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ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ

Φιλιππιάδα 27 - 05 - 2020
Α. Π. :
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ποσού 51.679,81 € χωρίς ΦΠΑ
Για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Δ.Ε.
Θεσπρωτικού» προϋπολογισμού δημοπρατούμενων εργασιών 107.661,29 € χωρίς τον
ΦΠΑ
Στην Φιλιππιάδα, σήμερα, στις 27 Μαϊου του 2020, ημέρα Τετάρτη , στο Δημοτικό
κατάστημα του Δήμου Ζηρού (Πλατεία Γεννηματά, τηλ. 2683360600, fax 2683024667)
οι κατωτέρω υπογράφοντες :
1.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ, Δήμαρχος Ζηρού , ενεργών στην προκειμένη
περίπτωση ως εκπρόσωπος του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, και αφ' ετέρου

2.

ΡΕΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος της «ΟΡΡΑΟΝ
Α.Τ.Ε. » με έδρα την Λ. Ειρήνης αρ. 82 στην Πρέβεζα, Τ.Κ. 48100 , Δ.Ο.Υ.
Πρέβεζας , Α.Φ.Μ.: 999033338, ανάδοχος του έργου, κάτοχος του υπ’αριθμ. ΑΙ
817124 Δελτίου Ταυτότητας ).
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ
Τα ακόλουθα

(1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ, καλούμενος στο
εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητα του και έχοντας υπ' όψη :
1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου .
2. Την αριθμ. 102/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
εγκρίθηκαν : τα συμβατικά τεύχη της μελέτης, οι όροι διακήρυξης ανοικτού
ηλεκρτονικού Διαγωνισμού με σύστημα επιμέρους ποσοστών έκπτωσης για κάθε
ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών, ο τρόπος εκτέλεσης και κριτήριο ανάθεσης του
έργου της επικεφαλίδας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις των άρθρων 38, 86,
117 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.
3. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 2020 στον
οποίο είναι εγγεγραμμένη η σχετική πίστωση με Κ.Α. 61-7341.015
4. Την αριθμ. 142/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, για έγκριση του
πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου από την
αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού του έργου και ανακήρυξη του Αναδόχου
κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας,
όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του έργου. Τα στοιχεία του φακέλου
οικονομικής προσφοράς Αναδόχου για την εκτέλεση του υπόψη έργου με μέσο
ποσοστό έκπτωσης 52,00 % , από το οποίο προκύπτουν τα παρακάτω :
1

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΏΝ

37.173,35
€
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ΓΕ & ΟΕ 18%

6.691,20 €

ΣΥΝΟΛΟ 1 :

43.864,55 €

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% :

6.579,68 €

ΣΥΝΟΛΟ 2 :

50.444,23 €

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

1.235,58 €

ΣΥΝΟΛΟ 3 :

51.679,81 €

Φ.Π.Α. 24% :

12.403,15 €

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :

64.082,96 €

ΑΝΑΘΕΤΕΙ
Στη δεύτερη των συμβαλλομένων, εταιρεία «ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε. » καλούμενη εφεξής
ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Κατασκευή στεγάστρου στο
Δημοτικό Στάδιο Δ.Ε. Θεσπρωτικού »
1. Η εταιρεία « ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε. » αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση

αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την
παρούσα σύμβαση του παραπάνω έργου.
2. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη
διακήρυξη σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης , η
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που
περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες
εντολές και οδηγίες του Κυρίου του Έργου.
3. Την οικονομική προσφορά του.
4. Την εγκριτική Απόφαση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού με αριθμό

10/2020 απόφαση της ΟΕ κα ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό
της.

Η ΔΕΥΤΕΡΗ των συμβαλλομένων εταιρεία «ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε. », αφού έλαβε
υπόψη τα ανωτέρω
ΔΗΛΩΝΕΙ
1) Ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα

σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
2) Ότι η ΑΝΑΔΟΧΟΣ εταιρεία αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω
περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία η
ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις
του Ν. 4412/2016, καθώς και των λοιπών διατάξεων περί της εκτέλεσης
των Δημοσίων έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
3) Ότι η ΑΝΑΔΟΧΟΣ εταιρεία θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής.
4) Ότι η ΑΝΑΔΟΧΟΣ εταιρεία έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις
υποχρεώσεις της, όπως αυτές απορρέουν από την κειμένη νομοθεσία και
οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα την ΕΣΥ και ότι τυχόν
παράλειψη της ΑΝΑΔΟΧΟΥ εταιρείας προς ενημέρωσή του με κάθε
δυνατή πληροφορία που αφορά τους όρους της σύμβασης ,δεν τον
απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωση του προς τις
συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την ΑΝΑΔΟΧΟ κανένα
δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή και παράτασης εξ αιτίας αυτού του 2
λόγου.

5) Ότι η ΑΝΑΔΟΧΟΣ εταιρεία θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων
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ασφαλείας , εργοταξιακής σήμανσης ,περί μέτρων υγιεινής κλπ.
αποδεχόμενος
ότι είναι
η μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος , ποινικά και αστικά ,για οποιοδήποτε ατύχημα
προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και εν γένει
υποχρεώσεών του καθ’όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών
χώρων , θα συντάξει και θα εφαρμόσει το ΣΑΥ και ΦΑΥ του υπόψη έργου.
6) Ότι η ΑΝΑΔΟΧΟΣ εταιρεία είναι η μόνη και αποκλειστική υπεύθυνος για την
εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την
κατασκευή του έργου, κατά τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη
χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των
προϊόντων εκσκαφών.
7) 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 η 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.
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3. Ακολούθως η δεύτερη των συμβαλλομένων κατέθεσε :
α. την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου ποσοστού 5%
της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ βάσει του άρθρου 72 του Ν 4412/2016 και
πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ της ΑΝΑΔΟΧΟΥ εταιρείας από τον παρακάτω αναφερόμενο εγγυητή και ελέγχθηκε προς
εγκυρότητα. :
Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΓΓΥΗΤΗΣ

1

e-71053

16.04.2020

ΤΜΕΔΕ

ΠΟΣΟ (σε
Ευρώ)
2.583,99

Οι άνω εγγυήσεις καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με την σχετική Διακήρυξη
β. Η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε 12 (δώδεκα) μήνες από την
υπογραφή της παρούσας Σύμβασης.

γ. Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης 27/05/2020 αποτελεί σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης της ΑΝΑΔΟΧΟΥ.
δ. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης.
Κατά την υπογραφή της σύμβασης στον ανάδοχο παραδόθηκαν όλα τα συμβατικά τεύχη,
στοιχεία, σχέδια κ.τ.λ.
Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους
ανωτέρω συμβαλλόμενους σε έξι (6) γνήσια ,όμοια πρωτότυπα , από τα οποία ένα (1)
παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων ,ενώ τα άλλα πέντε (5) κατατέθηκαν στο
αρχείο της Υπηρεσίας.

ΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
3

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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