Σ ΥΜ Β ΑΣ Η Α Ν Α ΘΕ Σ Η Σ
(Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1α του Ν. 3919/2010)
Στην Σπάρτη σήμερα,

24

Φεβρουαρίου

Α) Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ»
Οδός

Μπουμπουλίνας 30 (ΤΚ 10682)

Δ.Ο.Υ.

Δ’ ΑΘΗΝΩΝ

2014

οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

με έδρα

ΑΘΗΝΑ

με ΑΦΜ

998191496

καλούμενος στο εξής "ΕΝΤΟΛΕΑΣ" και

Β) Ο Ιωάννης Γιαξόγλου του Γεωργίου,

Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός,

που εδρεύει στην Σπάρτη, οδός Βρασίδου αρ. 71 (ΤΚ 23100), με Α.Φ.Μ. 104276060 Δ.Ο.Υ.
Σπάρτης και αριθμό μητρώου Τ.Ε.Ε. 84641,
καλούμενος στο εξής "ΑΝΑΔΟΧΟΣ" , συμφώνησαν τα εξής:

1.

Ο "ΕΝΤΟΛΕΑΣ" αναθέτει στον "ΑΝΑΔΟΧΟ" την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών
με την αντίστοιχη συμβατική αμοιβή, και οι οποίες αφορούν τη σύνταξη εξαρτημένου
τοπογραφικού διαγράμματος γηπέδου ιδιοκτησίας Δημοσθένη Ματάλα που βρίσκεται
εντός της Ζώνης Α του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης Σπάρτης, νότια του
Αρχαίου Θεάτρου Σπάρτης, Δ.Ε. Σπαρτιατών, Δ. Σπάρτης Λακωνίας:

α/α

Εργασία

1

Σύνταξη Τοπογραφικού Διαγράμματος γηπέδου (σύμφωνα
με

τις

προδιαγραφές

Συμβατική αμοιβή

για σύνταξη συμβολαιογραφικής

πράξης) και πρόταση κατάτμησης
2

450,00 €

Έκδοση βεβαίωσης μηχανικού Ν.4178/13 για το
μεταβιβαζόμενο ακίνητο

50,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ

500,00 €

ΦΠΑ (23%)

115,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

615,00 €
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2.

Η «συμβατική αμοιβή» που συμφωνείται μεταξύ του "ΕΝΤΟΛΕΑ" και του
"ΑΝΑΔΟΧΟΥ", για την εκτέλεση της εν θέματι εργασίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις και προδιαγραφές, , ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ
ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%) όπως αναλυτικά
φαίνεται στον προηγούμενο πίνακα.

3.

Ο "ΑΝΑΔΟΧΟΣ" θα εκπονήσει τις ως άνω εργασίες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
από τη σχετική νομοθεσία, τις σχετικές εγκυκλίους, τις προδιαγραφές και τους κανόνες
της τεχνικής και της επιστήμης .

4.

Ο "ΑΝΑΔΟΧΟΣ" υποχρεούται να υποβάλλει τις απαιτούμενες σειρές σχεδίων σε
αναλογική μορφή σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές.

5.

Ο χρόνος εκπόνησης των απαιτούμενων εργασιών από τον "ΑΝΑΔΟΧΟ" ορίζεται σε
δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή του παρόντος.

6.

Η καταβολή της αμοιβής από τον "ΕΝΤΟΛΕΑ" πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την
ημέρα εκπόνησης των εργασιών.

7.

Για τα αναφερόμενα στη σύμβαση αυτή έχουν ισχύ τα αναφερόμενα στον Ν.
3919/2010 και τα εκτελεστικά του διατάγματα καθώς και το αρ. 179 του Α.Κ.

8.

Σε περίπτωση άρνησης, δυστροπίας ή καθυστέρησης για την καταβολή της αμοιβής
από τον "ΕΝΤΟΛΕΑ" το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος δικαιούται να επιδιώξει την
είσπραξη της δια της δικαστικής οδού κατά τα αναφερόμενα στο αρ. 59 του Ν.
3919/2010.

Η παρούσα σύμβαση υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα και έλαβαν από ένα (1) ο
"ΕΝΤΟΛΕΑΣ" και δύο (2) ο "ΑΝΑΔΟΧΟΣ".

Οι
Ο ΕΝΤΟΛΕΑΣ

συμβαλλόμενοι
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
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