ΑΔΑ: 4Α8ΙΩ1Ω-8ΡΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

Τίτλος έργου: «Κατασκευή Αποχετευτικού
Θέση Μπόλου»
Προϋπολογισµός έργου: 12.600,00 €
Συµβατική δαπάνη:
12.600,00 €

Αριθ. Πρωτ.: 13487
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Στο Καλπάκι σήµερα την 27η του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, ηµέρα Τρίτη και
ώρα 10:00 π.µ. οι παρακάτω συµβαλλόµενοι:
1. Κωνσταντίνος Καψάλης ∆ήµαρχος του ∆ήµου Πωγωνίου και
2. Πρόκος Αθανάσιος του ∆ηµητρίου, Εµπειροτέχνης µε Αριθµό Νοµαρχιακού
Μητρώου 510 και Α.Φ.Μ.
038991830/ Β΄ ∆ΟΥ Ιωαννίνων, και µε έδρα
Παρακάλαµο ∆ήµου Πωγωνίου, τηλέφωνο: 6972473888,
συµφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα:
Ο πρώτος των συµβαλλοµένων µε την ιδιότητά του ∆ηµάρχου Πωγωνίου και έχοντας
υπόψη:
1. τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»
2. τις διατάξεις του Π∆ 171/87 « Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και
ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων και άλλες σχετικές διατάξεις»
3. τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων»
4. τις διατάξεις του Π.∆. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών ΟΤΑ»
5. τις διατάξεις του Π.∆. 609/85 «Κατασκευή δηµοσίων έργων»
6. τις διατάξεις του Ν.3263/2004 «Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων
έργων και συναφείς διατάξεις»
7. τον εγκεκριµένο προϋπ/σµό οικ. έτους 2011 του ∆ήµου Πωγωνίου
8. την υπ’ αριθ. 123/2011 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου, µε την
οποία ανατέθηκε απευθείας στον δεύτερο των συµβαλλοµένων το έργο του
τίτλου, η νοµιµότητα της οποίας εγκρίθηκε µε το υπ’ αριθ. πρωτ. 37165/10416/0809-2011 έγγραφο του Τµήµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ν.Π. Ν. Ιωαννίνων της
∆/νσης ∆ιοίκησης της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτ. Μακεδονίας.
9. την από 22-08-2011 και αριθ. 69/2011 µελέτη της Τ.Υ.∆.Κ. ∆ήµου Ιωαννιτών.
10. την µε αριθ. πρωτ. 13315/22-09-2011 πρόσκληση υπογραφής σύµβασης

Αναθέτει
απευθείας στον δεύτερο των συµβαλλοµένων Πρόκο Αθανάσιο του ∆ηµητρίου,
Εµπειροτέχνη µε Αριθµό Νοµαρχιακού Μητρώου 510 και Α.Φ.Μ. 038991830/ Β΄ ∆ΟΥ
Ιωαννίνων, και µε έδρα Παρακάλαµο ∆ήµου Πωγωνίου, τηλέφωνο: 6972473888, την
εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή Αποχετευτικού Θέση Μπόλου» προϋπολογισµού
δαπάνης 12.600,00€ µε το Φ.Π.Α., µε έκπτωση µηδέν τοις εκατό (0%) ήτοι συµβατικής
δαπάνης δώδεκα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (12.600,00 €) και συγκεκριµένα στο ποσό
της σύµβασης περιλαµβάνονται:
Εργασίες:
Γ.Ο. και Ε.Ο.(18%):
Απρόβλεπτα (15%):
Αναθεωρήσεις:

8.907,74€
0€
1.336,16€
0€

ΑΔΑ: 4Α8ΙΩ1Ω-8ΡΜ
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:
Φ.Π.Α. (23%):
ΣΥΝΟΛΟ:

10.243,90€
2.356,10€
12.600,00€

Το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία µε αναπόσπαστα
συµβατικά στοιχεία και µε σειρά ισχύος: το παρόν Συµφωνητικό, 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 ∆ήµο.
Ο δεύτερος των συµβαλλοµένων δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την
εργοληπτική αυτή σύµβαση και αναλαµβάνει την υποχρέωση της εκτέλεσης των
εργασιών της ανωτέρω εργολαβίας, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στα
προαναφερόµενα συµβατικά στοιχεία και την ισχύουσα νοµοθεσία.
Προθεσµία περάτωσης του έργου ορίζεται το διάστηµα των ενενήντα (90)
ηµερολογιακών ηµερών και οι συµβατικές προθεσµίες αρχίζουν σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 7, του Π∆171/87, πέρα από τις οποίες ο ανάδοχος θα υπόκειται σε
ποινική ρήτρα βάσει των όρων της Ειδικής Συγγραφής υποχρεώσεων της µελέτης. Για
κάθε ηµέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης του έργου από
υπαιτιότητα του αναδόχου, επιβάλλονται οι καθορισµένες από τις διατάξεις της παρ. 2
του άρθρου 5, του Ν. 3263/2004 ποινικές ρήτρες.
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 ζηµιές 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 ∆ηµοσίου, του ∆ήµου 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 της νόµιµης προθεσµίας
από την υπογραφή του παρόντος
συµφωνητικού αν ο εργολάβος δεν έχει κάνει έναρξη της εκτέλεσης των εργασιών, ο
∆ήµαρχος δικαιούται να κηρύξει αυτόν έκπτωτο σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
Ο δεύτερος των συµβαλλοµένων, δήλωσε ότι έλαβε πλήρη γνώση όλων των
ανωτέρω και αποδέχεται αυτά χωρίς επιφύλαξη, κατέθεσε δε την υπ’ αριθ. 6019/27-092011 εγγυητική επιστολή του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων 0118 Β’ Ιωαννίνων,
ποσού 515,00 € για την καλή εκτέλεση του έργου και σύµφωνα µε τους όρους του
παρόντος.
Το συµφωνητικό αυτό συντάσσεται σε πέντε (5) αντίτυπα και αφού διαβάστηκε και
βεβαιώθηκε από τους συµβαλλόµενους, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

ΟΙ

Ο ∆ήµαρχος

Κωνσταντίνος Καψάλης

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Ανάδοχος

Αθανάσιος Πρόκος

