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Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» 

Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: Διηνεκές» 

 

Αχαρνές, 23/09/2015 

 

Αριθ. πρωτ.: 64560 

 

 

 

                    ΣΥΜΒΑΣΗ 

Στις Αχαρνές σήμερα 23 του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και 

ώρα 13:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

1. ο κος Ιωάννης Κασσαβός, με την ιδιότητα του Δημάρχου, που θα αποκαλείται εφεξής ο 

«ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟΣ» και  

2. Ο κ Νικόλαος Γ. Χαμηλοθώρης, με ΑΦΜ 030674195, ΔΟΥ Αχαρνών, κάτοχος του με 

αριθμ. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ΑΑ035332/Α.Τ. Αχαρνών και έδρα επί της οδού 

Τσεβά 9, Αχαρνές – Αττικής, 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 Διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 209, του Ν. 3463/2006. 

2. Τις Διατάξεις του άρθρου 58, του Ν. 3852/2010. 

3. Τις Διατάξεις των άρθρων 4 και 23 της αριθμ. με 11389/1993 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 

(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

4. Τις Διατάξεις του Ν.2286/1995. 

5. Το με αριθμ. πρωτ. 59987/07-09-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που 

αφορά στην ανάγκη της προμήθειας μαρμάρων. 

6. Το με αριθμ. πρωτ. 60636/08-09-2015 έγγραφό μας στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, για τη 

σύνταξη μελέτης. 

7. Την με αριθμ. 80/2015 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

8. Την με αριθμ. Γ-482/10-09-2015 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 

9. Την με αριθμ. 595/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Α.Δ.Α.: ΩΔ7ΗΩΨ8-Ε2Λ), 

που αφορά στην ψήφιση πίστωσης ποσού 4.720,74 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %, 

για την ανωτέρω προμήθεια. 
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10. Την με αριθμ. 2135 και με αριθμ. πρωτ. 63895/21-09-2015 απόφαση Δημάρχου, που αφορά 

στη διενέργεια με απευθείας ανάθεση της προμήθειας μαρμάρων. 

11. Την οικονομική προσφορά του κου Νικολάου Χαμηλοθώρη. 

12. Το με αριθμ. πρωτ. 64075/22-09-2015 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης 

Διενεργούμενων Προμηθειών. 

13. Την με αριθμ. 2146 και με αριθμ. πρωτ. 64214/22-09-2015 απόφαση Δημάρχου (Α.Δ.Α.: 

ΩΜΠ4ΩΨ8-Β2Ρ), που αφορά στην ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας στον κ. Νικόλαο Γ. 

Χαμηλοθώρη. 

 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 

στον δεύτερο των συμβαλλομένων «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ», την προμήθεια μαρμάρων, 

συνολικού ποσού 4.720,74 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% και αναλυτικά ως εξής: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1. Μάρμαρα 

Καβάλας, 

αγυάλιστα, 

διαφόρων 

διαστάσεων, 

πάχους 3cm, 

χρώματος 

λευκού.  

Μ2 101 38,00 € 3.838,00 

ΦΠΑ 23%: 882,74 € 

ΤΕΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ: 

4720,74 € 

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

Άρθρο 1. 

Η πληρωμή θα γίνει μετά την παράδοση της προμήθειας, η οποία θα γίνει 

τμηματικά ή στο σύνολό της, από τον «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ», ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 

παραλαβής του Δήμου, που θα συντάξει και το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. 

Άρθρο 2. 

Ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» οφείλει να μεταφέρει την προμήθεια, με δικά του έξοδα, σε 

χώρο που θα του υποδειχθεί, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της 

παρούσας. 

ΑΔΑ: 6ΚΟ4ΩΨ8-ΧΩΜ
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Ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης παράδοσης, 

επικαλούμενος τυχόν δυσχέρεια εξεύρεσης πρώτων υλών στην αγορά, γιατί η προσφορά του 

υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει την προμήθεια μέσα στα χρονικά όρια της 

σύμβασης. 

Άρθρο 3. 

Τα είδη που περιγράφονται στην προσφορά του «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ», πρέπει να είναι 

απόλυτα όμοια με εκείνα που θα παραδώσει. 

Άρθρο 4. 

 Ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της ανωτέρω 

συμφωνημένης τιμής, 

Άρθρο 5. 

Κατά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών από την Επιτροπή Παραλαβής 

του Δήμου, εξετάζονται και διαπιστώνονται οι καταρχήν «ιδιότητες» και τυχόν φθορές, ζημιές 

κ.λ.π. των ειδών, εξαιτίας ελαττωματικής κατασκευής ή κακής ποιότητας των υλικών που 

χρησιμοποιήθηκαν, ή εάν έπαθαν τα είδη κάποια βλάβη κατά τη μεταφορά τους. Σε αυτή τη 

περίπτωση ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» οφείλει να προβεί μέσα σε δύο (2) ημέρες, αφότου 

ειδοποιηθεί από το Δήμο, στην αντικατάσταση του είδους που παρουσιάζει οποιασδήποτε 

φύσης ελάττωμα. 

Άρθρο 6. 

Αν ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την παράδοση στον 

Δήμο, πέραν από το συμφωνούμενο στο άρθρο 2 χρόνο, τότε ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» είναι 

υποχρεωμένος, εξαιτίας της καθυστέρησης αυτής και μόνο, να καταβάλλει στον Δήμο σαν 

ποινική ρήτρα 2 τοις χιλίοις για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Η ποινική ρήτρα παρακρατείται 

από το λογαριασμό πληρωμής.  

Σε περίπτωση καθυστέρησης, που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε 

ανωτέρα βία η προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρονικό διάστημα, όσο θα διαρκέσει το 

εμπόδιο αυτό. Ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» για αυτή την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται 

οποιασδήποτε αποζημίωσης από το Δήμο, αλλιώς δηλώνει ρητά ότι παραιτείται τώρα από 

κάθε σχετικό δικαίωμα ή αξίωσή του. 

Άρθρο 7. 

 Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (03) μήνες από την ημερομηνία 

υπογραφής της. 
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Άρθρο 8. 

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

Άρθρο 9. 

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.  Ο προϋπολογισμός. 

3. 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 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για τον «ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ»                    Για τον «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ» 

    Ο Δήμαρχος  

 

 

 

      Ιωάννης Κασσαβός        Νικόλαος Γ. Χαμηλοθώρης 
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