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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ  
ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΩ  
ΓΛΥΦΑΔΑΣ (ΣΕ ΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)», 
προϋπολογισμού 3.700.000 Ευρώ (με 
ΦΠΑ). 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (με ΦΠΑ):       1.223.111,84€
  

Άθροισμα δαπάνης εργασιών κατά την προσφορά (Σσ) : 693.050,24 
Γ.Ε & Ο.Ε. 18%   *  (Σσ) : 124.749,04 

Συνολική Δαπάνη Έργου  ΣΑΣ : 817.799,28 
Απρόβλεπτα  15%  *  ( ΣΑΣ) : 122.669,89 

Σύνολο Εργασιών  Σ1 : 940.469,17 
Απολογιστικά : 44.820,42 
Αναθεώρηση : 1.090,93 

Σύνολο Σ2 (χωρίς Φ.Π.Α.) : 986.380,52 
Φ.Π.Α.   (24%) : 236.731,32 

Τελική Δαπάνη (με το Φ.Π.Α) : 1.223.111,84 
 
Στην Αθήνα σήμερα   05 / 04 / 2017 ημέρα Τετάρτη 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 Λεωφόρο Συγγρού 15-17, 
εκπροσωπούμενο από την Περιφερειάρχη Αττικής  ΔΟΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, η οποία εν 
προκειμένω ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», το Π.Δ. 
7/2013, το Π.Δ.60/2007 και το Π.Δ.118/2007 και εκπροσωπεί με την ιδιότητα αυτή την 
Περιφέρεια Αττικής αποκαλούμενη εφεξής «Εργοδότης» και  
 
ΑΦ ΕΤΕΡΟΥ, 
Η Εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε  με έδρα στον 
Άλιμο, οδός Μεταμορφώσεως 21, Τ.Κ. 17455, Τηλ. 2109817476 και Φαξ: 2109810303, 
Α.Φ.Μ. 999956692 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, Μ.Ε.Ε.Π. 17954, νόμιμα εκπροσωπούμενη από 
τον κ. ΜΑΤΘΑΙΟ ΣΩΤΗΡΙΟ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, σύμφωνα με το από 2-3-2017 πρακτικό 
συνεδρίασης του Δ.Σ. της εταιρείας, κάτοικο Αλίμου οδός Θουκυδίδου 77, Τ.Κ. 17455 και 
αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΜ 535463. του Τ.Α. Αλίμου, 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 

Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα 
2. Το Π.Δ.145/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής»  (ΦΕΚ 238Α/2010), όπως 

τροποποιήθηκε με την με αριθμό 44403/20-11-2011 Υ.Α (ΦΕΚ 2494/τ.Β’/4-11-11), και 
την αριθμ. 109290/39629/23-12-2016 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής (ΦΕΚ4251/Β’/29-12-2016) με την  οποία εγκρίθηκε η αρίθμ. 438/22-12-2016 
Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, που αφορά την 
τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.  

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013. 
4. Τις ισχύουσες διατάξεις περί κατασκευής δημοσίων έργων του Ν.4412/2016, που 

ορίζει σύμφωνα με το άρθρο 376 ότι για την παρούσα σύμβαση ισχύει ο Ν.3669/2008 
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όπως τροποποιήθηκε και ίσχυε κατά το χρόνο δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΦΕΚ 
(ΦΕΚ Τ.Δ.Δ.Σ. 176/28-4-2016). 

5. Την χρηματοδότηση του έργου από πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής, ΚΑΕ 
9775.04.046.01, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1510/2016 Απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής Π.Α. (ΑΔΑ: Ω5ΩΔ7Λ7-ΑΜΑ) και την υπ΄αριθμ. πρωτ. 134347/13-7-2016 
(ΑΔΑ 6ΕΝΒ7Λ7-3ΜΗ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Αντ/ρχη Π.Ε. Νότιου 
Τομέα Αθηνών. 

6. Την υπ’ αριθμ. 204/2016 Απόφαση Δημ. Συμβουλίου Γλυφάδας (ΑΔΑ: 6Β91Ω91-ΜΡΦ) 
με την οποία εκρίθηκε η μελέτη του έργου. 

7. Την υπ’ αριθμ. 139526/2016 απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Α. (ΑΔΑ: 79ΦΛ7Λ7-3ΧΛ) με την 
οποία εγκρίθηκαν τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου του θέματος. 

8. Την υπ’ αριθμ. 1673/2016 (Α.Δ.Α.: 722Γ7Λ7-ΥΗΓ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη του διαγωνισμού. 

9. Την υπ’ αριθμ.1993/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α. (Α.Δ.Α.: 
7ΤΟΔ7Λ7-ΩΨΕ) με την οποία εγκρίθηκε η Σύσταση της Επιτροπής Διεξαγωγής 
Διαγωνισμού του έργου. 

10. Την με αριθμό 2568/2016 (Α.Δ.Α.: 71ΨΡ7Λ7-ΘΞ5) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά της 
δημοπρασίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ  ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΩ  ΓΛΥΦΑΔΑΣ (ΣΕ ΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)», προϋπολογισμού 3.700.000 Ευρώ 
(με ΦΠΑ) που έγινε στις 20/9/2016 και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα στην 
εργοληπτική επιχείρηση ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε  με μέση τεκμαρτή έκπτωση 67,91% 
και συνολική δαπάνη εργασιών κατά την προσφορά (Σσ) 693.050,24€, Γ.Ε & Ο.Ε. 18% 
124.749,04€, πλέον απροβλέπτων (15%) 122.669,89€, απολογιστικά 44.820,42€, 
αναθεώρηση 1.090,93€, Φ.Π.Α. (24%) 236.731,32€ και Τελικής Δαπάνης 1.223.111,84€. 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ στον δεύτερο των συμβαλλομένων ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε  η οποία και 
αποδέχεται την εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ  ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΩ  ΓΛΥΦΑΔΑΣ (ΣΕ ΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)»,  η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις 
του Νόμου 4412/2016 και Ν.3669/2008 (ΚΔΕ), όπως ισχύει σήμερα. 

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με : 

1. 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 139526/2016 απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Α. (ΑΔΑ: 
79ΦΛ7Λ7-3ΧΛ) με την οποία εγκρίθηκαν τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου του 
θέματος. 

2. Την από 20/9/2016 οικονομική προσφορά του αναδόχου, όπως αυτή έχει γίνει δεκτή 
με την υπ’ αριθμ. 2568/2016 (Α.Δ.Α.: 71ΨΡ7Λ7-ΘΞ5) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Π.Α. (σχετικά με την Έγκριση των πρακτικών, την κατακύρωση του 
Διαγωνισμού και την εξουσιοδότηση της Δ.Τ.Ε.Π.Α για την συνέχιση της διαδικασίας 
μέχρι την υπογραφή της σύμβασης) . 

Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της παρούσης σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 
ενός εκατομμυρίου διακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων εκατόν έντεκα ευρώ και ογδόντα 
τεσσάρων λεπτών (1.223.111,84€). Στο πιο πάνω συνολικό οικονομικό αντικείμενο των 
1.223.111,84ΕΥΡΩ συμπεριλαμβάνεται το ποσό που αντιστοιχεί στο Φόρο Προστιθέμενης 
Αξίας (Φ.Π.Α. 24%), ο οποίος βαρύνει τις πιστώσεις του έργου και είναι διακόσιες τριάντα 
έξι χιλιάδες επτακόσια τριάντα ένα ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (236.731,32ΕΥΡΩ).  
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Το ποσό αυτό θα καταβληθεί κατ’ εφαρμογή του Ν.3669/2008 όπως αυτός ίσχυε κατά το 
χρόνο δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΦΕΚ. 

 
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής, ΚΑΕ 9775.04.046.01, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1510/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. (ΑΔΑ: 
Ω5ΩΔ7Λ7-ΑΜΑ) και την υπ΄αριθμ. πρωτ. 134347/13-7-2016 (ΑΔΑ 6ΕΝΒ7Λ7-3ΜΗ) 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Αντ/ρχη Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών. 

Δε θα εκτελεστούν εργασίες επί πλέον των συμβατικών ποσοτήτων, αν  προηγουμένως 
δεν υπάρχει έγκριση για την εκτέλεση και την απαιτούμενη πληρωμή, των επιπλέον  
εργασιών. 

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 (ΚΔΕ) 
όπως ίσχυε κατά το χρόνο δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΦΕΚ. 

Σε περίπτωση  μη πληρωμής λογαριασμού εντός της προθεσμίας που ορίζουν οι 
διατάξεις περί Δημοσίων Έργων θα οφείλεται ο αντίστοιχος τόκος υπερημερίας 
σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 53 παρ.9 του Ν.3669/2008 όπως ίσχυε 
κατά το χρόνο δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΦΕΚ. 

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) για την 
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. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται με δικές του δαπάνες εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την 
υπογραφή της σύμβασης να τοποθετήσει σε εμφανή θέση του εργοταξίου τις πινακίδες 
που αναφέρονται στα τεύχη του έργου, οι οποίες θα παραμείνουν στο έργο μέχρι την 
οριστική παραλαβή του. 

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 υπαιτιότητα του δευτέρου των συμβαλλομένων, της 
παραπάνω προθεσμίας των δεκαοκτώ μηνών επιβάλλεται στον δεύτερο των 
συμβαλλομένων ποινική ρήτρα σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 3669/2008 όπως ίσχυε 
κατά το χρόνο δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΦΕΚ.  

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων, δηλαδή η εργοληπτική εταιρεία ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 
Α.Τ.Ε., δηλώνει ότι τα ανωτέρω τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνει την 
εκτέλεση του έργου, αντί του συνολικού ποσού των 1.223.111,84€ 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 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. 

Ο ανάδοχος του έργου ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε., κατέθεσε στην Δ/νση Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Αττικής (σύμφωνα με το άρθρο 17 της διακήρυξης) την εγγυητική επιστολή 
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καλής εκτέλεσης υπ’ αριθμόν 1722318/1-3-2017 ποσού 49.319,03€ εκδόσεως Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
που αποτελεί το 5% της σύμβασης του έργου, δηλαδή την βασική εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 157 του Ν.4281/14 όπως ισχύει 
σήμερα. 

Με το από 2-3-2017 πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. της εταιρείας, ορίζεται αντίκλητος της 
εταιρίας ο κ. ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  του ΝΙΚΟΛΑΟΥ με Α.Δ.Τ. ΑΚ 113230 Τ.Α. 
Περιστερίου εκδοθ.  την 20-7-2011,  κάτοικος Αλίμου στην οδό Θουκυδίδου 77 Τ.Κ. 17455 
τηλ.  6982875181 και ο οποίος απεδέχθη τον ορισμό με την από 2-3-2017 υπεύθυνη 
δήλωση. 

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  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. 
   
   

ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Δ.Σ. 
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