
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΑΔΑ: 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ   ΑΔΑΜ: 
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

ΕΡΓΟ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΩ ΚΑΡΥΩΤΕΣ 

      
Αρ. Πρωτ. 1736/12-04-2018 

 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η  Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η Σ Τ Ο Υ Ε Ρ Γ Ο Υ 
Ποσού 36.240,00 ευρώ 

 
Για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΩ ΚΑΡΥΩΤΕΣ» προϋπολογισμού 36.240,00 πλέον ΦΠΑ (24%) 
χρηματοδοτούμενο από πιστώσεις 2001ΣΕ05500002 ΣΑΕ 055 ΠΔΕ 
 
 
Στη Σαμοθράκη σήμερα 12/04/2018 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11.00 π.μ. μεταξύ:  
α) Του Δήμου Σαμοθράκης, ΑΦΜ 090072723, ΔΟ.Υ. Αλεξανδρούπολης που εδρεύει στη 
Χώρα Σαμοθράκης, τ.κ. 68002  και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο αυτού κο Βίτσα 
Αθανάσιο, καλούμενος εφ’ εξής «πρώτος συμβαλλόμενος» και  
β) Του Λαζανδρέα Νικόλαου του Γεωργίου Εργολήπτη με έδρα τη Σαμοθράκη και 
Διεύθυνση Χώρα Σαμοθράκης ΤΚ 68002 με ΑΦΜ: 026669902 – ΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
καλούμενο εφεξής «δεύτερο συμβαλλόμενο»,  έχοντας υπόψη τις διατάξεις τις διατάξεις 
του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ του Ν.4412/2016 συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα εξής:  
 
Ο Δήμαρχος, ως εκπρόσωπος του Δήμου, βάσει του άρθρου 58 παρ.1α Ν.3852/2010, και 
έχοντας υπόψη: 
 
α. Το άρθρο 209 και ιδίως την παρ 4 και την παρ 9 του Ν. 3463/06 η οποία προστέθηκε με 
την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 συνάπτει με το δεύτερο των  συμβαλλόμενων, 
καλούμενο του λοιπού «αντισυμβαλλόμενο»,  
 
 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ 
Τα ακόλουθα 

Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων κος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ Δήμαρχος Σαμοθράκης καλούμενος 
στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητα του και έχοντας υπόψη: 
 
α. Τις διατάξεις του Ν.3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 
δημοσίων έργων» (ΚΔΕ) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 
β. Τις διατάξεις του Ν. 3852/4-6-10 ( ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010 ) «Νέα Αρχιτεκτονική 
Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
γ. Τις διατάξεις του Ν.1642/86 για το Φ.Π.Α., καθώς και του άρθρου 27 του Ν.2166/93 για 
κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕΔΕ. 
δ. Την με αριθμ. 6860/26-09-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας 
με την οποία κηρύχθηκε ο Δήμος της Σαμοθράκης σε έκτακτη ανάγκη. 
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ε. Την με αρ.πρωτ: 3/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η 
διάθεση πίστωσης 
στ. Την αρ. 622/12-02-2018 ανάληψη υποχρέωσης του διατάκτη 
ζ. Την αρίθμ. 1/17-01-2018 μελέτη ‘’Συντήρηση και αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης στην 
περιοχή Κάτω Καρυώτες’’  που συνάχθηκε από το Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, 
Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας, την αρίθμ. 19/2018 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ανατέθηκε κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς 
δημοσίευση το έργο ‘’Συντήρηση και αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης στην περιοχή Κάτω 
Καρυώτες’’ 
 
η. Την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που κατέθεσε ο ανάδοχος την 29-3-2018 με 
αριθμό πρωτ. 555972 για την υπογραφή της σύμβασης. 
 
θ. Την υπ΄αριθμ. 9/2018 βεβαίωση εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (Κατάστημα Σαμοθράκης), όπως ορίζει η υπ αριθμ. 
17/Δ17γ/09/154/ΦΝ437/21-09-2010 εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και 
Δικτύων, και η οποία ζητήθηκε με το υπ’ αριθ. ΧΧΧΧ έγγραφο της Υπηρεσίας. 
 

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι 
 

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων ΛΑΖΑΝΔΡΕΑ ΝΙΚΟΛΑΟ, καλούμενο εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, 
την εκτέλεση των εργασιών του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΥΤΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΩ ΚΑΡΥΩΤΕΣ προϋπολογισμού 44.937,60 με Φ.Π.Α.  
Ο Εργολήπτης ΛΑΖΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και 
αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου: 
“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΥΤΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΩ ΚΑΡΥΩΤΕΣ ”, 
Και σύμφωνα με τα ακόλουθα : 
i. Τις διατάξεις του Ν.3669/08,του Ν.1642/86 και του Ν.2166/93, όπως 
τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν, καθώς επίσης και τις λοιπές 
διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο. 
ii. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τις διατάξεις που ισχύουν 
για την κατασκευή δημοσίων έργων, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές 
και οδηγίες του ΚτΕ. 
iii. Την εγκριτική απόφαση της διαδικασίας της ανάθεσης εκτέλεσης του έργου 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΥΤΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΩ ΚΑΡΥΩΤΕΣ " με 
αριθμό 5623/22-3-2018 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης  
Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων ΛΑΖΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  και υπό την προαναφερθείσα 
ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω 
 

Δ Η Λ Ω Ν Ε Ι 
α. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα και θα τα 
εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις διατάξεις των ν.3369/08, του Ν.1642/86 και του 
Ν.2166/93,όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί 
εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο. 
β. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές 
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών. 
γ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του 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 
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κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού 
του λόγου. 
δ. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, 
εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κ.τ.λ. αποδεχόμενος ότι είναι 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. 
ε. 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. 
στ. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον ανάδοχο του 
έργου ΛΑΖΑΝΔΡΕΑ ΝΙΚΟΛΑΟ  και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα 
στην παρούσα σύμβαση . 
 
(3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε: 
α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των 
όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου από τον αναφερόμενο εγγυητή: 
 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΠΟΣΟ 

1 555972 29/03/2018 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1.812,00 

Οι ως άνω εγγυήσεις καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 
3669/08. 
β. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε 3 μήνες από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο ανάδοχος πρέπει να συντάξει και να υποβάλλει 
στην Δ/σα Υπηρεσία το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, μέσα σε προθεσμία 15 
ημερών από την υπογραφή της σύμβασης αυτής. 
γ. Η υπόψη μελέτη, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση, η δαπάνη θα καλυφθεί 
από τη ΣΑΕ2001ΣΕ05500002 ΣΑΕ 055 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με ΚΑ 
70/7336.05 
Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω 
συμβαλλομένους σε οκτώ (8) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τρία (3) παρέλαβε ο 
δεύτερος των 
συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα πέντε (5) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας. 
 
 

Σαμοθράκη 12-04-2018 
 
 

Οι Συμβαλλόμενοι 
 
 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ        Για τον Ανάδοχο 
    
Βίτσας Αθανάσιος      Λαζανδρέας Νικόλαος  
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