ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Τίτλος έργου: Διαμόρφωση Ανάπλαση Κεντρικής
Πλατείας Δολιανών
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ
Αριθ.Πρωτ:
Καλπάκι 4/10/2010

Προϋπολογισμός έργου: 12.000,00 €

Συμφωνητικό 12.000,00€
Μεταξύ του Δημάρχου του Δήμου ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ Καψάλη Κων/νου και του
Γαιτανίδη Σπύρο του Χρήστου Ε.Δ.Ε. Α.Φ.Μ 04338510, Δ.Ο.Υ. Κόνιτσας που
εδρεύει στα Κόνιτσα, τηλέφωνο 2655022789, ΦΑΞ 2655022789, Α.Μ. 21381
συμφωνήθηκαν τα παρακάτω στο Γραφείο του Δημάρχου, σήμερα την
4/10/2010 και ώρα 10:00:00 AM
Ο πρώτος των συμβαλλομένων και με την παραπάνω ιδιότητα του και
έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ΔΚΚ (ΠΔ 410/95)
2. Τις διατάξεις του ΠΔ 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές
ρυθμίσεις σε θέματα έργων και άλλες σχετικές διατάξεις»
3. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
4. Τις διατάξεις του Π.Δ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ»
5. Τις διατάξεις του Π.Δ 609/85
6. Τον εγκεκριμένο προϋπ/σμό οικ. έτους 2010 του Δήμου Καλπακίου
7. Την υπ' αριθ. 55/10 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής.
8. Την αριθ.πρωτ 133/2010 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ Ν. Ιωαννίνων που στάλθηκε με το υπ'
αριθ. 22381/7125/10-5-2010 έγγραφο της ΤΥΔΚ Ιωαννίνων.
9. Το φάκελο του έργου.

Αναθέτει
Στον δεύτερο των συμβαλλομένων Γαιτανίδη Σπύρο του Χρήστου Ε.Δ.Ε. την
εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Δολιανών» με
μέση έκπτωση μηδέν τοις εκατό (0,00 %) ήτοι συμβατικής δαπάνης 12.000,00€ και
συγκεκριμένα στο ποσό της σύμβασης περιλαμβάνονται:
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Εργασίες
Γ.Ε&Ο.Ε(18%)
Απρόβλεπτα:
Απολογιστικά
Αναθεώρηση
Φ.Π.Α(21%)
ΣΥΝΟΛΟ

12.000,00€
8483,56€
0,00€
1272,54€
0,00€
0,00€
2243,90€
12000,00€

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία με αναπόσπαστα
συμβατικά στοιχεία και με σειρά ισχύος: το παρόν Συμφωνητικό, τη Διακήρυξη, την
Οικονομική Προσφορά, το Τιμολόγιο Υπηρεσίας, τον Προϋπολογισμό Υπηρεσίας την
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ), την Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π), τη Γενική
Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ) και την εγκεκριμένη μελέτη που θα χορηγηθεί στον
ανάδοχο από το Δήμο.
Προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται το διάστημα των (120) ημερολογιακών
ημερών από την υπογραφή της παρούσας ήτοι: ημερομηνία έναρξης: 4/10/2010
και ημερομηνία λήξης: 4/2/2011
Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα και θα εφαρμοστεί με ακρίβεια η μελέτη και τα
χρονικά όρια περάτωσης του έργου σύμφωνα με το παρόν συμφωνητικό.
Ο ανάδοχος ευθύνεται προσωπικά αυτός και μόνο σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της
σύμβασης για αποζημιώσεις ατυχημάτων του ίδιου και του πάσης φύσεως προσωπικού
του, ως και για αποζημιώσεις για ζημίες που θα προκληθούν από τον ίδιο, το
προσωπικό του, τα μεταφορικά του μέσα, τα μηχανήματα, τα εργαλεία, τα υλικά του
κ.λ.π σε πρόσωπα ξένα ή σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου, του Δήμου ή
τρίτων, αποκλειόμενης ρητά και απόλυτα κάθε ευθύνης του εργοδότη.
Οι κάθε είδους φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη,
βαρύνουν τον ανάδοχο.
Μετά το τέλος την νόμιμης προθεσμίας από την υπογραφή του παρόντος
συμφωνητικού αν ο εργολάβος δεν έχει κάνει έναρξη της εκτέλεσης των εργασιών, ο
Δήμαρχος δικαιούται να κηρύξει αυτόν έκπτωτο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Ο δεύτερος των συμβαλλομένων, δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των ανωτέρω
και αποδέχεται αυτά χωρίς επιφύλαξη, κατέθεσε σε την υπ' αριθ 78500 εγγυητική
επιστολή του ΤΣΜΕΔΕ
ποσού 500,00€ για την καλή εκτέλεση του έργου και
σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.
Το συμφωνητικό αυτό συντάσσεται σε τρία αντίγραφα και υπογράφεται ως εξής:
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

