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  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

      Λ Α Μ Ι Α Σ 
Δ.Ε.Υ.Α.Λ. EΡΓΟ: "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
Ο.Τ.Α. Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ 
ΚΑΝΑΛΙΑ ΠΥΡΓΟΥ ΥΠΑΤΗΣ.” 

 
Αριθ. Πρωτ. 2929/Ε. 
 
 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η   Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η Σ   Ε Ρ Γ Ο Υ 
για 1.102.500,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.). 

 
Για την εκτέλεση των εργασιών του έργου: "Αναβάθμιση αγωγών εξωτερικού υδραγωγείου 

συνδέσμου ύδρευσης Ο.Τ.Α. Ν. Φθιώτιδας από πηγές Κανάλια Πύργου Υπάτης", προϋπολογισμού 
(εργασιών) 2.250.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και διατιθέμενης πίστωσης, για το 2020, 1.102.500,00€ 
(χωρίς Φ.Π.Α.). 

Στη Λαμία σήμερα την 22η του μηνός Μαΐου του έτους 2020 ημέρα Παρασκευή και στα 
Γραφεία της ΔΕΥΑΛ, μεταξύ: 

 
1. του Σωτήριου Κουτσοβέλη, ως Προέδρου του Σύνδεσμου Ύδρευσης Ο.Τ.Α. Ν. Φθιώτιδας 
από Πηγές «Κανάλια» Πύργου Υπάτης, (Α.Φ.Μ. 800205462), 
 
2. του Δημάρχου Μακρακώμης κ. Γεώργιου Χαντζή, (Α.Φ.Μ. 800206956), 
 
3. του Δημάρχου Λαμιέων κ. Ευθύμιου Καραΐσκου ως Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., (ΑΦΜ 
090014117), και 
 
4. του κ. Γαΐτη Ιωάννη, ως εκπροσώπου της «Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με 
δ.τ. AGT CONSTRUCTIONS A.T.E.» (ΑΦΜ 082579859),  

 
συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν τα παρακάτω: 
 
Ο τρίτος των συμβαλλομένων, ενεργώντας με την ιδιότητα του Αναθέτοντος Φορέα 

(Φορέας Υλοποίησης), έχοντας υπ’ όψη: 
 

α) Την με αριθ. 11/2020 (ΑΔΑ: 9ΞΙΘΟΡΓΦ-8ΛΕ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της ΔΕΥΑΛ με την οποία εγκρίθηκε το από 30-12-2019 πρακτικό της ηλεκτρονικής Δημοπρασίας 
της 23-12-2019 για την εκτέλεση των εργασιών του έργου "Αναβάθμιση αγωγών εξωτερικού 
υδραγωγείου συνδέσμου ύδρευσης Ο.Τ.Α. Ν. Φθιώτιδας από πηγές Κανάλια Πύργου Υπάτης". 

 
β) Την με αριθ. 46/2020 (ΑΔΑ: ΩΞΒΙΟΡΓΦ-ΒΗ7) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

της ΔΕΥΑΛ με την οποία ανακλήθηκε η παραπάνω απόφαση (11/20 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ, ΑΔΑ: 
9ΞΙΘΟΡΓΦ-8ΛΕ) ως προς την ανακήρυξη του προσωρινού αναδόχου και με την οποία 
ανακηρύχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας «Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. AGT CONSTRUCTIONS A.T.E.» (ΑΦΜ 082579859) με έδρα την 





 - 2 - 

Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Ρήγα Φεραίου και Πλάτωνος, ΤΚ 14452 που προσέφερε εκπτώσεις 
51,00% για την ομάδα Χωματουργικά - Αντιστηρίξεις, 51,00% για την ομάδα Κατασκευές από 
σκυρόδεμα - Τεχνικά και 51,00% για την ομάδα Σωληνώσεις – Δίκτυα, με μέσο τεκμαρτό ποσοστό 
προσφερθείσας έκπτωσης 51,00% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης και δαπάνη έργου 
1.102.500,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.). 

 
β) Την με αριθ. 48/2020 (ΑΔΑ: Ω7ΡΞΟΡΓΦ-6ΝΙ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

της ΔΕΥΑΛ με την οποία επικυρώθηκε το από 19 - 2 - 2020 πρακτικό ελέγχου των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης της σύμβασης και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του έργου 
"Αναβάθμιση αγωγών εξωτερικού υδραγωγείου συνδέσμου ύδρευσης Ο.Τ.Α. Ν. Φθιώτιδας από 
πηγές Κανάλια Πύργου Υπάτης" στον οικονομικό φορέα «Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. AGT CONSTRUCTIONS A.T.E.» (ΑΦΜ 082579859) με έδρα την 
Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Ρήγα Φεραίου και Πλάτωνος, ΤΚ 14452 που προσέφερε εκπτώσεις 
51,00% για την ομάδα Χωματουργικά - Αντιστηρίξεις, 51,00% για την ομάδα Κατασκευές από 
σκυρόδεμα - Τεχνικά και 51,00% για την ομάδα Σωληνώσεις – Δίκτυα, με μέσο τεκμαρτό ποσοστό 
προσφερθείσας έκπτωσης 51,00% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης και δαπάνη έργου 
1.102.500,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.). 

 
γ) Ότι οι παραπάνω αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ. κρίθηκαν νόμιμες από την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας. 
 

δ) Την μελέτη του έργου "Αναβάθμιση αγωγών εξωτερικού υδραγωγείου συνδέσμου 
ύδρευσης Ο.Τ.Α. Ν. Φθιώτιδας από πηγές Κανάλια Πύργου Υπάτης" προϋπολογισμού 
2.250.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.), που συντάχθηκε για λογαριασμό του Δήμου Μακρακώμης και 
εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ με την με αριθ. 164/2018 απόφασή του, 

 
ε) Την με αρ. 280/2020 Πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία 

ελέγχθηκε η νομιμότητα σύναψης της παρούσας σύμβασης. 
 

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι 
 

στον τέταρτο των συμβαλλομένων οικονομικό φορέα «Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. AGT CONSTRUCTIONS A.T.E.» (ΑΦΜ 082579859) με έδρα την 
Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Ρήγα Φεραίου και Πλάτωνος, ΤΚ 14452 την εκτέλεση των εργασιών 
του έργου: "Αναβάθμιση αγωγών εξωτερικού υδραγωγείου συνδέσμου ύδρευσης Ο.Τ.Α. Ν. 
Φθιώτιδας από πηγές Κανάλια Πύργου Υπάτης"με τις τιμές μονάδας του τιμολογίου της μελέτης 
μειωμένες κατά τα ποσοστά έκπτωσης της προσφοράς του δηλαδή 51,00% για την ομάδα 
Χωματουργικά - Αντιστηρίξεις, 51,00% για την ομάδα Κατασκευές από σκυρόδεμα - Τεχνικά και 
51,00% για την ομάδα Σωληνώσεις – Δίκτυα, με μέσο τεκμαρτό ποσοστό προσφερθείσας έκπτωσης 
51,00% και δαπάνη έργου 1.102.500,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.). στο οποίο περιλαμβάνονται τα ποσοστά 
Γ.Ε. και Ο.Ε. και οι απρόβλεπτες δαπάνες, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: 

 
1. Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και τις διατάξεις του 

Νόμου 4412/16 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών", όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, σε προθεσμία είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημέρα υπογραφής της 
σύμβασης. 





 - 3 - 

 
2. Τα συμβατικά στοιχεία της εγκεκριμένης μελέτης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας σύμβασης και ο ανάδοχος δηλώνει ότι τα αποδέχεται στο σύνολό τους ανεπιφύλακτα. 
 
3. Οι κάθε είδους φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων, ΕΦΚΑ κ.λπ. καθώς και οι 

δαπάνες δημοσιεύσεως της δημοπρασίας, εκτός από τον Φ.Π.Α., βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 
Ως προς τον Φ.Π.Α. έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) άρθρο 39 α 
παράγραφος 4 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4281/2014. 

 
4. Για την καλή εκτέλεση των εργασιών και την πιστή εφαρμογή όλων των όρων αυτής της 

σύμβασης και για οποιαδήποτε απαίτηση της ΔΕΥΑΛ κατά του τέταρτου των συμβαλλομένων, που 
είναι πιθανό να προκύψει από την εκτέλεση του έργου, ο ανάδοχος οικονομικός φορέας «Α.Γ.Τ. 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. AGT CONSTRUCTIONS A.T.E.» (ΑΦΜ 082579859) 
με έδρα την Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Ρήγα Φεραίου και Πλάτωνος, ΤΚ 14452 κατέθεσε την με 
αριθμό e-74105/21-5-2020 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για 55.125,00€ του ΤΜΕΔΕ 
Αθήνας. 

 
Η παρούσα σύμβαση συνοδεύεται από το πρακτικό ελέγχου της υπεύθυνης δήλωσης του 

άρθρου 4.2.ε της αναλυτικής διακήρυξης. 
 

     Η παρούσα σύμβαση συντάσσεται σε πέντε (5) αντίτυπα και αφού διαβάστηκε υπογράφεται 
από τους συμβαλλόμενους. 
 

Ο Ι   Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι 
 

       ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ    ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 
  ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ    
 
 
 
      ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ            ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΤΖΗΣ 
        ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ       ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 

 
 

      ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΑ ΦΟΡΕΑ 
 
 

 
              Γαΐτης Ιωάννης             ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ 
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ           ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
      AGT CONSTRUCTIONS A.T.E.         ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 
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