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Βαθµός προτ.: «Κοινός»   
Χρόνος διατ. του εγγράφου: «∆ιηνεκές»  

 
                                       Αχαρνές, 23/12/2013 
 
                                       Αριθ. πρωτ.: 115929 

 

 
ΣΥΜΒΑΣΗΣΥΜΒΑΣΗΣΥΜΒΑΣΗΣΥΜΒΑΣΗ    

 

 Στις Αχαρνές σήµερα 23, του µηνός ∆εκεµβρίου, του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00 π.µ., στο 

∆ηµοτικό Κατάστηµα, οι κάτωθι υπογεγραµµένοι: 

 

1. ο κος Παναγιώτης Ντούρος, µε την ιδιότητα του Αντιδηµάρχου, που θα αποκαλείται εφεξής ο 

«ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟΣ» και 

2. Ο κος Γεώργιος Κανελλόπουλος, νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας «Κανελλόπουλος Φυτά Ε.Π.Ε.» (Α.Φ.Μ.: 

998993120, ∆.Ο.Υ.: Αχαρνών, Έδρα: ∆εκελείας 185 – Αχαρνές Αττικής) σύµφωνα µε την µε αριθµ. 7.456/21-

10-2013 µεταβίβαση εταιρικών µεριδίων, κάτοχος του µε αριθµ. ΑΑ 114079/11-08-2005/∆ελτίου Αστυνοµικής 

Ταυτότητας, που θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ», συµφώνησαν και 

συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 

 Ο πρώτος των συµβαλλοµένων, µε την ιδιότητα που παρίσταται, έχοντας υπόψη: 

1. Τις ∆ιατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 209, του Ν. 3463/2006. 
2. Τις ∆ιατάξεις του άρθρου 58, του Ν. 3852/2010. 
3. Τις ∆ιατάξεις των άρθρων 4 και 23 της αριθµ. µε 11389/1993 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 
4. Τις ∆ιατάξεις του Ν.2286/1995. 
5. Τις ∆ιατάξεις του άρθρου 72, του Ν. 3852/2010. 
6. Την µε αριθµ. 1852/2013 απόφαση ∆ηµάρχου, µε την οποία ορίζεται Αντιδήµαρχος ο κος Παναγιώτης Ντούρος 

και στον οποίο µεταβιβάζει τις αρµοδιότητες της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και της ∆/νσης ∆ιοικητικών 
Υπηρεσιών & Ανθρώπινου ∆υναµικού. 

7. Την µε αριθµ. 284/2013 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α.∆.Α.: ΒΛΓ7ΩΨ8-ΩΗΡ), σχετικά µε την εκτέλεση 
του έργου «Αποκατάσταση ζηµιών αγωνιστικού χώρου και ενίσχυση – επαύξηση του υφιστάµενου 
ηλεκτροφωτισµού του ∆ηµοτικού Γυµναστηρίου (Γήπεδο Αχαρναϊκού) λόγω µακροχρόνιας χρήσης». 

8. Το µε αριθµ. πρωτ. 109694/05-12-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που αφορά στην ανάγκη 
της προµήθειας υλικών επανασποράς χλοοτάπητα για το ∆ηµοτικό Γυµναστήριο (Γήπεδο Αχαρναϊκού). 

9. Το µε αριθµ. πρωτ. 110651/09-12-2013 έγγραφό µας στη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, για τη σύνταξη µελέτης. 
10. Την µε αριθµ. 101/2013 µελέτη. 
11. Την µε αριθµ. A-1212/04-12-2013 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
12. Την µε αριθµ. 1061/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α.∆.Α.: ΒΛΓΛΩΨ8-ΚΑΙ), που αφορά στην 

ψήφιση πίστωσης ποσού 10.228,00 €, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την ανωτέρω προµήθεια. 
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13. Την µε αριθµ. 2004 και µε αριθµ. πρωτ. 114405/18-12-2013 απόφαση Αντιδηµάρχου, που αφορά στη 
διενέργεια µε απευθείας ανάθεση της προµήθειας υλικών επανασποράς χλοοτάπητα για το ∆ηµοτικό 
Γυµναστήριο (Γήπεδο Αχαρναϊκού). 

14. Την οικονοµική προσφορά της εταιρείας «Κανελλόπουλος Φυτά Ε.Π.Ε.». 
15. Το µε αριθµ. πρωτ. 115328/20-12-2013  πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης ∆ιενεργούµενων Προµηθειών. 
16. Την µε αριθµ. 2042 και µε αριθµ. πρωτ. 115406/20-12-2013 απόφαση Αντιδηµάρχου (Α.∆.Α.: ΒΛΓ1ΩΨ8-

6ΨΖ), που αφορά στην επικύρωση του ανωτέρω πρακτικού και στην απευθείας ανάθεση της προµήθειας 
υλικών επανασποράς χλοοτάπητα ∆ηµοτικό Γυµναστήριο (Γήπεδο Αχαρναϊκού) στην εταιρεία 
«Κανελλόπουλος Φυτά Ε.Π.Ε.». 

 

ΑΝΑΘΕΤΕΙΑΝΑΘΕΤΕΙΑΝΑΘΕΤΕΙΑΝΑΘΕΤΕΙ    
 
στο δεύτερο των συµβαλλοµένων «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ», την προµήθεια υλικών επανασποράς χλοοτάπητα για το 

∆ηµοτικό Γυµναστήριο (Γήπεδο Αχαρναϊκού), συνολικού ποσού 10.218,00 €, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%. 

Ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» αναλαµβάνει την προµήθεια µε τους κατώτερους όρους: 

Άρθρο 1.Άρθρο 1.Άρθρο 1.Άρθρο 1.    

Ως συνολική τιµή συµφωνείται το ποσό των 10.218,00 €, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%. Η πληρωµή θα 

γίνει µετά την εκτέλεση της προµήθειας, η οποία θα παραδοθεί τµηµατικά ή στο σύνολό της, από τον 

«ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ», ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής παραλαβής του «ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟΥ», που θα συντάξει και 

το σχετικό πρωτόκολλο. 

Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο 2222....    

Ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» οφείλει να µεταφέρει µε δαπάνη του κάθε φορά την ποσότητα εκείνη που θα του 

ζητείται, σε χώρο που θα του υποδειχθεί και µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών, από την εποµένη της υπογραφής της 

παρούσας, 

Ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» δεν έχει δικαίωµα να προβάλλει αδυναµία έγκαιρης παράδοσης των προϊόντων, 

επικαλούµενος τυχόν δυσχέρεια εξεύρεσης στην αγορά προϊόντων ή των πρώτων υλών και γενικά υλικών, που θα 

χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή του, γιατί η προσφορά του υποδηλώνει πως έχει ήδη ελέγξει και είναι σε θέση να 

εκτελέσει την προµήθεια µέσα στα χρονικά όρια της σύµβασης. 

Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο 3333....    

Η προµήθεια θα γίνει σύµφωνα µε τους όρους της µελέτης του ∆ήµου, τα δε είδη που περιγράφονται στην 

προσφορά του «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ», πρέπει να είναι απόλυτα όµοια µε εκείνα που θα παραδώσει. 

Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο 4444....    

Ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» εγγυάται το σταθερό και αµετάβλητο της συµφωνηµένης στο άρθρο 1 τιµής, 

ανεξάρτητα αν στο χρονικό διάστηµα που ορίζεται σαν χρόνος παράδοσης της προµήθειας ήθελε τυχόν αυξηθεί για 

οποιοδήποτε λόγο η τιµή µονάδας του συµβατικού τιµολογίου. 

Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο 5555....    

Κατά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών από το ∆ήµο, εξετάζονται και διαπιστώνονται οι 

«ιδιότητες» και οι τυχόν φθορές, ζηµιές κ.λ.π., εξαιτίας ελαττωµατικής κατασκευής ή κακής ποιότητας των υλικών που 
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χρησιµοποιήθηκαν ή κάποιας βλάβης που υπέστησαν τα προϊόντα κατά τη µεταφορά τους στον του ∆ήµο. Γι’ αυτό αν ο 

«ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» δεν προβεί µέσα σε δέκα (10) ηµέρες, αφότου ειδοποιηθεί από το ∆ήµο σε αντικατάσταση του 

είδους που παρουσιάζει οποιασδήποτε φύσης ελάττωµα, ο ∆ήµος δικαιούται, κατ’ απόλυτη κρίση του να προβεί στην 

απόρριψη του προµηθευόµενου προϊόντος, κηρύσσοντας έκπτωτο τον «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ». 

Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο 6666....    

Αν ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την παράδοση στον ∆ήµο έστω και ενός 

τµήµατος του προϊόντος (σε περίπτωση που αυτό απαρτίζεται από περισσότερα µέρη) πέραν από το συµφωνούµενο στο 

άρθρο 3 χρόνο, τότε ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» είναι υποχρεωµένος, εξαιτίας της καθυστέρησης αυτής και µόνο, να 

καταβάλλει στον ∆ήµο ως ποινική ρήτρα 2 τοις χιλίοις για κάθε ηµέρα καθυστερήσεως. Η ποινική ρήτρα 

παρακρατείται από το λογαριασµό πληρωµής. Σε περίπτωση που ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» καθυστερήσει από 

υπαιτιότητά του την ολική ή µερική παράδοση, µε την έννοια που σηµειώνεται στον όρο από το παρόν άρθρο, 

περισσότερο από δέκα (10) ηµέρες, τότε ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος µε απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Ανεξάρτητα όµως αν κινηθεί ή όχι η διαδικασία της έκπτωσης του «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ» ή αυτός κηρυχθεί 

έκπτωτος, θα καταπίπτει απαραίτητα σε βάρος του και στο σύνολό της, η συνοµολογούµενη ποινική ρήτρα (2 τοις 

χιλίοις επί του συµβατικού ποσού για κάθε ηµέρα καθυστέρησης), λόγω καθυστέρησης παράδοσης. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του ∆ήµου ή σε ανωτέρα βία η προθεσµία θα 

παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εµπόδιο αυτό. Ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» για αυτή την καθυστέρηση, δεν 

θα δικαιούται οποιαδήποτε αποζηµίωση από το ∆ήµο, και ρητώς δηλώνει στην παρούσα ότι παραιτείται από τώρα κάθε 

σχετικού δικαιώµατος ή αξίωσής του. 

Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο 7777....    

Η τροποποίηση της σύµβασης δύναται να γίνεται µόνο µε έγγραφη συµφωνία των δύο συµβαλλοµένων. 

Ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» δεν έχει το δικαίωµα µετά την υπογραφή της σύµβασης να µεταβιβάζει ή εκχωρεί σε 

τρίτους τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την παρούσα σύµβαση εν µέρει ή εξ ολοκλήρου. 

Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο 8888....    

Ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» υποχρεούται να προµηθεύσει το ∆ήµο, εφόσον του ζητηθεί από την Υπηρεσία η 

προσαύξηση των ποσοτήτων µε τη συµφωνηθείσα τιµή βάσει της προσφοράς του, µε τους ίδιους όρους της 

καταρτισθείσας σύµβασης και µέχρι του ποσού του προϋπολογισµού της µελέτης. 

Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο 9999....    

Η παρούσα σύµβαση ισχύει από την ηµέρα υπογραφής της και για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών. 

Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο 11110000....    

Ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» βαρύνεται µε όλες γενικά τις δαπάνες, φόρους, τέλη, κρατήσεις. 

Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο 11111111....    
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    Τα στοιχεία της παρούσας σύµβασης που θα θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα και θα ισχύουν µε 

τους υπόλοιπους όρους της είναι: 

1. Η µελέτη.  

2. Η προσφορά του «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ». 

Ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας σύµβασης. 

 Η παρούσα συντάσσεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα αντίγραφα και υπογράφεται, όπως παρακάτω: 

 

    
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ    

 
 
 
        Για τον «ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ»     Για τον«ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ» 

 Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών        
 

 

 

      Παναγιώτης Παναγιώτης Παναγιώτης Παναγιώτης ΝτούροςΝτούροςΝτούροςΝτούρος          Γεώργιος ΚανελλόπουλοςΓεώργιος ΚανελλόπουλοςΓεώργιος ΚανελλόπουλοςΓεώργιος Κανελλόπουλος            
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