ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ:
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

ΛΑΡΙΣΑ
2-2-2011
ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 4443

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΗΝΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟ
Κ/Ξ ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΧΑΥΔΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ –
ΜΠΟΜΠΟΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
1.225.584,67€ ( 996.410,30 + 229.174,37 Φ.Π.Α.)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
: 724.692,70
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) : 130.444,69
ΣΥΝΟΛΟ
: 855.137,39
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%): 128.270,61
ΣΥΝΟΛΟ
: 983.408,00
ΑΣΦΑΛΤΟΣ–ΑΠΟΛΟΓ.:
595,00
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)
:
50,78
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
:
12.356,52
ΣΥΝΟΛΟ
: 996.410,30
Φ.Π.Α. (23% )
: 229.174,37
ΣΥΝΟΛΟ
: 1.225.584,67
Στη
Λάρισα
σήμερα
στις
2-2-2011
ημέρα
Τετάρτη
μεταξύ της Αντιδημάρχου Λαρισαίων κ. Δέσποινας Μάντζαρη και του κ. Κυριάκου
Χαύδα,
νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου Κ/Ξ ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ –
ΧΑΥΔΑΣ Κ. – ΜΠΟΜΠΟΡΗΣ Ε.
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 9.408/8-10-2010
συμβολαιογραφική πράξη σύστασης κοινοπραξίας συμφωνήθηκαν τα εξής:
Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την παραπάνω ιδιότητά του έχοντας
υπ΄όψιν του:
α) την υπ’ αριθμόν 340/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας με την
οποία εγκρίνεται η ένταξη χρηματοδότησης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΗΝΕΙΟ
ΠΟΤΑΜΟ» στο πρ’ογραμμα ΕΣΠΑ
β) Την υπ΄ αριθμόν 369/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας με
την οποία εγκρίνεται η μελέτη και η εκτέλεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ
ΠΗΝΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟ»
γ) την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5016 / 09-08-2010 απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής
Αρχής Περιφέρειας Θεσσαλίας με την οποία εντάσσεται η πράξη «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ
ΠΗΝΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟ» στο Ε. Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013»

δ) Την υπ΄ αριθμόν 602/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Λάρισας
με την οποία εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης και ο καθορισμός των όρων διακήρυξης
για την κατασκευή του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΗΝΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟ»
ε) Την υπ' αριθμόν 703/2010 απόφαση
της
Δημαρχιακής Επιτροπής που
ανακηρύσσει ανάδοχο για την εκτέλεση του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΗΝΕΙΟ
ΠΟΤΑΜΟ» την Κ/Ξ ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΧΑΥΔΑΣ Κ. – ΜΠΟΜΠΟΡΗΣ Ε.
η οποία προσέφερε έκπτωση για:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ
ΞΥΛΙΝΕΣ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
ΠΡΑΣΙΝΟ

53%
53%
53%
49%
49%
53%
53%

αναθέτε ι
στον
δεύτερο
από
τους
συμβαλλομένους,
την ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΧΑΥΔΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – ΜΠΟΜΠΟΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
την εκτέλεση του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΗΝΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟ» σύμφωνα με
τα εγκεκριμένα σχέδια από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, την αντίστοιχη
οικονομική μελέτη, τους όρους της διακήρυξης και της ειδικής
συγγραφής
υποχρεώσεων και τα υπόλοιπα συμβατικά στοιχεία, με μέση έκπτωση 52,59 % επί
των τιμών του τιμολογίου μελέτης.
Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 1418/84, Ν. 2229/94, Π.Δ.
609/85, Π.Δ. 171/87, Π.Δ. 410/95, Ν. 2940/01 και Ν. 3263/04 όπως αυτά τροποποιήθηκαν
ή συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
Στο συμφωνητικό επισυνάπτονται τα παρακάτω
σύμβασης κατά σειρά ισχύος ως εξής:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Διακήρυξη δημοπρασίας
Η προσφορά του ποσοστού έκπτωσης
Το τιμολόγιο της μελέτης
Ο προϋπολογισμός της μελέτης
Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων
Η τεχνική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές
Η τεχνική μελέτη κατασκευής του έργου
Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. μελέτης

αναπόσπαστα

στοιχεία

της

Στο συμφωνητικό επισυνάπτονται επίσης οι προαναφερθείσες αποφάσεις και
εγκρίσεις της πρώτης παραγράφου του παρόντος.
Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από το ΕΤΠΑ.
Η προθεσμία για την περάτωση του έργου (συνολική προθεσμία) ορίζεται σε
τετρακόσιες πενήντα (450) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
Ως προς τις ποινικές ρήτρες σε περίπτωση υπέρβασης των προθεσμιών αυτών
ισχύουν όσα ορίζονται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, και στην κείμενη σχετική
νομοθεσία.
Ο Φ.Π.Α. επί των πιστοποιήσεων του έργου θα βαρύνει τον κύριο του έργου.

Ο
δεύτερος
από
τους
συμβαλλομένους
η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΧΑΥΔΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – ΜΠΟΜΠΟΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
δήλωσε μέσω του εκπροσώπου της κ. Κυριάκου Χαύδα ότι έλαβε γνώση όλων
των παραπάνω και τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ΄
αριθμ. 148616/ 12-01-2011 εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης ΤΣΜΕΔΕ για ποσό ίσο
προς το 5% του ποσού του προϋπολογισμού της μελέτης της Υπηρεσίας δηλ. εκατόν
τρεις χιλιάδες επτακόσια τριάντα εννέα ευρώ (103.739,00 €), καθώς και την επιπλέον
πρόσθετη εγγύηση υπ’ αριθμ. 148615 / 12-01-2011 ΤΣΜΕΔΕ για ποσό επτακοσίων είκοσι
έξι χιλιάδων εκατόν εβδομήντα δύο ευρώ (726.172,00 €).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Η ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΝΤΖΑΡΗ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Για την ανάδοχο κοινοπραξία

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΥΔΑΣ

