
                                                                                                                                                                  

                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 

                                                                                                   Σύμη, 21-07-2015

                                                                                                 Αρ.πρωτ. 3584

Σύμβαση 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ με τίτλο

 «Νέο δίκτυο ύδρευσης και αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης Δήμου Σύμης»

Χρηματοδότηση  της  μελέτης:  Η  σύμβαση  θα  χρηματοδοτηθεί  από  ιδίους  πόρους  του 

Δήμου Σύμης (Κ.Α. 25-7412.001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015)

Στη  Σύμη σήμερα την 21η Ιουλίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη με βάση:

o την με αριθμό 60/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σύμης, 

Πρακτικό Συνεδρίασης 08/2015, (ΑΔΑ: ΩΠΕΒΩΗΠ-ΗΣ3) 

o την  με  αριθμό  πρωτοκόλλου  16004/2015  Απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα  της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑ:6Υ21ΟΡ1Ι-9Η5) με την οποία επικυρώνεται η 

νομιμότητα της προηγούμενης απόφασης,

και έχοντας υπόψη:

o Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α’/22-2-05) περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων 

συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

o N. 3463/06 (ΦΕΚ - 114 Α/8-6-2006) περί Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων

o ΠΔ   28/80   Περί   εκτελέσεως   έργων   και   προμηθειών   Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοικήσεως

o ΠΔ 541/78 (ΦΕΚ 116 Α) Περί κατηγοριών μελετών.

o ΠΔ 696/74 (ΦΕΚ 301 Α) περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξη μελετών, 

επίβλεψη, παραλαβή  κλπ  Συγκοινωνιακών,  Υδραυλικών  και  Κτιριακών  έργων  και 

τοπογραφικών εργασιών και σχετικών προδιαγραφών μελετών, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει με το ΠΔ 99/78 και το 515/89 (ΦΕΚ 219 Α).

o Ν. 3669/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

o Ν.1418/84 (ΦΕΚ 23 Α) Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
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o Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α΄, 1986) περί «Προστασίας του Περιβάλλοντος από 

έργα και δραστηριότητες».

o Το Νόμο 1418 της 28/29.2.1984 (ΦΕΚ 23 Α΄) «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

o Το Π.Δ. 609/1985 (ΦΕΚ 223 Α΄) «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» και το Π.Δ. 

472/1985 (ΦΕΚ 168 Α΄) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

o Το Π.Δ. 346 της 30.9/ 12.10 1998 (ΦΕΚ 230 Α΄) « Προσαρμογή της Ελληνικής 

Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 

92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992» 

o Το Π.Δ. 334 ΤΗΣ 21/ 11.12.2000 (ΦΕΚ 279 Α΄) «Προσαρμογή της Ελληνικής 

Νομοθεσίας για τα δημόσια έργα προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/37 ΕΟΚ, όπως 

τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε»  

o Την Απόφαση με Αριθ. Η.Π. 15393/2332/ΦΕΚ 1022 Β΄/5 Αυγούστου 2002 

(Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα 

με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 

3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α 

(Α΄91)»).

o Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010)- Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

o Τον  Κανονισμό Προεκτιμουμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, που 

εγκρίθηκε με την αριθμ. ΔΜΕΟ/α/0/1257/9-8-05 (ΦΕΚ Β΄ 1162  ) απόφαση του 

Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.   

o Tην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 4/ 17-2-2014  με  Αρ.Πρωτ. Δ17γ/ 02/24/ΦΝ 439.6 της Γ. 

Γ.Δημ. Έργων του Y.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. (ΑΔΑ: BIEO1-ΓΟΙ) με θέμα «Αναπροσαρμογή τιμής 

συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμημένων  Αμοιβών  Μελετών και Υπηρεσιών 

για  το  έτος  2014 - Όρια Πτυχίων Μελετών (σύμφωνα με το Π.Δ. 138/2009) για 

την περίοδο 21-3-2014 ~ 20-3-2015».

o Την υπ΄ αριθ. 14 Εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ  με αρ. πρωτ. Δ17γ/53/6/Φ.4.8./1997 

ΥΠΕΧΩΔΕ όπου αναφέρεται ότι γίνεται αποδεκτή η γνωμοδότηση 271/07-05-1997 του 

Νομικού Συμβουλίου του κράτους, κατά την οποία δεν είναι σύννομη η παρακράτηση 

του 5% υπέρ Δημοσίου επί αμοιβής που ορίζεται κατ΄ αποκοπή. 

o Τα άρθρα του Ν.2971/01 ΦΕΚ 285 Α’/19-12-2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες 

διατάξεις», όπως  συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

αφ’  ενός  ο  Δήμαρχος  Σύμης,  Ελευθέριος  Παπακαλοδούκας,  ως  εκπρόσωπος  του  Δήμου 

Σύμης,  που  καλείται  εφεξής  «Εργοδότης»  και  αφ’  ετέρου:  ο μελετητής  Κωνσταντίνος 
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Μεγαλοοικονόμου, Πολιτικός Μηχανικός, που εδρεύει στην Σύμη, Γιαλός Τ.Κ. 85600 Σύμη 

ΑΦΜ:  118133637,  ΔΟΥ:  Ρόδου  κινητό  :693425873  με  πτυχίο  Α΄  τάξης  στην  κατηγορία 

μελετών 16 (Αρ. ΓΕΜ.: 25502), που καλείται εφεξής ο «Ανάδοχος» 

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1  ο     : Αντικείμενο της σύμβασης

Με  το  παρόν  ιδιωτικό  συμφωνητικό  ο  Εργοδότης  αναθέτει  στον  Ανάδοχο  και  αυτός 

αναλαμβάνει την εκπόνηση της απαιτούμενης τοπογραφικής μελέτης των υπαρχόντων δικτύων 

(κεντρικοί αγωγοί & δευτερεύοντες) & δεξαμενών και γενικά όποιου άλλου τμήματος απαιτηθεί 

από  τις  λοιπές  μελέτες  του  έργου  με  τίτλο  «Νέο  δίκτυο  ύδρευσης  και  αναβάθμιση 

υποδομών ύδρευσης Δήμου Σύμης». Σημειώνεται, ότι μεταξύ του Δήμου Σύμης και της 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. έχει συναφθεί σχετική προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του ανωτέρω 

έργου,  λόγω δε του αντικειμένου του η Δ.Ε.Υ.Α.Σ.  θα αναλάβει  τις  λοιπές  αναθέσεις  που 

απαιτούνται για την υλοποίηση των υπολοίπων μελετών του έργου.

Ο  ανωτέρω  ανάδοχος  είναι  επιφορτισμένος  επίσης  με  την  λήψη  όλων  των  απαραίτητων 

εγκρίσεων από άλλες υπηρεσίες που τυχόν απαιτούνται (ΥΠΠΟ, ΣΑ κοκ), για την εκπόνηση και 

ολοκλήρωση της τοπογραφικής μελέτης που αναλαμβάνει δια της παρούσης.

ΑΡΘΡΟ 2  ο   :   Στάδια μελέτης

Η μελέτη θα συνταχθεί σε ένα στάδιο (τοπογραφικές εργασίες) με προθεσμία ενός (1) μηνός 

από την υπογραφή της σύμβασης.  Ο μελετητής θα είναι  υπεύθυνος για την σύνταξη των 

απαιτουμένων τοπογραφικών διαγραμμάτων με οριζοντιογραφικά και υψομετρικά στοιχεία του 

δρόμου και της ζώνης του εδάφους καθώς και  των υπαρχόντων υποδομών ύδρευσης του 

Δήμου Σύμης - ΔΕΥΑΣ.

Οι απαιτούμενοι χρόνοι για τις εγκρίσεις άλλων σταδίων του συνόλου του έργου ή της λήψης 

άλλων εγκρίσεων/αδειοδοτήσεων των υπολοίπων σταδίων δεν προσμετρώνται στην προθεσμία 

του μελετητή.

Κατά τον υπολογισμό των ανωτέρω χρόνων σύνταξης της μελέτης δεν προσμετρώνται 10 

ημέρες των διακοπών των Χριστουγέννων, 10 ημέρες των διακοπών του Πάσχα και 15 

ημέρες του μηνός Αυγούστου σαν ημέρες γενικής άδειας.

Ο  μελετητής  είναι  υποχρεωμένος  να  συμμετέχει  από  κοινού  με  τα  μέλη  της  ομάδας 

μελετητών  που  θα  αναλάβουν  τα  υπόλοιπα  στάδια  του  έργου  σε  συναντήσεις  τοπικού 

χαρακτήρα,  ύστερα  από  εντολή  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  για  την  επίλυση  σχετικών 

προβλημάτων που τυχόν παρουσιασθούν, και εφόσον ζητηθεί η συμμετοχή του.

Η μελετητική ομάδα που θα αναλάβει τα υπόλοιπα στάδια του έργου και θα συμβληθεί με 

την Δ.Ε.Υ.Α.Σ. θα ορίσει έναν εκπρόσωπο, για να ενεργεί ως «Συντονιστής» που θα είναι 
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υπεύθυνος για τον συντονισμό όλων των επιμέρους μελετητών και ειδικών συνεργατών που 

τυχόν  θα  χρησιμοποιηθούν.  Ο  Συντονιστής  θα  είναι  υπεύθυνος  για  τον  εντοπισμό  και 

αξιολόγηση  όλων  των  απαραίτητων  εργασιών  για  την  εμπρόθεσμη  ολοκλήρωση  της 

μελέτης,  ο  δε  Ανάδοχος  της  παρούσας  σύμβασης  οφείλει  να  συνεργάζεται  και  να 

συνεννοείται με τον ανωτέρω Συντονιστή.

ΑΡΘΡΟ 3  ο   :   Υποβολή και αντίγραφα μελετών

1. Η υποβολή της μελέτης εφαρμογής σε όλα τα στάδια για τον έλεγχο γίνεται σε ένα (1) 

αντίτυπο πρόχειρα συσκευασμένο, βάσει του οποίου γίνονται οι τυχόν διορθώσεις και 

συμπληρώσεις  του  Εργοδότη.  Μετά  τον  έλεγχο ένα  διορθωμένο με  κόκκινο  μελάνι 

αντίτυπο επιστρέφεται στον Ανάδοχο.

2. Η μελέτη στην τελική της μετά τις διορθώσεις μορφή, υποβάλλεται σε πέντε (5) πλήρη 

αντίτυπα,  όλα  σε  κατάλληλους  πανόδετους  φακέλους  με  λεπτομερή  πίνακα 

περιεχομένων  επί  του  εσωτερικού  του  εξωφύλλου  τους.  Επίσης,  είναι  δυνατόν  να 

υποβάλλονται και σε ψηφιακή μορφή, εφόσον έχουν εκπονηθεί σε τέτοια, και με τους 

λοιπούς όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται σχετικά στην επισυνημμένη παρούσα 

Ε.Σ.Υ.

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει, αν τους ζητηθεί, στον εργοδότη περισσότερα 

αντίτυπα  μελέτης,  πέραν  των  προβλεπόμενων  ανωτέρω,  έναντι  συμπληρωματικής 

αμοιβής. 

ΑΡΘΡΟ 4  ο   :   Αμοιβή 

Ως αμοιβή του αντισυμβαλλόμενου αναδόχου μελετητή ορίζεται το ποσό των 8.488,91 ευρώ 

προ ΦΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 5  ο   :   Τρόπος καταβολής αμοιβής 

1. Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει με την παραλαβή της μελέτης από το αρμόδιο κατά 

νόμο όργανο.

2. Η  αμοιβή  του  αντισυμβαλλόμενου  μελετητή  υπόκειται  στις  κατά  νόμο  κρατήσεις 

(προκαταβολή φόρου εισοδήματος, ΤΣΜΕΔΕ, ΕΜΠ, ΤΕΕ, κ.λ.π.).

ΑΡΘΡΟ 6  ο   :   Υποχρεώσεις - δικαιώματα συμβαλλομένων 

Α. Του μελετητή

1. Ο  μελετητής  (ανάδοχος)  έχει  υποχρέωση  να  εκπονήσει  την  μελέτη  με  βάση  τις 

επιστημονικά  παραδεκτές  πρακτικές  και  μεθοδολογία,  την  τήρηση  όλων  των 

προδιαγραφών,  κανονισμών  και  τεχνικών  οδηγιών  που  ισχύουν  κατά  το  χρόνο 
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σύνταξης αυτής  και  να την παραδώσει  εντός του συμφωνηθέντος χρόνου,  σε  όσα 

αντίγραφα συμφωνήθηκε με την παρούσα.

2. Ο  μελετητής  (ανάδοχος)  έχει  υποχρέωση  να  συνεργαστεί  με  τους  υπόλοιπους 

μελετητές  (οι  οποίοι  θα  συμβληθούν  με  την  Δ.Ε.Υ.Α.Σ,  όπως  προανεφέρθη), 

προκειμένου να καταστεί  δυνατή η ορθή και  ολοκληρωμένη μελέτη (συνολικά) του 

έργου της σύμβασης.

3. Ο ανάδοχος έχει δικαίωμα λήψης της ανωτέρω αμοιβής του με τον τρόπο που ορίζεται 

στο παραπάνω άρθρο. 

Β. Του Δήμου Σύμης Δωδεκανήσου

1. Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος, εφόσον βεβαιώνεται η πρόοδος και η καλή εκτέλεση 

της  μελέτης,  να  καταβάλει  στον  μελετητή  την  ανάλογη  αμοιβή  βάσει  των 

συμφωνηθέντων.

2. Ο εργοδότης δικαιούται να ασκήσει όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από τον Ν. 

3316/05  δηλαδή  σε  περίπτωση  που  ο  μελετητής  δεν  είναι  συνεπής  προς  τις 

υποχρεώσεις του (όπως αυτές αναφέρονται στη σύμβαση) να καταγγείλει τη σύμβαση 

χωρίς καμία υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης προς τον ανάδοχο.

 

ΑΡΘΡΟ 7  ο   :   Ποινική ρήτρα

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος οποιουδήποτε 

από τους αντισυμβαλλόμενους μελετητές εξαιτίας συμβατικής παράλειψης ή καθυστέρησης, 

αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά 

πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό.

Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόμο. 

Τα σχετικά με τα ακριβή ποσά των επιβαλλόμενων ποινών και του τρόπου επιβολής αυτών 

ορίζονται αναλυτικά στο άρθρο 11 της Ε.Σ.Υ.  που επισυνάπτεται  στην παρούσα καθώς και 

στην παρ. 5 του άρθ. 11 του Π.Δ. 194/1979.

ΑΡΘΡΟ 8  ο   :   Λύση της σύμβασης

Η σύμβαση λύεται με την έγκριση της μελέτης από τον υπεύθυνο προς παραλαβή του έργου 

(μελέτης) του Δήμου Σύμης.

ΑΡΘΡΟ 9  ο   :   Εγγυήσεις

Για την υπογραφή του παρόντος ιδιωτικού συμφωνητικού – σύμφωνα με την παρ. 1 του 

άρθρου  24  του  Ν.  3316/2005   ο  Ανάδοχος  κατέθεσε  την  προβλεπόμενη  από  τις  οικείες 

διατάξεις  εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης,  που  αντιστοιχεί  σε  ποσοστό  5%  της 

προεκτιμώμενης αμοιβής του, η οποία είναι η παρακάτω: 
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 Εγγυητική επιστολή της Εθνικής Τράπεζας με αριθμό 832/7002386/ 04-06-2015, ποσού 

432,00 ευρώ για την τοπογραφική μελέτη του έργου.

ΑΡΘΡΟ 10  ο   :  

Ο αντισυμβαλλόμενος μελετητής (ανάδοχος) δηλώνει ότι με τη σύμβαση αυτή:

o αποδέχεται όλους τους όρους και συμφωνίες αυτής,

o αποδέχεται όλους τους όρους και συμφωνίες της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων του 

έργου,  που  συνοδεύει  την  παρούσα  σύμβαση  και  αποτελεί    αναπόσπαστο  μέρος   

αυτής  ,  

o αναλαμβάνει  την  εκτέλεση  όλων  των  εργασιών  της  σύμβασης,  όπως  σχετικά 

περιγράφεται στην αρχή της παρούσας,

o υπόσχεται την έντεχνη εκτέλεση κι εμπρόθεσμη αποπεράτωσή της και

o επιβεβαιώνει  ότι  διερεύνησε, εξέτασε και γνωρίζει  πλήρως τις  τοπικές συνθήκες της 

περιοχής στην οποία αναφέρεται η υπό εκπόνηση μελέτη, τις τυχόν δυσχέρειες και τον 

τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών πεδίου.

Το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό  υπογράφεται εις τετραπλούν από τον Δήμαρχο Σύμης, ως 

εκπρόσωπο του Εργοδότη και από τον ανάδοχο μελετητή.

Το  παρόν  ιδιωτικό  συμφωνητικό  που  αποτελείται  από  έξι  (6)  σελίδες  αναγνώσθηκε  και 

υπογράφηκε κατά τα ανωτέρω από τα συμβαλλόμενα μέρη και παρέλαβαν τρία ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ 

και ένα ο μελετητής-ΑΝΑΔΟΧΟΣ.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΜΗΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ
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