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∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας

ISO 9001 : 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΟ :

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ :

ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ
ΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ
ΧΑΛΚΕΥΣ ΑΤΕΕ

Αρ. Πρωτ.: 35628

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕ & ΟΕ 28%
ΠΛΕΟΝ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
ΠΛΕΟΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. : 23%
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

313.762,32 €
87.853,45 €
60.242,36 €
20.725,89 €
110.994,33 €
482.584,03 €

593.578,36 €

Στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα στις 18 του µήνα Απριλίου του έτους 2012 ηµέρα
Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. οι παρακάτω υπογράφοντες:
1) Σωτήριος Κ. Ντούρος ενεργώντας µε την ιδιότητα του ∆ηµάρχου
&
2) Ελευθέριος Χ. Βρέντας ,ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας
«ΧΑΛΚΕΥΣ ΑΤΕΕ» , µε έδρα το ΙΛΙΟΝ , οδός Αγ. Γεωργίου 29 & Α. Παπανδρέου, Τ.Κ.
131 21, τηλ. 210 57 52 749 & FAX : 210 57 51 196, καλούµενος εφεξής ανάδοχος
έχοντας
υπόψη
α. Το Νόµο 1418/84 και τα εκτελεστικά του Προεδρικά ∆ιατάγµατα 609/85 και
171/87 περί εκτελέσεως ∆ηµοσίων Έργων, και ειδικότερα το άρθρο 7 του Π.∆. 171/87,
το Π.∆. 218/99, τον Ν.2229/94, τον Ν.2372/96, τον Ν.2576/98, τον Ν.2940/01 ,το νόµο
3263/2004, τον Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») καθώς και τον 3669/2008 (Κ∆Ε) που
διέπουν τις συµβάσεις κατασκευής έργων .
β. Τη µε αριθµό 04/2011 Μελέτη Προϋπολογισµού 1.186.950,00 ΕΥΡΩ µε
Φ.Π.Α.(23%) του έργου που συντάχθηκε από την ∆/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ του ∆ήµου.
γ. Τη µε αριθµό 102/2011 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που ενέκρινε
το Τεχνικό Πρόγραµµα εκτελεστέων έργων έτους 2011 που είναι ενταγµένο το έργο.
δ. Τη µε αριθµό 395/2011 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που ενέκρινε
το Τεχνικό Πρόγραµµα εκτελεστέων έργων έτους 2012 που είναι ενταγµένο το έργο
ε. Τη µε αριθµό 195/2011 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που ενέκρινε τη
µελέτη του έργου
στ. Τη µε αρ. 692/2011 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής που ενέκρινε τους
όρους της διακήρυξης.
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ζ. Τη µε αρ. 693/2011 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής που ενέκρινε την
ψήφιση πίστωσης ποσού 1.186.950,00 € για τη δηµοπράτηση του παραπάνω έργου
και την µε αρ. Α-2134/20-06-2011 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ) µε
αριθµό καταχώρησης Α-2134 στο Μητρώο ∆εσµεύσεων του ∆ήµου Αχαρνών.
η. Τη µε αριθµό 954/2011 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία
επικυρώθηκαν τα πρακτικά – εκδικάστηκε η ένσταση και κυρώθηκε η ανάθεση του έργου:
«ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ» στην εργοληπτική επιχείρηση: «ΧΑΛΚΕΥΣ ΑΤΕΕ»
µε έκπτωση 49,99 %

συνοµολόγησαν και συναποδέχτηκαν
τα ακόλουθα :
1)Ο πρώτος των συµβαλλοµένων µε την πιο πάνω ιδιότητά του αναθέτει στον
δεύτερο την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ»
2)Το έργο θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τον Νόµο 1418/84 και τα εκτελεστικά του
Προεδρικά ∆ιατάγµατα 609/85 ,171/87 και 218/98, τον Ν.2229/94, τον Ν.2372/96, το
Ν.2576/98, τον Ν.2940/01 και το Νόµο 3263/2004 , τον Ν. 3852/2010
(«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») τον 3669/2008 (Κ∆Ε), καθώς και τα τεύχη της µε αριθ. 04/2011
Μελέτης, τις ισχύουσες Π.Τ.Π., τις οδηγίες της επίβλεψης και µε τιµές της προσφοράς του
Αναδόχου.
3) Η χρηµατοδότηση του έργου θα γίνει από πόρους του ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
(ανταποδοτικό)
4)Προκαταβολή δεν πρόκειται να δοθεί.
5)Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ορίζεται σε σύνολο 369.422,17 € (η
5% σε 46.177,77 € και η πρόσθετη σε 323.244,40 €) σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν
3263/2004.
6)Προσκοµίστηκε η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης µε αρ. 1561846/21-032012 τoυ ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕ∆Ε) , ποσού 46.178,00 € και πρόσθετη εγγυητική Καλής
Εκτέλεσης µε αρ. 1561845/21-03-2012 του ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕ∆Ε ), ποσού 323.245,00 € , µε
ισχύ έως την επιστροφή τους
7)Η αποπεράτωση του έργου θα γίνει σε διάστηµα ∆ΕΚΑΟΚΤΩ (18) ΜΗΝΩΝ ,
και η προθεσµία αυτή αρχίζει από την ηµεροµηνία που ορίζεται στην παράγραφο 2 του
άρθρου 7 του Π.∆. 171/87.
8)Κατά την διάρκεια του έργου και µέχρι τη λήξη της συνολικής προθεσµίας πρέπει
να έχουν γίνει όλες οι εργαστηριακές δοκιµές του έργου που προβλέπονται από την
Ε.Σ.Υ., την Γ.Σ.Υ και από τις ισχύουσες Π.Τ.Π. , άρθρο 36 παράγρ. 3 του Π.∆. 609/85.
9) Ότι τροποποιήσεις απαιτηθούν στο έργο, θα εκτελεστούν από τον ανάδοχο
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
10)Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 47 Π∆
609/85. Σε περίπτωση υπέρβασης των προθεσµιών µε υπαιτιότητά του επιβάλλεται
ποινική ρήτρα σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν.3263/04.
11)Παρατάσεις στην συνολική προθεσµία δίνονται µόνον αν συντρέχουν οι
προϋποθέσεις του Άρθρου 36 του Π.∆. 609/85, της παραγράφου 4 του άρθρου 5 και των
παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 10 του Νόµου 1418/84 και το άρθρο 6 του Ν.3263/04.
12) Εντός ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, η Ανάδοχος
εταιρεία οφείλει να καταθέσει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία οργανόγραµµα του
εργοταξίου, φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) και Σχέδιο Ασφάλειας και
Υγείας (ΣΑΥ) των διατάξεων του Ν.1568/85 και του Π∆. 305/96 σε συµµόρφωση προς
την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.
13) Εντός ∆ΕΚΑ (10) ηµερών από την εκκίνηση της προθεσµίας, ο Ανάδοχος
οφείλει να καταθέσει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία χρονοδιάγραµµα κατασκευής του
έργου υπό µορφή τετραγωνικού πίνακα, εφαρµοζοµένου κατά τα λοιπά των διατάξεων
του άρθρου 32 του Π.∆. 609/85. Στο χρονοδιάγραµµα αυτό θα τηρούνται εκτός της
συνολικής προθεσµίας και οι τυχόν από την ∆ιακήρυξη ή την Ε.Σ.Υ. προβλεπόµενες
τµηµατικές προθεσµίες. Οφείλει επίσης να καταθέσει Υπ. ∆ήλωση στην Επιβλέπουσα
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Υπηρεσία ότι όλα τα τοπογραφικά και γεωδαιτικά όργανα που θα χρησιµοποιηθούν είναι
βαθµονοµηµένα και ασφαλιστήριο συµβόλαιο του έργου.
14) Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος στη συµµόρφωση µε τα εγκεκριµένα
ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 8 του Ν. 3263//2004, τους Ευρωκώδικες, τις Πρότυπες
Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) και τις Προδιαγραφές ΕΛ.ΟΤ. και ISO.
Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των αστυνοµικών
διατάξεων, όσων αφορά την κυκλοφορία των εργατών και των µεταφορικών µέσων
αυτού κυρίως τις ώρες της κοινής ησυχίας και όλες οι σχετικές µε την τήρησή τους
δαπάνες βαρύνουν αυτόν.
Επίσης υποχρεούται να λαµβάνει τα ενδεικνυόµενα µέτρα για την αποφυγή ρυπάνσεως
των πέριξ του έργου δρόµων κυκλοφορίας και του εργοταξίου και να προβαίνει σε
περίπτωση ρυπάνσεως στον άµεσο καθαρισµό τους µε δικές τους δαπάνες. Να τοποθετεί
µε δικές του δαπάνες τα απαιτούµενα σήµατα και πινακίδες ασφαλείας. Ιδιαίτερα σε
επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις, θα τοποθετούνται αυτόµατα φωτεινά σήµατα
(FLASH LIGHTS) όπως προβλέπει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας.
Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να λαµβάνει όλα τα ισχύοντα από την εργατική νοµοθεσία
µέτρα για την προστασία του προσωπικού του και ασφάλεια. Κάθε σχετική δαπάνη
περιλαµβάνεται στο ποσό των γενικών εξόδων οφέλους κλπ του αναδόχου. Ρητά
συµφωνείται ότι ο ανάδοχος είναι ο µόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος ποινικά και
αστικά για κάθε βλάβη ή ζηµία που τυχόν θα επέλθει, είτε στο ∆ήµο είτε στο
απασχολούµενο από τον ίδιο προσωπικό είτε σε οποιοδήποτε τρίτο εξ αιτίας του έργου και
της εκτελέσεώς του, αφού αναγνωρίζεται, ότι ο Εργολάβος κατά την εκτέλεση του έργου
δεν θα τελεί υπό τις οδηγίες και τη διεύθυνση του εργοδότου, τυχόν δε υποδείξεις του
εργοδότου θα έχουν συµβουλευτικό χαρακτήρα. Ο ∆ήµος απαλλάσσεται τελείως από κάθε
τέτοια ευθύνη ο δε Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να του αποκαταστήσει κάθε ζηµιά που
θα υποστεί ο ίδιος και να του καταβάλει κάθε ποσό, που θα κληθεί ενδεχοµένως αυτός να
πληρώσει προς οποιονδήποτε.
15) Ο Ανάδοχος µε την Τελική Επιµέτρηση του έργου υποχρεούται να καταθέσει
στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία τα ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ και σε ηλεκτρονική
µορφή.
16) Μετά την βεβαιωµένη περαίωση των εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται να
συντηρεί το έργο για διάστηµα δεκαπέντε (15) µηνών, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά
των διατάξεων του Άρθρου 54 του Π.∆. 609/85.
Η δεύτερη των συµβαλλοµένων Ανάδοχος του έργου Εταιρεία δέχεται ανεπιφύλακτα
όλους τους πιο πάνω όρους της σύµβασης και δηλώνει σαν αντίκλητό της την κ.
Αικατερίνη Βρέντα µε Α∆Τ : Χ 209172 κάτοικο Ιλίου οδό Αγ. Γεωργίου 29 Τηλ: 210
57 52 749 & fax: 57 51 196.
H παρούσα σύµβαση συντάχθηκε σε έξι (6) αντίγραφα, πρωτοκολλήθηκε µε αριθµό
35628 στο πρωτόκολλο του ∆ήµου και η Ανάδοχος Εταιρεία πήρε δύο (2) αντίγραφα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
1) ____________________

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ – ΣΩΤΗΡΙΟΣ Κ. ΝΤΟΥΡΟΣ

2) ____________________

Ο νόµιµος εκπρόσωπος της «ΧΑΛΚΕΥΣ ΑΤΕΕ»

