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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡ/ΜΟΥ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ 

 Αλεξανδρούπολη 14/01/2019 
             Αριθ. Πρωτ.: Η-226  
            
               
               

 
   

  
 

 
 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΚΑ Τ Α Σ ΚΕ Υ ΗΣ  Ε Ρ Γ ΟΥ  
Ποσού 130.578,06 € με ΦΠΑ   

 
Για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Α1-Α5 ΠΥΘΙΟΥ» προϋπολογισμού 195.000,00 €. 
 

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα, 14 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα, στα   
Γραφεία της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου (Ι. Δραγούμη 1, τηλ. 2551355801, FAX 2551355840) οι κατωτέρω 
υπογράφοντες: 

α.  ΜΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Περιφερειάρχης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. αφενός, ενεργώντας στην 
προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Κύριος του Έργου (ΚτΕ)), έχοντας 
υπ’όψιν την υπ’ αριθμ. 1162/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., 
εγκριτικής του αποτελέσματος της διενεργηθείσας δημοπρασίας την 27/6/2018, για την ανάδειξη του 
αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και αφ’ ετέρου, 

β. ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, κάτοχος του υπ’ αριθ. Α.Δ.Τ. ΑΕ 917542/Υ.Α. 
Αλεξανδρούπολης, κάτοικος Αλεξανδρούπολης, ενεργώντας με την ιδιότητα του νόμιμου 
εκπροσώπου του Οικονομικού Φορέα «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε.», (Α.Φ.Μ. 094340448), 
αναδόχου του έργου, με έδρα την Αλεξανδρούπολη (Εμπορίου 5Α, 68132,  Αλεξανδρούπολη  Τηλ. 
25510-37645, Fax. 25510-37646). 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ 
Τα ακόλουθα: 

(1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων ΜΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, 
υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:  

α.  Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε 
και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.  

β.  Τις διατάξεις του Ν.1642/86 για το Φ.Π.Α., καθώς και του άρθρου 53, παρ. 7-θ του Ν.4412/16 
για κράτηση του πόρου 6‰ και του άρθρου 4 του Ν.4013/11 για κράτηση 0,10% υπέρ των 
λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

γ.  Τις διατάξεις του N. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

δ.  Το Π.Δ. 144/23-12-2010 για τον οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ237/Α/27-12-2010. 

ε.  Την με αριθμό πρωτ. ΔΑΕΕα/1476/Φ. ΕΒΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΑ/21-9-2016 (ΑΔΑ: ΩΕ754653ΟΞ-
ΣΗ7), (ΑΔΑΜ: 18REQ002600603 2018-01-30) απόφαση της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών & 
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών με την οποία εγκρίθηκε η 
δέσμευση πίστωσης ποσού 195.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) για το έργο 
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«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Α1-Α5 
ΠΥΘΙΟΥ».    

στ.  Την με αριθμό 482/2018 (ΑΔΑ: 726Ι7ΛΒ-ΦΞΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, 
με σύστημα υποβολής προσφορών «επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες εργασιών με 
έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016 και ορίστηκαν τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμού του 
ανωτέρω έργου.  

ζ.  Την απόφαση με αριθμό 816/2018 (ΑΔΑ: 6ΕΤ67ΛΒ-ΑΥΔ) της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με την οποία εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό (ηλεκτρονικής αποσφράγισης/ 
αξιολόγησης) διαγωνισμού και ανακηρύχτηκε ο οικονομικός φορέας «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
Α.Τ.Ε.» προσωρινός ανάδοχος με προσφερόμενη μέση έκπτωση 33,04%. 

η.  Την απόφαση με αριθμό 1162/2018 (ΑΔΑ: Ψ8ΙΛ7ΛΒ-Κ0Θ) της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με την οποία εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό (ελέγχου δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου) διαγωνισμού και κατακυρώθηκε η σύμβαση στον οικονομικό φορέα 
«ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε.» με προσφερόμενη μέση έκπτωση 33,04%.  

θ.  Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης 
του έργου.  

ι.  Το με αριθμό πρωτ. Η-10581/12-12-2018 (ΑΔΑ: 75ΥΝ7ΛΒ-Μ5Ω) έγγραφο της Υπηρεσίας 
(σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 105 και 135 του Ν. 4412/2016), με το οποίο 
κλήθηκε ο μειοδότης για την υπογραφή της  Σύμβασης. 

ια. Το γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης, για την εγγύηση καλής εκτέλεσης, που κατέθεσε ο 
ανάδοχος με την Η-11084/28-12-2018 αίτησή του, για την υπογραφή της σύμβασης. 

ιβ. Την με αριθμό πρωτ. ΔΥ/31-12-2018 βεβαίωση γνησιότητας του γραμματίου σύστασης 
παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την εγγύηση καλής εκτέλεσης, 
η οποία ζητήθηκε με το υπ’ αριθ. Η-11144/31-12-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας, όπως ορίζει η 
υπ΄αριθμ. 17/Δ17γ/09/154/ΦΝ437/21-09-2010 εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών 
Μεταφορών και Δικτύων. 

ιγ.  Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του αναδόχου και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά 
του, που αναλύεται ως εξής: 

 
Δαπάνη εργασιών κατά την προσφορά: ΣΠ 76.879,49 € 
ΕΟ 18% 13.838,31 € 
ΣΥΝΟΛΟ Σ1 90.717,80 €  
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 13.607,67 € 
ΣΥΝΟΛΟ Σ2 104.325,47 € 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ  979,42 € 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ 105.304,89 € 
Δαπάνη ΦΠΑ 24% (€)  25.273,17 € 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)  130.578,06 € 
ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 33,04% 

 
ιδ. Τους όρους των άρθρων 5 και 6 της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της 

σύμβασης εκτέλεσης του έργου, τη σειρά ισχύος των εγγράφων και τη γλώσσα της διαδικασίας.  
 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 
 

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε.», καλούμενο εφεξής 
ΑΝΑΔΟΧΟ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Α1-Α5 ΠΥΘΙΟΥ».   
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Ο οικονομικός φορέας «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε.», αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση 
αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Α1-Α5 ΠΥΘΙΟΥ».   

και σύμφωνα με τα ακόλουθα: 
i. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν 

μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη 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 στη Διακήρυξη, 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 του αναδόχου (Προσφορά Ποσοστών Έκπτωσης και 
Προϋπολογισμός Προσφοράς), όπως αυτή αναπροσαρμόσθηκε με την εγκριτική απόφαση 
κατακύρωσης του διαγωνισμού, όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου ιγ της 
παρούσας σύμβασης. 

iv. Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό 1162/2018 της 
αρμόδιας Προϊσταμένης Αρχής και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της. 

 
      (2)  Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, υπό την     
προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω, 

ΔΗΛΩΝΕΙ 
α.  Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον οικονομικό φορέα 

«ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε.», τον οποίο εκπροσωπεί 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 συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών 
διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο. 

γ.  Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της 
Διευθύνουσας 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 αποκλειστικά 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 όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη 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.  
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      (3)  Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε: 

α.  Την κατωτέρω εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της 
σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ του Αναδόχου από τον παραπλεύρως αναφερόμενο εγγυητή:  

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΠΟΣΟ 

1 2431 28/12/2018 Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 5.265,30 € 
Σύνολο Ευρώ 5.265,30 € 

 
Οι ως άνω εγγυήσεις καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με την παρ. 1.β, του άρθρου 72, του 

Ν.4412/2016 και του άρθρου 17 της σχετικής Διακήρυξης. 
 

(1) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 6 της Ε.Σ.Υ. 
Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε τριακόσιες εξήντα πέντε (365) 
ημέρες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 
της Διακήρυξης του έργου. Με βάση την ολική και τις τμηματικές προθεσμίες, ο Ανάδοχος πρέπει να 
συντάξει κα να υποβάλλει στη Δ/νουσα Υπηρεσία το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου καθώς 
και χρονοδιάγραμμα χρηματικών απορροφήσεων σύμφωνα με υπόδειγμα της Υπηρεσίας, μέσα σε 
προθεσμία 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης αυτής. Για κάθε ημέρα υπέρβασης με 
υπαιτιότητα του εργολάβου της συνολικής προθεσμίας που τίθεται στο άρθρο 6 της Ε.Σ.Υ., 
επιβάλλονται οι καθοριζόμενες από το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 7 της Ε.Σ.Υ., 
ποινικές ρήτρες για τα χρονικά διαστήματα που καθορίζονται σ’ αυτό. 

(2) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (14/01/2019) αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.  

(3) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το άρθρο 12 της Ε.Σ.Υ. 
και των άρθρων 152, 153 & 156 του Ν. 4412/2016. 

(4) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση, χρηματοδοτείται από τον 
προϋπολογισμό του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε.: «Έργα 
αντιπλημμυρικής προστασίας αρμοδιότητας ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (Μελέτες - Τεχνικοί Σύμβουλοι - 
Απαλλοτριώσεις)» και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους 
φόρους, τέλη, εισφορές, κ.τ.λ. 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 14/01/2019 
Οι Συμβαλλόμενοι 

Για την Περιφέρεια Α.Μ.Θ. Για τον Ανάδοχο  
Ο Περιφερειάρχης Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 

 
 

 
 

ΜΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 6ΜΦ07ΛΒ-1Ο6
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