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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : 
1η συμπληρωματική σύμβαση 
«Καθαρισμός ρεμάτων Περιφερειακής 
Ενότητας Ανατολικής Αττικής ΥΔΡ14», 
προϋπολογισμού 277.000,00€ (με το 
Φ.Π.Α.). 
 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):                                                        277.000,00 € 
                                                     
Σύνολο δαπάνης εργασιών (χωρίς Φ.Π.Α.):                                                      223.387,10 € 
Φ.Π.Α. (24%) :                                 53.612,90 € 
 
 
Στην Αθήνα σήμερα 15-11-2017 ημέρα Τετάρτη 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 την Περιφερειάρχη Αττικής  
ΔΟΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, η οποία εν προκειμένω ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3852/2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», 4281/2014, 4270/2014, του Ν.Δ.496/74 και των Π.Δ. 60/2007 και 118/2007 και 
εκπροσωπεί με την ιδιότητα αυτή την Περιφέρεια Αττικής, καλούμενο εφεξής «Εργοδότης» και 
 
ΑΦΕΤΕΡΟΥ, 
 
Η εταιρεία με την επωνυμία «ΔΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και δ.τ. «ΔΑΜΩΝ Α.Τ.Ε.», με έδρα την Αθήνα, οδός Κυψέλης 56, Τ.Κ. 
11362, τηλ.: 2108813912 & FAΧ : 2108813912, με αριθμό ΓΕΜΗ 123805201000, 
εκπροσωπούμενη από τον ΓΚΙΟΚΑ ΣΩΤΗΡΙΟ του Παναγιώτη, Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα 
Σύμβουλο, σύμφωνα με το από 30-06-2015 πρακτικό Γ.Σ. και το από 01-07-2015 πρακτικό Δ.Σ. 
της εταιρείας, τα οποία καταχωρήθηκαν στις 21-01-2016 στο ΓΕΜΗ, με Κωδικό Αριθμό 
Καταχώρησης 584327, όπως προκύπτει από την με αριθμ. πρωτ. 3285/18.3.2016 ανακοίνωση του 
ΓΕΜΗ, καλούμενη εφεξής «Πάροχος», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν 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». 
2. Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/ Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 
3. Το Ν. 4155/2013 «Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων και άλλες 
διατάξεις».  
4. Το Ν.4270/2014 και ιδίως την παρ. 3 περ. ε και στ του άρθρου 133.  
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5. Το Π.Δ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 
διατάξεις της  Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών" όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ 
της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 16ης Νοεμβρίου 2005, και ιδίως το άρ. 25 παρ. 4 περ. α. 
6. Το ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου» 
7. Την υπ’ αρ. 66313/24553/25-08-2017 (ΦΕΚ 3051/τ.Β΄/05-092017) απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της 273/2017 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί της τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».  
8. Την από 21-11-2016 σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ των ως άνω συμβαλλομένων 
για το έργο του θέματος 
9. Την υπ’ αρ. πρωτ. 78755/14-07-2017 (ΑΔΑ: ΩΨΔΟ465ΧΙ8-8ΛΞ) Απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για τη χρηματοδότηση του έργου από τη ΣΑΕΠ 585, με 
κωδικό έργου 2014ΕΠ58500043 του ΠΔΕ. 
10. Την αρ. πρωτ. 5817/14-08-2017 (ΑΔΑ: Ω90Ε465ΧΘ7-ΧΞΟ) απόφαση του Γεν. 
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής 
Προστασίας των Δημοτικών Ενοτήτων Καλάμου και Καπανδριτίου του Δήμου Ωρωπού και της 
Δημοτικής Ενότητας Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνα. 
11. Την υπ’ αρ. πρωτ. Τ.Ε.183988/4381/22-09-2017 απόφαση Δ.Τ.Ε. / Π.Ε.Α.Α. εγκριτική των 
τευχών της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών 
12. Την υπ’ αρ. 2457/27.9.2017 (ΑΔΑ: ΩΠ6Β7Λ7-1Μ5) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση της 1ης 
Συμπληρωματικής Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών «Καθαρισμός ρεμάτων Περιφερειακής 
Ενότητας Ανατολικής Αττικής ΥΔΡ14» προϋπολογισμού 277.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου 
του  Φ.Π.Α.) σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 133 του Ν.4270/2014.  
13. Τις υπ’ αρ. 225/2016 και 293/2017 πράξεις του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ στη δεύτερη των συμβαλλομένων εταιρεία με δ.τ. «ΔΑΜΩΝ Α.Τ.Ε.», η οποία και 
αποδέχεται, την παροχή υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΔΡ14», όπως περιγράφεται στα τεύχη μελέτης 
που εγκρίθηκαν με την αρ. πρωτ. Τ.Ε.183988/4381/22-09-2017 (ΑΔΑ:63ΟΞ7Λ7-ΕΨΗ) 
απόφαση της Δ.Τ.Ε. – Π.Ε.Α.Α. και διέπεται από τις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, του Ν. 
2362/95 άρθρο 82 παρ. 4, του Ν. 2286/95, του ΠΔ 118/2007 και του ΠΔ 60/2007, Ν.4270/2014 
όπως ίσχυαν κατά τον χρόνο έκδοσης της Διακήρυξης και τυγχάνουν εφαρμογής δυνάμει των 
μεταβατικών διατάξεων του άρ. 376 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
 
 
Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους όρους και τα περιεχόμενα της μελέτης της παροχής 
υπηρεσιών που αποτελείται από τιμολόγιο μελέτης, προϋπολογισμό, τεχνική περιγραφή, όπως 
αυτή έχει εγκριθεί με την με αρ. πρωτ. Τ.Ε.183988/4381/22-09-2017 (ΑΔΑ:63ΟΞ7Λ7-ΕΨΗ) 
απόφαση της Δ.Τ.Ε. – Π.Ε.Α.Α. 
Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της παρούσης σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 
διακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων ευρώ (277.000,00€) και περιλαμβάνει: σύνολο δαπάνης 
εργασιών 223.387,10€ και Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α. 24%) 53.612,90€. 

Η δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 585, Κωδικός Έργου 2014ΕΠ58500043 του 
Π.Δ.Ε. 

Για την εκτέλεση της σύμβασης ορίζονται η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής 
Ενότητας Ανατολικής Αττικής ως η υπηρεσία που εποπτεύει την παροχή υπηρεσιών που 
προβλέπονται στη διακήρυξη και το Τμήμα Υδραυλικών Έργων - Λιμενικών Έργων αυτής ως το 
αρμόδιο για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των εργασιών. 

ΑΔΑ: ΩΚΜΘ7Λ7-ΝΓ6



 3 

Ο Πάροχος για την υπογραφή της Σύμβασης προσκόμισε “Βεβαίωση Ασφάλισης” (Cover Note) 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 11.3.4 της Ε.Σ.Υ. και μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε 
(15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, θα προσκομίσει τα ασφαλιστήρια συμβόλαια 
κατά παντός κινδύνου που περιγράφονται στο άρθρο Α-11.5  της Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με το άρθρο 
1 παρ. 11 του Ν 2229/94. Το ποσό του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου θα είναι ίσο με τον 
προϋπολογισμό της παροχής υπηρεσιών και η διάρκειά του θα καλύπτει το χρόνο μέχρι και την 
οριστική παραλαβή της παροχής υπηρεσιών. 

Περαιτέρω, ο πάροχος υποχρεούται με δικές του δαπάνες εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την 
υπογραφή της σύμβασης να τοποθετήσει σε εμφανείς θέσεις του εργοταξίου δύο τουλάχιστον 
πινακίδες με τα στοιχεία της συγκεκριμένης παροχής υπηρεσιών, οι οποίες θα παραμείνουν μέχρι 
την οριστική παραλαβή του. 

Εξάλλου είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει και να αποπερατώσει την παροχή υπηρεσιών μέσα σε 
προθεσμία τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης. 
Επιπλέον ο πάροχος, δηλώνει ότι τα ανωτέρω τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι αναλαμβάνει 
να παράσχει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, αντί του συνολικού ποσού των 277.000,00 € (με ΦΠΑ) 
σύμφωνα με τα τεύχη της μελέτης. 

Επίσης δηλώνει ότι θα εφαρμόσει πιστά τους όρους της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τις 
οδηγίες και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την παροχή των υπηρεσιών της σύμβασης. 
Σημειώνεται ότι ο Πάροχος κατέθεσε στην Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας 
Ανατολικής Αττικής (σύμφωνα με το άρθρο 7 της διακήρυξης) την υπ’ αριθμ. 1735715 / 03-11-
2017 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ποσού έντεκα χιλιάδων διακοσίων ευρώ 
(11.200,00€) που αποτελεί το 5% της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 157 παρ.1 περίπτωση (β) του Ν. 4281/2014. 

Ο Διαχειριστής & Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας μέσω υπεύθυνης δήλωσης ορίζει αντίκλητο 
της εταιρείας τον κ. Γιαννακούλια Αναστάσιο του Διονυσίου με  Α.Δ.Τ. ΑΜ096102, κάτοικο 
Πειραιά, οδός Π. Νιρβάνα αρ.6, Τ.Κ. 18539, τηλ 210 8840863και fax 210 8813912, ο οποίος 
αποδέχθηκε τον ορισμό του με υπεύθυνη δήλωση. 
 
Για κάθε διαφορά που προκύπτει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των 
Αθηνών. 
 
Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους δύο συμβαλλόμενους σε 
έξι (6) όμοια αντίτυπα, από τα οποία τα δύο λαμβάνει ο πάροχος. 
 
 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΑΤΤΙΚΗΣ 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 
 
 

ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ 

                             ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ 
                           ΔΑΜΩΝ Α.Τ.Ε. 

                                     Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
 
 
                           

                            ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΚΙΟΚΑΣ  
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