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ΣΥΜΒΑΣΗ 

Στις Αχαρνές σήμερα 01, του μηνός Δεκεμβρίου , του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 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. οι κκ Νικόλαος Χαλβαντζής και Ιωάννης Χαρωνίδης, εκπρόσωποι της εταιρείας «ΑΥΤΟ ΝΤΗΛ 

Π. & Ρ. ΔΑΒΑΡΗ Α.Β.Ε.Ε.» (Α.Φ.Μ.: 094537301, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και έδρα στην οδό Αγίου 

Γεωργίου 63 ΚΑΙ 25ης Μαρτίου 17, 154 51 Ν. Ψυχικό) σύμφωνα με το από 13/02/15 πρακτικό, ο 

μεν κ. Ν. Χαλβαντζής κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμ. ΑΕ 518402/11-04-07/ΑΤ 

Αμαρουσίου, ο δε κ. Ι. Χαρωνίδης κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμ. ΑΚ 082297/14-06-

11/ΑΤ Κηφισίας, 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. 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. Τις Διατάξεις του άρθρου 133, του Ν. 4270/2014. 

6. Τις Διατάξεις του άρθρου 37, του Ν. 4320/2015. 

7. Το με αριθμ. πρωτ. 45797/30-06-2015 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης – 

Συντήρησης Στόλου & Λοιπού Εξοπλισμού, που αφορά στην ανάγκη της προμήθειας 

επιβατικού οχήματος. 
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8. Το με αριθμ. πρωτ. 45802/30-06-2015 έγγραφό μας στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, για τη 

σύνταξη μελέτης. 

9. Το με αριθμ. πρωτ. 46388/02-07-2015 έγγραφό μας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 

που αφορά στην αίτηση για την αγορά του οχήματος από το ελεύθερο εμπόριο. 

10. Την με αριθμ. 63/2015 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

11. Το με αριθμ. πρωτ. 54136/04-08/2015 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης – 

Συντήρησης Στόλου & Λοιπού Εξοπλισμού. 

12. Την με αριθμ. 518/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Α.Δ.Α.: 6Η69ΩΨ8-Λ95) που 

αφορά στην ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 14.514,00 €, συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 23% για την ανωτέρω προμήθεια. 

13. Το με αριθμ. πρωτ. 51131/28213/09-07-2015 (και με αριθμ. πρωτ. του Δήμου 49351/14-07-

2015) έγγραφο της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που αφορά στην έγκριση αγοράς 

του οχήματος από το ελεύθερο εμπόριο. 

14. Την με αριθμ. 1368 και με αριθμ. 49958/17-07-2015 απόφαση Δημάρχου, που αφορά στη 

διενέργεια με απευθείας ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας. 

15. Το με αριθμ. πρωτ. 73307/20-10-2015 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών 

Διενεργούμενων Προμηθειών. 

16. Την οικονομική προσφορά της εταιρείας «ΑΟΥΤΟ ΝΤΗΛ Π. & Ρ. ΔΑΒΑΡΗ Α.Β.Ε.Ε.». 

17. Το με αριθμ. πρωτ. 73329/20-10-2015 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης 

Διενεργούμενων Προμηθειών. 

18. Την με αριθμ. 2570 και με αριθμ. πρωτ. 75363/29-10-2015 απόφαση Δημάρχου (Α.Δ.Α.: 

ΒΝ1ΧΩΨ8-ΠΚ9), που αφορά στην ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας στην εταιρεία 

«ΑΟΥΤΟ ΝΤΗΛ Π. & Ρ. ΔΑΒΑΡΗ Α.Β.Ε.Ε.». 

 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 
 

στο δεύτερο των συμβαλλομένων «Προμηθευτή», την προμήθεια επιβατικού οχήματος, συνολικού 

ποσού 13.668,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% και αναλυτικά ως εξής: 

Α/Α Τύπος οχήματος 
Μονάδα  

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

Σύνολο  

(Με Φ.Π.Α.) 

1 KIA RIO 1100cc DIESEL immotion. Τμχ. 1 13.668,00 13.668,00 

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

Άρθρο 1. 

Η πληρωμή θα γίνει μετά την παράδοση του οχήματος, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 

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

Η τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει σε σημείο που θα υποδείξει ο Δήμος με τα έξοδα να 

βαρύνουν τον Προμηθευτή. 

Ο «Προμηθευτής» υποχρεούται να παρέχει στο Δήμο όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την 

έκδοση άδειας κυκλοφορίας του οχήματος ενώ τα έξοδα έκδοσης πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας 

βαρύνουν τον Δήμο. 

Ο χρόνος παράδοσης του οχήματος θα είναι εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της 

σύμβασης. 

Κατά την παράδοση, με ευθύνη και έξοδα του Προμηθευτή, γίνεται λειτουργικός έλεγχος του 

οχήματος, έως 50 km, με οδηγό του Προμηθευτή και συνοδηγό του Δήμου ή το αντίστροφο για να 

διαπιστωθεί η καλή λειτουργία του οχήματος. 

Ο Προμηθευτής ασφαλίζει το όχημα για την μεταφορά και τη δοκιμή και μέχρι την οριστική 

παραλαβή από το Δήμο. 

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

επικαλούμενος τυχόν δυσχέρεια εξεύρεσης στην αγορά, γιατί η προσφορά του υποδηλώνει πως είναι 

σε θέση να εκτελέσει την προμήθεια μέσα στα χρονικά όρια της σύμβασης. 

Άρθρο 3. 

Το όχημα που περιγράφεται στην προσφορά του «Προμηθευτή», πρέπει να είναι απόλυτα 

όμοιο με εκείνο που θα παραδώσει. 

Άρθρο 4. 

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

Άρθρο 5. 

Κατά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του οχήματος από το Δήμο, εξετάζονται και 

διαπιστώνονται οι καταρχήν «ιδιότητες» και τυχόν φθορές, ζημιές κ.λ.π., εξαιτίας ελαττωματικής 

κατασκευής ή κακής ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν ή κάποιας βλάβης που έπαθε το 

όχημα κατά τη μεταφορά του στο Δήμο. Οι τυχόν φθορές του οχήματος κατά την μεταφορά του στον 

Δήμο θα επισημανθούν άμεσα κατά την παραλαβή αυτού από τους εντεταλμένους υπάλληλους του 

Δήμου. Σε ανάλογη περίπτωση, ο «Προμηθευτής» οφείλει να προβεί μέσα σε δέκα (10) ημέρες, αφότου 

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

ελάττωμα.  

Άρθρο 6. 
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Αν ο «Προμηθευτής» καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την παράδοση στον Δήμο, πέραν από 

το συμφωνούμενο στο άρθρο 2 χρόνο, τότε 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 θα παρακρατηθεί από το λογαριασμό πληρωμής.  

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

προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. Ο «Προμηθευτής» για 

αυτή την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση από το Δήμο, άλλως ρητώς 

δηλώνει ότι παραιτείται τώρα κάθε σχετικού δικαιώματος ή αξίωσής της. 

Άρθρο 7. 

 Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. 

Άρθρο 8. 

H πληρωμή θα γίνει εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου και, 

με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σύμφωνα με τον Ν.4152/2013, υποπαράγραφος 

Ζ.5. 

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

με την παρ. 2 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε με την περ. 23, της υποπαρ. Δ1 

του 1ου άρθρου του Ν. 4254/14. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του τιμήματος στον προμηθευτή είναι η καλή 

λειτουργία του οχήματος. 

Άρθρο 9. 

Οι χρόνος εγγύησης θα είναι όπως αναλυτικά αναφέρονται στην προσφορά του προμηθευτή.  

Άρθρο 10. 

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 «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 

 

        Ιωάννης Κασσαβός     Ν. Χαλβαντζής      Ι. Χαρωνίδης 
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