συµπεριλαµβάνεται ποσό εκατόν πενήντα χιλιάδων διακοσίων δέκα πέντε ευρώ και ενενήντα 

τριών λεπτών (150.215,93 €), το οποίο αντιστοιχεί στο Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α. 

23%) και βαρύνει τις πιστώσεις του έργου. Το ποσό αυτό θα καταβληθεί κατ’ εφαρµογή του Ν. 

3669/2008, όπως αυτός ισχύει και εφαρµόζεται σήµερα. 

Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής (Ειδικός Φορέας   05.072., ΚΑΕ 

9775.05.019) 

∆εν θα εκτελεστούν εργασίες επί πλέον των συµβατικών ποσοτήτων, αν προηγουµένως δεν 

υπάρχει έγκριση για την εκτέλεση αυτών και την απαιτούµενη πληρωµή τους. 

Όσον αφορά τη διαχείριση των «επί – έλασσον» δαπανών εφαρµόζεται η ∆ιακήρυξη, που 

αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας και το άρθρο 57 παρ. 4 του Ν. 3669/2008. 

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 για την ασφαλιστική κάλυψη του έργου. 

Ο ανάδοχος  είναι υποχρεωµένος να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το έργο µέσα σε 

προθεσµία εννέα (9) 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 (803.328,71 €), σύµφωνα µε τη µελέτη 

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 ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταµένης Αρχής 

και ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις των 

∆ηµοσίων έργων, για την εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρµογή της σύµβασης και την 
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εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 27 του Π.∆. 609/85, του Ν. 2229/94 και των άρθρων 35 

και 37 του Ν. 3669/2008 (Κ∆Ε). 

Σηµειώνεται ότι ο Ανάδοχος κατέθεσε στην ∆.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής 

Αττικής την υπ’ αρ. 1704351  ΤΣΜΕ∆Ε  εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού 32.655,64 € 

που αποτελεί το 5% επί της αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.  

Ο Ανάδοχος  µε υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου του, όρισε αντίκλητο της εταιρείας τον κ. 

Γιαννακούλια Αναστάσιο ο οποίος και απεδέχθη τον ορισµό του µε υπεύθυνη δήλωση. 

Για κάθε διαφορά που προκύπτει από την παρούσα σύµβαση αρµόδια είναι τα ∆ικαστήρια της 

Αθήνας. 

Η παρούσα σύµβαση συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους δυο συµβαλλόµενους 

σε έξι (6) όµοια αντίτυπα, από τα οποία δύο (2) λαµβάνει ο Ανάδοχος. 

 

 

 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

   Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

 

   Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ                                                  

     ΕΙΡΗΝΗ  ∆ΟΥΡΟΥ                                                                  ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΚΙΟΚΑΣ 
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