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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  

ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΕΡΓΟ: «Αποστράγγιση του ανατολικού 

τµήµατος πόλης Κορωπίου», 

προϋπολογισµού 8.154.900,00 Ευρώ 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ :                  3.539.364,92€  

 

Συνολική ∆απάνη Εργασιών(µε  ΓΕ & ΟΕ  18%):     1.980.460,05 €          

Ποσό απρόβλεπτων (9%):                                                         178.241,40 €   

 Άθροισµα                                                                                                             2.158.701,45 € 

Απολογιστικά Αρχαιολογίας                                                                             280.000,00€ 

Γ.Ε & Ο.Ε 18% επί των απολογιστικών αρχαιολογίας                                  18.648,00€ 

Απολογιστικά µετατόπισης ΟΚΩ                                                                      354.674,20€ 

Γ.Ε & Ο.Ε 18% επί των απολογιστικών µετατόπισης ΟΚΩ                            23.624,30€ 

Σύνολο                                                                                                                   2.835.644,96€ 

Αναθεώρηση                                                                                                          18.681,59€ 

Σύνολο                                                                                                                    2.854.326,55€ 

ΦΠΑ 24%                                                                                                              685.038,37€ 

Συνολική ∆απάνη (µε ΦΠΑ)                                                            3.539.364,92€ 

 

 
Υπάρχουσα εγκεκριµένη πίστωση :           8.154.900,00 € (ΚΑΕ 9775.05.018) 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης :  Αρ. πρωτ. 33545 / 22-2-2016  

 (Α∆Α: 7ΖΜ97Λ7-Ω24)                                                                                      
 

Στην Αθήνα σήµερα   8/2/ 2017 ηµέρα  Τετάρτη 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. 3669/2008, 

Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –

Πρόγραµµα Καλλικράτης», το Ν.∆. 496/74 και το Π.∆. 7/2013, και εκπροσωπεί µε την ιδιότητα 

αυτή την Περιφέρεια Αττικής, καλούµενο εφεξής «Εργοδότης» και  

 

ΑΦ ΕΤΕΡΟΥ, 

Η εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ Υ∆ΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

Υ∆ΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 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 ∆.Σ και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, σύµφωνα µε τα από 28- 
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06-2016 πρακτικά Γ.Σ περί εκλογής ∆Σ και ∆.Σ της εταιρείας περί συγκρότησής του σε σώµα, µε 

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: 

 

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’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. Τη µε αρ. 1211/2016 (Α∆Α: 7ΖΧ27Λ7-ΒΒ6) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Αττικής µε την οποία εγκρίθηκε: α) η ∆ιακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας, β) το έντυπο 

της οικονοµικής προσφοράς γ) η αποστολή της περίληψης διακήρυξης στο ΦΕΚ και στον 

ελληνικό τύπο όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για το έργο, προϋπολογισµού 

8.154.900,00 Ευρώ (µε αναθεώρηση και ΦΠΑ).   

 

7. Την υπ’αριθµ. 146/6.6.2016 Απόφαση Έγκρισης της µελέτης του ως άνω έργου από το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κρωπίας (Α∆Α: 61ΘΟΩΛ6-Β8Λ). 

 

8. 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.  

 

9. Τη µε αρ. πρωτ. 88740/32854/6-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Αττικής περί της τεκµαιρόµενης νοµιµότητας της µε αρ. 2081/2016 απόφασης 

Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής για το εν λόγω έργο. 
 

10. Τη µε αρ. 389/2016 εκδοθείσα στο πλαίσιο του προσυµβατικού ελέγχου νοµιµότητας Πράξη 

του Ε’ Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύµφωνα µε την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή 

της παρούσας σύµβασης .    

 

 
 

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 
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διατάξεις των Νόµων 3669/08 (Κ∆Ε) (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 ∆ιακήρυξη 

 

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 

∆ηµοτικό Συµβούλιο Κρωπίας και το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς του έργου όπως 

εγκρίθηκε µε την αρ.1211/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής. 
  
2.  Την από 23-8-2016 οικονοµική προσφορά του αναδόχου. 

 

Το συνολικό οικονοµικό αντικείµενο της παρούσης σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των τριών 

εκατοµµυρίων πεντακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ 

και ενενήντα δύο λεπτών (3.539.364,92 ΕΥΡΩ). Σε αυτό συµπεριλαµβάνεται ποσό εξακοσίων 

ογδόντα πέντε χιλιάδων τριάντα οκτώ ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (685.038,37 €), το 

οποίο αντιστοιχεί στο Φόρο Προστιθέµενης Αξίας  (Φ.Π.Α. 24%), όπως αυτός διαµορφώθηκε 

µετά την ως άνω κατακύρωση του έργου (από 1.6.2016 και µε την αύξησή του από 23% στο ως 

άνω ποσοστό 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 χρηµατοδοτείται από Πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ: 

9775.05.018). 

∆εν 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 ∆ιακήρυξη, 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 µέσα σε 

προθεσµία δεκαοκτώ (18) 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 3.539.364,92 € 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 ∆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 εφαρµογή των 

διατάξεων των άρθρων 35 και 37 του Ν.3669/2008 (Κ∆Ε). 
 

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

Αττικής (σύµφωνα µε το άρθρο 17 της διακήρυξης) την υπ’ αριθµ. 614/709417-5/26.1.2017               

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης από την Εθνική Τράπεζα ποσού 142.716,33 € που αποτελεί 
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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 δήλωση του, ορίζει αντίκλητο της εταιρείας τον κ. 

Μπάκο ∆ηµήτριο του Ηλία  µε Α.∆.Τ Ρ 574889 κάτοικο Μελισσίων, Αθηνάς 16 ΤΚ 15127, τηλ. 

210 6893553 και µε ηλεκτρονική διεύθυνση dimbakos7er@hotmail.com ο οποίος και απεδέχθη 

τον ορισµό του  µε υπεύθυνη δήλωση. 

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

Αθηνών. 
 

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 

 

 

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΙΡΗΝΗ ∆ΟΥΡΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

 

 

Ο   ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Π. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 
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