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 ΑΔΑΜ:                   ΑΔΑ: 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
  

1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου : «Έργα 
αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου  Ιλίου», 
προϋπολογισμού 3.252.020,81 € (πλέον Φ.Π.Α.) 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):                                                    247.445,72 € 
 
                                                     
Άθροισμα δαπάνης απολογιστικών εργασιών :                                             189.000,00 €                       
Γ.Ε. & Ο.Ε. :                                                                                                       10.553,00 € 
Σύνολο δαπάνης εργασιών :                                                                             199.553,00 € 
Απρόβλεπτα 15% :                                                                                                      0,00 € 
Αναθεώρηση :                                                                                                              0,00 € 
Σύνολο δαπάνης έργου χωρίς Φ.Π.Α. :                                                           199.553,00 € 
Φ.Π.Α. (24%) :                              47.892,72 € 
Τελική δαπάνη (με το Φ.Π.Α.) :                                                                      247.445,72 € 
 
 
 

Στην Αθήνα σήμερα 03 / 10 / 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 τον Αντιπεριφερειάρχη Αττικής 
ΠΕΠΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟ του Θεοδώρου, ο οποίος εν προκειμένω ενεργεί σύμφωνα με την 
Νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων και συγκεκριμένα το Ν.4412/2016, που ορίζει σύμφωνα με το 
άρθρο 376 ότι για την παρούσα σύμβαση ισχύει ο Ν. 3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ίσχυε 
κατά το χρόνο δημοσίευσης της Διακήρυξης στο Φ.Ε.Κ. 336ΤΔΔΣ/8-7-2016, τις διατάξεις του 
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική τα Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ26Β’/31-1-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή 
γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών του Ν.3316/2005 κλπ», 
της 499022/02-09-2019 Απόφασης Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και 
Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/ Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων» 
(ΦΕΚ688/Υ.Ο.Δ.Δ./03-09-2019) και εκπροσωπεί με την ιδιότητα αυτή την Περιφέρεια Αττικής, 
αποκαλούμενη εφεξής «Εργοδότης» και 
 
ΑΦΕΤΕΡΟΥ, 
Ο Οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ΙΛΙΟΝ ΕΛΚΑΤ Α.Τ.Ε.», που εδρεύει στο 
Ίλιον  Αττικής, Αγ. Γεωργίου 29 & Α. Παπανδρέου, Τ.Κ. 13121, τηλ.: 210-5752749 & fax : 210-
5751196, Α.Φ.Μ. 094351592 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, Μ.Ε.Ε.Π. 12427, νόμιμα εκπροσωπούμενη 
από τον κο. Βρέντα Ελευθέριο, του Χαραλάμπους, σύμφωνα με το από 25-09-2019 πρακτικό 
της συνεδρίασης του Δ.Σ. της εταιρείας, κάτοικο Θρακομακεδόνων Αττικής, οδός Εδέσσης 13, 
Τ.Κ. 13676, και με Α.Δ.Τ. ΑΒ-269199 του Α.Τ. Αχαρνών, καλούμενη εφεξής «Ανάδοχος», 
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν 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 με αριθμό 37419/13479 (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 (ΦΕΚ 26/τ.Α’/31-01-13), «Όργανα που αποφασίζουν ή 
γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και Π.Υ. του Ν3316/05-
Αρμοδιότητες Περιφερειών». 
4. Τις ισχύουσες διατάξεις περί Δημοσίων Έργων και συγκεκριμένα το Ν. 4412/2016, που 
ορίζει σύμφωνα με το άρθρο 376 ότι για την παρούσα σύμβαση ισχύει ο Ν. 3669/2008, όπως 
τροποποιήθηκε και ίσχυε κατά το χρόνο δημοσίευσης της Διακήρυξης στο Φ.Ε.Κ. 336ΤΔΔΣ/8-
7-2016.  
5. Την με αριθμό 316/2016 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με 
την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής και της εταιρείας ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ Α.Τ.Ε. 
6. Την από 09/12/2016 Σύμβαση που υπογράφηκε  μεταξύ της κ. Περιφερειάρχη Αττικής και   
της αναδόχου εταιρείας ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ Α.Τ.Ε. για την κατασκευή του έργου «Έργα 
αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου  Ιλίου»  
7. Την με αριθμό 367/11-12-2017 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής με την οποία το έργο «Έργα 
αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου  Ιλίου» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Αττική 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5001110 και επιλέξιμη δαπάνη 1.395.988,52 €. 
8. Το πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής της 06/12/2018 (24η Συνεδρία, 
1ο θέμα ΕΗΔ) με τη σύμφωνη γνώμη για την έγκριση χρήσης των επί πλέον – επί έλασσον 
δαπανών στον 2ο ΑΠΕ του έργου του θέματος και την θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου για 
τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης για το έργο «Έργα αντιπλημμυρικής 
προστασίας Δήμου  Ιλίου» 
9. Με το με αριθμό 1110/04-04-2019 (ΔΤΕΠΑ 95851 – 04/04/2019) έγγραφό της η Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής διατυπώνει θετική 
γνώμη «για την τροποποίηση της σύμβασης «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Ιλίου» 
(όπως περιγράφεται στον προτεινόμενο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών – 2ος ΑΠΕ) 
10. Την υπ' αρ. 1016/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με την 
οποία εγκρίθηκε η σύναψη της ελεγχόμενης 1ης Σ.Σ.Ε και ο 2ος Α.Π.Ε. του έργου, σύμφωνα με 
τις υποδείξεις του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τις προϋποθέσεις που θέτει η 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής. 
11. Την με αριθμό 447/2019 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία δεν 
κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης 
Εργασιών μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της εταιρείας ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ Α.Τ.Ε. 
12. Την με αριθμό 2070/28-6-2019 προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης της 
Ε.Υ.Δ.Ε.Π. (α.π. ΔΤΕΠΑ 334820/1-7-2019) με την οποία διατυπώνεται θετική γνώμη για τη 
Συμπληρωματική Σύμβαση.  
13. Την με αριθμό 1907/2019  (ΑΔΑ: ΩΟΖΝ7Λ7-ΣΧΦ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίνεται παράταση της προθεσμίας περαίωσης του 
έργου του θέματος κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως την 08.10.2019. 
14. Το από 06.09.2019  (αρ. πρωτ. 512047/06.09.2019/ΔΤΕΠΑ) έγγραφο  του Αναδόχου με το 
οποίο αιτείται την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Έργα 
αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου  Ιλίου» κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως την 08.12.2019.  
15. Την με αριθμό 2423/31-07-2019 (ΑΔΑ: 6Υ177Λ7-Δ7Φ) τροποποίηση της πράξης «Έργα 
αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου  Ιλίου», με κωδικό ΟΠΣ 5001110 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020». 
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ΑΝΑΘΕΤΕΙ  
 

στον δεύτερο των συμβαλλομένων εταιρεία με δ.τ. «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ Α.Τ.Ε.», η οποία και 
αποδέχεται, την εκτέλεση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασίας του έργου «Έργα 
αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Ιλίου», συνολικού οικονομικού αντικειμένου διακοσίων 
σαράντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών 
(247.445,72 €) η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ)  

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με : 
 τους όρους και τα περιεχόμενα της μελέτης του έργου που αποτελείται από τιμολόγιο 

μελέτης, προϋπολογισμό, τεχνική περιγραφή, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, ΣΑΥ-ΦΑΥ, η 
οποία έχει εγκριθεί με την με αριθμό 1394/2016 (Α.Δ.Α.: 78Ρ57Λ7-868) Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 

 τους  όρους  της  από  09/12/2016 αρχικής  Σύμβασης Εργασιών 
 τις περιλαμβανόμενες στον 2ο ΑΠΕ συμπληρωματικές εργασίες σύμφωνα με τα αναλυτικώς 

αναφερόμενα στην αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει  
Το ανωτέρω συνολικό οικονομικό αντικείμενο των 247.445,72 € περιλαμβάνει : άθροισμα 
δαπάνης απολογιστικών εργασιών 189.000,00 €, Γ.Ε. & Ο.Ε. 10.553,00 € και Φ.Π.Α. 24% 
47.892,72 €.   
 
Για την εκτέλεση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών ισχύουν, όπως και για 
την αρχική σύμβαση, οι διατάξεις του Ν. 3669/2008 και οι υπόλοιπες ισχύουσες διατάξεις της 
νομοθεσίας περί δημοσίων έργων.  

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-
2020» σύμφωνα με την με αριθμό 367/11-12-2017 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής και την με αριθμό 2423/31-07-2019 
τροποποίηση της πράξης ένταξης (ΑΔΑ: 6Υ177Λ7-Δ7Φ).  

Δεν 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, παράγραφος 4 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ), 
όπως ίσχυε κατά το χρόνο δημοσίευσης της διακήρυξης στο Φ.Ε.Κ. 336ΤΔΔΣ/8-7-2016. 
  
Ο Ανάδοχος μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, θα 
προσκομίσει επέκταση του κατατεθειμένου ασφαλιστήριου συμβολαίου κατά παντός κινδύνου 
(contractor’s all risk) κατά το ποσό της παρούσας Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών.  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει, να αποπερατώσει το έργο σύμφωνα με την 
παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου που θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή 
μετά το από 06.09.2019  (αρ. πρωτ. 512047/06.09.2019/ΔΤΕΠΑ) αίτημα του αναδόχου και την 
με αρ. πρωτ. 545057/18-9-2019 Εισήγηση της Προϊσταμένης Τμ. Υδραυλικών Έργων, 
Λιμενικών Έργων της ΔΤΕΠΑ περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας έως την 08.12.2019. 
 
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 περί 
Δημοσίων Έργων για την εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρμογή της σύμβασης. 

Ο ανάδοχος του έργου κατέθεσε στην Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (σύμφωνα 
με το άρθρο 17 της διακήρυξης) την με αριθμό 1747840 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
ΤΜΕΔΕ, έκδοσης 5-7-2019, ποσού εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ 
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(9.978,00 €) που αποτελεί το 5% της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 157 παρ.1.β του Ν. 4281/2014. 

Με την από 27-09-2019 υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου του Αναδόχου Βρέντα Ελευθέριου 
ορίζεται αντίκλητος της εταιρείας η Αικατερίνη Βρέντα του Ελευθερίου με Α.Δ.Τ. Χ209172 – 
11/01/2002 του Α.Τ. Ιλίου, κάτοικος Ιλίου, Αγ. Γεωργίου 29 & Α. Παπανδρέου, Τ.Κ. 13121, 
τηλ.: 210-5752749 & fax : 210-5751196 η οποία απεδέχθη τον ορισμό της με την από 27-09-
2019 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 
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

 
 

 
 

ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ               
ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ Α.Τ.Ε. 

 
 
 
 

ΒΡΕΝΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
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