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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» 

Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές»  

 

Αχαρνές, 11/12/2015 

 

     Αριθμ. πρωτ.: 87671 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 Στις Αχαρνές σήμερα 11 του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 

10:00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

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

«Προμηθευόμενος» και 

2. η κα Ευαγγελία Κεφαλά, νόμιμη εκπρόσωπος της εταιρείας «Arktos Illumination 

Ηλεκτρομηχανολογικός Εξοπλισμός Φωτεινός Διάκοσμος Α.Ε.» (Α.Φ.Μ.: 099517500, 

Δ.Ο.Υ.: Γ΄ Πατρών, Έδρα: Νικίου 1 & Σφακτηρίας - Πάτρα), σύμφωνα με το με αριθμ. 

4105/25-04-2014 Φ.Ε.Κ.,  κάτοχος του με αριθμ. ΑΕ 234724 Δελτίου αστυνομικής 

ταυτότητας, που θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα ο «Προμηθευτής», 

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 

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

1. Την περ. γ’ της παρ. 2, του άρθρου 103, του Ν. 3463/2006. 

2. Τις Διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 209, του Ν. 3463/2006. 

3. Τις Διατάξεις της παρ. 4, του άρθρου 209, του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με 

την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

4. Τις Διατάξεις της παρ. 1δ, του άρθρου 72, του Ν. 3852/2010. 

5. Τις Διατάξεις της παρ. 1ε, του άρθρου 72, του Ν. 3852/2010.  

6. Τις Διατάξεις του εδαφίου 4, της παρ. 3γ, του άρθρου 3, του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. 

7. Τις διατάξεις του εδαφίου V, της παρ. 13β, του άρθρου 2, του Ν. 2286/1995. 

8. Τις διατάξεις του εδαφίου δ, της παρ. 12, του άρθρου 2, του Ν. 2286/1995. 

9. Την με αριθμ. πρωτ. 205452/24-10-2015 (ΑΔΑ: 6ΜΔΓ7Λ7-ΜΑΧ) απόφαση (και με αριθμ. 

πρωτ. του Δήμου 74483/26-10-2015) της Εντεταλμένης Συμβούλου Πολιτικής 

Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία ο Δήμος Αχαρνών κηρύχθηκε σε 

κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, λόγω των πλημμυρικών φαινομένων της 22/10/2015 και 

μέχρι την 22/01/2016. 
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10. Τις Διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 1, του Ν. 2286/1995. 

11. Τις Διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 4257/2014. 

12. To με αριθμ. πρωτ.  74737/26-10-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης.  

13. Την οικονομική προσφορά της εταιρείας «Π. Δημητριάδης & Σία Ε.Ε.». 

14. Την με αριθμ. 795/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (Α.Δ.Α.: 6ΩΒΕΩΨ8-ΓΒΞ) που 

αφορά στην έγκριση διενέργειας της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού, την 

αξιολόγηση της προσφοράς, την απευθείας ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας και την 

σχετική ψήφιση πίστωσης. 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 

 
στο δεύτερο των συμβαλλομένων «Προμηθευτή», την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, για την 

ομάδα «Β», συνολικού ποσού 3.367,74 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% και αναλυτικά ως εξής: 

α/α Είδος Μον. Μέτρ/σης 
Τιμή Μονάδας  

(€) 
Ποσότητα 

Μερικό 

σύνολο 

1 Μονωτικές ταινίες τεμ. 
2,00 320 640,00 

2 

Μεταλλική ταινία 

στήριξης φωτιστικών 

στοιχείων (τσέρκι) σε 

κουλούρες 50 κιλών 

(αντιστοιχία 

κιλού/μέτρων= 1/13,50) 

τεμ. 

200,00 5 1000,00 

3 

Κλιπς (συνδετήρες) για 

στήριξη μεταλλικής 

ταινίας σε σακκούλες των 

500 τεμαχίων) 

τεμ. 

58,00 6 348,00 

4 Δεματικά (δέστρες) 

διαστάσεων 

τεμ. 
0,025 20.000 500,00 

5 Καλώδιο εύκαμπτο τύπου 

2x0,75 mm2 

m. 
0,25 1.000 250,00 

 Μερικό σύνολο:  2.738,00 

 Φ.Π.Α.   23%:  629,74 

 Γενικό σύνολο:  3.367,74 

 

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

Άρθρο 1. 

Η πληρωμή θα γίνει μετά την εκτέλεση της προμήθειας, η οποία θα παραδοθεί τμηματικά ή 

στο σύνολό της, από τον «Προμηθευτή», ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής του 

«Προμηθευόμενου», που θα συντάξει και το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. 
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Άρθρο 2. 

Ο «Προμηθευτής» οφείλει μαζί με το τιμολόγιο να προσκομίζει την εντολή παραγγελίας 

υλικών. 

Άρθρο 3. 

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

θα του ζητείται, κατόπιν εντολής παραγγελίας υλικών από το Τμήμα Προμηθειών, σε χώρο που θα 

του υποδειχθεί και μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών, μετά την έγγραφη παραγγελία. 

Ο «Προμηθευτής» δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης παράδοσης 

οποιουδήποτε είδους, επικαλούμενος τυχόν δυσχέρεια εξεύρεσης στην αγορά του είδους αυτού ή 

των πρώτων υλών και γενικά υλικών, που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του, γιατί η 

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

της σύμβασης. 

Άρθρο 4. 

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της μελέτης του Δήμου, τα δε είδη που 

περιγράφονται στην προσφορά του «Προμηθευτή», πρέπει να είναι απόλυτα όμοια με εκείνα που 

θα παραδώσει. 

Άρθρο 5. 

Ο «Προμηθευτής» εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης τιμής. 

Άρθρο 6. 

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 «Προμηθευτής» οφείλει να προβεί μέσα σε δύο (2) ημέρες, αφότου ειδοποιηθεί από το 

Δήμο, στην αντικατάσταση του είδους που παρουσιάζει οποιασδήποτε φύσης ελάττωμα. 

Άρθρο 7. 

Αν ο «Προμηθευτής» καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την παράδοση στον Δήμο, πέραν 

από το συμφωνούμενο στο άρθρο 2 χρόνο, τότε ο «Προμηθευτής» 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 

«Προμηθευτής» 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. 
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Άρθρο 8. 

Η τροποποίηση της σύμβασης επιτρέπεται να γίνεται μόνο με έγγραφη συμφωνία των δύο 

συμβαλλομένων. 

Ο «Προμηθευτής» δεν έχει το δικαίωμα μετά την υπογραφή της σύμβασης να μεταβιβάζει ή 

να εκχωρεί σε τρίτους τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την παρούσα 

σύμβαση εν μέρει ή εξ ολοκλήρου. 

Άρθρο 9. 

Ως ημερομηνία λήξης της σύμβασης ορίζεται η 22/01/2016 ή μέχρι την εξάντληση των 

ποσοτήτων. 

Άρθρο 10. 

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

Άρθρο 11. 

 Τα στοιχεία της παρούσας σύμβασης που θα θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο 

τμήμα και θα ισχύουν με τους υπόλοιπους όρους της είναι η προσφορά του «Προμηθευτή». 

Ο «Προμηθευτής» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας 

σύμβασης. 

 Η παρούσα συντάσσεται σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα και υπογράφεται, όπως 

παρακάτω: 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

  

 Για τον «Προμηθευόμενο»          Για τον «Προμηθευτή» 

    Ο Δήμαρχος Αχαρνών 

  

 

 

    Ιωάννης Κασσαβός           Κεφαλά Ευαγγελία 
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