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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ 

ΓΗΜΟ ΛΔΒΟΤ 

 

 

 

Μσηιλήνη,         ………………… 

Αριθμ. Πρωη.:  …………………. 

 

ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΡΙΩΝ ΔΥΑΡΩΝ 
ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΚΑΜΙΟΤΓΑ ΣΗ ΓΚ 
ΑΝΣΙΑ 

 

 

ΥΔΓΙΟ 
 

ΤΜΒΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΡΓΟΤ 

Ποζού 9.300,00 € (με ΦΠΑ 17%)  

 

Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΡΙΩΝ ΔΥΑΡΩΝ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΚΑΜΙΟΤΓΑ 
ΣΗ ΓΚ ΑΝΣΙΑ», Πξνυπνινγηζκνχ κειέηεο 9.300,00 € (κε ΦΠΑ 17%), απφ ηδίνπο πφξνπο 
ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, κε Κ.Α.Δ. 30.7333.0002 νηθ. έηνπο 2017.  

 

ηελ Μπηηιήλε ζήκεξα, ηελ …………, εκέξα ………….. ζηα Γξαθεία ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ ζηελ 
Μπηηιήλε (Δι. Βεληδέινπ 13-17, ηει. 22513-50575, θαμ. 22510-40184) νη θαησηέξσ 
ππνγξάθνληεο: 

α.  Γαληνός πσρίδων, Γήμαρτος Λέζβοσ, ελεξγψλ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε σο 
εθπξφζσπνο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ [ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ (ΚΣΔ) ή ΔΡΓΟΓΟΣΗ] θαηά ηελ 
παξ. 2.1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 4412/16 αθελφο θαη αθ΄ εηέξνπ, 

β. Ανδρονίκη Κανάκη, κε εηδηθφηεηα Πολιηικών Έργων Τποδομών ΣΔ, λφκηκνο 
εθπξφζσπνο ηεο Αηνκηθήο Δπηρείξεζεο  ¨ΑΝΓΡΟΝΙΚΗ ΚΑΝΑΚΗ¨, θάηνηθνο Μπηηιήλεο 

(Υξ. Μπηηιελαίνπ 7 - Σ.Κ. 81100), ηει.: 2251027421 θαη ΓΑΣ: ΑΒ 933121,  

 

ΤΜΦΩΝΗΑΝ  ΚΑΙ ΤΝΑΠΟΓΔΥΣΗΚΑΝ 

 

Σα αθφινπζα : 

 

Α. Ο ΠΡΩΣΟ ησλ ζπκβαιινκέλσλ ΓΗΜΟ ΛΔΒΟΤ, θαινχκελνο ζην εμήο ΔΡΓΟΓΟΣΗ, 
ππφ ηελ πξναλαθεξζείζα ηδηφηεηά ηνπ θαη έρνληαο ππφςε:  

 
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ Ν. 3463/2006, «Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ», 

φπσο ηζρχεη. 
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α’ 87 ηης 7.6.2010) «Νέα 

Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα 
Καιιηθξάηεο», φπσο ηζρχεη. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016, φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ, ζπκπιεξψζεθαλ 
κεηαγελέζηεξα θαη ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ παξφληνο θαζψο 
θαη ηηο ινηπέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί Γεκνζίσλ Έξγσλ. 

4. Σελ αξηζκ. ΓΝγ/οικ 15299/ΦΝ 466 Απόθαζη ηοσ Τποσργού Τποδομών και 
Μεηαθορών (ΦΔΚ 900/Β/17-03-2017). 
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5. Σε κε αξ. 21/2016 Μελέηη ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ Γήκνπ Λέζβνπ. 

6. Σε κε αξ. 547/2017 Απόθαζη ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ Γήμοσ Λέζβοσ, 
ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηεο πξναλαθεξζείζαο Μειέηεο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ 
εθηέιεζεο ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ. 

7. Σελ αξηζκ. πξση. 55160/12-9-2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ηοσ Γήμοσ Λέζβοσ γηα ηε 
δηελέξγεηα Γεκφζηαο Ηιεθηξνληθήο Κιήξσζεο, γηα ηελ απ΄ επζείαο αλάζεζε ηνπ ελ 
ιφισ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηελ Αξηζκ. ΓΝγ/νηθ 15299/ΦΝ 466 Απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ (ΦΔΚ 900/Β/17-03-2017), ζηηο 15-9-2017. 

8. Σν ππ. αξηζκ. πξση. 56438/15-9-2017 έγγραθο ηης Γ/νζης Σετνικών Τπηρεζιών 
Γήμοσ Λέζβοσ, ζηνλ Πξνζσξηλφ Αλάδνρν ηεο απφ 15-9-2017 Ηιεθηξνληθήο 
Κιήξσζεο κε επηζπλαπηφκελα ηα απνηειέζκαηα απηήο.  

9. Σε κε αξηζκ. πξση. 57341/20-9-2017 αποδοτή ηης Αναδότοσ Αηομικής 
Δπιτείρηζης ¨ΑΝΓΡΟΝΙΚΗ ΚΑΝΑΚΗ¨, γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ. 

10. Σε κε αξηζκ. πξση. 57473/20-9-2017 Αναγγελία ηοσ αποηελέζμαηος ηεο απφ 15-9-
2017 Ηιεθηξνληθήο Κιήξσζεο, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ 
Διιάδαο (www.tee.gr).  

11. Σελ ππ΄ αξηζκ. πξση. 57698/21-9-2017  Πρόζκληζη ηοσ Αναδότοσ γηα ππνβνιή 
δηθαηνινγεηηθψλ. 

12. Σελ αξηζκ. πξση. 62137/6-10-2017  εμπρόθεζμη σποβολή ηων δικαιολογηηικών 
απφ ηελ Αλάδνρν ¨ΑΝΡΟΝΙΚΗ ΚΑΝΑΚΗ ¨. 

13. Η δηνίθεζε θαη ε επίβιεςε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη απφ ηνλ Γήκν Λέζβνπ, πνπ ζα νξίζεη 
θαη ηνλ επηβιέπνληα. 

 

ΑΝΑΘΔΣΔΙ 

ηελ Δξγνιεπηηθή Δπηρείξεζε ¨ΑΝΡΟΝΙΚΗ ΚΑΝΑΚΗ¨,  θαινχκελε εθεμήο ΑΝΑΓΟΥΟ, ηελ 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ: «ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΡΙΩΝ ΔΥΑΡΩΝ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ 
ΚΑΜΙΟΤΓΑ ΣΗ ΓΚ ΑΝΣΙΑ» έλαληη ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ ΔΝΝΔΑ ΥΙΛΙΑΓΩΝ 
ΣΡΙΑΚΟΙΩΝ ΔΤΡΩ (9.300,00 €) με ΦΠΑ 17%.  

Γαπάνη Δργαζιών   6.911,71 Δσρώ 

Απρόβλεπηα   1.036,76 Δσρώ 

ΤΝΟΛΟ   7.948,47 Δσρώ 

ΦΠΑ   1.351,24 Δσρώ 

ΣΔΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ   9.299,71 Δσρώ 

ύνολο ζε Ακέραια Δσρώ 

Δγκ. 36/13-12-2001 
  9.300,00 Δσρώ 

 

Η Δξγνιεπηηθή Δπηρείξεζε ¨ΑΝΡΟΝΙΚΗ ΚΑΝΑΚΗ¨ απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηελ αλάζεζε 
απηή θαη αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε ηνπ ελ 
ιφγσ έξγνπ θαη ζχκθσλα κε ηα αθφινπζα : 

i. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε, ζπκπιεξψζεθε κεηαγελέζηεξα 
θαη ηζρχεη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, θαζψο επίζεο θαη ηηο ινηπέο δηαηάμεηο 
ηεο Ννκνζεζίαο πεξί δεκνζίσλ έξγσλ, φπσο ηζρχνπλ γηα ην ππφςε έξγν, 

ii. Σα πκβαηηθά Σεχρε ηνπ έξγνπ. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθσζεί 
πιήξσο κε ηνπο φξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζε απηά, θαζψο θαη ζηηο θαηά πεξίπησζε 
εθδηδφκελεο εληνιέο θαη νδεγίεο ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ (ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο).  

iii. Σελ Απφθαζε Αλάζεζεο ηνπ Γεκάξρνπ κε αξ. 2732/2017.  

 

Β. Ο ΓΔΤΣΔΡΟ ησλ ζπκβαιινκέλσλ ΑΝΡΟΝΙΚΗ ΚΑΝΑΚΗ θαη ππφ ηελ πξναλαθεξζείζα 
ηδηφηεηά ηεο, αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ άπαληα ηα αλσηέξσ, 
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ΓΗΛΩΝΔΙ 

1. Όηη ε ππνγξαθή ηνπ ζηελ παξνχζα ζχκβαζε δεζκεχεη απνιχησο ηελ Οκψλπκε 
Σερληθή Δηαηξία ηνπ  θαη φηη απηή δελ δηθαηνχηαη λα πξνζβάιιεη ηα αλαθεξφκελα ζηελ 
παξνχζα ζχκβαζε θαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε. 

2. Όηη απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηα αλσηέξσ πεξηγξαθέληα πκβαηηθά Σεχρε ηεο 
παξνχζαο εξγνιαβίαο, ηα νπνία ζα εθαξκφζεη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο κλεκνλεπζείζεο 
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/16 φπσο ζπκπιεξψζεθε θαη ηξνπνπνηήζεθε θαη ησλ ινηπψλ 
δηαηάμεσλ πεξί εθηέιεζεο ησλ Γεκνζίσλ Έξγσλ πνπ ηζρχνπλ γηα ην ππφςε έξγν. 

3. Όηη ζα εθαξκφδεη θαηά ηα θαζνξηδφκελα ζηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηηο εληνιέο ηεο 
Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη ησλ Πξντζηακέλσλ απηήο Τπεξεζηψλ. 

4. Όηη έρεη κειεηήζεη θαη θαηαλνήζεη πιήξσο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φπσο απηέο 
απνξξένπλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη νξηνζεηνχληαη ζηα πκβαηηθά Σεχρε θαη 
ηδηαίηεξα ζηελ ΔΤ θαη φηη ηπρφλ παξάιεηςε ηνπ αλαδφρνπ πξνο ελεκέξσζή ηνπ κε 
θάζε δπλαηή πιεξνθνξία πνπ αθνξά ζηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο, δελ ηνλ 
απαιιάζζεη απφ ηελ επζχλε γηα ηελ πιήξε ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηηο ζπκβαηηθέο 
ηνπ ππνρξεψζεηο θαη δελ πξνθχπηεη γηα ηνλ Αλάδνρν θαλέλα δηθαίσκα νηθνλνκηθήο ή 
άιιεο θχζεο ή/θαη παξάηαζεο πξνζεζκίαο εμ αηηίαο απηνχ ηνπ ιφγνπ. 

5. Όηη ζα ηεξήζεη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί κέηξσλ αζθαιείαο, εξγνηαμηαθήο 
ζήκαλζεο, πεξί κέηξσλ πγηεηλήο θηι., απνδερφκελνο φηη είλαη ν κφλνο θαη 
απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο, πνηληθά θαη αζηηθά, γηα νπνηνδήπνηε αηχρεκα ήζειε 
πξνθιεζεί απφ ακέιεηα εθαξκνγήο ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θαη ησλ ελ γέλεη 
ππνρξεψζεψλ ηνπ θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, εληφο ή εθηφο ησλ εξγνηαμηαθψλ 
ρψξσλ. 

6. Όηη φια ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη θαη πνπ θαηαηέζεθαλ πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζχκβαζεο είλαη λφκηκα, νξζά θαη αθξηβή θαη πνπζελά δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε 
κε ηνπο φξνπο ησλ πκβαηηθψλ Σεπρψλ θαη φηη πάλησο, έζησ θαη αλ ππάξρεη θάπνην 
ιάζνο ή αληίζεζε, απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα λα επαλνξζψζεη ην ζεκείν αληίζεζεο κε 
δηθή ηνπ θξνληίδα, επζχλε θαη δαπάλε, απξνθάζηζηα θαη ζε εχινγν ρξφλν απφ ηε 
ρξνληθή ζηηγκή ηεο γλψζεο ηνπ ζεκείνπ αληίζεζεο.   

 

Αθνινχζσο ε  δεχηεξε ησλ ζπκβαιινκέλσλ θαηέζεζε: 

Σελ απφ …………. δήισζε ηνπ Αλαδφρνπ πεξί νξηζκνχ σο αληηθιήηνπ ……………… 
θαζψο θαη ηελ απφ …………………. δήισζε απηήο πεξί απνδνρήο ηνπ νξηζκνχ ηεο. 

 

 Η νιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 8.0 ηεο ΔΤ. 
εκεηψλεηαη εδψ φηη ε νιηθή πξνζεζκία ηνπ έξγνπ έρεη θαζνξηζηεί ζαράνηα πένηε (45) 
ημερολογιακές μέρες απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.  

 ε πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ πξνζεζκηψλ ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 
8.0 ηεο EΤ.  

 Η ζεκεξηλή ημερομηνία σπογραθής ηης ύμβαζης …………. απνηειεί ζχκθσλα κε 
ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη εκεξνκελία εγθαηάζηαζεο ηνπ αλαδφρνπ.  

 Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηα πκβαηηθά Σεχρε θαη ην άξζξν 152 ηνπ Ν. 
4412/16. 

 Γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ «επί έιαζζνλ» δαπαλψλ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 
132 ηνπ Ν. 4412/16 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα. 

 Η ππφςε εξγνιαβία, ηεο νπνίαο ππνγξάθεηαη ε παξνχζα χκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ 
ηδίνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ (Κ.Α.Δ. 30.7333.0002 νηθ. έηνπο 2017)  θαη ππφθεηηαη 
ζε φιεο ηηο ζρεηηθέο θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ θαη Γεκνζίνπ, λνκίκνπο θφξνπο, ηέιε, 
εηζθνξέο, θηι. φπσο νξίδεηαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε. 
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Η παξνχζα ζπληάρζεθε, αλαγλψζζεθε, βεβαηψζεθε θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνπο αλσηέξσ 
ζπκβαιινκέλνπο ζε έμη (6) γλήζηα, φκνηα πξσηφηππα, έλα (1) πξσηφηππν απεζηάιε ζηε 
Γ/λνπζα Τπεξεζία, δχν (2) παξαδφζεθαλ ζηνλ Αλάδνρν θαη ηα άιια ηξία (3) θαηαηέζεθαλ ζην 
αξρείν ηεο Τπεξεζίαο. 

 
Μσηιλήνη, ……………. 

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

 

 

ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ 

 

Ο Νόμιμος Δκπρόζωπος 

 

 

 

 
 

ΓΙΑ ΣΟΝ ΓΗΜΟ ΛΔΒΟΤ 

 

 

            Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΛΔΒΟΤ 

 

 

              ΠΤΡΙΓΩΝ ΓΑΛΗΝΟ 
 

 

 

 


