
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

ΕΡΓΟ : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
 ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ» 
προϋπολογισμού 8.000.000,00 Ευρώ (με το 
ΦΠΑ). 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ :  

 
3.802.815,66 € 

Άθροισμα Δαπάνης Εργασιών ( Σπ ) : 2.381.771,41 € 
ΓΕ & ΟΕ ( 18% ): 428.718,85 € 
Συνολική δαπάνη  εργασιών με ΓΕ & 
ΟΕ :  

2.810.490,26 € 

Ποσό απρόβλεπτων (9%) : 252.944,12 € 
Σύνολο (Σ1) : 3.063.434,38 € 
Απολογιστικά : 18.395,25 € 
Σύνολό (Σ2) : 3.081.829,63 € 
Αναθεώρηση: 9.890,42 € 
Σύνολο (χωρίς Φ.Π.Α.) : 3.091.720,05 € 
Φ.Π.Α. (23%):      711.095,61  € 
 
Στην Αθήνα σήμερα  19 / 03 / 2015 ημέρα   Πέμπτη  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 ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) ΔΟΥΡΟΥ, η οποία εν 
προκειμένω ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκε με 
το Ν.4070/2012 και τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», το Π.Δ. 7/2013 
(ΦΕΚ26/τΑ’/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» 
και εκπροσωπεί με την ιδιότητα αυτή την Περιφέρεια Αττικής, αποκαλούμενη εφεξής 
«Εργοδότης» και  
 
 
ΑΦ ΕΤΕΡΟΥ, 
Η  εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία «ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε.», με έδρα  το 
Χαλάνδρι Αττικής, οδός Λ. Μεσογείων 269, Τ.Κ.15231, τηλ. 210 6710791- 2 & FAΧ 210 
6710799, νόμιμα εκπροσωπούμενη από: (α) τον κο. Ηλία- Παναγιώτη Ε. Ηλιάδη 
(Πρόεδρο του Δ.Σ., Δ/ντα Σύμβουλο της Εταιρείας κάτοικο Χαλανδρίου,  οδός Λ. 
Μεσογείων αρ. 269, με Α.Δ.Τ. Σ 634749/06-02-1998, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο από 
17-2-2015 πρακτικό Δ.Σ. καλούμενη εφεξής «Ανάδοχος», συμφώνησαν τα παρακάτω: 
 
Ο εκπρόσωπος του πρώτου των συμβαλλομένων αφού έλαβε υπόψη  του : 
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1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Την αριθμ. 44403/20.10.2011 (ΦΕΚ 2494/Β΄/4.11.2011) Απόφαση Υπουργού 
Εσωτερικών «Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής».  
3. Τις ισχύουσες διατάξεις «Περί κατασκευής Δημοσίων Έργων» του Ν. 3669/2008 
κ.λ.π. Νόμους και Διατάγματα σχετικά με την Εκτέλεση Δημοσίων Έργων και τις 
ενημερώσεις αυτού. 
4. Τη μελέτη του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ 
ΑΙΓΙΝΑΣ» και των τευχών Δημοπράτησης που συντάχθηκαν με μέριμνα του Τμήματος 
Υδραυλικών Έργων- Λιμενικών Έργων & Εγγείων Βελτιώσεων και εγκρίθηκαν με την 
υπ΄αριθμ. 1951/2014  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής. 
5. Τη με αρ. πρωτ. 3238/25-02-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με την 
οποία εντάχθηκε το έργο του θέματος στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Αττική¨, με 
κωδικό MIS 216457. 
6. Τη με αρ. πρωτ. 3238/09-10-2013 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε η 1η Τροποποίηση της Πράξης. 
7. Τη με αρ. πρωτ. 3238/08-08-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε η 2η Τροποποίηση της Πράξης 
8. Τη με αρ. πρωτ. 5134/17-11-2014 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής 
Αρχής της Περιφέρειας Αττικής που αφορά στον προδημοπρασιακό έλεγχο του έργου 
του θέματος.  
9. Την με  αριθμ. πρ. 196185/08-10-2014 έκθεση αυτεπάγγελτου ελέγχου 
νομιμότητας της ΜΟΠΑΔΙΣ. 
10. Την 1951/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη και περίληψη του έργου του θέματος, και τα τεύχη 
δημοπράτησης. 
11. Την με αριθ. 2307/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής για τη σύσταση της επιτροπής διαγωνισμού.  
12. Το διαγωνισμό του έργου, που έγινε στις 18.11.2014   
13. Την με αριθ. 2661/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής σύμφωνα με την οποία: α) Κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός του έργου του 
θέματος στην εργοληπτική επιχείρηση «ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε» με ποσοστό μέσης 
έκπτωσης 52,60% β) Εξουσιοδοτήθηκε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. 
14. Την από 29-01-2015 κατατεθείσα Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία αντικαθιστά το 
Πιστοποιητικό Ελέγχου Διαφάνειας από το ΕΣΡ.(Ν.3310/2005, άρθρο3, όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3του Ν.3414/2005) 
15. Το αρ. 482/10-02-2015 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής 
Περιφέρειας Αττικής για την προέγκριση Υπογραφής Σύμβασης. 
 
 
ΑΝΑΘΕΤΕΙ στην δεύτερη των συμβαλλομένων εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΚΥΣΤΗΣ 
Α.Τ.Ε», η οποία και αποδέχεται, την εκτέλεση του έργου: “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ", η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις του 
Ν.3669/08 (ΚΔΕ), όπως ισχύει σήμερα κλπ νόμους και διατάγματα σχετικά με την 
εκτέλεση των Δημοσίων Έργων. 
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Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με : 
 
1. Τους όρους και τα περιεχόμενα της μελέτης του έργου που αποτελείται από 

τιμολόγιο μελέτης, προϋπολογισμό, τεχνική περιγραφή, ειδική συγγραφή 
υποχρεώσεων, σχέδια, ΣΑΥ-ΦΑΥ, η οποία έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 1951/2014 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής.  

2. Τη με αρ. πρωτ. 3238/25-02-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με την 
οποία εντάχθηκε το έργο του θέματος στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Αττική¨, με 
κωδικό MIS 216457. 

3. Την  από 18.11.2014 οικονομική προσφορά του αναδόχου, όπως αυτή έχει γίνει 
δεκτή με την υπ’ αρ.2661/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής, που κατακύρωσε στον ανάδοχο το σχετικό διαγωνισμό. 

4.  Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της παρούσης σύμβασης ανέρχεται στο ποσό 
των τριών εκατομμυρίων οχτακοσίων δύο χιλιάδων οχτακοσίων δεκαπέντε  
ευρώ και εξήντα έξι λεπτών  (3.802.815,66 €). Το πιο πάνω συνολικό οικονομικό 
αντικείμενο των 3.802.815,66 € περιλαμβάνει: συμβατικό οικονομικό αντικείμενο 
2.810.490,26 €, απρόβλεπτα (9%) 252.944,12 €, αναθεώρηση 9.890,42 €, όπως 
επίσης και 711.095,61 € που αντιστοιχούν σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α. 
23%). 

 Το ποσό αυτό θα καταβληθεί κατ’ εφαρμογή του Ν.3669/2008(ΚΔΕ) και 4070/2012 
όπως αυτοί ισχύουν και εφαρμόζονται σήμερα. 

Η δαπάνη βαρύνει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  στα πλαίσια 
του Ε. Π ‘‘Αττική’’ 2007-2013 (Κωδικός 2011ΕΠ08580016). 

Δε θα εκτελεστούν εργασίες επί πλέον των συμβατικών ποσοτήτων, αν προηγουμένως 
δεν υπάρχει έγκριση για την εκτέλεση και την απαιτούμενη πληρωμή, των επιπλέον  
εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν.3669/2008. 

Όσον αφορά τη διαχείριση των «επί-έλασσον» δαπανών εφαρμόζεται η Διακήρυξη, που 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, 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. 3669/2008 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου (contractor’s all risk) ασφαλιστική κάλυψη 
του έργου. Το ποσό του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου θα είναι ίσο με τον προϋπολογισμό 
του έργου και η διάρκειά του θα καλύπτει το χρόνο μέχρι και την οριστική παραλαβή του 
έργου. Επίσης έχει την υποχρέωση της κατάρτισης του Σ.Α.Υ και Φ.Α.Υ. του έργου. 

 
Η ανάδοχος εταιρεία είναι υποχρεωμένη να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το έργο 
μέσα σε προθεσμία δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας 
σύμβασης. 
 
Σε περίπτωση υπέρβασης, με υπαιτιότητα του δευτέρου των συμβαλλομένων, της 
παραπάνω προθεσμίας των δώδεκα μηνών επιβάλλεται στον δεύτερο των 
συμβαλλομένων ποινική ρήτρα σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 3669/2008. 
 
Ο δεύτερος των συμβαλλομένων, δηλαδή η εταιρεία «ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε» δηλώνει ότι τα 
ανωτέρω τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου, αντί του 
συνολικού ποσού των 3.802.815,66 € σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής και τα λοιπά 
τεύχη του έργου. 
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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 και την πιστή εφαρμογή της 
σύμβασης και την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν. 3669/2008 και του 
Ν.2229/94, όπως αυτά ισχύουν σήμερα. 
  
Ο δεύτερος των συμβαλλομένων, δηλαδή η εργοληπτική επιχείρηση  «ΕΛΚΥΣΤΗΣ 
Α.Τ.Ε»   έχει την υποχρέωση  να αναρτήσει δύο ενημερωτικές πινακίδες κατά την 
διάρκεια εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με το άρθρο 56 της Ε.Σ.Υ. 
 
Η ανάδοχος του έργου εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία «ΕΛΚΥΣΤΗΣ  
Α.Τ.Ε» κατέθεσε στην Περιφέρεια Αττικής (σύμφωνα με το άρθρο 157 παρ.1 του Ν. 
4281/2014) την υπ’ αριθμόν 2850565107/ 13-02-2015 της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού 140.000,00 ΕΥΡΩ και την υπ’ αριθμ. 
1663498/16-02-2015 του Ε.Τ.Α.Α./ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης  
ποσού 14.587,00 ΕΥΡΩ που αποτελούν το 5% του ποσού της σύμβασης του έργου 
χωρίς το κονδύλι του Φ.Π.Α.  

Με το από 17-02-2015 πρακτικό του Δ.Σ. ορίζεται αντίκλητος ο κ. Βασίλειος 
Γεωργόπουλος με Α.Δ.Τ. Ρ227982, κάτοικο Αθήνας οδός Σαλώνων αρ. 25 ,τηλ: 210 
6710799 ο οποίος αποδέχτηκε τον ορισμό του με την από 17-02-2015 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  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 
 
 
 
 
 

ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) ΔΟΥΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
«ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε» 

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
 
 
 
 

………………………………. 
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