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Σ Υ Μ Β Α Σ Η  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ  Ε Ρ Γ Ο Υ  
Ποσού 776.718,74 € Ευρώ (µε ΦΠΑ)  

 

Για την εκτέλεση του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 
ΒΟΡΕΙΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ», προϋπολογισµού 1.300.000,00 € σε βάρος του 
Π.∆.Ε.2017 του έργου µε Κ.Α.Ε. 2017ΕΠ83100000 της ΣΑΕΠ 831. 

Στην Αλεξανδρούπολη σήµερα, την 14η του µηνός Νοεµβρίου ηµέρα Τετάρτη του 2018, στα Γραφεία της ∆.Τ.Ε. Π.Ε. 
Έβρου στην Αλεξ/πόλη Ι. ∆ραγούµη 1, (Τηλ.: 25513 55832, Φαξ: 15513 55835) οι κατωτέρω υπογράφοντες: 

 α. ΜΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ενεργώντας στην 

προκειµένη περίπτωση ως νόµιµος εκπρόσωπος της Περιφέρειας (Κύριος του Έργου ΚτΕ) κατά την παρ. 1(i) 

του άρθρου 159 του Ν.3852/10 και της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 αφενός, και σύµφωνα µε 

την µε αριθµό Αριθµ. ∆.∆ οικ. 1323 απόφαση Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Α.Μ.Θ «Μεταβίβαση άσκησης 

αρµοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.» (ΦΕΚ 952/Β/06.04.2016) και αφετέρου, κατόπιν των 484/2018, 

632/2018, 788/2018 αποφάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Α∆Α: 94ΓΛ7ΛΒ-

ΓΨ1) - (Α∆Α: 96397ΛΒ-ΝΘ9) - (Α∆Α: ΩΥΘ77ΛΒ-ΑΑΧ), εγκριτικών των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισµού µε την προσφυγή στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση κατά 

την παράγραφο (2γ) του άρθρου 32 του Ν4412/2016, που διενεργήθηκε στις 21-03-2018 και ολοκληρώθηκε 

στις 01-08-2018 µε τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου.  

 β. Γαλόπουλος Σπύρος του ΝΙΚΟΛΑΟΥ µε Α.∆.Τ. ΑΚ 444631/16-03-2015 ενεργώντας, µε την 

ιδιότητα του εκπροσώπου της Εργοληπτικής Επιχείρησης µε διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ.» 

αναδόχου του έργου µε έδρα την ΚΟΜΟΤΗΝΗ (4ο χλµ. Κοµοτηνής-Ξάνθης, Τ.Κ.691 00, Τηλ. 25310 30800 – 

37200 - 29738 Φαξ 25310 37079, Α.Φ.Μ. 094470544 ∆.Ο.Υ. Κοµοτηνής). 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟ∆ΕΧΤΗΚΑΝ 

Τα ακόλουθα : 
(1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συµβαλλοµένων ΜΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, καλούµενος 

στο εξής ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη: 

α. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016) όπως τροποποιήθηκαν, συµπληρώθηκαν και 
ισχύουν κατά τη ∆ιακήρυξη του έργου.  

β. Τις διατάξεις του N. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 
Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010).  

γ. Το Π.∆. 144/23-12-2010 για τον οργανισµό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που δηµοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 237/Α’/27-12-2010. 

δ. Τον Ν. 4070/12 (ΦΕΚ 82/Α΄/10-4-2012), τροποποιήσεις του Ν.3669/08, «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, 
Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων και άλλες ∆ιατάξεις».  

ε. Το Π.∆. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και λοιπές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων, µελετών και 
υπηρεσιών του Ν.3316/2005 κ.λπ., αρµοδιότητας των Περιφερειών» (ΦΕΚ Α’ 26/31-01-2013). 

στ. Την µε αριθµ. πρωτ.: 6860/26-09-2017 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας κήρυξης σε κατά- 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡ. ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡ/ΣΜΟΥ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ 

ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 
ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΑ 
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 25-09-2017»   

Υποέργο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 
ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» 

Α∆Α:_________________________________ 
Α∆ΑΜ: _________________________________ 

   Αρ.  Πρωτ. :  Η – 9568 / 1 4 – 11 - 2018      

ΑΔΑ: 65Υ67ΛΒ-13Ο
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      σταση έκτακτης ανάγκης του ∆ήµου Σαµοθράκης της Π.Ε. Έβρου της Π.Α.Μ.-Θ.(Α∆Α: ΩΛ1Θ465ΧΘ7-ΠΘΘ) 
ζ. Την µε αριθµ. πρωτ.: 128788/23-11-2017 απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης έγκρισης της 

ένταξης στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) 2017 στη ΣΑΕΠ831 του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ 
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 25-09-2017»  µε Κ.Α.Ε. 2017ΕΠ83100000 της ΣΑΕΠ 
831 (Α∆Α: 7ΤΧ6465ΧΙ8-Ι6Θ) 

η. Την απόφαση 246/2018 (Α∆Α: 6ΤΣ17ΛΒ-Γ0Ζ) της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ, για την έγκριση 
Α) Ανάθεσης µε την προσφυγή στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση καθόσον 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου (2γ) του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, των δηµόσιων συµβάσεων 
του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ 
∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ», προϋπολογισµού µε ΦΠΑ 1.300.000,00€ Β) Της πρόσκλησης σε 
διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση Γ)  Ορισµού της επιτροπής που θα διενεργήσει τη διαδικασία 
της διαπραγµάτευσης και θα συντάξει το αντίστοιχο πρακτικό. 

θ. Την υπ’ αριθµ. απόφαση 484/2018 (Α∆Α: 94ΓΛ7ΛΒ-ΓΨ1) της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 
σύµφωνα µε την οποία είχε εγκριθεί το πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη Αναδόχου του 
έργου µε την προσφυγή στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση σύµφωνα µε την 
παράγραφο (2γ) του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, που διενεργήθηκε στις 21-03-2018 για την ανάδειξη αναδόχου 
του έργου. 

ι. Την απόφαση 465/2018 της Α.Ε.Π.Π. επί της µε ΓΑΚ 488/29-05-2018 προδικαστικής προσφυγής της εταιρίας 
ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΤΕΒΕΘ 20/06/2018 για εν µέρει ακύρωση της 484/2018 απόφασης της Ο.Ε., σε συµµόρφωση της 
µε αρ.465/2018 απόφασης της Α.Ε.Π.Π.   

ια. Την υπ’ αριθ. απόφαση 632/2018 (Α∆Α: 96397ΛΒ-ΝΘ9) της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. για εν 
µέρει ακύρωση της 484/2018 απόφασης, σε συµµόρφωση µε αρ.465/2018 απόφασης της Α.Ε.Π.Π., 

ιβ. Την υπ’ αριθ. απόφαση 788/2018 (Α∆Α: ΩΥΘ77ΛΒ-ΑΑΧ και Α∆ΑΜ: 18AWRD003929475) απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης για την έγκριση του 2ου Πρακτικού της 
Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου µε την προσφυγή στη διαδικασία µε 
διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση σύµφωνα µε την παράγραφο (2γ) του άρθρου 32 του 
Ν.4412/2016, που διενεργήθηκε στις 01-08-2018, σύµφωνα µε την οποία το ανωτέρω έργο κατακυρώνεται στην 
Ε.Ε. «ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ.» µε προσφερόµενη έκπτωση 40,25% και συµβατικό ποσό 776.718,74€. 

ιγ.  Την υπ’ αριθ. Ν30/2018 Απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Κοµοτηνής Η-6667/10-08-2018 που απορρίπτει την  
      αίτηση άσκησης Αναστολής του οικονοµικού φορέα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.  κατά της 465/2018  
      απόφασης ΑΕΠΠ   
ιδ.  Την υπ΄ αριθ. 618/2018 πράξη του Κλιµακίου (ΣΤ΄ ∆ιακοπών) του  Ελεγκτικού Συνεδρίου η οποία µας  
       κοινοποιήθηκε µε το υπ.αρ.πρωτ.58568/12-10- 2018 έγγραφο. 
ιε. Το από 25-10-2018 Πρακτικό Ελέγχου Επικαιροποιηµένων ∆ικαιολογητικών του ∆ιαγωνισµού, που κατατέθηκαν 

µε την αρ.πρωτ. Η-8683/19-10-2018 αίτηση της Ε.Ε. «ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ.» τα οποία είχε ζητήσει η 
επιτροπή να προσκοµιστούν από την Ε.Ε. µε το αρ.πρωτ. Η-8500/16-10-2018 έγγραφο της, όπου βεβαιώνει ότι δεν 
έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συµµετοχής του άρθρου 21, τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22 της 

∆ιακήρυξης της Πρόσκλησης σε ∆ιαπραγµάτευση και ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού του προσωρινού 
αναδόχου στον οποίο και κατακυρώνεται το ανωτέρω έργο σύµφωνα µε την 788/2018 Απόφαση της ΟΕ της ΠΑΜΘ. 

ιστ. Τα συµβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο Άρθρο 5: Έγγραφα της σύµβασης κατά το 

στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος, της ∆ιακήρυξης της Πρόσκλησης σε ∆ιαπραγµάτευση για την εκτέλεση του 
έργου µε αρ.πρωτ.Η-1821/08-03-2018 (Α∆Α: ΩΙ2∆7ΛΒ-2ΧΗ). 

ιζ. Το υπ’ αρ. H-8683/01-11-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας, µε το οποίο κοινοποιήθηκε η απόφαση κατακύρωσης στον 
ανάδοχο και κλήθηκε για την υπογραφή της Σύµβασης, προσκοµίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

ιη. Την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που κατέθεσε η ανάδοχος Ε.Ε. µε την υπ΄αριθ. Η-9389/08-11-2018 αίτηση 
της, για την υπογραφή της σύµβασης. 

ιθ. Την µε αριθ. πρωτ. Η-9395/08-11-2018, βεβαίωση γνησιότητας εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης της ALPHA 
BANK, όπως ορίζει η υπ αριθµ. 17/∆17γ/09/154/ΦΝ437/21-09-2010 εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδοµών 
Μεταφορών και ∆ικτύων, και η οποία ζητήθηκε µε το υπ’ αριθ. Η-9389/08-11-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας. 

κ. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του υπόψη Ε.Ε. και ιδιαίτερα την οικονοµική προσφορά του, που 
αναπροσαρµόστηκε µε την απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε την παράγραφο 

ΑΔΑ: 65Υ67ΛΒ-13Ο



 

Σύµβαση Έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» 

3/5 

του άρθρου 135 του Ν.4412/2016, (επαναϋπολογίζοντας, σε συνδυασµό µε την έκπτωση, οι προβλεπόµενες 
δαπάνες για το φόρο προστιθέµενης αξίας, την αναθεώρηση και γενικά οτιδήποτε προβλέπεται πέραν της δαπάνης 
κατασκευής του έργου) και που αναλύεται ως εξής: 

 

∆απάνη εργασιών µε ΓΕ και ΟΕ, κατά την προσφορά : ΣΠ  577.271,45 € 

Απρόβλεπτα   86.590,72 € 

MEΡIKO ΣΥΝΟΛΟ Α 663.862,17 € 

∆απάνη αναθεώρησης 00,00 € 

MEΡIKO ΣΥΝΟΛΟ B 663.862,17 € 

∆απάνη ΦΠΑ 112.856,57 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 776.718,74 € 

ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ:  40,25% 

 

κα. Τους όρους στο Άρθρο 4 ∆ιαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών – 

Κατακύρωση– Σύναψη σύµβασης – Ενστάσεις, της ∆ιακήρυξης της Πρόσκλησης σε ∆ιαπραγµάτευση για την 
εκτέλεση του έργου, σχετικά µε την υπογραφή της σύµβασης εκτέλεσης του έργου και την επισήµανση των 
κρίσιµων συµβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου. 

κβ. Η µε αριθµ. πρωτ. 14620/07-09-2018 απόφαση της Αποκεντρωµένης διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης / Τµήµα 
∆ιοικητικού Οικονοµικού Νοµού Ροδόπης (Α∆Α:ΨΣΨΖΟΡ1Υ-41Θ), ελέγχου νοµιµότητας της υπ’αριθ.788/2018 
απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 

Στην δεύτερη των συµβαλλοµένων Ε.Ε. «ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ.» καλούµενη εφεξής ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ, την εκτέλεση 
των εργασιών του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ 
Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» 

Η Ε.Ε. «ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ.»  αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαµβάνει την εκτέλεση 
των εργασιών σύµφωνα µε την παρούσα σύµβαση του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» και σύµφωνα 
µε τα ακόλουθα : 

i. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µεταγενέστερα και ισχύουν κατά 
τη ∆ιακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νοµοθεσίας περί δηµοσίων έργων, όπως 
ισχύουν για το υπόψη έργο. 

ii. Τα τεύχη δηµοπράτησης του έργου µε τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στην ∆ιακήρυξης της Πρόσκλησης σε 

∆ιαπραγµάτευση για την εκτέλεση του έργου, που µονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συµβαλλόµενους 
και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτηµα της παρούσας σύµβασης. Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα τεύχη 
δηµοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί πλήρως µε τους όρους που περιγράφονται σε 
αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόµενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.  

iii. Την οικονοµική προσφορά της αναδόχου (Τιµολόγιο Προσφοράς και Προϋπολογισµός Προσφοράς), όπως αυτή 
αναπροσαρµόστηκε µε την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισµού σε ότι αφορά τις δαπάνες των 
απροβλέπτων, αναθεώρησης και ΦΠΑ., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1).ιγ της παρούσας 
σύµβασης. 

iv. Τις εγκριτικές αποφάσεις του αποτελέσµατος του διαγωνισµού µε αριθµό 484/2018, 632/2018, 7882018 της 
αρµόδιας Προϊσταµένης Αρχής και ειδικότερα τα αναφερόµενα στο σκεπτικό της.  

(2) Ο ∆ΕΥΤΕΡΟΣ των συµβαλλοµένων ΣΠΥΡΟΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε 
υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω, 
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∆ΗΛΩΝΕΙ 
α.  Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύµβαση δεσµεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα αυτόν ανάδοχο του έργου 

Ε.Ε. «ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ.» και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόµενα στην παρούσα 
σύµβαση και στα συµβατικά τεύχη. 

β.  Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συµβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, 
τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρµόσει σε συνδυασµό µε τις µνηµονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 
συµπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των ∆ηµοσίων Έργων που 
ισχύουν για το υπόψη έργο. 

γ.  Ότι ο ανάδοχος θα εφαρµόζει κατά τα καθοριζόµενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας και των Προϊσταµένων αυτής Υπηρεσιών. 

δ.  Ότι ο ανάδοχος έχει µελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την 
κείµενη νοµοθεσία και οριοθετούνται στα συµβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη του 
αναδόχου 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 τον ανάδοχο κανένα δικαίωµα οικονοµικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσµίας εξ αιτίας 
αυτού του λόγου. 

ε.  Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νοµοθεσία περί µέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήµανσης, περί 
µέτρων υγιεινής κτλ., 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 του καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων. 

στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο µόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη µετά σχολαστικότητας τήρηση της 
περιβαλλοντικής µελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρµογή των νοµοθετηµένων όρων προστασίας του 
περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκµετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη 
χρησιµοποίηση των εγκεκριµένων αποθεσιοθαλάµων απόθεσης πλεονασµάτων των προϊόντων εκσκαφών. 

ζ.  Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύµφωνα µε τη ∆ιακήρυξη της Πρόσκλησης σε 

∆ιαπραγµάτευση  για την εκτέλεση του έργου και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύµβασης είναι 
νόµιµα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση µε τους όρους των τευχών δηµοπράτησης και ότι 
πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, 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.  

(3) Ακολούθως ο δεύτερος των συµβαλλοµένων κατέθεσε: 

α.  Τις κατωτέρω εγγυητικές επιστολές Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρµογής των όρων της σύµβασης, οι 
οποίες εκδόθηκαν υπέρ της Αναδόχου από τους παραπλεύρως εκάστης αναφερόµενους εγγυητές:  

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝIA ΕΓΓΥΗΤΗΣ 
ΠΟΣΟ 

(σε Ευρώ) 

1 GRH141572 06-11-2018 ALPHA BANK 33.194,00 € 

Σύνολο Ευρώ 33.194,00 € 

Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόµενες σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016 και 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 17 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου της ∆ιακήρυξης της 

Πρόσκλησης σε ∆ιαπραγµάτευση  για την εκτέλεση του έργου. 

(4) Η ολική και οι µερικές προθεσµίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 4 της Ε.Σ.Υ. Σηµειώνεται εδώ ότι 
η ολική προθεσµία του έργου έχει καθοριστεί σε τριακόσιες εξήντα (360) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµέρα 

υπογραφής της παρούσας σύµβασης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 12 Προθεσµία εκτέλεσης του έργου της 

∆ιακήρυξη της Πρόσκλησης σε ∆ιαπραγµάτευση για την εκτέλεση του έργου. Με βάση την ολική και τις τµηµατικές 
προθεσµίες, ο Ανάδοχος πρέπει να συντάξει κα να υποβάλλει στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία το χρονοδιάγραµµα 
κατασκευής του έργου, µέσα σε προθεσµία πέντε (15) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης αυτής όπως 
αναφέρεται ρητά. Για κάθε ηµέρα υπέρβασης µε υπαιτιότητα του εργολάβου της συνολικής προθεσµίας που τίθεται 
στο άρθρο 4 της Ε.Σ.Υ., επιβάλλονται οι καθοριζόµενες από το άρθρο 7 της Ε.Σ.Υ. και του άρθρου 148 του Ν. 
4412/16, ποινικές ρήτρες για τα χρονικά διαστήµατα που καθορίζονται σ’ αυτό.  

(5) Η σηµερινή ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης (14/11/2018) αποτελεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και 
ηµεροµηνία εγκατάστασης του αναδόχου.  

(6) Οι πληρωµές θα γίνονται σύµφωνα µε τα τεύχη ∆ηµοπράτησης, και των άρθρων 152 του Ν. 4412/2016. 
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(7) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται από τις πιστώσεις του 
προϋπολογισµού της ΣΑΕΠ 831 του Π∆Ε 2017 µε Κ.Α.Ε. 2017ΕΠ83100000  και υπόκειται σε όλες τις σχετικές 
κρατήσεις υπέρ τρίτων και ∆ηµοσίου, νοµίµους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συµβατικά τεύχη. 

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συµβαλλοµένους σε έξι (6) 
γνήσια, όµοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συµβαλλοµένων, ενώ τα άλλα Τέσσερα (4) 
κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας. 

 

Αλεξανδρούπολη,   14 / 11 / 2018 

Οι Συµβαλλόµενοι 

Για την Περιφέρεια  

Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 

Ο Περιφερειάρχης  
 

Για την Ανάδοχο ΕΕ 

Ο Νόµιµος Εκπρόσωπος της Ε.Ε.  

«ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ.» 

 

 

 

 

Χρήστος   Μέτιος  Σπύρος Γαλόπουλος 
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