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ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 4.721.717,17 € ΜΕ Φ.Π.Α.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ»
Στο Κιλκίς σήμερα την 29η του μηνός Ιουνίου του έτους 2012 ημέρα Παρασκευή
και ώρα 10.00 π.μ. οι συμβαλλόμενοι:
α) Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κιλκίς ( Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς), που
έχει την έδρα στο Κιλκίς (1ο Χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση) και εκπροσωπείται νόμιμα
από τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του κ. Κωνσταντίνο
Παπαδόπουλο, ως Φορέας Υλοποίησης του Έργου,
β) Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Δέλτα ( Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου
Δέλτα), που έχει την έδρα στη Χαλάστρα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του κ. Πέτρο Καστελιάνο, ως Κύριος του Έργου
και
γ) Η κοινοπραξία Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. – Ε.Τ.ΕΡ. Α.Ε. με έδρα τη
Θεσσαλονίκη, οδός Βούλγαρη 33 τηλ. 2310302424, τηλεμοιότυπο 2310330630 και
εκπροσωπείται νόμιμα Σπυρίδων Κολοβός, Νόμιμο Εκπρόσωπο ως Ανάδοχος του
Έργου,
συμφωνούν τα παρακάτω:
Ο Φορέας Υλοποίησης με τον Κύριο του Έργου έχουν συνάψει Προγραμματική
Σύμβαση του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007, σύμφωνα με την οποία και οι δύο είναι
άμεσα συμβαλλόμενοι με τον Ανάδοχο του Έργου (ειδική σχέση).
Στις 27 Δεκεμβρίου 2011 διενεργήθηκε στο Κιλκίς διαγωνισμός για την ανάληψη του
έργου : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ»,
προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 4.895.000,00 € με το σύστημα «με αξιολόγηση
προσφορών και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά» και τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης
της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (ΚΔΕ)». Τις διατάξεις περί
ονομαστικοποίησης των μετοχών των εργοληπτικών επιχειρήσεων με μορφή Α.Ε. και
του ελέγχου της τυχόν ύπαρξης ασυμβίβαστων ιδιοτήτων από το Εθνικό Συμβούλιο
Ραδιοτηλεόρασης κ.λ.π. [ άρθρο 20 παρ. 7 και 31 - 34 του ν. 3669/08 και η Κ.Υ.Α.
20977/23-82007 των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β' / 1673 / 23-82007) "περί των Δικαιολογητικών για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005,
όπως τροποποιήθηκε με το N.3414/2005'' και απόφαση

αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/05 (Φ.Ε.Κ. ΒΊ590)]. Τις διατάξεις Ν. 1642/86 για το
Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α' 25/86). Το προεδρικό διάταγμα Π.Δ. 59/2007 (ΦΕΚ Α’ 63/07) περί
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της
ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Το άρθρο 8 του Ν.
2741/1999 (προσυμβατικός έλεγχος) (ΦΕΚ 199 Α’/28-9-1999), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
Η κοινοπραξία Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. - ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Α.Ε., αναδείχτηκε ανάδοχος για την ανάληψη του έργου :

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ»
Η συμβατική αξία του έργου ανέρχεται σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου
στο ποσό των 4.721.717,17 € για την υλοποίηση του έργου.
Η Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς με την υπ΄ αριθμ. 33/2012 απόφαση του Δ.Σ. η οποία έλαβε
υπόψη το 3/2012 Πρακτικό Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση κατακύρωσε την
ανάθεση της κατασκευής του έργου σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού στην
κοινοπραξία Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. - ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε.
Η σύναψη σύμβασης εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ. 120498 15-06-2012 Σύμφωνη
γνώμη της Ε.Δ.Α. του Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη.
Με την σύμβαση αυτή συμφωνούνται οι όροι εκτέλεσης και κατασκευής του έργου
σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού της 27 Δεκεμβρίου 2011
και την προσφορά του αναδόχου στον διαγωνισμό αυτό.
Ειδικότερα το έργο θα εκτελεστεί με τους παρακάτω όρους:
1) Η κατασκευή του διέπεται και από τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 στην
παράγραφο 5.2 της Διακήρυξης της Δημοπρασίας με την σειρά που αναφέρονται
σ΄ αυτό η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως εξής:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Το παρόν συμφωνητικό.
Η Διακήρυξη του Έργου.
Η Οικονομική Προσφορά του Έργου (Έντυπο Προσφοράς και Τιμολόγιο
Προσφοράς Κατ’ αποκοπή Εργασιών), που χορηγείται από την Υπηρεσία,
όπως έχει συμπληρωθεί από τον ανάδοχο
Το Τιμολόγιο Μελέτης και ο Προϋπολογισμός Μελέτης.
Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ.
Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
Ο Κανονισμός Μελέτης.
Η Τεχνική Μελέτη Προσφοράς του αναδόχου
Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την
υπηρεσία και οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από
τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη
ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών
του έργου.
Το Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό
τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

Επιπρόσθετα πρέπει να τηρούνται πιστά τα αναφερόμενα στην απόφαση
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
2) Η αμοιβή του αναδόχου θα υπολογιστεί με βάσει τις τιμές στις ομάδες του
προϋπολογισμού μελέτης που προσέφερε, ήτοι:

ΚΑΤΑΠΟΚΟΠΗ ΤΜΗΜΑ
ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1
ΓΕ & ΟΕ (18%)
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2

1.220.000,00
90.000,00
800.000,00
200.000,00
250.000,00
2.560.000,00
460.800,00
3.020.800,00

ΕΠΙΜΕΤΡΗΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
ΑΓΩΓΟΙ
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1
ΓΕ & ΟΕ (18%)
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2

123.213,60
32.382,34
27.340,80
182.936,74
32.928,61
215.865,35

Στα ανωτέρω ποσά προστίθεται αναθεώρηση και ο αναλογούν ΦΠΑ.
3) Η υπ΄ αριθμ. 512474 του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων
(Ε.Τ.Α.Α.) εγγυητική επιστολή συνολικής αξίας Εκατόν Ενενήντα Δύο χιλιάδων
Εννιακοσίων Σαράντα Ευρώ (192.940,00 €) για την καλή εκτέλεση, και σύμφωνα
με τους όρους του διαγωνισμού και της σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας η
οποία κατατέθηκε σήμερα και θα επιστραφεί μ΄ αυτόν σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις του Ν.1418/84 και του Π.Δ. 609/85 τον Ν.2229/94, τον Ν.2940/2001 και
το άρθρο 4 του Ν.3263/2004 και τις μετέπειτα σχετικές εγκυκλίους.
4) Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί με ακρίβεια τις διατάξεις που ισχύουν
για την εκτέλεση του έργου (Ν.1418/84, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 171/87, και του Ν.
2229/94,Ν.3263/2004 κ.λ.π.) που συμπληρώνονται με τους όρους της Ε.Σ.Υ. και
λοιπών τευχών δημοπράτησης και κάθε ισχύουσα διάταξη και εγκύκλιο περί
Δημοσίων Έργων.
5) Η προθεσμία ολοκληρωτικής κατασκευής του έργου ορίζεται σε Δεκαοκτώ
μήνες (18) από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Με το χρονοδιάγραμμα κατασκευής που θα εγκριθεί από την ΔΕΥΑ Κιλκίς και
καθορίζει την προθεσμία εκτέλεσης των επί μέρους εργασιών στα πλαίσια της.
Σε περίπτωση καθυστέρησης του έργου, πέραν από την παραπάνω προθεσμία
επιβάλλεται στον ανάδοχο οι ποινικές ρήτρες, που ορίζονται στο άρθρο 5 παρ. 2
του Ν.3263/2004.
Παράταση της συμβατικής προθεσμίας χορηγείται μόνον για εξαιρετικούς λόγους,
κατόπιν αίτησης του αναδόχου και εισήγησης της επιβλέπουσας Υπηρεσίας με
απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης εγκρινόμενης με απόφαση του Γ.Γ. της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εφαρμοζομένων ανάλογα των διατάξεων του
Ν. 3669/08.
7) Πρόσθετοι όροι
Ο Ανάδοχος υποχρεούται:

Α) Να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και προφύλαξης για την
διατήρηση των υπαρχόντων δικτύων.
Β) Να τηρήσει τις « Τεχνικές Προδιαγραφές» που έχει παραλάβει με τα τεύχη
δημοπράτησης του έργου.
8) Αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς, που ενδεχόμενα θα προκύψει ανάμεσα
στη Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, τη Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δέλτα και στον ανάδοχο από την
εκτέλεση του έργου αναγνωρίζονται τα κάθε φορά αρμόδια δικαστήρια της πόλης
της Θεσσαλονίκης.
Το συμφωνητικό αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε σε επτά (7) όμοια αντίγραφα,
από τα οποία επτά (7) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας του Φορέα
Υλοποίησης, ένα αντίτυπο έλαβε ο κύριος του Έργου και ένα αντίτυπο έλαβε ο
Ανάδοχος.
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