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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΕΡΓΟ: 1η συμπληρωματική Σύμβαση 
«Αποστράγγιση του ανατολικού τμήματος 
πόλης Κορωπίου», προϋπολογισμού 
1.244.734,15 Ευρώ 

 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ :                  1.244.734,15€  
 
Συνολική Δαπάνη Εργασιών (με  ΓΕ & ΟΕ  18%):         914.511,80 €          
Ποσό απρόβλεπτων (9%):                                                            82.306,06 €   

 Άθροισμα                                                                                                            996.817,86 € 

Απολογιστικά Αρχαιολογίας                                                                                        0,00 € 

Γ.Ε & Ο.Ε 18% επί των απολογιστικών αρχαιολογίας                                             0,00€ 

Απολογιστικά μετατόπισης ΟΚΩ                                                                                0,00€ 

Γ.Ε & Ο.Ε 18% επί των απολογιστικών μετατόπισης ΟΚΩ                                    0,00€ 

Σύνολο                                                                                                                     996.817,86€ 

Αναθεώρηση                                                                                                               7.000,00€ 

Σύνολο                                                                                                                    1.003.817,86€ 

ΦΠΑ 24%                                                                                                                  240.916,29€ 

Συνολική Δαπάνη (με ΦΠΑ)                                                            1.244.734,15€ 

 
 

Στην Αθήνα σήμερα 24   /   01  /  2019 ημέρα  Πέμπτη  στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής    
(Λ. Συγγρού 15-17), οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
 
ΑΦΕΝΟΣ, 
Το Ν.Π.Δ.Δ. – ΟΤΑ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ με την επωνυμία «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ», το οποίο 
εδρεύει στην Αθήνα Λ. Συγγρού 15-17, εκπροσωπούμενο από την Περιφερειάρχη Αττικής  
ΔΟΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, η οποία εν προκειμένω ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3669/2008, 
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης», το Ν.Δ. 496/74 και το Π.Δ. 7/2013, και εκπροσωπεί με την ιδιότητα 
αυτή την Περιφέρεια Αττικής, καλούμενο εφεξής «Εργοδότης» και  
 
ΑΦΕΤΕΡΟΥ, 
Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Κριεζή 56Ν, ΤΚ 152 33, τηλ 
210 6893858-553 & FAΧ :210 6893234, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟ 
ΠΑΥΛΟ του Ελευθερίου, Πρόεδρο του Δ.Σ και Διευθύνοντα Σύμβουλο, σύμφωνα με το από 28-
06-2016 Πρακτικό Γ.Σ περί εκλογής ΔΣ της εταιρείας και το από 28-06-2016 Πρακτικό ΔΣ περί 
συγκρότησής του σε σώμα, τα οποία καταχωρήθηκαν στις 8-8-2016 στο ΓΕΜΗ, με Κωδικό 
Αριθμό Καταχώρησης 821591, όπως προκύπτει από την με αριθμ. πρωτ. 463964/10.11.2016 
Ανακοίνωση του ΓΕΜΗ, και το με αριθμ. πρωτ. 298422, 422378/5.12.2016 Πιστοποιητικό 
εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ, καλούμενη εφεξής «Ανάδοχος»,  
 
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 
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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 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
 
2. Την υπ’ αρ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/11-05-2018) απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί της τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».  
 
3. Τις διατάξεις του  Π.Δ. 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’ αριθμ. 210/9.7.2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 
Αττικής με την οποία το έργο «Αποστράγγιση του ανατολικού τμήματος πόλης Κορωπίου» 
εντάχθηκε στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων της Περιφέρειας Αττικής έτους 2015 με ΚΑΕ 
9775.05.018. 
 
5. Την υπ’ αριθμ. 145/29.1.2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η ανάληψη πολυετούς δέσμευσης για τα έτη 2016, 2017, και 2018 
σε βάρος των πιστώσεων του ως άνω ΚΑΕ του προϋπολογισμού της Περιφέρειας. 
 
6. Την υπ’ αριθμ. 146/6.6.2016 Απόφαση Έγκρισης της μελέτης του ως άνω έργου από το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κρωπίας (ΑΔΑ: 61ΘΟΩΛ6-Β8Λ). 
 
7. Την υπ’ αριθμ. 2081/23.9.2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διενεργηθέντος διαγωνισμού και 
κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα αυτού στην ως άνω εταιρεία (ανάδοχο) με μέση έκπτωση 62,64% 
επί του προϋπολογισμού της μελέτης.  
 
8. Την από 8.2.2017 σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ως άνω αναδόχου για 
την εκτέλεση του εν λόγω έργου. 
 
9. Την υπ’ αρ. πρωτ. 4563/07-07-2017 (ΑΔΑ: ΩΨΥ67Λ7-5ΞΧ) απόφαση Περιφερειάρχη 
Αττικής, με την οποία εντάχθηκε το έργο στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της 
Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς και της Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων» του 
Ε.Π. «Αττική 2014-2020», συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης.  
 
10. Το υπ’ αρ. πρωτ. 1170/25-04-2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ  ΠΑ με 
το οποίο μας γνωστοποιείται ότι η Συμπληρωματική Σύμβαση θα είναι επιλέξιμη για 
συγχρηματοδότηση από την εν λόγω Υπηρεσία εφόσον τύχει της έγκρισης από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο. 
 
11. Το υπ’ αρ. πρωτ. 4010/17-12-2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας  Διαχείρισης ΕΠ  ΠΑ με 
το οποίο διατυπώνει θετική γνώμη για την τροποποίηση της σύμβασης (2ος ΑΠΕ και 1ης ΣΣ).   
 
12. Την υπ’ αρ. 2215/2018 (ΑΔΑ: ΨΧΑΠ7Λ7-0Β1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και 
του 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συνολικής δαπάνης 1.224.734,15€ και η παράταση προθεσμίας της 1ης 
Συμπληρωματικής Σύμβασης.  
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13. Την εκδοθείσα στο πλαίσιο του προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας υπ’ αρ. 389/2016 
Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η 
υπογραφή της κυρίας σύμβασης.  
 
14. Τη εκδοθείσα στο πλαίσιο του προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας υπ’ αρ. 495/2018 Πράξη 
του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία η παρούσα δεν υπάγεται στον 
προσυμβατικό έλεγχο αυτού. 
 
 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ στη δεύτερη των συμβαλλομένων, η οποία και αποδέχεται, την εκτέλεση του έργου 
«Αποστράγγιση του ανατολικού τμήματος πόλης Κορωπίου», το οποίο θα διέπεται από τις 
διατάξεις των Νόμων 3669/08 (ΚΔΕ) (εφαρμοστέου δυνάμει των μεταβατικών διατάξεων του άρ. 
376 παρ.2 του ν. 4412/2016, ΦΕΚ 147 Α’/8.8.2016), 3852/2010 και 1642/86, όπως ισχύουν. 
 
Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με : 
 
1. Τη Διακήρυξη 
 
2. Τους όρους και τα περιεχόμενα της μελέτης του έργου, η οποία αποτελείται από τιμολόγιο 
μελέτης, τιμολόγιο προσφοράς, προϋπολογισμό, τεχνική περιγραφή, ειδική συγγραφή 
υποχρεώσεων, κλπ., όπως εγκρίθηκαν με την αρ. 146/2016 Απόφαση έγκρισης της μελέτης από το 
Δημοτικό Συμβούλιο Κρωπίας και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς του έργου όπως 
εγκρίθηκε με την αρ. 1211/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. 
  

3. Την από 23-8-2016 οικονομική προσφορά του αναδόχου. 
 

Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της παρούσης σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των ενός 
εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων τριάντα τεσσάρων 
ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (1.244.734,15 ΕΥΡΩ). Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται ποσό 
διακόσια σαράντα χιλιάδων εννιακόσια δεκαέξι ευρώ και είκοσι εννιά λεπτών (240.916,29 
€), το οποίο αντιστοιχεί στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας  (Φ.Π.Α. 24%) και βαρύνει τις 
πιστώσεις του έργου. Το ποσό αυτό θα καταβληθεί κατ’ εφαρμογή του Ν.3669/08, όπως αυτός 
ισχύει και εφαρμόζεται σήμερα. 
 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
από το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020/ΠΔΕ (ΟΠΣ 5002855).  

Δεν θα εκτελεστούν εργασίες επί πλέον των συμβατικών ποσοτήτων, αν  προηγουμένως δεν 
υπάρχει έγκριση για την εκτέλεση αυτών και την απαιτούμενη πληρωμή κατά τα οριζόμενα στις 
σχετικές διατάξεις. 

Όσον αφορά τη διαχείριση των «επί-έλασσον» δαπανών εφαρμόζεται η Διακήρυξη, που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και το άρθρο 57 παρ. 4 του Ν. 3669/08. 

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 (contractor’s all risk) για την ασφαλιστική κάλυψη του έργου.  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το έργο έως τις 8-8-2019 
σύμφωνα με την αριθ. 2215/2018 (ΑΔΑ: ΨΧΑΠ7Λ7-0Β1) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής. 
Σε περίπτωση υπέρβασης, με υπαιτιότητά του, της παραπάνω προθεσμίας, επιβάλλεται σε αυτόν 
ποινική ρήτρα σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.3669/08. 
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Εξάλλου ο Ανάδοχος δηλώνει ότι τα ανωτέρω τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνει την 
εκτέλεση του έργου, αντί του συνολικού ποσού των 1.244.734,15€ σύμφωνα με την μελέτη 
εφαρμογής 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 Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής και ότι 
θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις των Δημοσίων 
έργων, για την εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρμογή της σύμβασης και την εφαρμογή των 
διατάξεων των άρθρων 35 και 37 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ). 
 

Σημειώνεται ότι ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής 
Αττικής (σύμφωνα με το άρθρο 17 της διακήρυξης) την υπ’ αριθμ. e-37233/28-12-2018 εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης από τo TMΕΔΕ ποσού 50.190,89 € που αποτελεί το 5% επί της αξίας 
της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 157 παρ.1 
περίπτωση (β) του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α’/8-8-2014). 

Ο εκπρόσωπος του αναδόχου με υπεύθυνη δήλωσή του, ορίζει αντίκλητο της εταιρείας τον 
Τσαγκάτο Χριστόφορο του Σωτηρίου, με Α.Δ.Τ ΑΒ 213064, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, 
Κριεζή 56Ν, ΤΚ 15233, τηλ. 210 6893858, κιν 6973069166, fax:210-6893234  και με 
ηλεκτρονική διεύθυνση info@ellydrok.gr,  chtsag@gmail.com ο οποίος και απεδέχθη τον ορισμό 
του με υπεύθυνη δήλωση. 

Για κάθε διαφορά που προκύπτει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των 
Αθηνών. 
 

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους δύο συμβαλλόμενους σε 
έξι (6) όμοια αντίτυπα, από τα οποία δύο (2) λαμβάνει ο Ανάδοχος. 
 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 
 
 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
 
 

Ο   ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  
ΠΑΥΛΟΣ ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 
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