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ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για την « Συντήρηση και επισκευή αρδευτικών
γεωτρήσεων Δημοτικής Ενότητας Εξαπλατάνου » ποσού 19.576,07 χωρίς το ΦΠΑ
( 24.274,33 με το ΦΠΑ).

Σήμερα 23 Μαΐου 2017
και ημέρα
Κατάστημα του Δήμου Αλμωπίας μεταξύ των:

Τρίτη

στο Δημοτικό

Α) ΜΠΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ , Δημάρχου , νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου Αλμωπίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 ( Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και
Β) ΠΑΥΛΙΔΗ ΣΩΚΡΑΤΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ με έδρα την Αριδαία ( Παύλου Μελά 14) Α.Φ.Μ.
027939154 , Δ.Ο.Υ ΕΔΕΣΣΑΣ , στον οποίo κατακυρώθηκε η παροχή της υπηρεσίας για την «
Συντήρηση και επισκευή αρδευτικών γεωτρήσεων Δ.Ε. Εξαπλατάνου » με την υπ’
αριθμό 689/17-5-2017, ΑΔΑ: 7ΞΘΡΩΨΩ – Γ6Ω απόφαση του Δημάρχου .
Ο πρώτος των συμβαλλομένων, έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.
2. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.
3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
3. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008.
4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120.
5. Την αριθμ.1521/17-6-2015 , ΑΔΑ: 785ΘΩΨΩ-Φ5Γ απόφαση Δημάρχου περί εκχώρησης εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών , Αγροτικής
Ανάπτυξης Προγραμματισμού και Κοινωνικής Προστασίας
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6. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

« Συντήρηση και επισκευή αρδευτικών γεωτρήσεων Δ.Ε. Εξαπλατάνου ».
Την αριθ. 24/2017 μελέτη-προϋπολογισμό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο « Συντήρηση και επισκευή αρδευτικών γεωτρήσεων Δ.Ε. Εξαπλατάνου » .
ποσού 24.519,52 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Την εξασφαλισμένη πίστωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στον
ΚΑ 25.7636.0011.
Την αριθ. 83/2017, ΑΔΑ: Ω5ΔΔΩΨΩ-ΚΤΤ , Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για τη
διάθεση της πίστωσης.
Την έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος με ΑΔΑΜ 17REQ006128308.
Την αριθ. Πρωτ. 9599/9-5-2017 πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς.
Την αριθμ. 9937/12-5-2017 προσφορά που υποβλήθηκε.
Την αρ. 689/17-5-2017, ΑΔΑ: 7ΞΘΡΩΨΩ-Γ6Ω απόφαση Δημάρχου με την οποία έγινε
η απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο « Συντήρηση και επισκευή αρδευτικών γεωτρήσεων Δ.Ε. Εξαπλατάνου ».
Την υπ’αριθ. 10290/17-5-2017 Πρόσκληση υπογραφής σύμβασης του Δήμου μας.
Την αριθμ.9937/12-5-2017 προσφορά της επιχείρησης « ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ » η
οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης ( ένα) 1% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού
της εργασίας.

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω
Άρθρο 1
Αντικείμενο
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η «Συντήρηση και επισκευή Αρδευτικών
Γεωτρήσεων Δημοτικής Ενότητας Εξαπλατάνου » η οποία θα εκτελεστεί σύμφωνα με την
24/2017 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και των παραρτημάτων της.
Ο ανάδοχος της εργασίας, θα εκτελέσει την ανωτέρω εργασία , με την διαδικασία που
προβλέπεται στην ανωτέρω μελέτη και τα παραρτήματα της (Α-Β-Γ).

Άρθρο 2
Διάρκεια
Η παρούσα σύμβαση θα έχει χρονική διάρκεια έξι (6) μήνες από την υπογραφή της όπως
αναλυτικά αναφέρεται στην 24/2017 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου..
Άρθρο 3
Αμοιβή
Ως αμοιβή του αντισυμβαλλόμενου ορίζεται το ποσό των 24.274,33 € με το ΦΠΑ (24%), για
την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών «Συντήρηση και επισκευή
αρδευτικών
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γεωτρήσεων Δημοτικής Ενότητας Εξαπλατάνου», για τη συνολική ποσότητα υπηρεσιών
που έχουν προβλεφθεί στην 24/2017 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Σε περίπτωση που η παροχή υπηρεσιών γίνει για μικρότερη ποσότητα η αμοιβή του
αντισυμβαλλόμενου θα προσδιορίζεται αναλογικά.

Άρθρο 4
Τρόπος καταβολής αμοιβής
1. Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται περιοδικά, μετά την έκδοση του σχετικού παραστατικού,
σε συνάρτηση με την εκτέλεση των εργασιών και την βεβαίωση από την αρμόδια επιτροπή
του Δήμου για την καλή εκτέλεσή της.
2. Η αμοιβή της αντισυμβαλλόμενης υπόκειται στις κατά νόμο κρατήσεις (φόρος εισοδήματος
κ.λ.π.).
Άρθρο 5
Υποχρεώσεις συμβαλλομένων
Α. Του αντισυμβαλλόμενου
Ο ανάδοχος της εργασίας, θα εκτελέσει την ανωτέρω εργασία , σύμφωνα με την 24/2017
μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και των παραρτημάτων της (Α-Β-Γ) η
οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.
Β. Του Δήμου
Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος, εφόσον βεβαιωθεί η πρόοδος και η καλή εκτέλεση της
εργασίας, να καταβάλει στον αντισυμβαλλόμενο την ανάλογη αμοιβή .
Ο Δήμος δικαιούται να ασκήσει όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από τα άρθρα 681 και
επόμενα του Α. Κ. δηλαδή σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος δεν είναι συνεπής προς
τις υποχρεώσεις του (όπως αυτές αναφέρονται στη σύμβαση) να καταγγείλει τη σύμβαση
χωρίς καμία υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης προς τον αντισυμβαλλόμενο κανενός
ποσού, εκτός του ποσού που αναλογεί στην εργασία που μέχρι τότε παρασχέθηκε από τον
αντισυμβαλλόμενο, ύστερα από βεβαίωση καλής εκτέλεσης της εργασίας για τη συγκεκριμένη
περίοδο από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου.

Άρθρο 6
Λύση της σύμβασης
1. Η σύμβαση λύεται με την πάροδο της διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
παρούσας
Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τέσσερα
αντίγραφα (ένα για τον
αντισυμβαλλόμενο και τρία για τον Δήμο), αναγνώσθηκε και υπογράφηκε από τα
συμβαλλόμενα μέρη.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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