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∆απάνη  
Κατ’ αποκοπή 

τμήμα του έργου 
Επιμετρούμενο 
τμήμα του έργου 

Σύνολο 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 

  94.671.304,35 € 

    
Συνολική ∆απάνη Εργασιών 
(Σ.∆.Ε.) 32.624.000,00 25.185.085,27 57.809.085,27€ 

Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) 5.872.320,00 4.533.315,35 10.405.635,35€ 
Άθροισμα 38.496.320,00 29.718.400,62 68.214.720,62€ 
Απρόβλεπτα (9%) * (Σ.∆.Ε.)       3.464.668,80 2.674.656,06 6.139.324,86€ 
Άθροισμα 41.960.988,80 32.393.056,68 74.354.045,48€ 
Αναθεώρηση 1.216.016,03 647.861,13 1.863.877,16€ 
Άθροισμα 43.177.004,83 33.040.917,81 76.217.922,64€ 
Μελέτη 750.617,48 ______ 750.617,48€ 
Σύνολο (χωρίς Φ.Π.Α.)         43.927.622,31 33.040.917,81 76.968.540,12€ 
Φ.Π.Α. (23%) 10.103.353,13 7.599.411,10 17.702.764,23€ 
Γενικό Σύνολο 54.030.975,44 40.640.328,91 94.671.304,35€ 
 
Στην Αθήνα σήμερα  25/ 7 / 2013 ημέρα  Πέμπτη στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής (Λ. 
Συγγρού 15-17), οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
 
ΑΦ ΕΝΟΣ, 
ΤΟ Ν.Π.∆.∆. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ως διάδοχος της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης 
Αττικής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 280 παρ. Ι, 186 παρ ΙΙ τομέας ΣΤ και παρ ΙΙΙ, 
που εδρεύει στην Αθήνα Λ. Συγγρού 15-17, εκπροσωπούμενο από τον Περιφερειάρχη Αττικής 
ΣΓΟΥΡΟ ΙΩΑΝΝΗ, ο οποίος εν προκειμένω ενεργεί σύμφωνα με την κωδικοποίηση του 
Ν.3669/2008 και τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», το Π.∆. 186/1996 και εκπροσωπεί 
με την ιδιότητα αυτή την Περιφέρεια Αττικής, αποκαλούμενη εφεξής «Εργοδότης» και 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

ΕΡΓΟ :  
«ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ 
∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΠΑΙΑΝΙΑΣ» 
προϋπολογισμού εκατόν δώδεκα εκατομμυρίων 
εννιακοσίων χιλιάδων εκατόν ενενήντα τριών ευρώ 
και εξήντα ενός λεπτών (112.900.193,61€) με 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΕΡΓΟΥ 
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ΑΦ ΕΤΕΡΟΥ, 
 
Η Κοινοπραξία με την επωνυμία «Κ/Ξ ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ.ΡΟΥΤΣΗΣ Α.Ε. – ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – 
ΑΑΓΗΣ Α.Ε.» με έδρα το Χαλάνδρι Αττικής (Λ. Κηφισίας 326 & Ποταμού Καλαμά 32), Α.Φ.Μ. 
997354685, ∆.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Τηλ.: 210-9711015 και Fax: 210-9709472, νόμιμα 
εκπροσωπούμενη από τον κ. Νικόλαο Κουβαρά του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αφιδνών Αττικής, 
Ιπποκράτειος Πολιτεία  στην οδό Ασκληπιού Ο.Τ. 60. αριθμ. Οικ.1, Τ.Κ. 19014, Α.Φ.Μ. 
019495330, ∆.Ο.Υ. Αγ. ∆ημητρίου Αττικής, και αριθμό δελτίου ΑΖ 078419/22-3-2008. Α.Τ. 
ΤΑ Καπανδριτίου Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη δήλωση – ορισμό κοινού εκπροσώπου 
Κοινοπραξίας με το από 12/6/2013 με αρ. 2341, συμβολαιογραφικό έγγραφο με τίτλο «Σύσταση 
Κοινοπραξίας- ορισμός κοινού εκπροσώπου» 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 

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

τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 44403/20.10.2011( ΦΕΚ 2494Β/2011) Απόφαση 
Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».  

3. Τις διατάξεις του Π.∆. 186/96 οι οποίες και εξακολουθούν και ισχύουν ως προς τα έργα 
των καταργούμενων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, 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». 

4. Τις ισχύουσες διατάξεις «Περί κατασκευής ∆ημοσίων Έργων» του Ν. 1418/1984, του Π.∆. 
609/85και λοιπών Προεδρικών ∆ιαταγμάτων και αποφάσεων που συμπληρώνουν το Νόμο 
αυτό, το Ν. 2229/1994, το Π.∆. 23/93 και το Π.∆. 286/94 καθώς και το Ν. 2372/1996, 
το Π.∆. 368/94, το Π.∆. 186/96, το Ν. 2576/1998, το Π.∆. 218/99, το Ν. 2940/2001, 
το Ν.3212/03, το Ν. 3263/2004, το Ν. 3316/2005, το Ν.3481/2006, το Ν. 3669/2008 
κ.λ.π. Νόμους και ∆ιατάγματα σχετικά με την Εκτέλεση ∆ημοσίων Έργων. 

5. Την από 19.11.2010 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του ∆ήμου 
Κρωπίας και της ΕΥ∆ΑΠ για την υλοποίηση του έργου του θέματος. 

6. Την με αρ. πρωτ. ∆∆Ε/οικ.5246/23-11-2010, της ∆.∆.Ε. Περιφέρειας Αττικής, Απόφαση 
έγκρισης της Μελέτης και των Τευχών ∆ημοπράτησης του έργου: «ΣΥΛΛΟΓΗ, 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 
– ΠΑΙΑΝΙΑΣ» προϋπολογισμού εκατόν δώδεκα εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων 
εκατόν πενήντα τριών ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (112.900.193,61€) με αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.. 

7. Την με αρ. πρωτ. ∆∆Ε/5327/01-12-2010, της ∆.∆.Ε. Περιφέρειας Αττικής, Απόφαση 
έγκρισης της ∆ιακήρυξης της ∆ημοπρασίας του έργου: «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ – 



 
3

ΠΑΙΑΝΙΑΣ» προϋπολογισμού εκατόν δώδεκα εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων εκατόν 
πενήντα τριών ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (112.900.193,61€) με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.. 

8. Την με αρ. πρωτ. 64393/ΕΥΣ 7130/30-11-2010 Σύμφωνη γνώμη του Υπ. Οικονομίας 
(Εθνική Αρχή Συντονισμού) σχετικά με την διαδικασία συντονισμού της πράξης. 

9. Την υπ’ αρ. πρωτ. 4786/30-11-2012 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Αττικής, με την οποία το έργο «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΠΑΙΑΝΙΑΣ», ως υποέργο της ομώνυμης 
πράξης, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013. 

10. Την με αρ. πρωτ. ∆∆Ε/439/25-01-2011 Απόφαση της ∆.∆.Ε. Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης 
Αττικής για την Συγκρότηση της Επιτροπής «διενέργειας Μειοδοτικού ∆ιαγωνισμού» και 
«Εισήγησης για Ανάθεση» για την κατασκευή του έργου του θέματος. 

11. Την με αριθμό 1349/2012 Απόφαση Έγκρισης Αποτελέσματος της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με την οποία έγινε η έγκριση του αποτελέσματος της 
δημοπρασίας για την ανάθεση των εργασιών του έργου «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ – 
ΠΑΙΑΝΙΑΣ», προϋπολογισμού εκατόν δώδεκα εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων εκατόν 
πενήντα τριών ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (112.900.193,61€) με αναθεώρηση και Φ.Π.Α, 
στο μειοδότη του διαγωνισμού κ/ξία «ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ. ΡΟΥΤΣΗΣ Α.Ε. – ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – 
ΑΑΓΗΣ Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ.4.4 της ∆ιακήρυξης του έργου:., με ποσοστό 
μέσης έκπτωσης 16,5%, Συνολικής ∆απάνης Εργασιών (Σ.∆.Ε.) 57.809.085,27€, πλέον 
απροβλέπτων (9%) 6.139.324,86€, αναθεώρησης 1.863.877,16€, Φ.Π.Α. (23%) 
17.702.764,23€ και Τελικής ∆απάνης (με το Φ.Π.Α.) 94.671.304,35€ η οποία είναι 
συμφέρουσα για το Ελληνικό ∆ημόσιο. 

12. Τo με αρ.πρωτ. ∆ΤΕ ΠΑ/143517/19-7-2013, έγγραφο της ∆ΤΕ Περ. Αττικής, σύμφωνα με 
την οποία τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά, κατόπιν ελέγχου τους, είναι πλήρη και 
συνεχίζουν να πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις του μειοδότη. 

13. Την υπ’ αρ. 580/2012 πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με 
την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης του έργου «ΣΥΛΛΟΓΗ, 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - 
ΠΑΙΑΝΙΑΣ», την υπ’ αρ. 746/2013 Πράξη του VI΄ Τμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου η οποία απέρριψε τις Προσφυγές κατά της 580/2012 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου 
του Ελ.Συν., την υπ’ αρ. 1793/2013 Απόφαση του Τμήματος Μείζονος – 7μελούς –
Σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου Απέρριψε τις αιτήσεις κατά της 746/2013 Πράξης 
του VI΄ Τμήματος του Ελ. Συν. 

14. Το υπ’ αρ. πρωτ./Ε∆ΑΠΑ/73/10-01-2013 έγγραφο της Ενδιάμεσης ∆ιαχειριστικής 
Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2007-2013», με το οποίο διατυπώθηκε 
σύμφωνη γνώμη για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασίας ανάθεσης του έργου. 

15. Τα συμβατικά τεύχη του έργου σύμφωνα με το άρθρο 5 της διακήρυξης του έργου. 
16. Τον φάκελο προσφοράς της Κ/Ξίας «ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ.ΡΟΥΤΣΗΣ Α.Ε. – ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – 

ΑΑΓΗΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τον οποίο η οικονομική προσφορά για την εκτέλεση του έργου 
έχει ως εξής: 
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∆απάνη  

Κατ’ αποκοπήν 
τμήμα του έργου 

Επιμετρούμενο 
τμήμα του έργου 

Σύνολο 

∆απάνη εργασιών 32.624.000,00 25.185.085,27 57.809.085,27 
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) 5.872.320,00 4.533.315,35 10.405.635,35 
Άθροισμα 38.496.320,00 29.718.400,62 68.214.720,62 
Απρόβλεπτα (9%) 3.464.668,80 2.674.656,06 6.139.324,86 
Άθροισμα 41.960.988,80 32.393.056,68 74.354.045,48 
Αναθεώρηση 1.216.016,03 647.861,13 1.863.877,16 
Άθροισμα 43.177.004,83 33.040.917,81 76.217.922,64 
Μελέτη 750.617,48 ______ 750.617,48 
Σύνολο 43.927.622,31 33.040.917,81 76.968.540,12 
Φ.Π.Α. (23%) 10.103.353,13 7.599.411,10 17.702.764,23 
Γενικό Σύνολο 54.030.975,44 40.640.328,91 94.671.304,35 

 

17. Την χρηματοδότηση του έργου με το ποσό των 112.900.193,61 ευρώ (περιλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.) από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2007-2013», ΣΑΕ 085/8. 

18. Τις από τον Ανάδοχο κατατεθείσες, σύμφωνα με το άρθρο 17 της διακήρυξης του έργου, 
εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συνολικού ποσού έξι εκατομμυρίων τριακοσίων 
εβδομήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων τριάντα έξι ευρώ και τριάντα ενός λεπτών 
(6.379.736,31 €) με στοιχεία:  

• αρχή έκδοσης «Alpha Bank», αριθμός «GRH102529,», ημερομηνία 
«29/04/2013», ποσού 619.269,00 ευρώ,  

• αρχή έκδοσης «Alpha Bank», αριθμός «GRH102531,», ημερομηνία 
«29/04/2013», ποσού 619.269,00 ευρώ 

• αρχή έκδοσης «Attica Bank», αριθμός «LD/13151/00012», ημερομηνία 
«31/05/2013», ποσού 375.503,00 

• αρχή έκδοσης «Attica Bank», αριθμός «LD/13151/00013», ημερομηνία 
«31/05/2013», ποσού 619.269,00 ευρώ 

• αρχή έκδοσης «ΕΤΑΑ», αριθμός «1599870», ημερομηνία «16/05/2013», ποσού 
1.492.214,00 ευρώ 

• αρχή έκδοσης «ΕΤΑΑ», αριθμός «1599871», ημερομηνία «16/05/2013», ποσού 
1.492.214,00 ευρώ 

• αρχή έκδοσης «ΕΤΑΑ», αριθμός «1600275», ημερομηνία «20/08/2013», ποσού 
748.000,00 ευρώ 

• αρχή έκδοσης «Alpha Bank», αριθμός «GRH104316,», ημερομηνία «23/7/2013», 
ποσού 15.100,00 ευρώ 

• αρχή έκδοσης «Alpha Bank», αριθμός «GRH104317,», ημερομηνία «23/7/2013», 
ποσού 15.100,00 ευρώ 

• αρχή έκδοσης «Attica Bank», αριθμός «LD/13205/00010», ημερομηνία 
«24/7/2013», ποσού 15.100,00 ευρώ 



 
5

19. Την από τον Ανάδοχο κατατεθείσα βεβαίωση ασφάλισης κατά παντός κινδύνου –  αστικής 
ευθύνης έναντι τρίτων – εργοδοτικής αστικής ευθύνης για το έργο. 

20. Την από 24/4/2013 κατατεθείσα Υπεύθυνη ∆ήλωση, η οποία αντικαθιστά το 
Πιστοποιητικό Ελέγχου ∆ιαφάνειας από το Ε.Σ.Ρ. (Ν.3310/2005, άρθρο 3, όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.3414/2005). 

 
ΑΝΑΘΕΤΕΙ στην δεύτερη των συμβαλλομένων Κοινοπραξία με την επωνυμία «ΚΛΕΑΡΧΟΣ 
Γ.ΡΟΥΤΣΗΣ Α.Ε. – ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΑΑΓΗΣ Α.Ε.», (Ανάδοχος) την εκτέλεση του έργου 
«ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 
- ΠΑΙΑΝΙΑΣ», η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις των Νόμων 3669/08 (Κ∆Ε), 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. 
 
Ο Ανάδοχος έχοντας υπόψη του το σύνολο των προαναφερομένων δηλώνει ότι: 
 
1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση σε αυτόν της εκτέλεσης του έργου «ΣΥΛΛΟΓΗ, 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - 
ΠΑΙΑΝΙΑΣ», την οποία και αναλαμβάνει σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση, την υπ’ αρ. 1349/2012 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, τα συμβατικά τεύχη όπως αναφέρονται 
στο άρθρο 5της διακήρυξης του έργου και την τεχνική και οικονομική του προσφορά. 

2. Η υπογραφή της παρούσας σύμβασης τον δεσμεύει πλήρως και δεν δικαιούται να προσβάλλει 
τα αναφερόμενα στην παρούσα και στα συμβατικά τεύχη εκτέλεσης του έργου. 

3. Όλα τα απαιτούμενα από τη ∆ιακήρυξη και το Νόμο (Ν.3669/2008) στοιχεία, τα οποία κατατέθηκαν 
πριν από την υπογραφή της σύμβασης, είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και δεν έρχονται σε αντίθεση με 
τους όρους των τευχών δημοπράτησης, σε περίπτωση, δε, λάθους ή αντίθεσης, αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, 
απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης. 

4. Έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη 
νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη, τυχόν, δε, παράλειψη προς ενημέρωσή του με 
κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη 
για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για αυτόν 
κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας του λόγου αυτού. 

5. Θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, υγιεινής, εργοταξιακής σήμανσης κ.λπ., 
αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε 
ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει 
υποχρεώσεών κατά τη διάρκεια του έργου. 

6. Θα τηρήσει την περιβαλλοντική μελέτη και τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου και είναι ο μόνος 
και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση αυτών, καθώς και για την 
εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την εκτέλεση του έργου, 
κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών και κατά τη χρησιμοποίηση των 
εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών. 

 
Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με : 
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7. Τους όρους και τα περιεχόμενα της μελέτης του έργου που αποτελείται από τιμολόγια μελέτης, 
προϋπολογισμό, τεχνική περιγραφή, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, ΣΑΥ, ΦΑΥ, η οποία έχει 
εγκριθεί με την με αρ. πρωτ. ∆∆Ε/οικ.5246/23-11-2010, της ∆.∆.Ε. Περιφέρειας Αττικής, 
Απόφαση έγκρισης της Μελέτης και των Τευχών ∆ημοπράτησης του έργου «ΣΥΛΛΟΓΗ, 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ – 
ΠΑΙΑΝΙΑΣ», προϋπολογισμού εκατόν δώδεκα εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων εκατόν πενήντα 
τριών ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (112.900.193,61€) με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

8. Τη με αριθμ. πρωτ. 4786/30-11-2012 Απόφαση ένταξης στο Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013/Ε.Π. 
«Αττική». 

9. Την από 19.11.2010 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του ∆ήμου 
Κρωπίας και της ΕΥ∆ΑΠ για την υλοποίηση του έργου του θέματος. 

10. Την Οικονομική προσφορά του αναδόχου και την Εγκεκριμένη Μελέτη Εφαρμογής. 
 
Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της παρούσης σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα 
τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα ενός χιλιάδων τριακοσίων τεσσάρων ευρώ και 
τριάντα τεσσάρων λεπτών (94.671.304,34€) εκ των οποίων αναθεώρηση 1.863.877,16€ και 
ΦΠΑ (23%) 17.702.764,22€ ο οποίος βαρύνει τις πιστώσεις του έργου. Το ποσό αυτό θα 
καταβληθεί κατ’ εφαρμογή του Ν.3669/08 (Κ∆Ε). 
 
Η διάθεση της σχετικής πίστωσης αποφασίστηκε με την αρ. πρωτ. 4786/30-11-2010 
Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, με την οποία το έργο «ΣΥΛΛΟΓΗ, 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - 
ΠΑΙΑΝΙΑΣ», ως υποέργο της ομώνυμης πράξης, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Αττική» του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013. 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στα 
πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 (ΣΑΕ 085/8) 
και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά. 

Εργασίες επιπλέον των συμβατικών ποσοτήτων θα εκτελεστούν μόνο υπό τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 57 του ν. 3669/2008. 

 Όσον αφορά τη διαχείριση των «επί-έλασσον» δαπανών εφαρμόζεται η ∆ιακήρυξη, που 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, άρθρο 57 παρ.4 του Ν.3669/08 (Κ∆Ε). 

Σε περίπτωση μη πληρωμής λογαριασμού εντός της προθεσμίας που ορίζουν οι διατάξεις περί 
∆ημοσίων Έργων θα οφείλεται ο αντίστοιχος τόκος υπερημερίας, σύμφωνα με τα ειδικώς 
οριζόμενα στο άρθρο 53, παρ. 9 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 ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι τμηματικές προθεσμίες, καθορίζονται στο 
άρθρο 12 της διακήρυξης. Η συνολική διάρκεια του έργου ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες 
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από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, εκ των οποίων οι πρώτοι είκοσι τέσσερις αφορούν 
στη μελέτη και κατασκευή των έργων και οι επόμενοι δώδεκα (12) στη δοκιμαστική λειτουργία 
του ΚΕΛ. Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης αποτελεί και ημερομηνία 
εγκατάστασης του Αναδόχου. Σε περίπτωση υπέρβασης, με υπαιτιότητα του δευτέρου των 
συμβαλλομένων, της παραπάνω προθεσμίας επιβάλλεται στον δεύτερο των συμβαλλομένων 
ποινική ρήτρα σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 3669/2008.  

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων, δηλαδή η Κοινοπραξία με την επωνυμία «ΚΛΕΑΡΧΟΣ 
Γ.ΡΟΥΤΣΗΣ Α.Ε. – ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΑΑΓΗΣ Α.Ε.», δηλώνει ότι τα ανωτέρω τα αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου, αντί του συνολικού ποσού των ενενήντα 
τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα ενός χιλιάδων τριακοσίων τεσσάρων ευρώ και 
τριάντα τεσσάρων λεπτών (94.671.304,34€), σύμφωνα με την εγκεκριμένη 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 ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής και θα 
ληφθούν 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 εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 35 του Ν.3669/08 και του Ν.2229/94. 

Με το από 12/6/2013 με αρ. 2341 συμβολαιογραφικό έγγραφο με τίτλο «Σύσταση Κοινοπραξίας- 
ορισμός κοινού εκπροσώπου», με το οποίο συστάθηκε η κοινοπραξία και έγινε ο ορισμός του 
νομίμου κοινού εκπροσώπου της αναδόχου κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΚΛΕΑΡΧΟΣ 
Γ.ΡΟΥΤΣΗΣ Α.Ε. – ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΑΑΓΗΣ Α.Ε.», ορίζεται Αντίκλητος της κοινοπραξίας ο 
κ. Κλέαρχος Ρούτσης του Γεωργίου με Α.∆.Τ.: Χ-143319/08-7-2002, Α.Τ. Κηφισιάς Αττικής 
κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, στην οδό Λ. Κηφισίας αριθμ. 326 και Ποταμού Καλαμά αριθμ. 32, 
τηλ. 210-6856725 και fax: 210-6851158. 

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

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους 
σε έξι (6) γνήσια όμοια πρωτότυπα,. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΓΙΑ ΤOΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 
 
 

 
Ι. ΣΓΟΥΡΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ 

 
 

 


