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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

Σκόπελος, 24.06.2020 
Αριθμ. Πρωτ.: 704 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ  

«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Τ.Κ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΤΑΚΑΛΟΥ» 

 

Μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου (με ΑΦΜ: 099586462 στη Δ.Ο.Υ. Νέας 
Ιωνίας Βόλου) που εδρεύει στη νήσο Σκοπέλου του νομού Μαγνησίας και που νόμιμα εκπροσωπείται 
από τον Πρόεδρο ΑΓΓΕΛΟ ΞΗΝΤΑΡΗ, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 85/2019 Απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ: 
ΩΖ5ΠΟΞΤΑ-ΑΨΧ), και της εταιρίας ΕΥΠΛΟΥΣ ΕΕ -  ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΕΕ, με  Α.Φ.Μ. 800723658 στη ΔΟΥ Βόλου, που εδρεύει στην πόλη του Βόλου και νόμιμα 
εκπροσωπείται από τον κ. Ιωάννη Καλφόπουλο, συμφωνήθηκαν τα παρακάτω στη Σκόπελο την 24η  
του μηνός  Ιουνίου 2020 ημέρα Τετάρτη. Ο πρώτος των συμβαλλομένων, υπό την ανωτέρω ιδιότητά 
του και έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθμ. 58/2018 Απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ: 6Σ18ΟΞΤΑ-ΘΞΜ),  με θέμα «Έγκριση της μελέτης: 
«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Τ.Κ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΤΑΚΑΛΟΥ». Ορισμός 
διαδικασίας επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου. Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων».   

2. Το με αριθ. πρωτ. 3122.1-Τ65/36686/2019/20.05.2019 έγγραφο ΥΝΑΝΠ/ ΓΓΛΛΠΝΕ/ ΓΔΛΛΠΝΕ/ 
ΔΙΛΙΚΥΠ β΄ με θέμα «Έγκριση εκτέλεσης του έργου  «Επέκταση δημοτικού φωτισμού στη θέση 
¨Κατακαλού¨ Λουτρακίου Γλώσσας».   

3. Το με αριθ. πρωτ. 3122.1-Τ65/42109/2019/06.06.2019 έγγραφο ΥΝΑΝΠ/ ΓΓΛΛΠΝΕ/ ΓΔΛΛΠΝΕ/ 
ΔΙΛΙΚΥΠ β΄ με θέμα «Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την  εκτέλεση του έργου  «Επέκταση 
δημοτικού φωτισμού στη θέση ¨Κατακαλού¨ Λουτρακίου Γλώσσας».   

4. Την υπ’ αριθμ. 81/2019 Απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ: ΩΛ3ΩΟΞΤΑ-6ΒΝ),  με θέμα «Κατάρτιση των όρων και 
σύνταξη διακήρυξης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο «Επέκταση 
δημοτικού φωτισμού Τ.Κ. Λουτρακίου στη θέση ΚΑΤΑΚΑΛΟΥ»».   

5. Την υπ’ αριθμ. 92/2019 Απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ: 9Ο9ΑΟΞΤΑ-Ρ0Ψ),  με θέμα «Συγκρότηση της 
επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού& αξιολόγησης προσφορών  του έργου «Επέκταση 
δημοτικού φωτισμού Τ.Κ. Λουτρακίου στη θέση ΚΑΤΑΚΑΛΟΥ»».   

6. Το από 18/12/2019 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού της 
Επιτροπής του Διαγωνισμού. 

7. Την υπ’ αριθμ. 107/2019 Απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ: ΨΩ5ΜΟΞΤΑ-ΠΓ5),  με θέμα «Έγκριση πρακτικού 
αποσφράγισης & αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού για το έργο «Επέκταση δημοτικού 
φωτισμού Τ.Κ. Λουτρακίου στη θέση ΚΑΤΑΚΑΛΟΥ» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του 
έργου. 

8. Την υπ’ αριθμ. 25/2020 Απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ: Ω9ΙΕΟΞΤΑ-ΤΚΚ),  με θέμα «Έγκριση του πρακτικού 
ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου «Επέκταση 
δημοτικού φωτισμού Τ.Κ. Λουτρακίου στη θέση ΚΑΤΑΚΑΛΟΥ»». 

 

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι 

Στην δεύτερη των συμβαλλομένων την εκτέλεση του έργου: «Επέκταση δημοτικού φωτισμού Τ.Κ. 
Λουτρακίου στη θέση ΚΑΤΑΚΑΛΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης  33.000,00 € συμπεριλαμβανομένου  
ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμού μελέτης  26.612,91 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με δέσμευση 
πίστωσης συνολικά 32.913,20€ για το έτος 2020 σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 321/18.03.2020 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  (ΑΔΑ: ΨΗΗ6ΟΞΤΑ-ΧΤΥ) στον ΚΑ 70-7325.03, με  έκπτωση 11,00% 
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επί του προϋπολογισμού της μελέτης του έργου, συνολική δαπάνη εργασιών 23.685,49 €  και για 
Φ.Π.Α (24%) 5.684,52 €, ήτοι συνολική προσφερόμενη δαπάνη έργου συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α  29.370,01 €. 
Το έργο θα εκτελεσθεί κατά τις διατάξεις του Ν.4412/16, εντός προθεσμίας τριών (3) ημερολογιακών 
μηνών από την υπογραφή της παρούσας. 
 Στο παρόν επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού, υπογραφόμενα από 
τους συμβαλλόμενους τα κάτωθι:  

 Το συμφωνητικό  

 Η διακήρυξη  

 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς  

 Το Τιμολόγιο Μελέτης 

 Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 

 Τεχνικές Προδιαγραφές  και τα Παραρτήματά  τους, Τ.Σ.Υ. 

 Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.) 

 Ο Προϋπολογισμός  Μελέτης 

 Η εγκεκριμένη μελέτη που θα χορηγηθεί στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία καθώς και οι 
Τεχνικές Μελέτες που τυχόν θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τους όρους 
δημοπράτησης, όπως τελικά θα εγκριθούν από την Υπηρεσία.  

 Το Χρονοδιάγραμμα /Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από 
την Υπηρεσία.    

 Η δεύτερη των συμβαλλομένων δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των ανωτέρω και αποδέχεται αυτά 
ανεπιφύλακτα, κατέθεσε δε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης με αριθ. e-76732/17.06.2020  
ΤΜΕΔΕ  ποσού 1.184,27€. 
Κατέθεσε επίσης δύο (2) Υπεύθυνες Δηλώσεις ορισμού και αποδοχής διορισμού αντικλήτου, 
σύμφωνα με τις οποίες, ως αντίκλητος ορίζεται ο Ευάγγελος Καλφόπουλος του Δημητρίου, 
ετερόρρυθμο μέλος της εταιρίας, με ΑΔΤ: ΑΕ326445 και ΑΦΜ: 047638705.       
Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε έξι αντίγραφα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε από τα 
συμβαλλόμενα μέρη. 
 

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ.Σ.                                                                ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΙΑ 

                                                               ΕΥΠΛΟΥΣ ΕΕ -  ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΕ    

 
 
 
   ΑΓΓΕΛΟΣ ΞΗΝΤΑΡΗΣ                                             ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ             
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