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ΕΡΓΟ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
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ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 721 / 12-02-2021

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ποσού 299.634,24 ευρώ χωρίς ΦΠΑ
Για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» προϋπολογισμού μελέτης 640.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., χρηματοδοτούμενο από το
Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014- 2020» και από το Περιφερειακό Ταμείο Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) με κωδικό ενάριθμου 2019ΕΠ03110054 και κωδικό ΟΠΣ 5034949 σε βάρος του Κ.Α. 63/7312.04 του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
Στην Σαμοθράκη σήμερα, στις 12/02/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, στα Γραφεία του Δήμου
Σαμοθράκης, οι κατωτέρω υπογράφοντες:
α) ΝΠΔΔ με την επωνυμία Δήμος Σαμοθράκης-ΟΤΑ που εδρεύει στην Χώρα Σαμοθράκης και εκπροσωπείται νόμιμα
από τον Δήμαρχο αυτού κο Νικόλαο Γαλατούμο και
β) Οικονομικός φορέας ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ με ΑΦΜ 094340448 – Δ.Ο.Υ. Αλεξ/πολης, με έδρα την Αλεξ/πολη ,
Εμπορίου 5Α ΤΚ 68100, εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ΓΕΜΗ 54417721000 και στο Μητρώο Εργ
Επιχειρήσεων ΜΕΕΠ με αριθμό 18672 3Η Τάξη στην κατηγορία Οδοποιία, 3Η Τάξη στην κατηγορία Οικοδομικά, 3Η
Τάξη στην κατηγορία Υδραυλικά, 3η Τάξη στην κατηγορία Λιμενικά 2η Τάξη στην κατηγορία Η/Μ και Α1 στην κατηγορία
Βιομηχανικά Ενεργειακά,
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ
Τα ακόλουθα:
(1) Ο πρώτος των συμβαλλομένων και ενεργών με την ιδιότητα του Δημάρχου και για λογαριασμό του Δήμου
Σαμοθράκης, έχοντας υπ’ όψη:
1) Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.).
2) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν έως σήμερα
3) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010, σύμφωνα με τον οποίο συστάθηκε ο Δήμος Σαμοθράκης
4) Την απόφαση 260 /2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία έγινε η αποδοχή της ένταξης της πράξης
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«Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Αλωνίων Δήμου Σαμοθράκης».

5) Την με αρ. 80/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και ο
καθορισμός των όρων του διαγωνισμού,
6) Την με αρ. πρ. 190/4-5-2020 και με α.α. καταχώρησης στο μητρώο Δεσμεύσεων 160 ανάληψη υποχρέωσης σε
βάρος του Κ.Α. 63/7312.04 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κατασκευή του υπόψη έργου,
7) Την με αρ. 106/2020 απόφαση της Ο.Ε. συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος.
8) Την με αριθμό πρωτ. 2480/3-6-2020 (ΑΔΑ:Ω7ΖΟΩ1Λ-ΛΚΙ) Περίληψη Διακήρυξης όπου ορίσθηκε η διεξαγωγή του
Ανοιχτού Διαγωνισμού να γίνει στις 2/7/2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.
9) Την με αρ. 2479/3-6-2020 (ΑΔΑΜ:20PROC006812854 2020-06-03) Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ
10) Την απόφαση με αριθμό 158/2018 της Ο.Ε., με την οποία εγκρίθηκε το 1o πρακτικό διενέργειας του ανοιχτού
διαγωνισμού και αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος η εργοληπτική επιχείρηση «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ», με μέσο
όρο ποσοστό έκπτωσης 53,18%.
11) Την απόφαση με αριθμό 234/2020 της Ο.Ε., με την οποία εγκρίθηκε η κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία
«ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ»,
12) Την με Αρ. Πρωτ. 6502/22-12-2020 Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης/ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. Π.Α.Μ.Θ.
Α ν

α θ έ τ ε ι

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων Οικονομικό Φορέα ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ, μετά από τον επανέλεγχο «του
ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών» (λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν έργο) του αναδόχου, και αφού
διαπιστώθηκε ότι το ανεκτέλεστο αυτής δεν υπερβαίνει τα νόμιμα όρια,

την εκτέλεση του έργου :

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ »,
σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του οικονομικού φορέα και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά
του, που αναλύεται ως εξής :

ΠΟΣΟ (€)

ΔΑΠΑΝΕΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Δαπάνη Εργασιών με Γ.Ε και Ε.Ο 18% κατά την προσφορά
Απρόβλεπτα 15 %

219.266,45
32.889,97

Δαπάνη αναθεώρησης

1.921,50
ΣΥΝΟΛΟ Ι

254.077,92

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Δαπάνη Εργασιών με Γ.Ε και Ε.Ο 18% κατά την προσφορά
Απρόβλεπτα 15%

39.614,19
5.942,13

ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ

45.556,32
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

299.634,24

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» 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 αναφέρονται στη Διακήρυξη 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 του αναδόχου (Τιμολόγιο Προσφοράς και Προϋπολογισμός Προσφοράς),

όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού.
iv.

Ότι αφορά στις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης, όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω

εδαφίου (1) της παρούσας σύμβασης,
(2) Ο δεύτερος των συμβαλλομένων ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα
ανωτέρω:

ΔΗΛΩΝΕΙ
α. Ότι η υπογραφή του, στην παρούσα σύμβαση, δεσμεύει απολύτως αυτόν και ότι αυτός δεν δικαιούται να
προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη,
β. Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία
θα εφαρμόσει, σε συνδυασμό με τις 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 θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των
Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών,
δ. Ότι 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 θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής
κ.τ.λ., 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
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διάρκεια του έργου εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων,

στ. Ότι 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.
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.
η. Ότι έχει την υποχρέωση, με δαπάνη του να ασφαλίσει το έργο, τα αυτοκίνητα και το προσωπικό για κάθε ζημιά ή
απώλεια από οποιαδήποτε αιτία και από θεομηνία, για αστική ευθύνη σε αναγνωρισμένη από το Ελληνικό Δημόσιο ,
Ασφαλιστική Εταιρεία.
(3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε την παρακάτω εγγυητική επιστολή ως εγγυητική
καλής εκτέλεσης του έργου του οποίου είναι ανάδοχος, για την οποία η Υπηρεσία αναζήτησε και έλαβε την με
αρ. πρωτ. 642/10-02-2021 βεβαίωση εγκυρότητας από την ALPHA BANAK (Κατάστημα 0920)
Τα στοιχεία της εγγυητικής είναι τα ακόλουθα:
Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝIA

ΕΓΓΥΗΤΗΣ

ΠΟΣΟ
(σε Ευρώ)

GRH155199

1.

5/02/2021

ALPHA BANK

14.985,00€

Η ως άνω εγγύηση καλύπτει την προβλεπόμενη σύμφωνα με την αντίστοιχη παράγραφο της σχετικής Διακήρυξης.
(4)

Η ολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της

σύμβασης.
(5)

Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (12-02-2021), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
(6)

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, και το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016.

(7)

Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-

2020» και από το Περιφερειακό Ταμείο Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με κωδικό ενάριθμου

2019ΕΠ03110054

βάρος του Κ.Α. 63/7312.04 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις
υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές κ.τ.λ., 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.
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Σαμοθράκη,

12-02-2021

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης

Ο Ανάδοχος του έργου

Νικόλαος Γαλατούμος

Λασκαράκης Γεώργιος
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