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Αρ. πρωτ. : 5997        

         

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου: Κατασκευή 5ου 
Γυμνασίου - 4ου Λυκείου στο Σταυρωμένο Ρεθύμνης»  

(Χρηματοδότηση από Κ.Α. 30-7411.031 / ΑΡ. ΑΠΟΦ. 367/11-7-2012 
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρεθύμνης) 

Στο Ρέθυμνο σήμερα την 4η του μηνός Μαρτίου του έτους 2013 
ημέρα   Δευτέρα   και ώρα 11:00 π.μ με βάση την υπ. αριθμ. 
612/28-12-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Ρεθύμνης (αρ. πρωτ. 74/30-01-2013 εγκριτική απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης), αφ’ ενός ο 
Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης που εκπροσωπεί τον 
Δήμο Ρεθύμνης (ΑΦΜ 997820861) και καλείται εφεξής Εργοδότης 
και αφ’ ετέρου ο μελετητής: 

Τσάπαλης Αντώνιος (ΑΦΜ 030719598) 

που καλείται εφεξής «Ανάδοχος» και που εκπροσωπείται νόμιμα 
από τον κ. Τσάπαλη Αντώνιο συμφώνησαν, και συναποδέχθηκαν τα 
ακόλουθα : 

ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείμενο της σύμβασης 

Με το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό και με βάση την απόφαση 
612/28-12-2012 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρεθύμνης, ο 
Εργοδότης αναθέτει στον Ανάδοχο και αυτός αναλαμβάνει την 
εκτέλεση της σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτη 
Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου: Κατασκευή 5ου Γυμνασίου - 
4ου Λυκείου στο Σταυρωμένο Ρεθύμνης» 

με τους όρους των συμβατικών τευχών που αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα όπως αναφέρονται στην οικεία Πρόσκληση (αρ. πρωτ. 
25999/24-10-2012) του οικείου διαγωνισμού και εγκρίθηκαν με την 
υπ. αριθμ. 367/11-7-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Ρεθύμνης αλλά και την υπ. αριθμ. 536/12-10-2012 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής. 
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Το αντικείμενο της σύμβασης προσδιορίζεται ακριβέστερα στον 
Φάκελο Έργου του διαγωνισμού (Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και 
Πρόσκληση). 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο : Συμβατικά Τεύχη 

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία για την εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 10 της οικείας Πρόσκλησης είναι 
κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα :  

1.             Το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό. 

2.             Η με αρ. πρωτ. 25999/24-10-2012 Πρόσκληση με τα 
Προσαρτήματά της. 

3.             Η με ημερομηνία 14/11/2012 Οικονομική Προσφορά του 
Αναδόχου. 

4.             Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου με τους 
συγκεκριμένους υπολογισμούς της προεκτιμηθείσας αμοιβής, 
σύμφωνα με τα άρθρα 4 § 2 και 7 § 2.δ του Ν. 3316/2005. 

5.             Οι ισχύουσες προδιαγραφές για την ανατιθέμενη μελέτη. 

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τευχών, υπερισχύει το τεύχος 
που είναι ανώτερο κατά τη σειρά ισχύος. 

ΑΡΘΡΟ 3ο : Προθεσμίες 

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της 
σύμβασης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 της οικείας 
Πρόσκλησης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή του 
παρόντος ιδιωτικού συμφωνητικού. 

Οι καθαροί χρόνοι εκπόνησης, τα στάδια και οι τμηματικές 
προθεσμίες των επί μέρους εργασιών περιλαμβάνονται στο άρθρο 3 
της Πρόσκλησης. 

ΑΡΘΡΟ 4ο : Εκπρόσωπος – Έδρα- Αντίκλητος του Αναδόχου 

Εκπρόσωπος του Αναδόχου δυνάμει της δήλωσης που κατατέθηκε 
στη διαδικασία του διαγωνισμού, σύμφωνα με την παρ. 1 του 
άρθρου 20 του ν. 3316/05, που προσαρτάται στην παρούσα 
σύμβαση, ορίζεται ο κος Τσάπαλης Αντώνιος, κάτοικος Ηρακλείου 
Κρήτης οδός Δημοκρατίας αρ. 31 Τ.Κ. 71306 , Τηλέφωνο 2810 
223265 FAX 2810 332913. 
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Ως έδρα του Αναδόχου, σύμφωνα με την παραγρ. 5 του άρθρου 23 
του Ν 3316/2005,  δηλώνεται η έδρα του εκπροσώπου του ήτοι:  

οδός Δημοκρατίας αρ. 31 Τ.Κ. 71306 Πόλη Ηράκλειο Κρήτης 

Αντίκλητος του Αναδόχου, έχων την έδρα ή την κατοικία του στην 
έδρα της Δ/νουσας Υπηρεσίας, σύμφωνα με την παραγρ. 6 του 
άρθρου 23 του Ν. 3316/2005, ορίζεται ο Εμμανουήλ Παπαδάκης, 
κάτοικος Ρεθύμνου, οδός Βαβουράκηδων αρ. 19 Τ.Κ.74100, 
Τηλέφωνο 28310 51003. Σχετική υπεύθυνη δήλωση αποδοχής του 
διορισμού του αντικλήτου προσαρτάται στην σύμβαση αυτή. 

ΑΡΘΡΟ 5ο : Αμοιβή – Κρατήσεις – Τρόπος πληρωμής 

Συμβατική αμοιβή του Αναδόχου, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα 
στο άρθρο 4 της οικείας Πρόσκλησης ανάθεσης της μελέτης και το 
άρθρο 30 παρ. 1 του ν. 3316/05 αποτελεί το ποσό της Οικονομικής 
Προσφοράς του, στο οποίο δεν περιλαμβάνεται ο Φόρος 
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Η αμοιβή αυτή στην προκείμενη 
περίπτωση, σύμφωνα με την οικονομική Προσφορά του Αναδόχου και 
την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού 
(απόφαση 612/28-12-2012 Οικονομικής Επιτροπής /αρ. πρωτ. 74/30-
01-2013 εγκριτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης), ανέρχεται στο ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων 
είκοσι Ευρώ (27.020,00 €), χωρίς Φ.Π.Α.  

Λεπτομέρειες σχετικά με την αμοιβή του Αναδόχου, τις κρατήσεις και 
τις λοιπές οικονομικές επιβαρύνσεις της, τον τρόπο πληρωμής κ.λ.π. 
αναφέρονται στο άρθρο 30 του Ν. 3316/05. 

ΑΡΘΡΟ 6ο : Εγγυήσεις 

Για την υπογραφή του παρόντος ιδιωτικού συμφωνητικού – 
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 3316/2005 και την 
παρ. 9.3 του άρθρου 9 της οικείας Πρόσκλησης - ο Ανάδοχος 
κατέθεσε την ακόλουθη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης  
συνολικού ποσού ΧΙΛΙΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (1.400,00 €) που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προεκτιμώμενης αμοιβής της 
σύμβασης (άρθρο 9.3 της Πρόσκλησης) χωρίς ΦΠΑ: 

158367 – 13/02/2013 – ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΤΣΜΕΔΕ)  

 

ΑΡΘΡΟ 7ο : Ακροτελεύτιο Άρθρο  

Το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό υπογράφεται εις τετραπλούν από 
τον εκπρόσωπο του εργοδότη – Δήμαρχο Ρεθύμνης, και τον Ανάδοχο 
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(ή εκπρόσωπο του αναδόχου κατά περίπτωση) σύμφωνα με τους 
όρους της οικείας Πρόσκλησης και των λοιπών συμβατικών τευχών 
και λαμβάνει ο καθένας (υπηρεσία και ανάδοχος) από ένα 
υπογεγραμμένο αντίτυπο. Τα συμβατικά τεύχη που αναφέρονται στο 
άρθρο 2 του παρόντος συμφωνητικού, ήτοι τα Πρωτότυπα Τεύχη του 
Ιδιωτικού Συμφωνητικού, της Πρόσκλησης, της Οικονομικής 
Προσφοράς του Αναδόχου, της Τεχνικής Προσφοράς του Αναδόχου, 
του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων με τη Προεκτιμώμενη Αμοιβή 
φυλάσσονται στο Αρχείο Συμβάσεων της Προϊσταμένης Αρχής. Ένα 
(1) ακριβές αντίγραφο των προαναφερόμενων τευχών φυλάσσεται 
στο Αρχείο της Δ/νουσας Υπηρεσίας και ένα (1) ακριβές αντίγραφο 
των ιδίων τευχών παραδίδεται με το ιδιωτικό συμφωνητικό στον 
Ανάδοχο. 

Το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό που αποτελείται από τέσσερις (4) 
σελίδες αναγνώσθηκε και υπογράφηκε εις τετραπλούν κατά τα 
ανωτέρω από τα συμβαλλόμενα μέρη και παρέλαβαν από ένα ο 
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ. 

 

 

 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ    ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ  
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