
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                               Αχαρνές, 10/10/2016
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ                                                                    Αρ. πρωτ.: 4528
ΑΧΑΡΝΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.                                                                                       

                                                                                ΣΥΜΒΑΣΗ

Στις  Αχαρνές σήμερα  10 , του μηνός  Οκτωβρίου , του έτους 2016, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 13:00 π.μ., στα 
γραφεία της  Δημοτικής Φροντίδας  Αχαρνών, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

1)  ο κος  Γεώργιος Δασκαλάκης , με την ιδιότητα του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. της Δημοτικής 
     Φροντίδας  Αχαρνών (ΔΗ. Φ.Α.), που θα αποκαλείται εφεξής «Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟΣ» και

2)  ο κα  Στέλλα  Χριστοδουλάκη , νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας
 «ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ Σ.-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ Σ. Ο.Ε.»,  με Α.Φ.Μ.  999849235  Δ.Ο.Υ. Περιστερίου και έδρα στην 

οδό  Πιπίνου  ,  αριθμός  12   Περιστέρι,  με  αριθμό  Δελτίου  Αστυνομικής  Ταυτότητας   ΑΗ 998570,  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 των άρθρων 240 και 236 του Ν. 3463/06
2) Τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 209, του Ν. 3463/2006.
3) Τις διατάξεις των άρθρων 3, παρ. 10 και 23, παρ. 4, 5 και 6 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υ.Α.  11389/1993 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.).
4) Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995.
5) Τις υπ΄ αριθμ: 333/23-12-2014 απόφαση του Δημ. Συμβ. Αχαρνών, με την οποία ορίσθηκε ο Πρόεδρος του Δ/Σ 

του Ν.Π.Δ.Δ «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών-ΔΗ.ΦΑ.». 
6) Tην με αριθμ. 14/2016 μελέτη του τμήματος Προμηθειών του Ν.Π.Δ.Δ.,  που αφορά στην προμήθεια Αγορά 

λοιπού εξοπλισμού για το Ν.Π.Δ.Δ. « Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών -ΔΗ.Φ.Α.».
7) Την με αριθμ. Α-158 και με αριθμ. πρωτ. 3776/09-08-2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Ω3ΑΙΟΞΤΩ-55Ο).
8) Την με αριθμ. 63 και με αριθμ. πρωτ. 3793/09-08-2016 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:Ω74ΞΟΞΤΩ-

Ν4Ζ) ,που αφορά στην ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ισχύοντα Φ.Π.Α.,   για την 
ανωτέρω προμήθεια.

9) Tην  με αριθμό 68 με αρ. πρωτ. 4028/09-09-2016 απόφαση του Προέδρου διενέργειας με απευθείας ανάθεση  την 
προμήθεια για Αγορά Εξοπλισμού του Ν.Π.Δ.Δ «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών-ΔΗ.ΦΑ.».

10) Την  οικονομική προσφορά της εταιρείας " ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ Σ.-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ Σ. Ο.Ε. " 
11) Το με αριθμ πρωτ.:4174/20-09-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Διενεργούμενων Προμηθειών.
12) Την με αριθμό 74  και με αρ. πρωτ.: 4266/26-09-2016 απόφαση του Προέδρου (Α.Δ.Α:ΩΕ3ΨΟΞΤΩ-1Χ1)  που 

αφορά την επικύρωση του Πρακτικού Αξιολόγησης και την κατακύρωση του αποτελέσματος, για την προμήθεια 
Ηλεκτρικών μικροσυσκευών     του Ν.Π.Δ.Δ «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών-ΔΗ.ΦΑ.» στην εταιρεία    

      «ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ Σ.- ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ Σ. Ο.Ε.».

                                                                

ΑΔΑ: 6Ν5ΒΟΞΤΩ-4ΨΜ



  
                                                                            ΑΝΑΘΕΤΕΙ

στο δεύτερο των συμβαλλομένων «Προμηθευτή», την προμήθεια  ηλεκτρικών μικροσυσκευών  για τη κάλυψη των 
αναγκών του  Παιδικού Σταθμού περιοχή Αγριλέζα,  συνολικού ποσού  1.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ισχύοντα 
Φ.Π.Α. 

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

Άρθρο 1. 
Ως  συνολική  τιμή  (χωρίς  δέσμευση  εξαντλήσεώς  του)  συμφωνείται  το  ποσό  των  1.000,00  € 

συμπεριλαμβανομένου ισχύοντα Φ.Π.Α.  Η πληρωμή θα γίνεται  μετά  την  εκτέλεση  της  προμήθειας,  η  οποία  θα 
παραδοθεί τμηματική ή στο σύνολό της από τον «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ», ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής 
του «ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟΥ» που θα συντάξει και το σχετικό πρωτόκολλο.

Άρθρο 2. 
Ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» οφείλει μαζί με το τιμολόγιο να προσκομίζει την εντολή παραγγελίας.

Άρθρο 3.
       Ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» οφείλει να μεταφέρει με δαπάνη του το σύνολο ή μέρος της προμήθειας σε χώρο που θα 
του υποδειχθεί, κατόπιν εντολής παραγγελίας.
 Επίσης, υποχρεούται να παραδίδει έγκαιρα τα είδη  που αναγράφονται στις εντολές προμήθειας.

Άρθρο 4.
 Ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» οφείλει  να αντικαθιστά τα είδη τα οποία κατά την παράδοσή τους στην Επιτροπή 

Παραλαβής Προμηθειών, παρουσιάζουν ελάττωμα, φθορά ή ζημιά.

 Άρθρο 5.

         Κατά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του είδους από τη Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών, εξετάζονται και 

διαπιστώνονται οι κατ΄ αρχήν «ιδιότητες» και οι τυχόν φθορές, ζημιές κ.λ.π., εξαιτίας ελαττωματικής κατασκευής ή 

κακής ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν ή κάποιας βλάβης που έπαθαν τα είδη κατά τη μεταφορά τους 

στις υπηρεσίες της  Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών. Γι’ αυτό αν ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» δεν προβεί μέσα σε (10) 

δέκα  ημέρες,  αφότου  ειδοποιηθεί  από  τη  Δημοτική  Φροντίδα  Αχαρνών  για  την  αντικατάσταση  των  ειδών  που 

παρουσιάζουν οποιασδήποτε φύσεως ελάττωμα, η Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών θα δικαιούται, κατ’ απόλυτη κρίση 

του να προβεί στην απόρριψη των υπό προμήθεια ειδών, κηρύσσοντας έκπτωτο τον «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ».

Άρθρο 6.
 Ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» βαρύνεται με όλους γενικά τους  φόρους και κρατήσεις.

Άρθρο 7.
 Τα στοιχεία της παρούσης συμβάσεως που θα θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και θα ισχύουν 
με τους υπόλοιπους όρους της είναι:
 

ΑΔΑ: 6Ν5ΒΟΞΤΩ-4ΨΜ



1.  Οι τεχνικές προδιαγραφές. 

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 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

      ΓΙΑ ΤΟΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ»           ΓΙΑ ΤΟΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

      ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
                        ΑΧΑΡΝΩΝ 

          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ           ΣΤΕΛΛΑ  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ

ΑΔΑ: 6Ν5ΒΟΞΤΩ-4ΨΜ
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