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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.Α.Π.Π.Α.) 
 

ΕΡΓΟ : «ΕΚΤΡΟΠΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ 
ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΟΥΡΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ» 
Εργολαβία ΑΠ 94 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ  
Κ.Α.Ε: 9775.06.015 

1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

 
 
 

Άθροισμα Δαπάνης εργασιών : 1.788.956,00 € 
ΓΕ & ΟΕ (18%) : 322.012,08 € 
  
Συνολική δαπάνη εργασιών με ΓΕ & ΟΕ : 2.110.968,08 € 
Ποσό απροβλέπτων (9%) : 189.987,13 € 
Σύνολο (Π1) : 2.300.955,21 € 
Απολογιστικά : 337.362,60 € 
Αναθεώρηση : 10.000,00 € 
Σύνολο (Π2) : 2.648.317,81 € 
Φ.Π.Α. (24%):   635.596,27 € 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ :                                                       3.283.914,08 € 
 
Στην Αθήνα σήμερα  07/05/2019 ημέρα   Τρίτη  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 την Περιφερειάρχη Αττικής ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ, η οποία εν προκειμένω 
ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Νομοθεσίας περί Δημοσίων Έργων και συγκεκριμένα το 
Ν.4412/2016, τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και το Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ26/τ.Α’/313), 
«όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, 
μελετών και Π.Υ. του Νόμου 3316/05 – Αρμοδιότητες Περιφερειών» και εκπροσωπεί με την 
ιδιότητα αυτή την Περιφέρεια Αττικής, αποκαλούμενη εφεξής «Εργοδότης» και  
 
ΑΦ ΕΤΕΡΟΥ, 
Η Ένωση Οικονομικών φορέων «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.-ΗΡΩΝ Α.Τ.Ε.», με έδρα τον δήμο 
Αθηναίων, Τ.Κ. 113 62,  τηλ. 210-8840863,  fax: 210-8813912 και Α.Φ.Μ: 997041318, Δ.Ο.Υ. 
Φ.Α.Ε. Αθηνών, εκπροσωπούμενη από τον κο Σπυριδάκη Γεώργιο του Εμμανουήλ, δυνάμει του 
από 25/7/2018 πρακτικού του Διοικητικού της Συμβουλίου  με Α.Δ.Τ. ΑΜ 118373/5-1-2015 Τ.Α. 
Ν. Σμύρνης Αττικής,  καλούμενος 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», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με το Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018) 

2. Την υπ’ αριθ. 66313/24533/25-8-2017 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής  (ΦΕΚ 3051/Β’/05-09-2017) με την οποία εγκρίθηκε η αριθμ. 273/2017 
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, που αφορά στην 

ΑΔΑ: 6ΥΟΓ7Λ7-ΠΔΤ



 2 

τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής, που είχε 
καταρτισθεί με το π.δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α’/2010) και έχει τροποποιηθεί με την 44403 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2494/Β’/4-11-2011), την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 
2822/Β’/14-12-2011), την 109290/39629/29-12-2016 απόφαση (ΦΕΚ 4251/Β’/29-12-
2016) και την 37419/13479 απόφαση (ΦΕΚ 1661/Β’/11-5-2018).  

3. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/τ.Α’/31-1-13), «όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 
λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και Π.Υ. του Ν.3316/2005 -  
Αρμοδιότητες Περιφερειών». 

4. Το Ν4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» (ΦΕΚ 147 Α’/08-08-2016), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Την υπ. αρίθμ. 392/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής 
με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων για το οικονομικό έτος 2017 

6.  Την υπ. αρίθμ. 393/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής για το 
οικονομικό έτος 2017 

7.  Την  υπ’ αριθμ423/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων  ‘Εργων για το οικονομικό 
έτος 2018 

8.   Την υπ’ αριθμ 425/2017  Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Αττικής με την οποία εγκρίθηκε  ο  Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής για το 
οικονομικό έτος 2018 , όπου περιλαμβάνεται το έργο του θέματος  (Κ.Α.Ε. 9775.06.015). 

9. Το πρωτογενές αίτημα ανάληψης πίστωσης με αρ. πρωτ. 621οικ/16-3-2018 και  το   
εγκεκριμένο αίτημα (απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  υπ΄αριθ.78528/24-04-2018  του 
Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών )  για  την  δέσμευση πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης 
σε βάρος του Κ.Α.Ε. 9775.06.015.  

10. Τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου όπως συντάχθηκαν και επικαιροποιήθηκαν από την 
μελετητική εταιρεία  «ΕΤΜΕ ΠΕΠΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», ελέγχθηκαν  διορθώθηκαν    
από το τμήμα Μελετών της Δ/νσης Εργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας και  
εγκρίθηκαν από τη Διεύθυνση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας με την αριθμ.826 
οικ./17-4-2018 σχετ. 825 Απόφαση.  

11. Την  υπ΄ αριθμ  1013/2018 (ορθή επανάληψη) ΑΔΑ:  6ΞΑΧ7Λ7-ΤΘΖ  Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία αποφασίστηκε   α) η   
προσφυγή  σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη  δημοσίευση 
προκήρυξης  αλλά με ανάρτηση αυτής στο ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της 
Περιφέρειας   σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. Γ του ν 4412/2016, για το 
έργο: Εκτροπή χειμάρρου Αγ. Αικατερίνης και διευθέτησης χειμάρρου Σούρες Θριασίου 
πεδίου, προϋπολογισμού: 8.830.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 2.119.200,00 ) δηλαδή 
συνολικής δαπάνης 10.949.200,00 Ευρώ β) τη  σύντμηση της προθεσμίας ολοκλήρωσης 
του έργου σε 10(δέκα) μήνες,  γ) την  έγκριση των όρων της  συνημμένης πρόσκλησης 
και της Διακήρυξης,  δ) την ηλεκτρονική διαδικασία μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, ε)  την επιλογή 
διά κληρώσεων 7 (επτά) εταιρειών , που θα κληθούν να υποβάλλουν προσφορά, με 
ηλεκτρονικό σύστημα κλήρωσης, από τον κατάλογο που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση 
Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας. 

12. Την υπ΄αριθμ 1044/11-05-2018 σχετ:832, Πρόσκληση που αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ   
βάσει της οποίας προσκλήθηκαν,  ύστερα από  ηλεκτρονικό σύστημα κλήρωσης  από τον 
κατάλογο – πρόταση  που αποτελείτο από 25 εταιρείες,  επτά (7) εξ΄αυτών (ΛΑΚΩΝ 
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Α.Τ.Ε. , ΤΕΚΑΤ Α.Ε. , 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. , ΚΑΠΠΑ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. , ΑΑΓΗΣ Α.Ε.),  
προκειμένου να συμμετέχουν  σε  διαδικασία  διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 
προκήρυξης, για την  ανάθεση κατασκευής του έργου του θέματος. 

13. Την υπ΄αριθμ  391/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με  την  οποία   
εγκρίθηκε  η σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού. 

14. Το από 30-05-2018   1ο πρακτικό  της Επιτροπής Διαγωνισμού για την  ανάθεση της 
κατασκευής του έργου του θέματος  το οποίο υποβλήθηκε με την αρ. πρωτ. 1223/31-05-
2018  αναφορά της Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού και εγκρίθηκε με την αριθμ. 
1534/2018 (ΑΔΑ:ΩΗΕΠ7Λ7-19Μ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής. 

15. Την  με  αρ. πρωτ. ΔΕΑΠΠΑ  1357/13-6-2018  αναφορά της Προέδρου της Επιτροπής 
Διαγωνισμού  με  την οποία υποβλήθηκε το 2ο  πρακτικό  του Διαγωνισμού του έργου: 
«ΕΚΤΡΟΠΗ  ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ 
ΣΟΥΡΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ  ΠΕΔΙΟΥ» Προϋπολογισμού: 10.949.200,00€ (με Φ.Π.Α.).  

16. Την με αριθμ.1671/19-06-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής  με την οποία εγκρίθηκε 1. το 2ο πρακτικό του έργου 2.  η κατακύρωση της 
σύμβασης στην Ένωση Οικονομικών φορέων : «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. – ΗΡΩΝ 
Α.Τ.Ε.», με προσφερόμενη μέση έκπτωση 30,81% (τριάντα και ογδόντα ένα τοις εκατό) 
που αντιστοιχεί σε συνολική δαπάνη 6.213.822,92€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και 3. 
Εξουσιοδοτήθηκε η Διεύθυνση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Περιφέρειας 
Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας του Διαγωνισμού μέχρι την υπογραφή της 
σύμβασης. 

17. Την με αριθ. πρωτ.393/2018 Πράξη του προσυμβατικού ελέγχου του Ε ΄κλιμακίου  του  
Ελεγκτικού    Συνεδρίου  

18. Τη με αριθ. Πρωτ. οικ.1750/23-7-2018 Πρόσκληση της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής 
Προστασίας Περιφέρειας Αττικής προς  Ένωση Οικονομικών φορέων: «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΡΓΩΝ Α.Ε. – ΗΡΩΝ Α.Τ.Ε.»  για υποβολή επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για τη 
σύναψη της σύμβασης του έργου η οποία έλαβε ηλεκτρονική υπογραφή και αναρτήθηκε 
στη λειτουργικότητα «Επικοινωνία» του υποσυστήματος. 

19. Την από 24-7-2018 ηλεκτρονική υποβολή και τη με αριθ. πρωτ.  Δ.Ε.Α.Π.Π.Α.: 1765/25-
7-2018 υποβολή σε έντυπη μορφή των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών 
κατακύρωσης της σύμβασης για το έργο του θέματος. 

20. Τη με αριθ. πρωτ. 1765/26-7-2018 Ειδική Πρόσκληση της Δ/νσης Έργων 
Αντιπλημμυρικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής  προς   την  Ένωση Οικονομικών 
φορέων : «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. – ΗΡΩΝ Α.Τ.Ε.» για την υπογραφή της σύμβασης 
του υπόψη έργου η οποία έλαβε ηλεκτρονική υπογραφή και αναρτήθηκε στη 
λειτουργικότητα «Επικοινωνία» του υποσυστήματος. 

21. Τη με αριθ. πρωτ. 46388/2-8-2018 Βεβαίωση του  Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα 
Απασχολούμενων Ε.Τ.Α.Α. (αρ. πρωτ. ΔΕΑΠΠΑ 1880/2-8-2018) για την εγκυρότητα 
της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που προσκόμισε η Ένωση Οικονομικών 
φορέων : «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. – ΗΡΩΝ Α.Τ.Ε.»   

22. Την από 03-08-2018 Αρχική Σύμβαση του έργου με προθεσμία περαίωσης του έργου την 
03/06/2019.  
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23. Τη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας 
Αττικής για τη σύναψη της παρούσας 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου (3ο θέμα 
22ης Συνεδρίας/22-11-2018). 

24. Την υπ’ αριθ. 3803/18-12-2018 Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής με την οποία εγκρίθηκε  η σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου 
«Εκτροπή χειμάρρου Αγ. Αικατερίνης και Διευθέτηση χειμάρρου Σούρες Θριασίου 
πεδίου», εργολαβία ΑΠ 94, όπως περιλαμβάνεται στο 1ο Α.Π.Ε. του έργου, συνολικής 
δαπάνης  3.283.914,08€ εκ των οποίων ποσό 2.110.968,08€ για εργασίες και Γ.Ε. & Ο.Ε, 
189.987,13€ για απρόβλεπτες δαπάνες, 10.000,00€ για αναθεώρηση, 337.362,60€ για 
απολογιστικά και 635.596,27€ για Φ.Π.Α. (24%) ήτοι με  υπέρβαση  από  την  αρχική  
σύμβαση  ποσοστό 39,89%. 

25. Την υπ’ αριθμ. 3803/18-12-2018 Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία 
εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης που περιλαμβάνει την 1η Σ.Σ.Ε. του έργου 
του θέματος με 1. συνολική δαπάνη  για την αρχική σύμβαση 7.705.140,42€ και 2. 
συνολική δαπάνη για την 1η συμπληρωματική σύμβαση  3.283.914,08€ (με Φ.Π.Α.) . 

26. Το με αριθ. πρωτ. 6024/19-03-2019 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου με το οποίο 
κοινοποιήθηκε η 216/2019 Πράξη του  Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για τον 
προσυμβατικό έλεγχο της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης εργασιών  του υπόψη έργου. 

27. Τη με αριθ.: 689/27-03-2019 Πρόσκληση προς την Ένωση Οικονομικών φορέων 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.-ΗΡΩΝ Α.Τ.Ε.» για την υπογραφή της 1ης συμπληρωματικής 
σύμβασης εργασιών του υπόψη έργου. 

28. Το με αριθ. πρωτ.:8663/04-04-2019 έγγραφο (βεβαίωση)  (αρ. πρωτ. ΔΕΑΠ: 813/04-04-
19) με το οποίο επιβεβαιώνεται η γνησιότητα της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 
με αριθμό 1746348/01/04/2019 του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. των συμπληρωματικών εργασιών που 
περιλαμβάνονται στην παρούσα συμπληρωματική σύμβαση.    

 
ΑΝΑΘΕΤΕΙ στην Ένωση Οικονομικών φορέων «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.-ΗΡΩΝ Α.Τ.Ε», ο 
οποίος και αποδέχεται, την εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών του έργου: «Εκτροπή 
χειμάρρου Αγ. Αικατερίνης και Διευθέτηση χειμάρρου Σούρες Θριασίου πεδίου», εργολαβία 
ΑΠ 94, όπως περιλαμβάνονται στην 1η συμπληρωματική σύμβαση εργασιών του ως άνω έργου, 
η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 4412/16 καθώς και τις λοιπές διατάξεις και 
αποφάσεις που ισχύουν. 
 
Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην 1η συμπληρωματική σύμβαση εργασιών του έργου, 
θα εκτελεστούν σύμφωνα με : 
 
1. Τους όρους και τα περιεχόμενα των τευχών δημοπράτησης του έργου και την από 03-08-

2018 Σύμβαση του έργου. 
2. Την από 22-05-2018 οικονομική προσφορά του αναδόχου, όπως αυτή έχει γίνει δεκτή με την 

υπ’ αρ. 1671/19-06-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, που 
κατακύρωσε στον ανάδοχο το σχετικό διαγωνισμό. 

3. Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της παρούσας 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης που 
ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων 
εννιακοσίων δεκατεσσάρων  ευρώ και οκτώ λεπτών (3.283.914,08 €) που αναλύεται σε 
2.110.968,08€ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ, 189.987,13 για απρόβλεπτες δαπάνες, 
10.000,00€ για αναθεώρηση, 337.362,60€ για απολογιστικά (συμπεριλαμβανομένου του 
Γ.Ε & Ο.Ε. 18% και αφαιρούμενης της έκπτωσης 30,81 % επί του Γ.Ε. & Ο.Ε.) και 
635.596,27€ 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. 
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Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι το Τμήμα Ρεμάτων της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής 
Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής. 
 
Ο δεύτερος των συμβαλλομένων, δηλαδή η Ένωση Οικονομικών φορέων «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ 
Α.Ε.-ΗΡΩΝ Α.Τ.Ε», δηλώνει ότι τα ανωτέρω τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνει την 
εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών που περιλαμβάνονται στην 1η συμπληρωματική 
σύμβαση του έργου, αντί του συνολικού ποσού των 3.283.914,08€ σύμφωνα με τα τεύχη του 
έργου και την από 03-08-2018 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 Ένωση Οικονομικών φορέων «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.-ΗΡΩΝ Α.Τ.Ε» 
αναλαμβάνει τις εκ της παρούσης συμβάσεως υποχρεώσεις, αλληλεγγύως και εις 
ολόκληρον. 
Η ανάδοχος του έργου  Ένωση Οικονομικών φορέων «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.-ΗΡΩΝ 
Α.Τ.Ε», κατέθεσε στη Δ/νση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας  Περιφέρειας Αττικής 
την υπ’ αριθμόν 1746348/01-04-2019/Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
ποσού 132.420,00 ΕΥΡΩ, ως εγγύηση καλής εκτέλεσης, που αποτελεί το 5% επί της αξίας 
της σύμβασης, 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 

 
 
 
 
 

Ρ. ΔΟΥΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
                              Ένωση Οικονομικών φορέων  
                      ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. – ΗΡΩΝ Α.Τ.Ε. 

 
 
 
 

      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ  
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