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ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 

Ποσού 686.549,38 €   
 

Για την εκτέλεση του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Δ. (Τ.Κ.) 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ» προϋπολογισμού μελέτης: 1.165.888,00 Ευρώ. 
Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών με 
χρηματοδότηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε ποσοστά  75% από πόρους της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων & 25% από πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων. 
Στην Αρχαία Ολυμπία, σήμερα, την 15η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2022, ημέρα Πέμπτη, στα 
Γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Αρχαίας Ολυμπίας (Α.Φ.Μ. Δ.Ε.Υ.Α. Α.Ο.: 099736630, Δ.Ο.Υ.: Πύργου Τηλ.: 
26240-29042)  οι κατωτέρω υπογράφοντες:  
α. Μαρούντας Νικόλαος,  Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. Αρχαίας Ολυμπίας ενεργών στην προκειμένη 
περίπτωση ως εκπρόσωπος της Δ.Ε.Υ.Α. Αρχαίας Ολυμπίας [Αναθέτουσα Αρχή} κατά την παρ. 1 του 
άρθρου 2 του Ν.4412/2016  αφενός και κατόπιν της Απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Αρχαίας 
Ολυμπίας με αριθμό 40/2022 (ΑΔΑ: 6ΓΕΙΟΛΞΨ-Κ0Ε) με θέμα «Έγκριση Πρακτικού IV (κατακύρωση 
σύμβασης)», της Επιτροπής Διαγωνισμού για την διενέργεια ανοικτής διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Δ. (Τ.Κ.) 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ» και αφ΄ ετέρου,  
β. Δηλάρης Αλέξιος, ως νόμιμος εκπρόσωπος (αντιπρόεδρος) της τεχνικής εταιρείας  «ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ», ενεργώντας με την ιδιότητα του 
εργολήπτη, Α.Φ.Μ.: 084196383- Δ.Ο.Υ.: Πύργου, με έδρα  28ης Οκτωβρίου & Μπιζανίου 5, Πύργος 
Ηλείας. 
 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ 
 

τα ακόλουθα : 
 

(1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων κ. Μαρούντας Νικόλαος,  Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. Αρχαίας 
Ολυμπίας, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας 
υπόψη:  

1ο. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.  

2ο. Την μελέτη με αριθμ. 28/2018 και τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ 
Δ.Δ. (Τ.Κ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ» που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική 
Υπηρεσία Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.  

3ο. Την απόφαση ένταξης της παραπάνω πράξης με αριθμό πρωτ. 7216/01-02-2019 του 
Υπουργείου Εσωτερικών  (ΑΔΑ: 6ΒΞΦ465ΧΘ7-ΑΤ7) στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»  

4ο. Την υπ’ αριθμ. 33/2020 (ΑΔΑ: 6188ΟΛΞΨ-6Ε4) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Δ.Ε.Υ.Α. Αρχαίας Ολυμπίας,  για την αποδοχή της ένταξης του έργου & τον καθορισμό του τρόπου 
δημοπράτησης (ανοικτή διαδικασία) .    

5ο. Την υπ’ αριθμ. 77/2020 (ΑΔΑ: ΩΦΩΒΟΛΞΨ-9ΙΔ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Δ.Ε.Υ.Α. Αρχαίας Ολυμπίας,  για την παροχή συναίνεσης για την μεταφορά του έργου από το 
Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 

ΑΔΑ: ΨΓΨ9ΟΛΞΨ-ΑΣΑ





6ο. Την υπ’ αριθμ. 78/2020 (ΑΔΑ: ΨΠΞ1ΟΛΞΨ-Κ65) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Δ.Ε.Υ.Α. Αρχαίας Ολυμπίας,  για αποδοχή του άρθρου 10.2 του Σχεδίου Δανειστικού Συμβολαίου 
μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α. Α.Ο. και Τ.Π. & Δανείων στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι». 

7ο.  Την με αριθμό 151/27-11-2020 Απόφαση δέσμευσης πίστωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας της 
Δ.Ε.Υ.Α. Αρχαίας Ολυμπίας, για το υπόψη έργο. 

8ο. Την υπ’ αριθμ. 199/2020 (ΑΔΑ: 6ΦΗΛΟΛΞΨ-Ε4Δ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Δ.Ε.Υ.Α. Αρχαίας Ολυμπίας με την οποία καθορίστηκε  η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, 
εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου του 
θέματος και καθορίστηκαν η ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών και η ημερομηνία και 
ώρα της ηλεκτρονικής αποσφράγισης. 

9ο. Το πρακτικό Ι της Επιτροπής του Διαγωνισμού το οποίο υπογράφθηκε στις 21/04/2021 και 
σύμφωνα με το οποίο προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΔΙΚΤΥΟ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΔΙΚΤΥΟ ΑΤΕ»,  που προσέφερε ποσοστό μέσης τεκμαρτής 
έκπτωσης  50,80 %.  

10ο. Την υπ’ αριθμ. 75/2021 (ΑΔΑ: 664ΑΟΛΞΨ-7Θ0) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Δ.Ε.Υ.Α. Αρχαίας Ολυμπίας με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού  και 
ανακηρύχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΔΙΚΤΥΟ 
ΑΤΕ» προσωρινός μειοδότης του έργου. 

11ο. Το Πρακτικό ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου το οποίο συντάχθηκε  στις 
26/08/2021 και την υπ’ αριθμ. 106/2021 (ΑΔΑ: ΩΘ27ΟΛΞΨ-1ΑΝ) Απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Αρχαίας Ολυμπίας με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό II Επιτροπής 
Διαγωνισμού και κατακυρώνεται η ανάθεση της σύμβασης του παραπάνω έργου στον οικονομικό 
φορέα «ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΔΙΚΤΥΟ ΑΤΕ». 

12ο. Την υπ’ αριθμ. 127/2021 (ΑΔΑ: ΨΞΠ5ΟΛΞΨ-Α3Ζ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Δ.Ε.Υ.Α. Αρχαίας Ολυμπίας με την οποία εγκρίνεται η προσκόμιση γραπτής δήλωσης των 
συμμετεχόντων σχετικά με την συνέχιση ή όχι της συμμετοχής τους στον διαγωνισμό. 

13ο.  Το Πρακτικό ΙΙI περί παράτασης ισχύος των προσφορών και εγγυητικών επιστολών το οποίο 
συντάχθηκε  στις 23/11/2021 και την υπ’ αριθμ. 146/2021 (ΑΔΑ: ΩΗΩΚΟΛΞΨ-ΨΗΑ) Απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Αρχαίας Ολυμπίας με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό III 
Επιτροπής Διαγωνισμού και με το οποίο αναδείχθηκε ως καινούργιος προσωρινός ανάδοχος ο 
οικονομικός φορέας «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ», που 
υπέβαλε εμπρόθεσμα δήλωση παράτασης ισχύος της οικονομικής προσφοράς του. 

14ο. Την υπ’ αριθμ. 13/2022 (ΑΔΑ: 64ΥΨΟΛΞΨ-74Υ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Δ.Ε.Υ.Α. Αρχαίας Ολυμπίας την οποία εγκρίνεται η προσκόμιση γραπτής δήλωσης των 
συμμετεχόντων σχετικά με την συνέχιση ή όχι της συμμετοχής τους στον διαγωνισμό (2η παράταση 
διάρκειας ισχύος προσφορών). 

15ο. Το Πρακτικό ΙV ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου το οποίο συντάχθηκε  στις 
10/03/2022 και την υπ’ αριθμ. 40/2022 (ΑΔΑ: 6ΓΕΙΟΛΞΨ-Κ0Ε) Απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Αρχαίας Ολυμπίας με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό IV Επιτροπής 
Διαγωνισμού και κατακυρώνεται η ανάθεση της σύμβασης του παραπάνω έργου στον οικονομικό 
φορέα «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ» με ποσοστό μέσης 
τεκμαρτής έκπτωσης 41,11%. 

16ο. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του έργου.  

17ο. Τον προϋπολογισμό μελέτης που είναι 1.165.888 ΕΥΡΩ. Η δε μέση τεκμαρτή έκπτωση είναι 
41,11% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.   

18ο. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του υπόψη οικονομικού φορά  και ιδιαίτερα την 
οικονομική προσφορά της, που αναλύεται ως εξής:  
 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ       788,83  €     (έκπτωση 41,00%) 

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ- ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ   27.891,46 €      (έκπτωση 41,00%) 

ΕΚΣΚΑΦΕΣ  80.825,63  €      (έκπτωση 41,00%) 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ- ΑΠΟΞΙΛΩΣΕΙΣ- 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 22.263,65 €       (έκπτωση 41,00%) 

 

ΑΔΑ: ΨΓΨ9ΟΛΞΨ-ΑΣΑ





ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ- ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ- 

ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ 
        61.388,85 €      (έκπτωση 41,00%) 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ            3.908,16 €     (έκπτωση 41,00%) 

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ            5.230,94 €     (έκπτωση 41,00%) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ 

ΦΡΕΑΤΙΑ 
         56.512,65 €     (έκπτωση 42,00%) 

 

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ- ΑΡΜΟΙ- ΛΟΙΠΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
          2.430,80 €     (έκπτωση 41,00%) 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
          6.915,69€      (έκπτωση 41,00%) 

 

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ- ΔΙΚΤΥΑ      110.739,99 €      (έκπτωση 41,00%) 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ        36.398,28 €      (έκπτωση 41,00%) 

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ        43.542,00 €      (έκπτωση 41,00%) 

ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ        46.169,86 €      (έκπτωση 41,00%) 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   Σ1     505.006,79  € 

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%       90.901,22  € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    Σ2     595.908,01  € 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   Σ3 

      89.386,20  € 

    685.294,21  € 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ         1.255,17 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     686.549,38  €    

 
19ο.  Τους όρους του αντίστοιχου άρθρου της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της 
σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαιτέρως του άρθρου της Διακήρυξης με την επισήμανση των 
κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.  

20ο. Τον προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α. Αρχαίας Ολυμπίας τρέχοντος έτους 2022 όπου στο Κ.Α. 
12.01.02.0003  είναι γραμμένη πίστωση ποσού 1.165.888,00 €  η οποία προέρχεται από το 
Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών με χρηματοδότηση από το Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, σε ποσοστά  75% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων & 
25% από πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων. 
 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 
 

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων, τεχνική εταιρεία «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
με δ.τ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ», Α.Φ.Μ.:084196383 - Δ.Ο.Υ.: Πύργου, με έδρα  28ης Οκτωβρίου & Μπιζανίου 
5, Πύργος Ηλείας, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Δηλάρη Αλέξιο,  καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, 
για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ 
Δ.Δ. (Τ.Κ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ».  
Ο παραπάνω ΑΝΑΔΟΧΟΣ αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την 
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Δ. (Τ.Κ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ»  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 

iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Έντυπο Οικονομικής προσφοράς), όπως φαίνεται στον 
παραπάνω πίνακα της παρούσας σύμβασης.  

iv. Την υπ’ αριθμ. 40/2022 (ΑΔΑ: 6ΓΕΙΟΛΞΨ-Κ0Ε) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α. 
Αρχαίας Ολυμπίας περί έγκρισης Πρακτικού IV και κατακύρωσης της σύμβασης. 

 

(2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων Κος Δηλάρης Αλέξιος και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά 
του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,  

ΑΔΑ: ΨΓΨ9ΟΛΞΨ-ΑΣΑ





 
ΔΗΛΩΝΕΙ 

 

α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα αυτόν 
εταιρεία ως εκπρόσωπος της τεχνικής εταιρείας «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με 
δ.τ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ» και ότι αυτή 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 του Ν. 4412/2016, όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί 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 στη 
Γ.Σ.Υ. και την 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 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, 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 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.  
 

(3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:  
 
α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων 
της σύμβασης, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ της Αναδόχου από τους παραπλεύρως εκάστης 
αναφερόμενους εγγυητές:  Α/Α  

 

 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΠΟΣΟ  
( σε Ευρώ ) 

1. e-155802 05/09/2022 ΤΜΕΔΕ 34.330,00 

 
Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο της σχετικής 
Διακήρυξης. 
 
(4) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο 
της Διακήρυξης και στο αντίστοιχο άρθρο της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του 
έργου έχει καθοριστεί σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας 
σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΕΣΥ του έργου.   

(5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης,  αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 
και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.  
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(6) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και το άρθρο 152 του Ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα  

(7) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το 
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, σε ποσοστά 75% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων & 25% από πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων (Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών) και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων 
και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης κτλ. όπως 
ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.  
 

(8) Στο συμφωνητικό αυτό επισυνάπτονται τα εξής αναπόσπαστα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά 
ισχύος: η μελέτη του έργου, οι γενικοί όροι της μελέτης, η τεχνική έκθεση, η γενική και ειδική 
συγγραφή υποχρεώσεων, η προσφορά και η διακήρυξη.  
Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω 
συμβαλλόμενους σε (5) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των 
συμβαλλόμενων και τρία (3) κοινοποιούνται προς την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Αρχαίας 
Ολυμπίας 
 

 
     Αρχαία Ολυμπία, 15/09/2022 

 
     ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
 

 

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

            ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ 

 

 

 
         ΔΗΛΑΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ                                                              ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ          
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