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ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 11.070,00 € (9.000,00 € + ΦΠΑ 2.070,00 €)
Στο Γέρακα και στο Δημοτικό κατάστημα του δήμου Παλλήνης, σήμερα στις 31 του μήνα Μαρτίου,
ημέρα Πέμπτη, οι υπογράφοντες :
1. Ο Αθανάσιος Ζούτσος, Δήμαρχος, ως εκπρόσωπος του Δήμου Παλλήνης,
2. Ο Ηλίας Ταρναράς με έδρα Αττική, και διεύθυνση Αιγαίου Πελάγους 80, αρ. τηλ.
2106391342, Χημικός, με μελετητικό πτυχίο Β’ τάξης στην κατηγορία μελετών 13
(Υδραυλικές μελέτες)
και αριθμό μητρώου μελετητή 13345, συμφώνησαν και
συναποδέχτηκαν τα παρακάτω στα οποία ο μεν Δήμος αναφέρεται με την λέξη "Εργοδότης",
ο δε δεύτερος των συμβαλλομένων με τη λέξη "Μελετητής".
ΑΡΘΡΟ 1ο
Ο Εργοδότης έχοντας υπ' όψη:
1. Τις διατάξεις περί αναθέσεως μελετών Δημοσίων Έργων του Ν. 3316/05 καθώς και του 696 Π.Δ.
όπως τροποποιήθηκε με το 515/89 Π.Δ.
2. Τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ. 410/95).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 696/74 σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές μελετών για έργα Δημοσίων
και Ιδιωτικών φορέων.
4. Την απόφαση αρ. 677/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου περί
αναθέσεως της μελέτης.
5. Το άρθρο 269 (παρεκκλίσεις) ,παρ. του Π.Δ. 410/95 (Δημοτικός Κοινοτικός Κώδικας) και την
εγκύκλιο
22/23-6-05
του
ΥΠΕΧΩΔΕ/Γ.Γ.Δ.Ε./ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΝΟΜ.
ΣΥΝΤ.
&
ΚΩΔΙΚΩΠΟΙΗΣΗΣ με αρ. πρ. Δ17α/07/91/Φ.8 ΓΕΝ με την οποία έγινε αποδεκτή η αρ. 312/15-62005 Γνωμοδότηση του Α’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
6.
Το γεγονός ότι υπάρχει πίστωση 11.110,98 € στον προϋπολογισμό του Δήμου με
Κ.Α.40.7421.0018
ΑΝΑΘΕΤΕΙ
την εκπόνηση της μελέτης: «Προμελέτη ομβρίων “Τμήματος Π.Ε.1 Ασυρμάτου”»
Η μελέτη θα εκπονηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 696/74 και
συμπληρωματικές διατάξεις) σχετικά με τις μελέτες δικτύων ομβρίων.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ο Μελετητής είναι υποχρεωμένος να συντάξει την Υδραυλική Μελέτη, σε επίπεδο προμελέτης.
Το αντικείμενο της μελέτης αποτελείται από τα εξής στάδια:
-Σχεδιασμός δικτύου ομβρίων στο οδικό δίκτυο της περιοχής μελέτης.
-Υπολογισμός παροχών σχεδιασμού στο δίκτυο, διαστασιολόγηση των αγωγών ομβρίων και
έλεγχος επάρκειας σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
-Προμέτρηση εργασιών και κατάρτιση προϋπολογισμού.
Τα παραδοτέα της μελέτης αποτελούνται από:
- Τεχνική Έκθεση με Υδραυλικούς Υπολογισμούς
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- Συνοπτική και Αναλυτική Προμέτρηση εργασιών και Προϋπολογισμός των προτεινόμενων
έργων
- Σχέδιο γενικής διάταξης έργων
- Σχέδιο οριζοντιογραφίας με αγωγούς, φρεάτια επίσκεψης και φρεάτια υδροσυλλογής
- Σχέδιο μηκοτομών αγωγών ομβρίων
- Σχέδιο λεπτομερειών για σκάμματα, αγωγούς, φρεάτια επίσκεψης και φρεάτια υδροσυλλογής.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Ο Μελετητής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τη μελέτη σε διάστημα (2) δύο μηνών από την
υπογραφή αυτής της σύμβασης.
Για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας συντάξεως της μελέτης από υπαιτιότητα του Μελετητή,
επιβάλλεται ποινική ρήτρα σε βάρος του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.3316/05.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Το ύψος της αμοιβής, καθορίζεται στις 11.070,00 € (Έντεκα χιλιάδες εβδομήντα ευρώ) με Φ.Π.Α.
23% και η καταβολή της αμοιβής γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 3316/2005.
Με το παρόν ο Μελετητής παρέδωσε Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού 450,00 € του
ΤΣΜΕΔΕ με αρ. 1697957/23-03-2016. Η Μελέτη θα παραδοθεί σε τέσσερα αντίτυπα και σε ψηφιακή
μορφή.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Ο Μελετητής που δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την σύμβαση και δεν
συμμορφώνεται στις εντολές της υπηρεσίας μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος. Για την διαδικασία της
εκπτώσεως ισχύει το άρθρο 28 του Ν.3316/05 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Δημοτικού και του
Κοινοτικού κώδικα.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Ο Μελετητής έχει υποχρέωση να καταβάλλει όλους τους νόμιμους φόρους κρατήσεις και τέλη
χαρτοσήμου που ισχύουν για τις μελέτες που χρηματοδοτούνται από τις Δημόσιες επενδύσεις. Ο
Εργοδότης καταβάλλει το Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στην προαναφερθείσα αμοιβή.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Η παραλαβή της μελέτης θα γίνει με την έκδοση βεβαιώσεως από την υπηρεσία , περί συμμορφώσεως
του Μελετητή προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και αποδοχή της μελέτης από τον Εργοδότη.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Μετά την αποπληρωμή του Μελετητή για οποιοδήποτε τμήμα ή για ολοκλήρωση της μελέτης, η
κυριότητα περιέρχεται στον Εργοδότη που μπορεί να την χρησιμοποιήσει κατά την κρίση του.
Απαγορεύεται στο Μελετητή να επιδείξει οποιοδήποτε τμήμα της μελέτης χωρίς την συγκατάθεση του
Εργοδότη, διατηρώντας όμως τα δικαιώματα της πνευματικής του ιδιοκτησίας.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Κάθε συμφωνία των συμβαλλομένων κατά την εφαρμογή της παρούσης συμβάσεως επιλύεται
αναλογικά προς τις διατάξεις του νόμου 3316/05 και των εκτελεστικών του προεδρικών διαταγμάτων,
τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, όπως και των Π.Δ. 28/80, 410/95 και 171/87.
Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα, από τα οποία ένα παρέλαβε ο μελετητής και τρία ο
δήμος Παλλήνης.
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