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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 

ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ 

ΓΖΜΟ ΛΔΒΟΤ 

 

 

 

Μσηηιήλε,          .………………… 

Αρηζκ. Πρωη.:   …………………. 

 

ΔΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΕΖΜΗΧΝ ΚΟΗΝΟΣΗ-

ΚΟΤ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΟ ΠΔΛΟΠΖ ΣΖ Γ.Δ.   
ΜΑΝΣΑΜΑΓΟΤ», 

  

 

ΥΔΓΗΟ 
 

ΤΜΒΑΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΡΓΟΤ 

Ποζού 9.997.00 €  (κε ΦΠΑ 17%)  

 

Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΕΖΜΗΧΝ ΚΟΗΝΟΣΗΚΟΤ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΟ  
ΠΔΛΟΠΖ Γ.Δ. ΜΑΝΣΑΜΑΓΟΤ», Πξνυπνινγηζκνχ κειέηεο 9.997,00 € (κε ΦΠΑ 17%), απφ 
ηδίνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, κε Κ.Α.Δ. 30.7331.0001 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 ππνγξά-
θνληεο: 

α.  Γαιελός πσρίδωλ, Γήκαρτος 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. Καιαϊηδής Μητάιες, εηδηθφηεηαο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΠΔ, ζηελ θαηεγνξία έξγσλ 
¨Οηθνδνκηθά¨, θάηνηθνο Υαιαλδξίνπ-Αζήλαο, ηει. 210 6847756,  (ΑΓΣ: Λ 789620),                                                                                                                                                                                                                                  

 

ΤΜΦΧΝΖΑΝ  ΚΑΗ ΤΝΑΠΟΓΔΥΣΖΚΑΝ 

Σα αθφινπζα : 

 

Α. Ο ΠΡΧΣΟ ησλ ζπκβαιινκέλσλ ΓΖΜΟ ΛΔΒΟΤ, θαινχκελνο ζην εμήο ΔΡΓΟΓΟ-
ΣΖ, ππφ ηελ πξναλαθεξζείζα ηδηφηεηά ηνπ θαη έρνληαο ππφςε:  

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

ησλ», φπσο ηζρχεη. 
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α’ 87 ηες 7.6.2010) «Νέα Αξ-

ρηηεθηνληθή 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/οηθ 15299/ΦΝ 466 Απόθαζε ηοσ Τποσργού Τποδοκώλ θαη 
Μεηαθορώλ (ΦΔΚ 900/Β/17-03-2017). 

5. Σε κε αξ. 106/2016 Μειέηε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ Γήκνπ Λέζβνπ. 
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6. Σε κε αξ. 755/2016 Απόθαζε ηοσ Γεκοηηθού σκβοσιίοσ Λέζβοσ, πνπ αθνξά 
ζηελ έγθξηζε ηεο Μειέηεο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ αλάζεζεο ηνπ ελ ιφγσ 
έξγνπ. 

7. Σελ ΑΑΤ 760/24-7-2017 (ΚΗΜΓΗ:17REQ001820903). 

8. Σε κε αξ. 560/2017 Απόθαζε ηοσ Γεκοηηθού σκβοσιίοσ Λέζβοσ, πνπ αθνξά 
ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ζθέινπο (Β) ηεο αξηζκ. 755/2016 Aπφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ 
πκβνπιίνπ θαη εγθξίλεη ηελ απ΄ εσζείας αλάζεζε ηνπ έξγνπ: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 
ΕΖΜΗΧΝ ΚΟΗΝΟΣΗΚΟΤ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΟ ΠΔΛΟΠΖ ΣΖ Γ.Δ. ΜΑΝΣΑΜΑ-
ΓΟΤ». 

9. Σελ αξηζκ. πξση. 50593/23-8-2017 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ηοσ Γήκοσ Λέζβοσ γηα ηε δη-
ελέξγεηα Γεκφζηαο Ηιεθηξνληθήο Κιήξσζεο, γηα ηελ απ΄ επζείαο αλάζεζε ηνπ ελ 
ιφγσ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηελ Αξηζκ. ΓΝγ/νηθ 15299/ΦΝ 466 Απφθαζε ηνπ Τ-
πνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ (ΦΔΚ 900/Β/17-03-2017), ζηηο 28-8-2017. 

10. Σελ κε αξ. 1945/2017 Απόθαζε Γεκάρτοσ ζρεηηθά κε ηε δηελέξγεηα Ηιεθηξνλη-
θήο Κιήξσζεο γηα ηελ αλάζεζε ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ ζηηο 28-8-2017. 

11. Σν ππ. αξηζκ. πξση. 51460/28-8-2017 έγγραθο ηες Γ/λζες Σετληθώλ Τπερε-
ζηώλ Γήκοσ Λέζβοσ, ζηνλ Πξνζσξηλφ Αλάδνρν ηεο απφ 28-8-2017  Ηιεθηξνλη-
θήο Κιήξσζεο, θν ¨ ΚΑΛΑΗΣΕΖ ΜΗΥΑΖΛ ¨, κε επηζπλαπηφκελα ηα απνηειέζκαηα 
απηήο.  

12. Σε κε αξηζκ. πξση. 53151/04-09-2017 αποδοτή ηοσ Αλαδότοσ ¨Καιαϊηδή Μη-
τάιε¨,  γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ. 

13. Σελ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ηεο κε αξ. 1945/2017 Απόθαζες Γεκάρτοσ Λέζβοσ. 

14. Σε κε αξηζκ. πξση. 53510/5-9-2017 Αλαγγειία ηνπ Απνηειέζκαηνο ηεο απφ 28-8-
2017 Ηιεθηξνληθήο Κιήξσζεο γηα ηελ απ΄ επζείαο αλάζεζε ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ 
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο (www.tee.gr). 

15. Σελ ππ΄ αξηζκ. πξση. 53714/06-09-2017 Πρόζθιεζε ηοσ Αλαδότοσ γηα ππνβν-
ιή δηθαηνινγεηηθψλ. 

16.  Σελ αξηζκ. πξση. 57847/21-09-2017 σποβοιή ηωλ δηθαηοιογεηηθώλ απφ ηνλ 
Δξγνιήπηε  ¨ Καιαϊηδή Μητάιε ¨. 

17. Σν ππ΄  αξηζκ.  58347/22-9-2017  έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ      
        Γήκν  Λέζβνπ γηα προζθόκηζε   ζσκπιερωκαηηθώλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνλ     
        Αλάδνρν. 

18. Σν αξηζκ. πξση. 60256/28-9-2017 έγγξαθν ηνπ Αλαδφρνπ ¨ΚΑΛΑΗΣΕΖ ΜΗΥΑΛΖ¨.  
19. Σελ αξηζκ. πξση. 66222/25-10-2017 σποβοιή  ζσκπιερωκαηηθώλ δηθαηοιογε-

ηηθώλ απφ ηνλ Αλάδνρν. 

20. Σε κε αξ. 2795/2017 Απφθαζε Γεκάξρνπ Γήκνπ Λέζβνπ, γηα ηελ απ΄ επζείαο α-
λάζεζε ηνπ έξγνπ «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΕΖΜΗΧΝ ΚΟΗΝΟΣΗΚΟΤ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΟ 
ΠΔΛΟΠΖ ΣΖ Γ.Δ. ΜΑΝΣΑΜΑΓΟΤ», ζηνλ Δξγνιήπηε  ¨ Καιαϊηδή Μητάιε ¨. 

21. Σελ εθαξκνγή ηεο ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΚ 1312 Β), πνπ αθνξά ζηελ 
δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο πνπ 
πξνέξρνληαη απφ δεκφζηα έξγα.  

22. Η δηνίθεζε θαη ε επίβιεςε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη απφ ηνλ Γήκν Λέζβνπ, πνπ ζα νξί-
ζεη θαη ηνλ επηβιέπνληα. 

 

 

ΑΝΑΘΔΣΔΗ 

ηελ Αηνκηθή Δπηρείξεζε ¨Καιαϊηδή Μητάιε¨, θαινχκελν εθεμήο ΑΝΑΓΟΥΟ, ηελ εθηέιεζε 
ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΕΖΜΗΧΝ ΚΟΗΝΟΣΗΚΟΤ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΟ 
ΠΔΛΟΠΖ ΣΖ Γ.Δ. ΜΑΝΣΑΜΑΓΟΤ», έλαληη ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ  ΔΝΝΔΑ ΥΗΛΗΑ-
ΓΧΝ ΔΝΗΑΚΟΗΧΝ ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΔΠΣΑ ΔΤΡΧ (9.997,00 €) κε ΦΠΑ 17%.  
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ΓΑΠΑΝΖ ΔΡΓΑΗΧΝ 7.212,60 Δσρώ 

ΓΔ & ΟΔ 18%         0,00 Δσρώ 

ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ 15% 1.081,89 Δσρώ 

ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΑ    251,00 Δσρώ 

ΑΘΡΟΗΜΑ   8.544,49 Δσρώ 

ΦΠΑ   1.452,56 Δσρώ 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ   9.997,00 Δσρώ 

 

Η Αηνκηθή Δπηρείξεζε ¨Καιαηηδή Μηράιε¨,  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 κεηαγελέ-
ζηεξα θαη ηζρχεη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, θαζψο επίζεο θαη ηηο ινηπέο 
δηαηάμεηο ηεο Ννκνζεζίαο πεξί δεκνζίσλ έξγσλ, φπσο ηζρχνπλ γηα ην ππφςε έξ-
γν, 

ii. Σα πκβαηηθά Σεχρε ηνπ έξγνπ. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθσ-
ζεί πιήξσο κε ηνπο φξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζε απηά, θαζψο θαη ζηηο θαηά πεξί-
πησζε εθδηδφκελεο εληνιέο θαη νδεγίεο ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ (ηηο νδεγίεο ηεο ε-
πίβιεςεο).  

iii. Σελ Απφθαζε Αλάζεζεο ηνπ Γεκάξρνπ κε αξ. 2795/2017.  

 

Β. Ο ΓΔΤΣΔΡΟ ησλ ζπκβαιινκέλσλ Καιαϊηδής Μητάιες ηοσ Γεωργίοσ θαη ππφ ηελ 
πξναλαθεξζείζα ηδηφηεηά ηνπ, αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ άπαληα ηα αλσηέξσ, 

 

ΓΖΛΧΝΔΗ 

1. Όηη ε ππνγξαθή ηνπ ζηελ παξνχζα ζχκβαζε δεζκεχεη απνιχησο ηελ Αηνκηθή Δ-
πηρείξεζε 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 κλεκνλεπζεί-
ζεο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/16 φπσο ζπκπιεξψζεθε θαη ηξνπνπνηήζεθε θαη ησλ 
ινηπψλ δηαηάμεσλ πεξί εθηέιεζεο ησλ Γεκνζίσλ Έξγσλ πνπ ηζρχνπλ γηα ην ππφ-
ςε έξγν. 

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

4. Όηη έρεη κειεηήζεη θαη θαηαλνήζεη πιήξσο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φπσο απηέο απνξ-
ξένπλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη νξηνζεηνχληαη ζηα πκβαηηθά Σεχρε θαη ηδηαί-
ηεξα ζηελ ΔΤ θαη φηη ηπρφλ παξάιεηςε ηνπ αλαδφρνπ πξνο ελεκέξσζή ηνπ κε 
θάζε δπλαηή πιεξνθνξία πνπ αθνξά ζηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο, δελ ηνλ απαι-
ιάζζεη 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 απν-
θιεηζηηθά ππεχζπλνο, πνηληθά θαη αζηηθά, γηα νπνηνδήπνηε αηχρεκα ήζειε πξν-
θιεζεί απφ ακέιεηα εθαξκνγήο ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θαη ησλ ελ γέλεη ππν-
ρξεψζεψλ ηνπ θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, εληφο ή εθηφο ησλ εξγνηαμηαθψλ 
ρψξσλ. 
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6. Όηη ζα ηεξήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηε εθαξκνγή ηεο ΚΤΑ 
36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΚ 1312 Β), πνπ αθνξά ζηελ δηαρείξηζε ησλ απνβιή-
ησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ δεκφζηα 
έξγα.  

7. 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 θά-
πνην ιάζνο ή αληίζεζε, απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα λα επαλνξζψζεη ην ζεκείν αληί-
ζεζεο κε δηθή ηνπ θξνληίδα, επζχλε θαη δαπάλε, απξνθάζηζηα θαη ζε εχινγν ρξφ-
λν απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο γλψζεο ηνπ ζεκείνπ αληίζεζεο.   

 

Αθνινχζσο ν  δεχηεξνο 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 ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή. 
εκεηψλεηαη εδψ φηη ε νιηθή πξνζεζκία ηνπ έξγνπ έρεη θαζνξηζηεί πέληε (5) κήλες 
απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.  

 ε πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ πξνζεζκηψλ ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξ-
ζξνπ 148 ηνπ Ν. 4412/16.  

 Η ζεκεξηλή εκεροκελία σπογραθής ηες ύκβαζες …………. απνηειεί ζχκθσλα κε 
ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη εκεξνκελία εγθαηάζηαζεο ηνπ αλαδφρνπ.  

 Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε 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. 30.7331.0001 νηθ. έηνπο 2017)  θαη π-
πφθεηηαη ζε φιεο ηηο ζρεηηθέο θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ θαη Γεκνζίνπ, λνκίκνπο θφξνπο, 
ηέιε, εηζθνξέο, θηι. φπσο νξίδεηαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε. 

 

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. 

 
Μσηηιήλε, ……………. 

 

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

 

ΓΗΑ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ 

 

Ο Νόκηκος Δθπρόζωπος 

 

 

 

 
 

ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ ΛΔΒΟΤ 

 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΛΔΒΟΤ 

             

 

 

              ΠΤΡΗΓΧΝ ΓΑΛΖΝΟ 
 

 

 


