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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
Υ ΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΣΥΡΟΥ 
τ.κ. 84100 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΗΛ. : 2281087929 FAX: 2281088100 
Α.Φ . Μ .: 090323332 Δ .Ο.Υ . ΣΥΡΟΥ 

ΕΡΓΟ: «Ανπκατάσταση -Βελτίωση δικτύου 
ύδρευσης Ποσειδωνίας, Φοίνικα 

νήσου Σύρου». 

Αριθμ . Πρωτ : 794 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1.397.819,52 € (χωpίς Φ.Π.Α. 24%) 

Στην Ερμούπολη Σύρου, σήμερα Πέμπτη 03 / 05 / 2018, μεταξύ του κ. Γεωργίου Παπαμανώλη, 
Προέδρου της Δ.Ε.Υ .Α. Σύρου και του κ. Γρηγορίου Μαμάκου με ΑΔΤ ΑΚ 788857 κατοίκου Αγ. 
Παρασκευής, οδός Εθνάρχου Μακαρίου 4, νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ΑΦΜ 998380500, συμφωνήθηκαν τα παρακάτω: 

Ο πρώτος με την ανωτέρω ιδιότητα του έχοντας υπ' όψη: 

Τη με αριθμό 16/12.02.2018 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥ ΑΣ περί έγκρισης του 1 ου πρακτικού διεξαγωγής 
διαγωνισμού για το έργο και 
τη με αριθμό 37/21.03.2018 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑΣ περί έγκρισης του 2ου Πρακτικού διεξαγωγής 
διαγωνισμού και κατακύρωσης του έργου, στην εταιρεία ΙΕΡ Α Α ΤΕ. 
μετά και την εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, αλλά και τον έλεγχο των επικαιροποιημένων 
δικαιολογητικών του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση - Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Ποσειδωνίας, 
Φοίνικα νήσου Σύρου», η δημοπρασία του οποίου πραγματοποιήθηκε στις 10/01/2018, με αριθμό 
μελέτης έργου 01/17, συνολικού Προϋπολογισμού 2.680.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. , με μέσο ποσοστό 
έκπτωσης 48,66% στις τιμές του Τιμολογίου. 

Αναθέτει στην εταιρεία ΙΕΡΑ ΑΤΕ, με έδρα την οδό Εθνάρχου Μακαρίου 4 Αγ. Παρασκευή Αττικής, 
την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση - Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Ποσειδωνίας, Φοίνικα 
νήσου Σύρου», σύμφωνα με τις τιμές και τους όρους του διαγωνισμού, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να ολοκληρώσει το όλο έργο μέσα σε προθεσμία είκοσι τεσσάρων 
(24) μηνών. 

Για την περάτωση όλου του συμβατικού αντικειμένου, όπως περιγράφεται στα Τεύχη Δημοπράτησης, 
ισχύουν και οι τμηματικές, αποκλειστικές και ενδεικτικές προθεσμίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 της 
Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

Όσον αφορά στις ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται στον Ανάδοχο για υπέρβαση της συνολικής 
προθεσμίας περάτωσης του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

Η συνολική συμβατική αξία του έργου ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α . ανέρχεται σύμφωνα με την προσφορά του 
αναδόχου στο ποσό των 1.397.819,52 € το οποίο αναλύεται ως εξής: 

1. Al . ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ : 

2. Α2. ΔΙΚΤΥ Α: 

Σύνολο Εργασιών 

3. Γ.Ε. + Ο.Ε.18%: 

Σύνολο 

633 .364,41 € 

333.287,24 € 

966.651,65 € -+ 966.651,65 € 

-+ 173.997,30 € 

1.140.648,95 € 
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. Απρόβλεπτα : 15% 

Σύνολο 

Σύνολο 

6. Αναθεώρηση: 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

-

-

171.097,34 € 

1.311.746,29 € 

45.000,00 € 

1.356.746,29 € 

41.073,23 € 

1.397.819,52 € 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς 
πόρους στο πλαίσιο του Ε .Π. «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» Μέσω του ΠΔΕ κωδικός κ.α 2016ΕΠ6710051 , 
ΣΑΕ:0671 . 

Με την παρούσα σύμβαση προβλέπεται 

Η κατασκευή των έργων ύδρευσης (εσωτερικό και εξωτερικό υδραγωγείο) των Οικισμών Φοίνικα, 
Βήσσα, Αδειάτων, Ποσειδωνίας και Μέγα Γιαλού Ποσειδωνίας του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης. Πιο 
συγκεκριμένα, τα έργα ύδρευσης περιλαμβάνουν την αντικατάσταση, αναβάθμιση και επέκταση του 
εξωτερικού δικτύου διανομής νερού ολόκληρου του τ. Δήμου Ποσειδωνίας. Περιλαμβάνεται επίσης η 
αντικατάσταση των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης οικισμών του τ . Δήμου Ποσειδωνίας. 

Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων δεν πρέπει να 
μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ . 4 του 
άρθρου 132 ν . 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 132 
και 156 ν. 4412/2016. Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τις προϋποθέσεις του ν . 
4412/2016. 

Στην Σύμβαση αυτή επισυνάπτονται τα παρακάτω συμβατικά στοιχεία και με την εξής σειρά ισχύος : 

α) Η Διακήρυξη, β) Ο Προϋπολογισμός Προσφοράς, γ) Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης, δ) Η Ε.Σ.Υ. , ε) Η 
ΤΣΥ και οι Τεχνικές Προδιαγραφές, στ) Η Τεχνική Περιγραφή - Έκθεση, ζ) Ο Προϋπολογισμός 
δημοπράτησης, η) Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου, θ) Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής 
του έργου . 

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των ανωτέρω και αποδέχεται αυτά χωρίς 
καμία επιφύλαξη, κατέθεσε δε την υπ' αριθμ. 1740004 εγ-yυητική επιστολή Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ποσού 
69.890,98 €, για την καλή εκτέλεση των εργασιών . 

Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε ( 5) αντίτυπα. 

Τίτλος Έργου/ 
Προμήθειας 

Ανάδο ο : 

Απόφαση ΔΣ 

μεΑΔΑ 

«Αντικατάσταση - Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Ποσειδωνίας, Φοίνικα 
νήσου Σύρου» 

ΙΕΡΑ ΑΤΕ ΑΦΜ: 998380500 

37/21.03.2018 Ποσό χωρίς 
ΨΠΠΞ465Δ2Θ-ΗλΔ ΦΠΑ 

794 /03.05.2018 
Ημερομηνία 

Ένα 

1.397.819,52 € 
Ποσοστό 

ΦΠΑ 

Ημερομηνία 

24% 

03.05.2018 Λ , 02.05.2020 
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Κριτήριο 
Χαμηλότερη τιμή 

Είδος 
Ανοικτός Διαγωνισμός ανάθεσης Διαδικασίας 

45232150-8 Ποσότητα 

CPV 45240000-1 Κωδικός 
11.02.07.02 

Προμήθειας/ 
Έργο 45231300-8 Προϋπολογισμού Έργου/ 

45232151-5 Υπηρεσίας 

Οι Συμβαλλόμενοι 

ΓΡΗΙΌΡΙΟΣ ΜΑΜΑΚΟΣ 




