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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ 
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ: 

Αλεξανδρούπολη, 9/9/2021 

Αριθ. Πρωτ.: 243122/6778 

ΑΔΑ: …………………………………………….…. 

ΑΔΑΜ: ……………………………………………… 

«ΑΝΟΡΥΞΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΓΟΕΒ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ CPV 76340000-8». 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ  Ε Ρ Γ Ο Υ  
Ποσού 42.210,00 € (με ΦΠΑ)  

Για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΓΟΕΒ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 63.000,00 € χρηματοδοτούμενο από Πιστώσεις του ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ με ΚΑΕ 
4071.9776.0001 και ΚΔ: 211002000. 

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα, την 9η του μηνός Σεπτεμβρίου ημέρα Πέμπτη του έτους 2021, στα Γραφεία της Δ.Τ.Ε. 
Π.Ε. Έβρου στην Αλεξανδρούπολη, Ι. Δραγούμη 1, (τηλ. 25513 55820, FAX 25513 55835) οι κατωτέρω υπογράφοντες: 

α.  ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Έβρου, 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. Δ.Δ οικ.4697/9-10-2019 απόφαση 
Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Α.Μ.Θ «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων 
πράξεων του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στους Περιφερειακούς Συμβούλους που ορίστηκαν 
χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.» 
(ΦΕΚ: 4064/Β/07.11.2019) και αφετέρου, κατόπιν των υπ’ αριθμ. 395/2021 (ΑΔΑ: Ω2ΗΞ7ΛΒ-8ΥΟ) και 494/2021 (Α.Δ.Α.: 
91ΕΖ7ΛΒ-56Β και Α.Δ.Α.Μ.: 21AWRD009067523 2021-08-12) αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Α.Μ.Θ., εγκριτικών των πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την σύναψη 
Δημοσίων Συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, βάσει του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, που διενεργήθηκε στις 14-6-
2021 και ολοκληρώθηκε στις 15-6-2021 με τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, για την ανάδειξη Αναδόχου του 
έργου.  

β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΟΥ με Α.Δ.Τ.: ΑΕ 389445, αναδόχου του έργου με έδρα την ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
(Αρχαίας Πέλλας 4, Τ.Κ. 69100, Τηλ. 25310 26901/6948065961, Α.Φ.Μ. 026783108 Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής). 

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Σ Α Ν  Κ Α Ι  Σ Υ Ν Α Π Ο Δ Ε Χ Τ Η Κ Α Ν  
Τα ακόλουθα: 

(1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Έβρου, 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)» (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/08-08-2016) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν 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» (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/07-06-2010). 

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

στ . Το Π.Δ. 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). 

ζ. Τη με αριθμό 203/2020 (ΑΔΑ:ΩΚ9Ψ7ΛΒ-1ΛΘ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Ανατολικής Μακεδονίας και  
Θράκης, έγκρισης του ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος Δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για 
το έτος 2021. 

η. Τις με υπ' αριθμ. πρωτ. οι υπ΄ αριθ. 40407/12-04-2021 (ΑΔΑ: ΨΙ4ΓΟΡ1Υ-ΣΗΨ), 40290/12-04-2021 (ΑΔΑ: ΩΗ9ΛΟΡ1Υ-
06Ζ) και 40360/12-04-2021 (ΑΔΑ: ΩΧΟΗΟΡ1Υ-ΜΗ8) αποφάσεις της Γεν. Δ/νσης Χωρ/κης & Περ/κης Πολιτικής Δ/νσης 
Υδάτων Τμήματος Υδάτων Ν. Έβρου που αφορά την άδεια εκτέλεσης του έργου. 

θ. Το με αριθμ. πρωτ.: 89498/2702/13-04-21 (ΑΔΑΜ: 21REQ008456768 2021-04-13) Αίτημα έκδοσης απόφασης 
ανάληψης υποχρέωσης 63.000,00 € για το έργο ΑΝΟΡΥΞΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΓΟΕΒ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Έβρου του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος. 

ΑΔΑ: 6ΣΨΟ7ΛΒ-ΠΤ3
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ι. Την απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ.πρωτ. 2113/20-4-21 και Αριθμό – Ημ/νια Εγγραφής 417-15/4/21 
(ΑΔΑ:6ΧΧΟ7ΛΒ-ΗΥΥ  & ΑΔΑΜ: 21REQ008494059) της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της ΠΕ Έβρου του Τμήματος 
Οικονομικής Διαχείρισης, του έργου με τίτλο «ΑΝΟΡΥΞΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΓΟΕΒ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ». 

ια. Την με αριθμό 293/2021 (ΑΔΑ: Ψ0ΛΨ7ΛΒ-Τ3Π) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ με την οποία 
εγκρίθηκαν: 
α) Την έγκριση όρων διακήρυξης με τη προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού κατά το άρθρο 117 του 

Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 
β) Η επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος. 

ια. Την υπ’ αριθμ. απόφαση 395/2021 (ΑΔΑ: Ω2ΗΞ7ΛΒ-8ΥΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ. με την 
οποία εγκρίθηκε το από 15-6-2021 πρώτο πρακτικό του διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο ο οικονομικός φορέας 
«ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΛΟΓΟΥ ΕΔΕ» αναδείχτηκε προσωρινά μειοδότης. 

ιβ. Την υπ’ αριθμ. απόφαση 494/2021 (Α.Δ.Α.: 91ΕΖ7ΛΒ-56Β και Α.Δ.Α.Μ.: 21AWRD009067523 2021-08-12) της Ο.Ε της 
Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης έγκρισης του 2ου Πρακτικού Ολοκλήρωσης της επιτροπής για την Διενέργειας 
Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 
4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της Διακήρυξης και με κριτήριο ανάθεσης το σύστημα υποβολής προσφορών με 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, βάσει του άρθρου 125 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ – 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΓΟΕΒ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ CPV 76340000-8» 
προϋπολογισμού 63.000,00 € με Φ.Π.Α, που διενεργήθηκε 14-6-2021, σύμφωνα με την οποία εγκρίνει την κατακύρωση 
της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΛΟΓΟΥ ΕΔΕ» με προσφερόμενη έκπτωση 
33,00 % (τριάντα τρία κόμμα μηδέν %) και συμβατικό ποσό 42.210,00 € μαζί με ΦΠΑ 24%. 

ιγ. Το από 21-7-2021 2ο Πρακτικό Ολοκλήρωσης της Διενέργειας (αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης) του 
συνοπτικού διαγωνισμού, και των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της Διακήρυξη Συνοπτικού 
Διαγωνισμού και τα αναφερόμενα στο άρθρο 103 του Ν 4412/16 τα οποία κατατέθηκαν με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
192726/5368/20-7-2021 αίτηση της Ε.Ε. «ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΛΟΓΟΥ ΕΔΕ» μετά την με αρ. πρωτ. 
191999/5347/20-7-2021 πρόσκληση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου, βάσει των οποίων δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του 
προσωρινού αναδόχου στον οποίο και κατακυρώνεται το ανωτέρω έργο σύμφωνα με την 494/2021 Απόφαση της Ο.Ε. της 
Π.Α.Μ.Θ.  

ιδ. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο Άρθρο 5: Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο 
της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος, της Διακήρυξης Ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων 
έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 για την εκτέλεση του έργου (αριθμ. πρωτ. 131766/3799/27-5-2021 ΑΔΑ: 
ΨΙΛΨ7ΛΒ-ΞΧΤ ΑΔΑΜ: 21PROC008676024 2021-05-28). 

ιε. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 224456/6241/20-8-2021 (Α.Δ.Α.: 6ΙΑ67ΛΒ-36Ε) έγγραφο της Υπηρεσίας, με το οποίο 
κοινοποιήθηκε η απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο και κλήθηκε για την υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.  

ιστ. Την υπ’αριθμ. 4930/26-8-2021 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ 
(ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ), που κατέθεσε η ανάδοχος Ε.Ε. με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 239300/6688/6-9-2021 αίτησή της, για την 
υπογραφή της σύμβασης. 

ιζ. Την με αριθμό πρωτ. 452703/20210906/08-09-2021, βεβαίωση γνησιότητας εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης 
του ΑΑΔΕ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΔΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ με το υπ’ αριθμ. εισ.πρωτ.:243122/6778/8-9-21, 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’ αριθμ. πρωτ. 239300/6688/6-9-21 έγγραφο της Υπηρεσίας.  

ιη. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπ’ όψη Ε.Ε. και ιδιαίτερα της οικονομική προσφορά της, που 
αναπροσαρμόστηκε με την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 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 το έργου) 
και που αναλύεται ως εξής:  

Δαπάνη εργασιών κατά την προσφορά: ΣΠ 25.084,98 € 

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18% 4.515,30 € 

ΣΥΝΟΛΟ Σ1 29.600,28 €  

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 4.440,04 € 

ΣΥΝΟΛΟ Σ2 34.040,32 € 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ  0,00 €  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ 34.040,32 € 

Δαπάνη ΦΠΑ 24% (€)  8.169,68 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)  42.210,00 € 

ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 33,00 % 

ΑΔΑ: 6ΣΨΟ7ΛΒ-ΠΤ3
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ιθ. Τους όρους, του άρθρου 4 "Διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών - Κατακύρωση - Σύναψη 
σύμβασης - Ενστάσεις", του άρθρου 5 " Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης - Σειρά ισχύος" και του 
άρθρου 6 "Γλώσσα διαδικασίας" της υπ’ αριθμ. πρωτ. 131766/3799/27-5-2021 ΑΔΑ: ΨΙΛΨ7ΛΒ-ΞΧΤ ΑΔΑΜ: 
21PROC008676024 2021-05-28 Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου, σχετικά με την υπογραφή της 
σύμβασης εκτέλεσης του έργου και την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου. 

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι  

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων Ε.Ε. «ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΛΟΓΟΥ ΕΔΕ» καλούμενη εφεξής 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «ΑΝΟΡΥΞΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΓΟΕΒ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ CPV 76340000-8».  

Η Ε.Ε. «ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΛΟΓΟΥ ΕΔΕ», αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και 
αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου: «ΑΝΟΡΥΞΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΓΟΕΒ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ CPV 76340000-8» 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 Ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, που μονογραφήθηκαν σε έξι (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 
αναπροσαρμόσθηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού, σε ότι αφορά στις δαπάνες των 
απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου 1 (ιη) της παρούσας 
σύμβασης. 

iv. Τις εγκριτικές αποφάσεις του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό 395/2021 και 494/2021 της αρμόδιας 
Προϊσταμένης Αρχής και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της. 

 (2)  Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΟΥ και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, 
αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω, 

Δ Η Λ Ω Ν Ε Ι  

α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα ανάδοχο του έργου Ε.Ε. 
«ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΛΟΓΟΥ ΕΔΕ» και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα την  
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 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 βεβαιώνει, ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη της Πρόσκλησης σε Διαπραγμάτευση 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 
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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.  Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή 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 4930 26-8-2021 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ 1.703,00 € 

Σύνολο Ευρώ 1.703,00 € 

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 της Διακήρυξης της Ανοικτής Διαδικασίας για την 
εκτέλεση του έργου.  

 (4) 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 εκατόν πέντε (105) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της 
παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 Προθεσμίες Διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου. Με 
βάση την ολική και τις τμηματικές προθεσμίες, ο Ανάδοχος πρέπει να συντάξει και να υποβάλλει στη Δ/νουσα 
Υπηρεσία το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή 
της σύμβασης αυτής όπως αναφέρεται ρητά στο Άρθρο 9 της Ε.Σ.Υ. 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 7 της Ε.Σ.Υ., και του άρθρου 148 του Ν. 4412/2016, ποινικές ρήτρες για τα χρονικά διαστήματα που 
καθορίζονται σ’ αυτό. 

(5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (9/9/2021) αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία 
εγκατάστασης του αναδόχου.  

(6) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το άρθρο 16 της Ε.Σ.Υ. και των άρθρων 152, 153 & 
156 του Ν. 4412/2016.. 

(7) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ με ΚΑΕ 
4071.9776.0001 και ΚΔ: 211002000 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, 
τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη. 

(8) 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, 9/9/2021 
Οι Συμβαλλόμενοι 

Για την Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης Για την Ανάδοχο Ε.Ε.  

Ο Αντιπεριφερειάρχης  Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της Ε.Ε.  

 

 

 

 

 

 

 

Πέτροβιτς Δημήτριος Παπαδόπουλος Δ. Αντώνιος  
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