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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 
1

ο
 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΚΙΛΚΙΣ ΞΗΡΟΒΡΥΣΗΣ - Τ.Κ. 61100 

ΤΗΛ: 23410 – 29330, FAX: 23410 – 29320 
ΑΦΜ: 090133167 Δ.Ο.Υ. ΚΙΛΚΙΣ 
                                         

                                                                

           Κιλκίς, 13/12/2019                              

      Αριθ. Πρωτ:  5528 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ                               

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 

ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ (Β’ ΦΑΣΗ)» 

 

Συμβατικό Ποσό: 656.762,05 € 

Μέση Έκπτωση:  54,07 % 

Χρηματοδότηση: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 

Χρηματοδότηση: ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΔΕ: 2018ΣΕ27510020,  MIS 5001741   

ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ 

ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ) 2018ΣΕ27510020 (ΣΤΟ Κ.Α. 11.02.01.01 ΤΗΣ 

ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ).  

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ: Κ.Α. 11.02.02.07.  

Φ.Π.Α.: ΒΡΙΣΚΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η ΠΑΡ. 10 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Ν. 4281/2014 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 

ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ, ΟΠΟΤΕ ΤΟΝ ΦΠΑ ΑΠΟΔΙΔΕΙ Ο 

ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΦΠΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΤΟΥ  

Προθεσμία Περαίωσης: ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Στο Κιλκίς σήμερα, την 13η του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή, στα 

γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ (Ταχ. Δ/νση: 1ο Χλμ Κιλκίς - Ξηρόβρυσης, Τ.Κ. 61100, τηλ. 2341029330, 

fax 2341029320) οι κατωτέρω υπογράφοντες: 
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α) Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κιλκίς (Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς), που έχει την έδρα 

στο Κιλκίς (1ο Χιλιόμετρο Κιλκίς-Ξηρόβρυσης) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του 

Διοικητικού Συμβουλίου της κ. Κυριακίδη Δημήτριο, Δήμαρχο Κιλκίς και αφετέρου, 

β) Η επιχείρηση ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ με έδρα Π. Τραϊανού 23 Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54453, 

A.Φ.Μ. 044518369, Δ.Ο.Υ.: ΣΤ’ Θεσ/νίκης, (Αρ.. ΜΕΕΠ Αναδόχου: 11768), τηλέφωνο &  

τηλεομοιότυπο 2310922835 και που στο εξής θα αποκαλείται «ΑΝΑΔΟΧΟΣ». 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 

(1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κιλκίς 

(Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς) που εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου 

της κ. Κυριακίδη Δημήτριο, Δήμαρχο Κιλκίς, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την 

προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη: 

 το ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 

 το ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

 το ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 
3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»  

 το ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών 
επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

 το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

 το ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

 το ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

 το άρθρο 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 
των μελών τους με κλήρωση», 

 το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

 το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

 τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176  
ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» 
(ΚΔΕ), 

 το ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

 το ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 

 το π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ) 

 το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”, 
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 τη με αρ.  117384/26-10-2017   Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους 
εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 τη με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας 
και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

 τη με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

 το ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     καταστρατηγήσεων 
κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Α' 30), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 
3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  το 
π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που 
μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ 
αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά με τα  ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του 
Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών 
στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.  

 τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

 τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές 
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος 
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά, 

 την υπ΄ αριθμ. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 126Α/2016 μελέτης του έργου, αρμοδίως θεωρημένη από  
τη  Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ, προϋπολογισμού 1.430.000,00 €, 

 την υπ΄ αριθμ. 4-56/14-02-2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ (ΑΔΑ: 
ΩΧΦΒΟΛΚ8-ΜΙΚ και ΑΔΑΜ: 19REQ004501282 2019-02-21), με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη, ο 
τρόπος εκτέλεσης και η έγκριση δαπάνης του έργου. 

 την με αριθμό πρωτ. οικ 2090/13-03-2018 Απόφαση της Ειδικής Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών 
ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ, περί  ένταξης της πράξης «ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕΣΩ 
ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ», με κωδικό ΟΠΣ 5001741, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2010» (ΑΔΑ: 68ΡΧ465ΧΙ8-
ΛΣ5). 

 την με αριθμό πρωτ. οικ ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4767/23-05-2019 Απόφαση της Ειδικής Γραμματέα 
Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ, περί  1ης Τροποποίησης της πράξης «ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ 
ΧΡΗΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ», με κωδικό ΟΠΣ 
5001741, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη 2014-2010» (ΑΔΑ: 6Δ6Ξ465ΧΙ8-ΝΟΤ). 

 την με αριθμό πρωτ. οικ ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 10544/16-01-2019 Απόφαση της Προϊσταμένης της 
ΕΥΔ - ΥΜΕΠΕΡΑΑ, περί  έγκρισης διακήρυξης για το Υποέργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ (Β’ ΦΑΣΗ)», Α/Α 2 της 
Πράξης 5001741. 

 την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 592/06-03-2019 Διακήρυξη, με ΑΔΑΜ: 18PROC004569882 2019-03-06. 

 την υπ’ αριθμ .13-182/02-07-2019 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ (Θέμα 7ο) περί έγκρισης 
πρακτικού Ε.Δ. δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση του Διαγωνισμού για το 
έργο με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε. 
ΚΙΛΚΙΣ (Β’ ΦΑΣΗ)» (ΑΔΑ: 9ΕΛ8ΟΛΚ8-ΣΔΑ και ΑΔΑΜ: 19AWRD005250251 2019-07-09). 
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 Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 9693/30-08-2019 Απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Μ.-Θ. (ΑΔΑ:Ψ3ΩΧΟΡ1Υ-Ρ2Ζ), 
για την επικύρωση της νομιμότητας της υπ΄αριθμ. 13-182/2019 Απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Δημοτικής επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Κιλκίς.  

 Την με αριθμό πρωτ 9062/11-10-2019 Διατύπωση σύμφωνης γνώμης  της Προϊσταμένης της Ε.Υ.Δ. 
Ε.Π.-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, για το σχέδιο σύμβασης 

 Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της αναδόχου εταιρείας «ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» και 
ειδικότερα την οικονομική προσφορά της που είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και παράχθηκε με 
χρήση του ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό 2DE869D49507D126C7D95FC72EC42C38 και αναλύεται ως εξής: 

 

A/A ΟΜΑΔΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΕΚΠΤΩΣΗ % 
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ 

ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 

1 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 
708.970,59 54 326.126,47 € 

2 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ,ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ,ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

76.273,85 55 34.323,23 € 

3 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ,ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – 
ΔΙΚΤΥΑ,ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ,ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ 

265.480,69 54 122.121,12 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σ1: 1.050.725,13 
 

482.570,82 € 

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18% 189.130,52 
 

86.862,75 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Σ2: 1.239.855,65 
 

569.433,57 € 

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 54,07 % 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 185.978,35 
 

85.415,04 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ 1.425.834,00 - 654.848,61 € 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 4.166,00 
 

1.913,44 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%) 1.430.000,00 - 656.762,05 € 

 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων μειοδότρια εταιρεία  «ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ», καλούμενη 

εφεξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» του έργου, την εκτέλεση των εργασιών του έργου “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ (Β’ ΦΑΣΗ)”, MIS 5001741. 

Η παραπάνω εταιρεία αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των 

εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα : 

 Την Εφαρμοστέα Νομοθεσία όπως αυτή αναφέρεται στο Άρθρο 7 της Διακήρυξης του έργου. 

 Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στο άρθρο 5 της  

Διακήρυξης. 

 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 Κυρίου του Έργου. 
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 Την οικονομική προσφορά της αναδόχου εταιρείας (Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς),  όπως 

φαίνεται στον παραπάνω πίνακα της παρούσας σύμβασης. 

(2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε 

υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω, 

ΔΗΛΩΝΕΙ 

α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την ανάδοχο εταιρεία του 

έργου «ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ»,  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, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 7 της Διακήρυξης 

γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας, της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και όλων των Προϊσταμένων. 

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 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 βεβαιώνει 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. 

ζ. Ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται σύμφωνα με το άρθρο 46 της ΕΣΥ να τοποθετήσει προσωρινή 

ενημερωτική πινακίδα σε κατάλληλη και εμφανή από το κοινό θέση, σύμφωνα με το σχετικό 

υπόδειγμα του Επικοινωνιακού Οδηγού ΕΣΠΑ 2014-2020. Επίσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται, με 

δικά του έξοδα, να τοποθετήσει και την αναμνηστική πινακίδα μετά την οριστική παραλαβή του 

έργου. 

η. Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του δημοπρατούμενου έργου δεν 

δύναται να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα 
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στην παρ. 4 του άρθρου  337 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις 

προϋποθέσεις των άρθρων 337 και 156 ν. 4412/2016. Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» 

δαπανών με τις προϋποθέσεις του ν. 4412/2016 και βάσει το άρθρο 11.3 της διακήρυξης.   

 

(3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε την κατωτέρω Εγγυητική Επιστολή Καλής 

Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 17 της  

Διακήρυξης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς 

Φ.Π.Α. 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΠΟΣΟ (€) 

1 e-62676          10/12/2019 ΤΜΕΔΕ   32.838,10 

 

Η εγγυητική κατατέθηκε στην υπηρεσία μας στις 11/12/2019 (αριθμός πρωτοκόλλου 5495) και 

πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος εγκυρότητας αυτής ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου 

https://validate.tmede.gr. Το έγγραφο που παράχθηκε για τη βεβαίωση εγκυρότητας της 

εγγυητικής επιστολής έχει α/α 50204/11-12-2019 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΕΥΑΚ: 5508/11-12-

2019).  

Η παρούσα εγγυητική θα επιστραφεί στον ανάδοχο σύμφωνα  με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 

302, παρ.1, εδάφιο β του Ν.4412/2016. 

(4) Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται στο άρθρο 12 της Διακήρυξης, σε δώδεκα 

(12) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

 (5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (13-12-2019), αποτελεί σύμφωνα µε τις 

κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου. 

(6) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε όλες τις σχετικές 

κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, δαπάνες δημοσίευσης της 

διακήρυξης κτλ. όπως ορίζεται στο Άρθρο 8 της Διακήρυξης. 

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της 

δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο 

λογαριασμό πληρωμής του έργου, όπως ορίζεται στο Άρθρο 20 της Διακήρυξης 

(7) Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο (άρθρο 16 της διακήρυξης) σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 302 του Ν.4412/2016 σε συνδυασμό με την παράγραφο 10 περ. α του 

άρθρου 25 του Ν.3614/2007 όπως προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 242 του 

Ν.4072/2012 και εξακολουθεί να ισχύει και για τα προγράμματα της περιόδου 2014-2020 δυνάμει της 

παρ. 15 του άρθρου 59 ν.4314/2014.             
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Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω 

συµβαλλοµένους σε έξι (6) αντίγραφα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των 

συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τέσσερα (4) παρέμειναν στο αρχείο της Υπηρεσίας. 

Κιλκίς, 13/12/2019 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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