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ΑΔΑ :
ΑΔΑΜ :
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΥ
ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΕΡΓΟ:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
«ΜΑΚΕΔΩΝ» ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΙΡΡΑΣ
Δ. ΔΕΛΦΩΝ

CPV
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

: 44112000-8
: 282.000,00 €
: ΣΑΕΠ066 με
Κ.Α.2017ΕΠ06600010

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΟΣΟΥ: 99.342,80€ (Χωρίς Φ.Π.Α ) και 123.185,07 € ( με Φ.Π.Α.)
Για την εκτέλεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ «ΜΑΚΕΔΩΝ» ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΙΡΡΑΣ
Δ. ΔΕΛΦΩΝ »
Στην ΛΑΜΙΑ σήμερα, στις Δέκα επτά του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

του 2019, ημέρα

ΠΕΜΠΤΗ, στο Γραφείο του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ οι παρακάτω υπογράφοντες:
Α. Ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ,
ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ), ΑΦΜ 997947718 Δ.Ο.Υ Λαμίας] σύμφωνα με την
παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων ,
Προμηθειών και Υπηρεσιών ( προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” και την
παρ. 1.ι του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», και αφ’ ετέρου,
Β. Η εργοληπτική επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΤΣΙΝΑΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΞΩΛΙΑΣ Α.Τ.Ε. G.T.
COSTRUCTIONS A.E. (S.A.) ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ΑΦΜ: 093361711
ης

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ,που εδρεύει 18
2441079284, με Α.Δ.Τ.

ΔΟΥ:

Αυγούστου 16 ΤΚ 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ , τηλ 2441028474, fax:

ΑΖ 782838

που αναδείχθηκε ανάδοχος κατασκευής του

προαναφερθέντος έργου, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κο Ευάγγελο Μανώλη δυνάμει του
330 /21-12-2018

Ειδικού

Πληρεξουσίου

του Συμβολαιογράφου Καρδίτσας Νικολάου

Αντωνόπουλου

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ
Τα ακόλουθα :
Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ , καλούμενος στο εξής
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά της και έχοντας υπόψη :
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1. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών
και Υπηρεσιών ( προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ”.)
2. Την με αριθμ. 62/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό 3/10-042017 ΑΔΑ: 7ΞΛΡ7ΛΗ-ΤΗΘ) με την οποία εγκρίθηκε η κατάρτιση του εθνικού σκέλους
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) έτους 2017 της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η πρόταση ένταξης του έργου στην
Συλλογική Απόφαση ΣΑΕΠ 066.
3. Την με αριθ. Πρωτ. 57692/23-5-2017 (ΑΔΑ : 6Φ7Ε465ΧΙ8-Ε2Ω) Συλλογική Απόφαση
Έργων, με την οποία εντάχθηκε το έργο στην ΣΑΕΠ066, με Κ.Α. 2017ΕΠ06600010 και
προϋπολογισμό 282.000,00€.
4. Την με αριθ. 286/2017/18-12-2017 (ΑΔΑ: ΩΣΚΓ7ΛΗ-ΑΕΓ) Απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεά Ελλάδας με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της
παρούσα Προγραμματικής Σύμβασης εγκρίνονται οι όροι της, η εξουσιοδότηση του κ.
Περιφερειάρχη για την υπογραφή της.
5. Η από 06-03-2018 Προγραμματική Σύμβαση4.
6. Την αριθ. 1077/14-5-2018 (πρακτικό 19, θέμα 13ον, ΑΔΑ: 69ΖΒ7ΛΗ-ΓΨ1) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία η
δημοπράτηση του έργου του θέματος με ανοικτή διαδικασία, η διακήρυξη και τα λοιπά
τεύχη της δημοπρασίας και η δαπάνη του εν λόγω έργου που συντάχτηκαν από την
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ της Π.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ και ορίσθηκε η Δ/νση Τεχνικών Έργων
της Π.Ε. Φωκίδας ως Αρχή που θα διενεργήσει την ηλεκτρονική δημοπρασία κατά τις
κείμενες διατάξεις μεταξύ των εργοληπτικών επιχειρήσεων με σύστημα προσφοράς
ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 13.2 της διακήρυξης
7. Την

υπ.

αριθμ.

122121/2087/25-05-2018

(ΑΔΑ:

6Λ9Τ7ΛΗ-Γ2Τ

–

ΑΔΑΜ:

18PROC003163146 2018-05-25) Περίληψη διακήρυξης με την οποία καθορίσθηκε η
διενέργεια διεξαγωγής του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου στις 2206-2018.
8. Την αριθ. 1607 (πρακτικό 28/ 16-07-2018, Θέμα 15ον , ΑΔΑ: 697Η7ΛΗ-ΙΗ1) απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε το
πρακτικό Ι της επιτροπής διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016
άρθρο 98 παράγραφος 1ε
9. Το υπ. αριθμ 01-08-2018 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ ,
με το, οποίο κλήθηκε ο ανάδοχος να προσκομίσει επικαιροποιημένα δικαιολογητικά
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.2 του Ν. 4412/2016 για την εξέτασή τους από
την ΕΔ ως ορίζεται στο άρθρο 23.2 -23.10 της εγκεκριμένης διακήρυξης
10. Την αριθ. 1905 (πρακτικό 34 /03-09-2018, Θέμα 13ον, ΑΔΑ: Ω12Π7ΛΗ-ΓΨΦ) απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε το
πρακτικό ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού, και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της
2
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δημοπρασίας, που έγινε στις 22-06-2018, υπέρ της ως άνω εργοληπτικής επιχείρησης
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΤΣΙΝΑΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΞΩΛΙΑΣ Α.Τ.Ε. G.T. COSTRUCTIONS A.E.
(S.A.) ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που αναδείχθηκε Ανάδοχος, με μέση
τεκμαρτή έκπτωση 56,32% και συνολική δαπάνη εργασιών ΣΠ=86.213,51€
(συμπεριλαμβανόμενων και των ΓΕ, ΟΕ

18% ) σύμφωνα με την διαδικασία που

προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία .
11. Την υπ’αριθμ 6747/138518/10-09-2018 απόφαση της Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας περί ελέγχου νομιμότητας της υπ’αριθμ. 1905/2018
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
12. Την υπ’αριθμ. 68/2018 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ¨Περί ελέγχου νομιμότητας της
διαδικασίας ανάδειξης του αναδόχου.
13. Το υπ’αριθμ. 287487/4987/07-12-2018 έγγραφο της υπηρεσίας , με το, οποίο κλήθηκε
ο ανάδοχος εντός 20 ημερών να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης.
14. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/ 7.06.2010) όπως αυτός
συμπληρώθηκε τροποποιήθηκε με το Ν. 4071/2012 « Ρυθμίσεις για την τοπική
ανάπτυξη , την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας
2009/50/ΕΚ» ( ΦΕΚ 85 Α΄/11-04-2012) .
15. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α /31-01-2013) « Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν
.....αρμοδιότητας των Περιφερειών» (ΦΕΚ 26 Α/31-01-2013), καθώς και την ερμηνευτική
αυτού εγκύκλιο αριθ. 6 /17-04-2013 του Υπ. Εσωτερικών.
16. Το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241
Α/27.12.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα .
17. Την

υπ’αριθμ.

Περιφερειάρχη

περί

156489/42234/13-07-201(ΦΕΚ
ανάθεσης

άσκησης

2485Β/19-07-2017)Απόφαση

αρμοδιοτήτων

στους

εκλεγμένους

Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Αναθέτει
Στο δεύτερο των συμβαλλομένων, εργοληπτική επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΤΣΙΝΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΞΩΛΙΑΣ Α.Τ.Ε. G.T. COSTRUCTIONS A.E. (S.A.) ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ » που θα αναφέρεται στο εξής ως «ανάδοχος», την εκτέλεση των εργασιών του
έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ «ΜΑΚΕΔΩΝ» ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΙΡΡΑΣ Δ. ΔΕΛΦΩΝ » αντί
του ποσού: ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ
ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (99.342,80 € - Χωρίς Φ.Π.Α.). το οποίο αναλύεται ως εξής:
Αξία εργασιών

73.062.30€

Γενικά Έξοδα & Όφελος εργολαβικό (18%)

13.151.21€

ΑΘΡΟΙΣΜΑ Ι

86.213,51€

Απρόβλεπτα (15%)

12.932,03€
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99.145,54€

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΙΙ
Δαπάνη αναθεώρησης

197,26€

ΣΥΝΟΛΟ

99.342,80€

Δαπάνη ΦΠΑ 24%

23.842,27€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

123.185,07€

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο του έργου.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων, «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΤΣΙΝΑΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΞΩΛΙΑΣ
Α.Τ.Ε. G.T. COSTRUCTIONS A.E. (S.A.) ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » αφού έλαβε
υπόψη τα ανωτέρω δ η λ ώ ν ε ι ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα
1. Την ανάθεση, στην εργοληπτική επιχείρηση που εκπροσωπεί, της εκτέλεσης του έργου
σύμφωνα

με

τους

όρους

και

τις

διατάξεις

των

τευχών

της

μελέτης

δημοπρατήσεως, το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών ( προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ ) , καθώς και κάθε σχετική με τα Δημόσια έργα διάταξη, όπως
τροποποιήθηκαν και ίσχυαν κατά την ημέρα της δημοπράτησης και σύμφωνα με τις
υποδείξεις της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας.
2. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον ανάδοχο του
έργου και ότι δεν δικαιούται να προσβάλλει τα εις την παρούσα σύμβαση και στα
συμβατικά τεύχη αναφερόμενα.
3. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει πλήρως


Τα συμβατικά τεύχη



Τις τοπικές και ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου



Τα κυκλοφοριακά προβλήματα της περιοχής του έργου



Τους χώρους και περιοχές που βρίσκονται πλησίον ή και μακράν του έργου τους
οποίους είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσει για την εξ αυτών προμήθεια των πάσης
φύσεως υλικών .



Οτιδήποτε άλλο έπρεπε να διερευνήσει και να μελετήσει από τα αναφερόμενα στην
ΕΣΥ του έργου. Τους τρόπους επιστημονικής οργάνωσης της διοίκησης κατασκευής
του έργου ώστε να τηρηθούν απαρέγκλιτά οι ειδικοί όροι δημοπράτησης του έργου
,όπως αυτοί περιγράφονται στην ΕΣΥ του έργου. Οι όροι αυτοί προσαρτώνται και
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης αυτής.

4. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την εξεύρεση των
πηγών λήψεως των πάσης φύσεως υλικών που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του
έργου , ανεξαρτήτως αποστάσεων από το έργο και ότι όλες οι σχετικές δαπάνες
βαρύνουν αποκλειστικά αυτή
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5. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος
πάσης φύσεως χρησιμοποιούμενων υλικών

για την ποιότητα των

καθώς και για την ποιότητα των

κατασκευών που απαρτίζουν το όλο έργο ,οι οποίες πρέπει να ικανοποιούν πλήρως τις
ισχύουσες προδιαγραφές.
6. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία , περί μέτρων ασφαλείας της
κυκλοφορίας στα υπ. αυτής κατασκευαζόμενα , συντηρούμενα ή χρησιμοποιούμενα
οδικά τμήματα καθώς και εντός των καθαρώς εργοταξιακών χώρων. Επίσης θα
εφαρμόσει πιστά τα αναφερόμενα στην ΕΣΥ του έργου σε συνδυασμό με τις σχετικές
εγκυκλίους και προδιαγραφές για την εργοταξιακή σήμανση και τα μέτρα υγιεινής και
ασφάλειας ,καθώς και τις εντολές και υποδείξεις της υπηρεσίας.
7. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικά και αστικά για
οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών
διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων της καθ΄ όλη την διάρκεια του έργου , εντός ή
εκτός των εργοταξιακών χώρων
8. Ότι τα όλα τα στοιχεία που απαιτούνται και που κατατέθηκαν πριν την υπογραφή της
σύμβασης είναι νόμιμα , ορθά και ακριβή και ουδαμού έρχονται σε αντίθεση με τους
όρους των τευχών δημοπράτησης , και ότι πάντως , έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος
ή αντίθεση αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική
του μέριμνα , ευθύνη και δαπάνη απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από της γνώσεως
του σημείου αντίθεσης .
9. Ότι ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου
και γενικότερα

για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του

περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου (όπου απαιτείται)
10. Ότι ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που
περιγράφονται στα τεύχη δημοπράτησης του έργου με την σειρά ισχύος που
αναφέρεται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης δημοπρασίας (Δ.Δ)., καθώς και τις κατά
περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του .
Η συνολική προθεσμία για την εκτέλεση του έργου ορίζεται σε ΕΙΚΟΣΙ (20) ΜΗΝΕΣ από την
ημέρα υπογραφής της παρούσας Σύμβασης. Οι επί μέρους τμηματικές προθεσμίες ισχύουν,
όπως αυτές ορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.,
Η υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, καθώς και των επί μέρους
τμηματικών προθεσμιών, από υπαιτιότητα του αναδόχου, επιφέρουν την επιβολή ποινικής
ρήτρας, όπως ορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. και στην ισχύουσα νομοθεσία (άρθρα
147 και 148 του Ν.4412/2016)
Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης της εγκεκριμένης
προθεσμίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό ( 15%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και
επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις (20%) της προβλεπόμενης από την
σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. Ως μέση ημερήσια αξία νοείται το πηλίκο της αξίας
5
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της σύμβασης δηλαδή του συνολικού χρηματικού ποσού της σύμβασης, μαζί με το ποσό των
συμπληρωματικών συμβάσεων και χωρίς το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), προς την
εγκεκριμένη προθεσμία του έργου. Ήτοι για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας
είναι 24,84€ για τις πρώτες εκατόν είκοσι (120) ημέρες. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα
δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσμίας, η ποινική ρήτρα για κάθε
ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό ( 20%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. Ήτοι 33,11€
για τις επόμενες ενενήντα (90 ) ημέρες.
Το σύνολο των ποινικών ρητρών που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής
προθεσμίας είναι 5.961,00€
Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 146§ 4 του Ν. 4412 /2016 εφόσον ο ανάδοχος παραλείπει την
υποχρέωση του για την καθημερινή τήρηση ημερολογίου , επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα
που καθορίζεται στα συμβατικά τεύχη και δεν μπορεί μα είναι μικρότερη των εκατό (100),
ούτε ανώτερη των πεντακοσίων ( 500) ΕΥΡΩ , για κάθε ημέρα παράλειψης .
Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από
την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Σύμβασης χρονοδιάγραμμα κατασκευής του
έργου σύμφωνα με τις ορισθείσες προθεσμίες.
Ο ανάδοχος θα αναρτήσει στο έργο, με δαπάνη του, πινακίδα ενημερωτική, σύμφωνα με τις
οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
Ο ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης αυτής επαναβεβαιώνει ότι διερεύνησε, εξέτασε
και γνωρίζει πλήρως τις τοπικές συνθήκες, τις δυσχέρειες και τον τρόπο εκτέλεσης των επί
μέρους έργων όπως αναφέρεται ανωτέρω
Ο ανάδοχος δήλωσε ως έδρα της επιχείρησης την Καρδίτσα, 18ης Αυγούστου 16 ΤΚ 43100 ,
τηλ 2441028474 & fax: 2441079284 και διόρισε αντίκλητο τον Δημήτριο Ψιμούλη του
Αναργύρου, καταθέτοντας και την σχετική δήλωση αποδοχής διορισμού του από τον αντίκλητο.
Ο ανάδοχος για την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης, κατέθεσε στην Υπηρεσία
με την υπογραφή της παρούσας, την παρακάτω Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των
εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 72 παραγ. β του Ν 4412/2016 :

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΓΓΥΗΤΗΣ

ΠΟΣΟΥ €

9612

18-12-2018

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

4.958,00 €

9617

20-12-2018

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε

ΣΥΝΟΛΟ :

9.14 €

4.967.14 €

Η παραπάνω εγγυητική επιστολή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε απαίτηση του
Ελληνικού Δημοσίου κατά του δευτέρου των συμβαλλομένων, που θα προκύψει εξ αιτίας της
6
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ενασχόλησής του με το έργο και ισχύει για την συνολική διάρκεια εκτέλεσης του έργου που
αναφέρεται ανωτέρω με τυχόν εγκεκριμένες παρατάσεις και για το χρόνο εγγύησης του έργου
(15 μήνες). Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται με την έγκριση του
πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.
Τα τέλη και δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου και οιασδήποτε φύσεως Νομικού Προσώπου ή
Οργανισμού, η χαρτοσήμανση και λοιπά έξοδα του συμφωνητικού, βαρύνουν τον ανάδοχο, τον
οποίο επίσης βαρύνουν όλες οι συμβατικές και νόμιμες κρατήσεις, καθώς και τα έξοδα
δημοσίευσης στον τύπο των περιληπτικών διακηρύξεων της δημοπρασίας.
Για το συγκεκριμένο έργο είναι δυνατή η χρησιμοποίηση των επί έλασσον δαπανών σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στο άρθρο 156 του Ν.4412/2016.
Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες

διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
Η υπόψη εργολαβία που συστήνεται με την παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις
πιστώσεις ΣΑΕΠ- 066 με ενάριθμο 2017ΕΠ06600010 και υπόκεινται σε όλες τις σχετικές
κρατήσεις υπέρ τρίτων και του Δημοσίου , νόμιμους φόρους , τέλη , εισφορές ,κλπ καθώς και
κράτηση 6 τοις χιλίοις επί των εκτελούμενων έργων
Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση τυχόν διαφορών είναι τα Διοικητικά Εφετεία της έδρας του
κυρίου του έργου.
Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους δύο συμβαλλομένους σε
τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία, ένα (1) έλαβε ο ανάδοχος.
ΑΜΦΙΣΣΑ
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Για την εταιρείας ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β.
ΤΣΙΝΑΣ Α.Τ.Ε. G.T. COSTRUCTIONS
A.E. (S.A.) ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
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