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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 04-06-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ.ΜΑΚ.ΘΡΑΚΗΣ Αρ.πρωτ.: 436/5-6-2018
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
«Επισκευαστικές εργασίες στεγανοποίησης στον σίφωνα

Κομάρων Ν. Έβρου»

Στην Κομοτηνή σήμερα την 04 Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα οκτώ, στα
γραφεία της Περιφέρειας Α.Μ - Θ (Κακουλίδου 1 Κομοτηνή) μεταξύ του κ. Μέτιου
Χρήστου Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ και της Εταιρείας “ ΑΦΟΙ
ΤΣΕΛΕΚΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ” συμφωνήθηκαν τα παρακάτω:
Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την εκτεθείσα ιδιότητα του, έχοντας υπόψη
α) το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
β) το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει
γ) την χρηματοδότηση του έργου που θα γίνει  σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.
138037/14-12-2017 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, με την
οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου  με τίτλο «Επισκευαστικές εργασίες
στεγανοποίησης στον σίφωνα Κομάρων Ν. Έβρου» στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2017, στην ΣΑΕΠ-031 με αρχική πίστωση 40.000,00 € και
ΚΑΕ  2017ΕΠ03100005 (203/2017 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ.).
δ) τα συμβατικά τεύχη του έργου και
ε) την απόφαση 464/αρ.πρακτ.20/08/05/2018 της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.-Θ.
με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου του θέματος στην εταιρεία “ ΑΦΟΙ
ΤΣΕΛΕΚΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ” η οποία στη συνέχεια θα λέγεται
«Ανάδοχος»

Προβαίνει στην υπογραφή της παρούσας σύμβασης

με την οποία η ανάδοχος εταιρεία αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών του
έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΣΙΦΩΝΑ ΚΟΜΑΡΩΝ
Ν.ΕΒΡΟΥ» (CPV: 45232121-6), σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης
διακήρυξης, τους όρους όλων των συμβατικών τευχών και σχεδίων που
περιλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη με προσφερθείσα έκπτωση τριάντα ένα
(31,0%) επί τοις εκατό στις τιμές του εγκεκριμένου τιμολόγιου των εργασιών και με
συμβατικό αντικείμενο:
Δέκα εννέα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά
(19.345,39€) συμπεριλαμβανομένου του εργολαβικού οφέλους
Πλέον αυτών προβλέπονται ποσά:
Δύο χιλιάδες εννιακόσια ένα ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (2.901,81€) για
απρόβλεπτα,
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Ένα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (1,85€) για αναθεώρηση,
Σύνολο προ ΦΠΑ: 22.249,05 €
Πέντε χιλιάδες τριακόσια τριάντα εννέα ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά (5.339,77€)
για δαπάνη ΦΠΑ 24%.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 27.588,82 ΕΥΡΩ

Το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της
παρούσας σύμβασης.
Για την καλή εκτέλεση των εργασιών και την πιστή εφαρμογή από μέρους του
αναδόχου, όλων των όρων της σύμβασης και για κάθε απαίτηση του κύριου του
έργου κατά του αναδόχου πού προκύπτει ένεκα του έργου το οποίο αφορά η
παρούσα σύμβαση η ανάδοχος εταιρεία κατέθεσε την αρ.7302/31-05-18 ποσού
1.112,45 ευρώ εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ.

Η Ανάδοχος εταιρεία δήλωσε ως έδρα της επιχείρησης της την Β. Παύλου 9 στην
Κομοτηνή ΤΚ 69132 με ΑΦΜ: 998336407, τηλ:2531082745,fax:2531073745 και
email:ptsel@tee.gr,itsel@tee.gr
Η σύμβαση αυτή αφού αναγνώσθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε
πέντε όμοια αντίτυπα, από τα οποία το ένα έλαβε ο νόμιμος εκπρόσωπος της
εταιρείας κ. Τσελεκίδης Πολύδωρος .
Στον κ. Τσελεκίδη Πολύδωρο παραδόθηκε μια πλήρης σειρά εγκεκριμένης μελέτης.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

Τσελεκίδης Πολύδωρος

Ο Περιφερειάρχης
Περιφέρειας Α.Μ.-Θ

Μέτιος Χρήστος
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