ΑΔΑ: 75ΔΩΩΨΖ-1Φ8

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.01.09 14:21:43
EET
Reason:
Location: Athens

Βούλα , 05/01/2017
Αριθ. Πρωτ.: 342

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.
Ταχ. Δ/νση: Βασ. Κων/νου 25, Βάρη
Ταχ. Κώδικας:166 72
Πληρ. Άρης Μέμος
Τηλ.:213 2030465
Fax : 213 2030439

ΕΡΓΟ: «Ανάπλαση Πλατείας Βάρκιζας
ΔΕ Βάρης»
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
Κ/ξία «Νικόλαος Γαλάνης του Δημητρίου
– Μαρία Τζίκα του Αναστασίου»

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΥΡΩ : 127.731,00 (με ΦΠΑ)

ΠΟΣΟ
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΦΠΑ (24%)
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΑ ΕΥΡΩ
(Εγκ 36/13-12-01)ΕΡΓΟΥ (ΜΕ
ΦΠΑ)

71.710,27
12.907,85
84.618,12
12.692,72
5.198,00
102.508,84
500,00
103.008,84
24.722,12
127.730,96
127.731,00

Στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 05 του μηνός Ιανουαρίου 2016 ημέρα Πέμπτη οι
πιο κάτω υπογεγραμμένοι:
I. Ο κ. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ενεργώντας με την ιδιότητα του
Δημάρχου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
και
II. Ο εκπρόσωπος της Κοινοπραξίας «Νικόλαος Γαλάνης του Δημητρίου – Μαρία Τζίκα
του Αναστασίου» κα. Μαρία Τζίκα Δημοσίων Έργων με έδρα στην Βούλα Οδό
Πατρόκλου 9, 16673, με τηλ. 2108990107 και φαξ: 2108990310 με Α.Φ.Μ. 997161501
Δ.Ο.Υ.: Γλυφάδας ,καλούμενος εφεξής ανάδοχος έχοντας υπ’ όψη:
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1.

Το Ν.1418/84 και τα εκτελεστικά του ΠΔ 609/85 και ΠΔ 171/87 περί εκτελέσεως
Δημ. Έργων και ειδικότερα τα άρθρο 5 του 1418/84, το άρθρο 26 του ΠΔ 609/85
καθώς και το άρθρο 7 του ΠΔ 171/87 για τις συμβάσεις κατασκευής των έργων, τον
Ν.3263/04 και το άρθρο 30 του Ν 3669/2008.
2. Την υπ΄αρ.159/2015 μελέτη του έργου που συντάχθηκε από την Διεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.
3. Την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2015 από το Δημοτικό
Συμβούλιο με αρ.αποφ 407/2014 και ΑΔΑ:6ΒΣ6ΩΨΖ-2ΤΚ.
4. Την κατάρτιση και ψήφιση των προϋπολογισμών του οικονομικού έτους 2015 του
Δήμου Βάρης –Βούλας-Βουλιαγμένης από το Δημοτικό Συμβούλιο με αρ.αποφ.
499/2014 και ΑΔΑ:7Σ75ΩΨΖ-ΦΣΟ και του έτους οικονομικού έτους 2016 του
Δήμου Βάρης –Βούλας-Βουλιαγμένης από το Δημοτικό Συμβούλιο με αρ.αποφ.
681/2015 και ΑΔΑ: ΩΣΟ0ΩΨΖ-ΝΘΞ.
5. Την κατάρτιση και ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος 2016 του Δήμου Βάρης –
Βούλας-Βουλιαγμένης από το Δημοτικό Συμβούλιο με αρ. Αποφ. 11/2016 και ΑΔΑ:
79ΜΘΩΨΖ-ΠΟΤ και την 1η αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2016 με αρ. Αποφ.
13/2016 και ΑΔΑ: 7Κ7ΣΩΨΖ-0ΤΘ καθώς επίσης και την 2η αναμόρφωση
Προϋπολογισμού 2016 με αρ. Αποφ. 119/2016 και ΑΔΑ: 7Λ3ΟΩΨΖ-Ο70
6. Την διαβίβαση της μελέτης προς το Τοπικό Συμβούλιο Δ.Ε. Βάρης και την
Επιτροπή Διαβούλευσης με αρ. πρωτ. 41826/25-9-2015.
7. Την απόφαση 55/2015 του Τοπικού Συμβουλίου Δ.Ε. Βάρης έγκρισης του Έργου.
8. Την απόφαση 17/2015 της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης έγκρισης του
Έργου.
9. Την διαβίβαση της μελέτης προς Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με αρ. πρωτ. 46979/2610-2015.
10. Την απόφαση 666/2015 του Δημ. Συμβουλίου της έγκρισης μελέτης.
11. Την εισήγηση για το Δημοτικό Συμβούλιο της έγκρισης Διενέργειας του
Διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 49661/12-11-2015 και αποδεικτικό Δημοσίευσης
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ 15REQ003330255/ 2015-11-18.
12. Την έγκριση της διενέργειας του διαγωνισμού του έργου από το Δημοτικό
Συμβούλιο με αρ. αποφ 701/2015.
13. Το εισηγητικό από την Τ.Υ. για την έγκριση :α) Διάθεση πίστωσης και δέσμευσης
του ποσού των 300.000,00 € με Κ.Α. 30-7322.030 β) των τεχνικών προδιαγραφών
γ) των όρων διακήρυξης της διενέργειας του διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση
Πλατείας Βάρκιζας ΔΕ Βάρης» με αρ.πρωτ. 50201/17-11-2015.
14. Την 464/2015 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν : α) Η
διάθεση πίστωσης και δέσμευσης του ποσού των 300.000,00 € β) οι τεχνικές
προδιαγραφές γ) οι όροι διακήρυξης της διενέργειας του διαγωνισμού του έργου
«Ανάπλαση Πλατείας Βάρκιζας ΔΕ Βάρης» με ΑΔΑ:7ΞΒΒΩΨΖ-7ΩΝ.
15. Την περίληψη της διακήρυξης με αρ.πρωτ. 12277/28-03-2016 και
ΑΔΑ:7ΧΛ7ΩΨΖ-ΚΔ6.
16. Το με αρ. πρωτ. 54614/11-12-2015 αίτημα για έγκριση εργασιών από ΚΣΤ Εφορία
Αρχαιοτήτων.
17. Το με αρ. πρωτ. 54612/11-12-2015 αίτημα για έγκριση εργασιών από Περιφέρεια
Αττικής.
18. Το με αρ. πρωτ. 54615/11-12-2015 αίτημα για έγκριση εργασιών από Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
19. Ανακοίνωση Προέδρου Επιτροπής Διαγωνισμού με αρ . Πρωτ. 57013/29-12-2015.
20. Η με αρ. Αποφ. 539/2015 Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού με αρ.
πρωτ. 57180/30-12-2015.
21. Εισήγηση προς Οικ. Επιτροπή για ακύρωση διαγωνισμού και ορισμός νέας Ημ/νίας
με αρ. πρωτ. 873/12-01-2016
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22. Απόφαση Οικ. Επιτροπής για Ακύρωση διαγωνισμού και Ορισμός νέας Ημ/νίας με
το αρ. πρωτ. 1862/19-1-2016 ΑΔΑ:7ΨΘΔΩΨΖ-ΘΥ6.
23. Περιληπτική Διακήρυξη με αρ. πρωτ. 2167/20-1-2016 και ΑΔΑ:ΩΣΒ3ΩΨΖ-5ΒΔ
24. Το διαβιβαστικό της δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης στην εφημερίδα
«Ηχώ των Δημοπρασιών» με αρ. πρωτ. 2157/20-01-2016 η οποία θα μεριμνήσει για
την δημοσίευση: α) στην Ελεύθερη Ώρα β) στην Αυγή και γ) Στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
25. Το διαβιβαστικό της δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης στις εφημερίδες α)
Επίκαιρα και β) Εβδόμη με αρ.πρωτ.2156/20-1-2016.
26. Το υπ’ αριθμό 517/3-2-2016 έγγραφο της ΠΕΔΜΕΔΕ προς ακύρωση του
διαγωνισμού
27. Απόφαση Οικ. Επιτροπής με αρ. Πρωτ. 4818/5-2-2016 για ακύρωση του
διαγωνισμού.
28. Ανακοίνωση ακύρωσης διαγωνισμού με αριθμό πρωτ. 4999/8-2-2016
29. Την 42/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ακύρωσης του διαγωνισμού.
30. Το υπ’ αριθμό 6859/18-2-2016 έγγραφο της Τ.Υ. για έγκριση διενέργειας
διαγωνισμού.
31. Το υπ’ αριθμό 7784/24-2-2016 έγγραφο της Τ.Υ. για διαβίβαση σχεδίου
Διακήρυξης προς Νομική Υπηρεσία.
32. Το υπ’ αριθμό 11192/18-3-2016 έγγραφο της Τ.Υ. για έγκριση διάθεσης 300.000€
και διάθεσης πίστωσης 200.000€ για το 2016 και όρων διακήρυξης για το έργο.
33. Την ανακοίνωση του προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού με αρ.πρωτ.16084/2104-2016 της ανάρτησης του πρακτικού του διαγωνισμού συμπεριλαμβανομένων
των: α) πίνακα μειοδοτών και β) έντυπο πρακτικού δημοπράτησης έργου.
34. Το εισηγητικό της επιτροπής διαγωνισμού προς την οικονομική επιτροπή με
αρ.πρωτ.17173/28-04-2016 για την έγκριση του πρακτικού διεξαγωγής του
διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Βάρκιζας Δ.Ε. Βάρης»
συμπεριλαμβανομένου και τον έλεγχο των εγγυητικών συμμετοχής των
συμμετεχόντων.
35. Τα έντυπα οικονομικής προσφοράς των 19 συμμετεχόντων.
36. Την 162/2016 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το
πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα
δημοπρασίας με την ανάδειξη αναδόχου.
37. Τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης με αρ.162/2016 της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Βάρης –Βούλας _βουλιαγμένης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Αττικής με αρ. πρωτ. 38480/14515/24-05-2016.
38. Την ενημέρωση με αρ. πρωτ. 26331/30-06-2016 των δεκαοκτώ συμμετεχόντων,
εκτός του προσωρινού μειοδότη, για την έγκριση με αρ.162/2016 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της κατακύρωσης του αποτελέσματος και την ανάδειξη
προσωρινού μειοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 4.2α της διακήρυξης του έργου.
39. Τον έλεγχο και την βεβαίωση της εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης του έργου από την ηλεκτρονική ιστοσελίδα του ΤΣΜΕΔΕ με αρ.
πρωτ 152604/16-12-2016 .
συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα παρακάτω:
O πρώτος των συμβαλλομένων με την πιο πάνω ιδιότητά του αναθέτει στον δεύτερο την
εκτέλεση του παραπάνω έργου.
Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους Ν.3669/08 & 4281/14 τα τεύχη της υπ΄αρ.
Α.Μ:159/2015 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας , τις ισχύουσες Π.Τ.Π. τις οδηγίες της
επίβλεψης και την προσφορά του Αναδόχου.
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Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από Ίδιοι Πόροι και επί πλέον των τιμών του
τιμολογίου θα καταβληθεί για Γενικά Έξοδα και Όφελος Εργολάβου ποσοστό 18 %.
Προκαταβολή δεν προβλέπεται να δοθεί.
Η πληρωμή των οφειλομένων στον ανάδοχο ποσών από εργασίες που εκτελέστηκαν θα
γίνεται μετά την λήξη κάθε μήνα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ.3 του
Ν.3669/08.
Η αποπεράτωση του έργου θα γίνει εντός δώδεκα μηνών (12) μηνών από την υπογραφή
της σύμβασης , όπως ορίζεται στην παρ.1 του άρθρου 46 του Ν3669/2008.
Κατά την διάρκεια του έργου και μέχρι τη λήξη της συνολικής προθεσμίας πρέπει να έχουν
γίνει όλες οι εργαστηριακές δοκιμές του έργου που προβλέπονται είτε από την Ε.Σ.Υ., είτε
από τις ισχύουσες Π.Τ.Π. (άρθρο 48 παρ.3 του Ν.3669/08). Επίσης με μέριμνα του
αναδόχου καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου τηρείται καθημερινά ημερολόγιο έργου σύμφωνα
με το άρθρο 47 του Ν.3669/2008.
Για κάθε μέρα υπέρβασης από τον ανάδοχο της συνολικής προθεσμίας και των τμηματικών
προθεσμιών, επιβάλλεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με τα τεύχη και του όρους διακήρυξης
και δημοπράτησης. Σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ.2 του Ν.3669/08 και πέραν και αυτού του
χρόνου ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του
Ν.3669/08.
Παρατάσεις στη συνολική προθεσμία δίνονται μόνον αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του
άρθρου 48 παρ.8 του Ν.3669/08.
Εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την εκκίνηση της προθεσμίας, ο ανάδοχος οφείλει να
καταθέσει στην επιβλέπουσα Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου υπό μορφή
τετραγωνικού πίνακα συνοδευόμενο από γραμμικό διάγραμμα και τεχνική έκθεση,
εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 46 του Ν.3669/08.Στο
χρονοδιάγραμμα αυτό θα τηρούνται εκτός της συνολικής προθεσμίας και οι τυχόν από την
διακήρυξη ή την Ε.Σ.Υ. προβλεπόμενες τμηματικές προθεσμίες.
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 74 του Ν.3669/08.
Ο δεύτερος των συμβαλλομένων ανάδοχος του έργου, δέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους πιο
πάνω όρους της σύμβασης, δηλώνει σαν αντίκλητό του για την παραλαβή εγγράφων της
Υπηρεσίας την Μαρία Τζίκα με Α.Δ.Τ ΑΙ593756/14-12-2010 και καταθέτει την υπ΄
αριθμό 1717599/02-12-2016 Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΣΜΕΔΕ
ποσού #5.136,00# € .
Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε 6 (έξι) αντίγραφα, πρωτοκολλήθηκε και ο Ανάδοχος
πήρε δύο αντίγραφα.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

…………………………………...

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ
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