
Xρuootnoλη 1B-12-2ο13

Aρlθμ. πρωτ. 1685

ΔHMoTIκH EΠIXEIPHΣF|
YAPEYΣHΣ AnoxEτEYΣHΣ

NEΣToY

ΣYMBAΣH κATAΣκEYHΣ EPΓoY
Πoooιi 4.095.547'oo € (xωρiq Φ.Π.A. κοl αvοΘειbρηoη)
Πoooιi 5.406.439'45 € (με Φ.Π.A' 23o/o κoι οvοθειilρηoη)

Για τηv εκrtλεoη τoυ θργoυ : 
..Eπ€κταoη 

εγκατdιrrαoηg επεξεργooiog λυμiτωv Δtiμoυ NΞιrτoυ.., nρo-
iinoλoγroμo0 κοτδ τηv nρoμελθτη 5.5oo.o0o,oO€ (με Φ.Π.A. 23o/o κaι ovοθεδρηoη),

Στηv Xρυoo0noλη oημερο, τηv 18η τoυ μηvξ ΔεκεμβρΙou, τoυ θτoυg 2013, ημθρο Tεταρτη, αro Γρoφεio τηq
Δ.E.Y.A. Ndαroυ , ΦΠv Xρυooinoλη (Tο1. Διει)Θυvoη: .Evoιrrl Πρoφητoυ HλΙo, τηλ. 2597o2226t, FAX 2591o
23982) oι κοτωτθρω υnoγρdφoιπεg:

o. Ml1οηλiδηg Σdββog Πβεδρoq τηq Δ.E.Y.A.Ν. , εvεργδv στηv πφκειμθvη περinτωoη κοι κατδntv
τηg onδφοoηg με αρlΘμδ 118/2013 τou Δ.Σ., εγκρlτlκηg τoυ οnoτελθoμοToξ τηg δrεvεργηΘεΙoαg Δημo-
πρooiαq τηv 21 Mαibυ 2013, ψCI Tηv ovοδεlξη τoυ οvοδδxoυ μελθτηq.κoτοoκευηg τoυ θργoυ Tηq εΠlκε-
φαλΙδog, κο| oφ' ετθρoυ,

β. Kαφρiτooq Γεδρμog κdτorκog Boιiλαg Aτrικηg (Tαx. ΔrεtΘυvoη: Πλαnoιjτα 19 τκ. 16673), εvεργδ-
vrctζ με τηv ιδιδτητα τoυ εκnρooδΠou Tηζ E.E. <<ΓEΩPYΘMIKH A.T.E.>> με iδρα τηv AΘfvο, (τοx.
δlειiΘυvοη: Aγ. Δημητρioυ 170, τηλ.: 2109322232, FAX: 2109359210), o0μφωvα με τo οnδ 2-L2-2o13
No 412 Πφκτrκδ Συvεδρiοoηg τoυ Δ.Σ. Tηζ Πρoαvαφεφμθvηq Ε.E.

ΣYMΦΩNHΣAN κAI ΣYNA]IoΔEXTHκAN
Tα ακδλoυθο :

(1) o ΠPΩToΣ τωv oυμβαΜoμθvωv Ml1oηλiδηg Σiββoξ, κoλoιjμεvog αro εξηg EPΓoΔoτHΣ, υnδ τηv
nρoαvοφερθεioο δlδτητο τoU KCII θxovrαg υπδψη:

ο. Τlq διατiξεlg τoυ N.141B/B4 κοι τoυ Ν, 3669/08, τo Π.Δ. 609/85 Kοt To n.Δ. t7Ιl97 δnωg τρono.
nolηΘηκαv, oυμnληβθηKαv κCl| rq1ιiouv κατd τη Διοκr]ρυξη τoυ θργoυ.

β. To αρIθμ. nρωτ. L17756l!4-5-20t2 θψραφo Θετlκι]g αξloλδγηoηq τηg nρ6τοoηg για xρημοτoδδ.
τηoη απδ τo Enιxεtρηαοκδ Πρδγρομμo <ΠερlβδMov καt Aεrφδρog Avδπτuξη 2oa7-20L3>>, τo οnδ
23-05-20t2 Σiμφωvo Anoδoxηζ τωv ,oρωv τηg Aπδφooηg ,Eιrrοξηg τηq Πραξηq τo αριθμ nρωτ.
120014lΙ-6-2012 θψραφo'Eιrrοξηg τηζ ΠΦξηq κοl τ€λog τo αριΘμ. πρωτ. 102061l26-2-20t3 iγ-
Yραφo Πρoθγκριoηg Δημonφτηoηζ ToU θργoυ με κωδ' oΠΣ 346810.

γ. Τηv απδφαoη 48l20t3 τou Δ. Σ. Tηζ Δ'E.Y.A.N,, με Tηv oπoΙα εγκρΙΘηκε η εκr€λεση Tου θργoυ , η
Δlοκηρυξη Δημonραoiοq κα| τCΙ λoιni τειi1η και oι δρoι ΔημoπρδτηoηqToU θργoυ τou θθματog.

δ Τηv εγκριΘεioο Δnκi1ρυξη, περiληψη (αρ. nρωτ. 244l2$3-2a13) τηg onoiοg δημoorειiΘηκε σTo
<Tε0xog Δlοκηριiξεωv Δημooiωv Συμβdoεωv ΦEK 209/5-4-2013> κο| στηv Eφημερiδo Ε.K. 053-
ο86B44-2013 κοι 063-104295-2ot3 κο| στιζ εφημερiδεg <<Kθρδog>>, <<Nαυτεμnoρlκη>>, <<AvoλUτilζ>>,
<Nθο Eψατiο>>, <<TοxυδΦμoφ κοι <Φωvη τoυ Nθαroυ>>, μθοω τηg onoiog oρioΘηκε, η διεξoγωγη
τηg Δημonροοiοg vα γΙvεr τηv 2ι.05-20t3, oιiμφωvο με nq κεiμεvεg δrατdξεη με τo o0αrημο με-
λθτη . καταoκευl1 oιiμφωvο με τo ορ. B τoυ N3569/0B

ε. Tηv οπδφαoη 70l2aΒ τoυ Δ.Σ. τηg Δ.E.Y.A.N. , ΙJε τηv oπoiα oρiζovrοl το μiλη τηg Enrρonηg. Δπγωvιoμoιi και E.A. γ|ο Tηv δημonφοiα θργωv oilμφωvα με τo δρΘρo 21τoυ N. 3669/200s.

σT. Τo oριθμ nρωτ. 986/23-ο8-13 Πφκτlκδ ΙV τηg Enrρonηg Διεvθργεnq Δlογωvrομoιj κol Ε,A. cΙ-

voiγμοτog otκovoμlκδv nροοφoρδv .



7 Tηv απδφooη 11Bi2013 τoυ Δ. Σ. τηξ Δ,E.Y'A.N, με TηV oπoio κυρδΘηκοv πρooωρvd Tο ΠροKτl-
κd τoυ Δtογωvloμot τoυ θργoυ τηg επlκεφολiδog'

Tηv onδφooη t43l2073 τoυ Δ. Σ. τηζ Δ.E,Y.A.N, με τηV onoiο κυρδΘηκov oρlαrlκο το nροκτlκα
τoυ Δlογωvloμot καt ovoτiθηκε η εκτελεoη τoυ θργoυ τηζ εΠ|Kεφαλiδαq μετd απδ oμδφωvη συμ.
φωvη ψδμη τoυ Δ. Σ. τηζ Δ.E.Y.A.N, αrηv E.E <ΓΕΩPYΘMIKH A.T.E.>,
To ορlθ. Πρωτ. t60tl29-t7-2013 εψραφo τηg Yπηρεoiαg otμφωvo με To oπoio κληθηκε η E,E.
Y|ο τηv υπoγροφη τηq Σιiμβααηq.

Τo ορtΘμ. nρωτ. 112070l26-L7-2013 θψροφo nρooυμβoτlκot ελθγxoυ τωv δlκαιoλoγητικδv τηg
Πρdξηζ απδ τo Enl1ειρηolακo Πρδγρομμo <Περιβολλov κοrAεlφδρoq Avdnτυξη 2oo7-2ot3>>'

Tηv υπ. ορ. εγκιiκλιo 12127-03-2013 τηg ΓΓ^Ε 4B34l25-1-2Oi3 Δro1εΙρIoη περiooεlαg εκoκοφηg
υλlκδv noυ nρo6ρxovτοl onδ το δημδorο θρYο , η αρ' εγκtκλloq 15/14-06-2013 Mθτρα 'oρol Πρδ-
Yραμμα γto εvολλακτrκη δlοxεiρloη onoβλητωv oπδ εκoκοφθq κοταoκευθq κoτεδoφioεlg.

To αrolxεiα τoυ φοκθλoυ nρooφoρdg τηq E.E. <ΓEΩPYΘMIKH A.τ,E.> κol lδIoiτερα Tηv o|Kovo-
μIκη πρooφoρd τηg, ΠoU ovoΠρooορμδαrηκε με τηV αnδφooη dγκρloηg τoυ onoτελθσμoToζ τηζ
δημonροoΙαg, oιiμφωvo με τηv nαρdγρoφo 13 τoυ dρθρoυ 4 τoυ N.141B\B4, (με εποvυnoλoγl-
oμδ, αε oυvδυooμδ με τηv θκπτωoη τηg δημoπρooiog εκ μdρoυg τηq E.E., τωv nooδv γlα oπρδ-

η.

H

|α,

lβ.

κol ΦΠA) κο| ΠoU οvολUετοl

^lτ
Eiδoq Eργαoiαq Πρoiiπoλoγloμδg MελΞ-

τnc oε (€) Σtvoλo Πρoiiπoλoγloμδg Πρo-
oφoρdc oε (€) Σιivoλo

'Eργo Π/M
.Eργα 

H/M .Eργο 
Π/M .Eργo 

H/M

1 'Eργo εloδδoυ 25.000,00 5.000,00 30.0ο0,ο0 2s.000,00 s.000,00 30.000,0ο
1L Πρoεnεξεoγοoio 202.000,00 30.000,00 232.000,ο0 202.000,00 30.000,00 232.000,0ο

3 Btoλoγtκoξ Avrιδροαrηροq 304.000,00 1.778.000,00 2.082.000,00 304.000,00 1.77B.000,0ο 2.082.000,00
λ .Eργο 

δrdΘεoηq 1ο.000,0ο 10.0οο,00 20.00ο,00 1ο.000,00 10.000,00 20.000,ο0

5 Movdδα απoσUησn( 20.000,00 30.000,00 50.000,00 10.000,00 3ο.000,00 40.000,00

6 Δiκτuα λυμdτωv, lλ0og καl
oτoαvvtδiι'lv

100.000,00 ι5.000,ο0 11s.000,00 70.000,00 15.000,00 8s.000,00

7 Bonθnτlκd δiκτυα 50.00ο,00 ι0.ο00,ο0 60.000,00 s0.000,00 ιο.000,00 60,0ο0,00

I Δlαμ6ρφωoη περlβdλλovτoE
YωooU

60.000,00 10.000,00 70.000,00 6ο.0ο0,00 10.000,00 70.000,00

a BonΘnτtκo< ε€oπλtou6c 70.000,ο0 30.000,0Ο 100.000,00 70.0ο0,00 30.000,00 10ο.000,00

10 Δ|αvoμη εvfργειαg 65.000,00 6ο.000,00 125.000,00 60.000,00 60.000,00 120.000,0ο

11
K6vτρo ελ6γxou Kαt αUτoμα.
τloμ69 λεlτoυργiαg - AoΘεvη
οειiι lατο

55.000,00 50.ο00,0ο 10s.000,00 5ο.000,00 50.000,00 100.000,00

t2 oργαvα μdτρηoηg 35.00ο,00 3ο.000,00 65,00ο,0ο 30.000,00 30.000,00 60.000,00

13 Δoκlμαoτlκξ λεlτoυργiα απo
τov Avdδoγo

10.000,00 80.000,ο0 90.000,00 10.ο00,00 B0,ο00,0ο 90.00ο,00

AΘρoroμo δοnovδv εργασ|ωv
κoτo τη μελθτη Σo=

3.144.000,00 Kοτd τη nρooφoρδ Σn= 3.089.000,00

Γ.E.&E.o. l8%xΣo= 56s.920,00 Γ.E.&E.o. 180/oxΣn= 556.020,00

Συvoλlκf Δonovη .Eργoυ κοτο
τη μελtτη ΣΔE =

3.709.920,00 Kοτd τη nρoαφoρο ΣΔE= 3.64s.020.00

Mθoη ,Eκnτωoη Εμ= t,75o/o

Anρoβλεπτo 9o/oxΣΔΕ = 333.892,80 Anρδβλεnτo 9o/ox ΣΔΕ = 32B.051,8ο

Συvoλo Σ1= 4.043.812,80 Σ0voλo Σ1= 3.973.07t,80

oρlαrlκη μελθτη καr Mελθτη
ειnnnt tοvtic 123.475,20

oρlαrlκ{ μελtτη κοl Mελθτη
ειοοοιlovriι 1.23.475,20

AvoΘεδρηoη 304.256,72 AvoΘεΦρηαη 298.932,23

Σ0voλo Σ2= 4.471.544,72 Σtvoλo Σ2= 4.395.479,23

Φ.Π.A. 230lo 1.208.455,28 Φ.Π.A.23% 1.010.960.22

ΓENΙKo ΣYNoΛo 5.500.000,00 ΓENΙKo ΣYNoΛo 5.406'439Α5



|Y. Tα oυμβατlκd τε0xη τηg Eργoλαβiαg, δnωg oυτd ovαγρdφovτοl αro dρθρo 5.2 τηg Δrακr\ρυξηg
τoυ θργoυ.

lδ, Toυg oρoυg τoυ oρθρoυ 5 τηg Δrοκηρυξηg τoυ θργoυ o1ετlκα με τηv υnoγροφl1 τηg oυμβooηq ε-
κτθλεoηg τoυ θργoυ κot lδlοtτ6ρωg τoυ ορθρoυ 5.1 κol 5.2 τηg ιiοκηρυξηq.μ. 

'η, 
εnloημαvoη

τωv κρioιμωv oυμβoτlκιbv δρωv κοl τη δloΙκηση ToU θργoυ,

ANAOETEI

Στη δευτερη τωv o,υμβαλλoμθvωv E.E. <ΓEΩPYΘMΙκH A.τ.E.>>, κoλoιiμεvη εφεξηζ AΝAΔoxoΣ, τηv εκτd-
λεoη τωv εργoo.lδv τoυ dργoυ 

..Eπiκταoη 
εγκοτdαrοoηg εnεξεργαoiαg λυμdτωv ιημoυ Niαroυj..

H E.E. <ΓEΩPYΘMΙKH A.T.E.>> οnoδθxετοt αvεnlφυλoKτo Tηv οvdθεoη oυτη καt οvoλαμβdvεl τηv εκτθλεoη
τωv εργοolδν oυμφωvo με τηV noρoιioo oιiμβooη τoυ θργoυ ''Eπiκταoη εγκατdcπαoηq επεξεργooiαq
λuμdτωv Δημou Nicπoυ.. κol oι!μφωvο με τo ακoλoυθα :

i, Ttq δlατoξεlg τoυ N. t4t9l}4 Ko| τoU N. 3669/08, τoυ Π.Δ. 609/85 Kα| τoU Π'^' 777lB7, δπωg ου-
τθg τρoπonorηθηκov και αυμnληρδθηκοv μετογεvθαrερo κα| lαxtoυv κοτd τη Δrακl1ρυξη τoυ θρ-
γoυ, κοΘδg εnioηg Kο| T|ζ λolnθg δroτdξεlg τηg voμoθεoiαg nερi δημooiωv θργωv, δnωq loxιioυv
Y|α To υπδψη dργo,

ii. Tο τε0xη δημoπρατηoηζ ToU θργoυ με τη oεlρο ro1ι}og noυ αvοφθρεTo| στη Δlακηρυξη KoI oΠoτε-
λo0v αvonδσΠoστo πρooορτημο τηg noρoυoοg oiμβοαηg. Σ0μφωvα με το αvοφερδμεvo αro τεi-
xη δημοnραTΠσηζ, o ovdδoxog εivαl υnoxρεωμθvog Vα σUμμoρφωθεΙ nληρωζ με τoUζ δρoυg noυ
nερlγραφovTo| σε ουτd, καθδg Kαl στ|ζ κατα nερiπτωoη εκδlδδμεvεg εvτoλ6g κol oδηγiεg τηg EnΙ-
βλεψηq,
Τηv otκovoμIκη nρooφoρo τηg οvαδδxoυ E.E. (Tlμoλδγlo Πρooφoρdg κοl Πρoιjnoλoγloμδg Πρo-
oφoρog), δnωq oυτl1 ovοΠρoσoρμδαrηκε με τηV εγκρlτrκη onδφooη κoτακiρωoηg τoυ διογωvl-
oμoιi oε δτl oφoρδ τlg δοπovεg τωv οnρoβλθnτωv, οvoθεδρηoηg καI ΦΠA., δnωq φοivετo| στoV
nivoκα τoυ αvωτθρω εδoφioυ (1) l' τηg παρoιioαq o0μβοoηg.
Tηv εγκρlτlκη οπδφοoη τoυ οnoτελεσματoζ τoυ δtαγωvIoμot με αρlΘμδ 7t9l2ot3 τoυ Δ.Σ. τηq
Δ.E.Y.A,N κoι εrδIκδτερο το ovαφερδμεvo αro oκεnτlκδ τηq.

(2) o ΔEYΤEPOΣ τωv αυμβαΜoμθvωv κ. Kαφρiτoαq Γεδργloq και υπδ τηV ΠρoovoφερΘεioο lδIδτητd
τoυ, οφoi θλoβε υπδψη τoυ dπαιrrο το ovωτθρω,

AHΛΩNEI
α. .oτl 

η υnoγροφη τoυ αrηv nαρoioο αιiμβooη δεoμειiεl οπoλιiτωg τηv εξoυoloδoτoιjoo αυτ6v α-
vαδoxo τoυ θργoυ Eργoληnτlκη Enlxεiρηoη <ΓEΩPYΘMIKH A.T.E.> κol δτl αυτη δεv δlκotoυταl
vo nρooβoλλει τo αvoφερδμεvo αrηv πορo0oα otμβοoη Kαι στο oυμβoτlκd τεt1η,

β, 'oτl o αvαδoxog οπoδθxεTα| αVεΠ|φυλακτο τo οvωτθρω περlγραφθιrro oυμβoτlκo τειixη τηg nα-
ρo0oοq εργoλoβiog, το oπoio o αvdδoxoq θα εφoρμδoεl oε oυvδuαoμo με τ|ζ μVημovευθεioεg δI-
οτdξεIg τoυ N. 14tBlB4 κoΙ ToU N. 3669/08, τoυ Π.Δ. 609is5 Kσl ToU Π'Δ, t7tl\7, δnωg oυμnλη-
ρδθηκov Kα| τρoΠoΠolηΘηκοv Kο| Tωv λolnδv δrατoξεωv περΙ εκτiλεoηζ TωV ΔημooΙωv 'Eργωv
noυ ιo10oυv YΙο To υπδψη θργo.

γ. 'oτl o ovdδoxog Θο εφoρμδζεl κοτα τo κoθoρlζδμεvο στlq ovωτθρω δloτoξειg τrg εvτoλθg τηg Δlευ-
Θιivoυoοg YnηρεoΙαg Ko| τωv Πρoi.αroμivωv ουτl1g Yπηρεolδv.

δ. oτl o οvoδo1og θxεI μελετr,1αεl καl κοτοvoηoει πλ{ρωg τlg υnoxρεδσε|ζ ToU/ δnωg oυτθg onoρρθ-
oυv onδ τηv κεiμεvη voμoθεoio κol oρloΘετo0vτοl ατα oυμβοτlκd τε0xη κor lδIαiτερο αrηv EΣY
καl δτt τυxδv noρoλεIψη τoυ αvoδδxou Πρoζ εvημiρωoη ToU με κdΘε δυvοτη nληρoφoρio πoυ
αφoρd στoUζ δρoυg τηq oiμβooηq, δεv τov onoλλαooεl απδ τηv ευΘιivη Y|α Tηv nληρη oυμμδρ-
φωoη τoυ Πρoζ Tlζ oυμβoτικig ToU UΠoΧρεδoεrg κοl δεv nρoκιiπτε| γΙα τov ovοδoxo κovdvα δι-
κοiωμο olκovoμlκηg i δλληq φtoηg η/κoι nορδταoηq nρoθεoμiαg εξ οtτioq oυτoJ τoυ λδγoυ.
.oτι o ovdδoxog Θo τηρηoεl τηv lα1ιJoυoα voμoΘεoΙo nερi μθτρωv αoφολεiαg, εργoτοξloκηg oη-
μαvσηζ/ περi μθτρωv υγrεlvηg κτλ., απoδεxoμεvog δτl εivοt o μδvog κοl oπoκλεtαrικd υnεiθυvog,
nolvtκd κot oαrlκδ, γro oπoroδηnoτε oτιJxημα ηθελε nρoκληθεi οπδ oμtλεIo εφαρμoγηg τωv |σXU-
oυoδv δlοτdξεωv Ko| τωV εv γθvεl υπoxρεδoεδv τoυ κοΘ' δλη τη δrdρκεlο τoυ iργoυ, εvτδq l1

iii.

tv.

ζ.

εκτδg τωv εργoταξlακδv xδρωv,



στ. 'oτl o αvοδo1og εivαl o μδvog κοl oπoκλεlαrlκδg υnεiθυvoζ Ylα τη μετo αxoλααrrκδτηταg τηρηoη
τηg nερlβαΜovτlκηq μελθτηg τoυ θργoυ κol γεvtκδτερα γ|o τηv εφoρμoγη τωv voμoΘετημθvωv
δρωv nρoαrooiog τoυ περrβdλλovτog κοτα τηv KoTασKευη τoυ dργoυ, κατd τηv τυxδv εκμετdλ-
λευoη τωv πηγδv λiψηq υλtκδv, κοι κοτo τη ΧρησιμoΠoiηoη τωv εγκεκρIμθvωv απoθεoIoΘαλoμωv
o nδθεoη g nλεovooμοτωV τωV π ρo.l.διrrωv εκoκοφδv.

ζ' 'oτt βεβαιδvεI δτl δλo το αrotxεio noυ οnοtτoυιrrol oιiμφωvο με Tη Δlακηρυξη Kα| Πoυ κoτατθΘη-
KοV Πρ|v οnδ τηv υnoγροφη τηq o0μβοoηg εivαl vδμlμα, oρθd καl οκρrβη κol πoυθεvδ δεv θρxo-
VTο| σε αιrrΙΘεoη με ToUζ δρoυg τωv τευ1δv δημonρdτηoηq κol δτr ndvτωg, θαrω κοl ov υndρxεt
κoπolo λdΘog η ovτiΘεo.η, αnoδdxεταt οvεπlφ0λακτα vo εnοvoρΘδoεl τo oημεio oιrriθεoηq με δlκη
τoυ φρovτΙδo, ευθ0vη καl δαπdvη, οnρoφdolαrο Kσ| σε ευλoγo xρδvo αno τη xρovικi1 αrιγμi1 τηq
Yvδoηq τoυ oημεioυ ovτiθεoηg.

η, o οvdδoxog επloκdφθηκε τov τono τoυ dργoυ Ko| KoτoτoΠiαrηκε γlo δλα τo ζητημoτo no, μno-
ρoιiv vο εnηρεoooυv τo θργo κα| TηV οξΙο oυτoυ κol αnoδθxεταl ovεnιφ0λοκτo τηv κατooκεul1
τoυ θργoυ, o0μφωvo με δoα οvoφiρΘηκov οvωτiρω.

θ. Enioηg o ovdδoxoq εψυdταt ρηTδq Y|o τηv ακρiβεlo τoυ οvωτθρoυ πρo0noλoγloμoιi oμoιβωv καl
κδαroυg υλlκδv κοl δηλδvεr δτl δε μnoρεΙ vo ζητηoεl oυξηoη τηg ομolβ{q η αυξηoη ΠoU vα οφo-
ρα τo κδαrog υλlκδv, Kα| σv οκδμη μετoγεvθαrερα ot υπoλoγloμθvεq εργooiεg υnερτlμ{θηκov, η
αυξηθηκε κoΘ' olovδηnoτε τρδno τo κδαrog TωV ωζ οvω υλrκδv. o Eργoλdβoq, δηλδvει δτι πα-
ροιτεΙτοl ρητδζ οπδ onoιoδηnoτε oξiωoη γtα ovoΠρoσoρμoYη τωv εδδ συμφωvouμθvωv ομotβδv,
γιο onoloδηπoτε λoγo, oκδμη Ko| γ|o απρδonτη μετoβoλη τωv αυvθηκδv, Koτ, ορθρo 3BB A.K.

t. o αvdδoxog υnoxρεδvετoI vα εVημερδvεl τoυg ορμδδloυq φoρεΙg Y|o τΙζ εργαoiεg noυ εκτελεi καl
εlδlκδτερo nρθπει Vα εvημερδoεl εγκοiρωg τrg oρμδδlεg εφoρεiεg μvημεiωv.

|ο. o αvdδoxog υnoxρεδvετοl vα nρoβεi αrηv θκδooη δλωv τωv oπαραiτητωv αδεtδv καt εγκρioεωv
noυ oποlτoι]vτα| γlo τηv oμολη κol οnρδoκonτη εκτiλεoη τoυ θργoυ.

lβ. o αvoδoxog υπoxρεδvετο| vo ovορTηoεl δlοφημlαrlκη nvοκiδο γlο τo iργo κoτd τη δldρκειo ε-
κτθλεoηq τηg πρδξηg κor μδvlμη εnεξηγημοτlκη nlvακiδα με TηV oλoκληρωoη τηg καθδg Ko| τηv
υnoxρθωαη αvαφoρdg Tηζ KoΙVoτ|Kηg κol κρατlκηg oυμμετo1{g oε onolοδηπoτε δημooiευoη (θ-
vτUΠη /ηλεκτρovlκη) η πρoβoλη τηg nραξηg δlο τωv μθoωv μoζlκl1g εvημθρωoηg.

|Y. o ovαδoxog υnoxρεo0τα| σTηV κoτdρτloη τoυ Φoκiλoυ Aoφαλεiog καI Yγεiog τoυ θργoυ τo oπoio
nρθnεt vο εvημερδvεl oυvεxδg καθ,δλη τη δloρκεlo τoυ θργoυ, otμφωvα με TηV noρ' 7 τoυ oρ-
θρoυ 3 τoυ Π.Δ. 305/96,

AκoλoJθωg o δεtτερog τωv oυμβαΜoμθvωv κoτθΘεoε:

α, Τηv κοτωτθρω εYYUηTιKη εnIαroλη Kοληq Eκτθλεoηg τoυ iργoυ καl πιαrηg εφορμoγηg τωv δρωv
τηg oυμβooηg, ot oπoΙεq εκδoΘηκov υπθρ τηg Avοδδyoυ onδ τoυq αvαφερδμεvoυg εψυητθg:

Al
A APIΘMoΣ HMEPoMHNΙA EΓΓYHTHΣ

ΠoΣo
(oε EυρΦ)

1 t620456 06-12-2013 TΣMEΔE-EΤAA 208.365,00

H ωg dvω εψιiηoη, κoλ0nτεl τlg πρoβλεnδμεvεq o0μφωvα με τo dρΘρo 17 τηq α1ετlκi1g Δlακi1ρυξηg.

(4) o ovdδoxog τou iργoυ υπoxρεotτoι vo oλoκληρδoεl τo δλo iργo εvτδg εξοκooΙωv εξηvτο (660) ημε-
ρoλoγloκδv ημερδv (22 μηvεg ) oπδ τηv ημερoμηvio υnoγροφηg τηg εργoλoβlκ{g oυμβαoηg. Av μθoο
αrηv αvωτdρω nρoθεoμiα δεv θxoυv τελειδσεΙ o| σXετ|Ktg εργooΙεg, o ovαδoyoq υπoκεlτοι αrlg nolvικθg

ρητρεq καt κυρδoεlg noυ nρoβλθπovτol αnδ τo oρΘρo 36 τoυ Π.Δ. 609/B5. Evτδg τoυ αvωτθρω xρδvou
περlλoμβαvεTο| Ko| η δoκlμοαrIκf λειτoυργio τoυ θργoυ oπδ τov αvαδoxo εξr (6) μηvδv. H oημερlvη η-

μερoμηvΙo υπoγρoφl,1g τηg Σ0μβοoηg (1s-12-2O13), οnoτελεi oιiμφωvο με τlg κεiμεvεg δIoτdξεIζ κo| η-

μερoμηvΙα εγκοτdαrαoηζ ToU ovοδδxoυ.

ol πληρωμθg τoυ ovoδδxoυ θα γivovταl τμημοτlκα, οvαλoγo με τηV nρδoδo τωv εργαolδV Ko| με τoV

τρδπo πoυ oρiζετor αro δρΘρo 5 τoυ N. t41BlB4 δnωg αυτδ τρononolηθηKε Ko| σUμΠληρδΘηκε απδ τo
dρθρo 2 τoυ N. 2229194 κοt orjμφωvo με τo dρΘρo 40 τoυ Π.Δ. 609/85 

;|

(5)

I



(6) H UΠδψη ερYoλoβΙo/ Tηζ oΠoΙαζ UΠoYρdφεToΙ η Πoρoιjσο otμβαoη xρημoτoδoτεiταl oπδ τoE,Π.ΠΕP,A.Α. (ToμεΙo oυvox{g-EθvIκoΙ Πδρol)/ ορ, εVαρ. 2011ΣEo75Bo245 Τηq ΣAE o75B αro nλoiolo
υλoπoΙηαηg τoυ E.Σ.Π.A ' 2oo7-2013 καl υπδκεtτοι oε oλεg τrg αxετlκθg κροτηoεlg υnθρ τρΙτωv καl Δημo-
oΙoυ, voμiμoυg φδρoυq, τθλη, εloφoρεg, κτλ. δπωg oρiζετo, -o oυμβoτrκo τειjxη κol αrηv lo1ιioυσα Vo-
μoθεo.Ιο, ΕnΙo,ηq τδoo γlo τlg nληρωμθg δoo καl γ|o τηv.γεV|Kr] nορακoλoυeηoη τoυ θργoυ θα εφορμδζo-
Vτο| ot lαxιjovτεg κοvδvεq δlαxεiρloηg τoυ nρoγρομμoτoq'

(7) Πρoβλθπεταl η δυvατ6τητα xoρηγηoηζ.ΤρoKαταβoληg oτov Avdδoxo, ooμφωvα με τo Αρθρo 51 τoυΝ.3669/08 0ψoυE δεκαπιivτε τoig iκλτ6-1ls"z) γlα.οαπdvη.πρΦτωv jγ*o,ooiαoi,v, δαπdvε5 μελετΦv.καlπρoμηθεlΦv μηxαvημdτωv πoυ εγκαΘioταvταl oio 6ργo.

(8) Δεv πρoβλ€πεται η πληρωμη πρΙμ στηV παρo0oα oUμβαoη
(9) Mετd τηv υπoγροφ{ τηg otμβαoηg εnlδδθηκε στov αvdδoxo φdκελog πoυ nερlθxεl τα nορακατω θγ-

Yραφo
ο. ,Evα 

φωτoovτiγρoφo τηζ o|κovoμlκηg nρooφoραg τoυ,
β. .Evα 

πρωτδτUΠo τηξ oιiμβooηg.

H παρoιjoο ouιrroxΘηκε, ovαψδoΘηκε, βεβolδθηκε κol υπoγροφετοι οπδ τoυg οvωτdρω oυμβoΜoμθvouξ σεiξl (6) ψηolα, oμolο nρωτδτυnα, αnδ το bn,oi-α δ 
^oδΞ*qlδv'oυμβοrroμθvωv 6λαβε αnδ dvα (1) oιrriτυπo,θvα (1) οιrriτυno αnoαr€:λλετα| σTo Δtotκητlκδ-o,,1o,oμ,*ο iμημα nngφvrρωμdvηq Δ/oηg Mακεδoviαg Θροκηg,εvo (1) αvτiτυno απoαrdλλετoΙ στηV ε.γ.ι, ε.n.πΕPΑ.A. ,..,δ,α dλλo δι]o (2) αvτiτυπα κατοτθθηκαv αroορxεΙo τηg Ynηρεoiαq.

Xρuooιinoλη, 18-12.2013
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