
                                                                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

Στις Αχαρνές σήμερα 31, του μηνός Αυγούστου, του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη 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 

«Προμηθευόμενος» και 

2. ο κος Νικόλαος Πιτιανούδης, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «ΙΝΤΕΡΚΑΜ Μον. Ε.Π.Ε.» 

(Α.Φ.Μ.: 095160620, Δ.Ο.Υ.: Α΄ Πειραιά, Έδρα: Ομ. Σκυλίτση 72, Πειραιάς 18533), σύμφωνα με 

το με αρ. 15036/30-04-2015 καταστατικό, κάτοχος του με αριθμ. ΑΒ 214325/21-02-2006/Τ.Α. 

Παλαιού Φαλήρου Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που θα αποκαλείται εφεξής στην 

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

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 

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

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ), όπως ισχύουν. 

2. Τις Διατάξεις του άρθρου 58 & 72, του Ν. 3852/2010. 

3. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008. 

4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 22, του Ν. 4441/2016. 

6. Την με αριθμ. πρωτ. 45879/18-07-2017 αιτήματος της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης 

& Πληροφορικής, που αφορά στην ανάγκη της  προμήθειας αντ/κών για την επισκευή 

Τείχους Προστασίας (Firewall). 

7. Το με αρ. πρωτ. 46162/19-07-2017 έγγραφο προς την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών για σύνταξη 

μελέτης. 

8. Την με αρ. 85/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

9. Το με αριθμ. πρωτ. 46659/20-07-2017 αίτημα στο Τμήμα Προϋπολογισμού – Απολογισμού & 

Οικονομικής Πληροφόρησης για έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης.  
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10. Την με αριθμ. Α-559/2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: ΩΗ5ΞΩΨ8-1ΝΑ).  

11. Την με αριθμ. Α-558/2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: 6ΑΟΒΩΨ8-71Χ). 

12. Την με αριθμ. 532/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην ψήφιση 

πίστωσης συνολικού ποσού 3.137,20 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %, για την 

προμήθεια αντ/κών για την επισκευή Τείχους Προστασίας (Firewall), σε βάρος των  Κ.Α. 10-

7134.001 και 10-6266.002, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2017. 

13. Την με αρ. 780 και με αρ. πρωτ. 48415/28-07-2017 απόφαση Δημάρχου, που αφορά στη 

διενέργεια με απευθείας ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας. 

14. Την με αρ. πρωτ. 51673/23-08-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

15. Την προσφορά της εταιρείας «INΤEΡΚΑΜ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.».  

16. Την με αριθμ. 818 και με αριθμ. πρωτ. 53136/31-08-2017 απόφαση Δημάρχου, που αφορά στην 

απευθείας ανάθεση της προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή Τείχους Προστασίας 

(Firewall), στην  εταιρεία «INΤEΡΚΑΜ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.». 

17. Την από 31/08/2017 πρόσκληση υπογραφής σύμβασης. 

 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων «Προμηθευτή», την προμήθεια ανταλλακτικών για την 

επισκευή Τείχους Προστασίας (Firewall), συνολικού ποσού 3.137,20 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

Ο «Προμηθευτής» αναλαμβάνει την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας με τους κατωτέρω όρους: 

Άρθρο 1.  

Η πληρωμή θα γίνει μετά την εκτέλεση της προμήθειας αντ/κών και των εργασιών για την 

τοποθέτησή τους, από τον «Προμηθευτή», ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής του «Εργοδότη», 

που θα συντάξει και το σχετικό πρωτόκολλο. 

Άρθρο 2.  

Ο «Προμηθευτής» οφείλει να προμηθεύσει τον Δήμο με τα παρακάτω ανταλλακτικά: 

Α/Α Είδος Μ.Μ. Ποσ. 

Τιμή 

Μονάδας 

 

Σύνολο 

 

1. Πλακέτα - motherboard Τεμ. 1 1.700,00 1700,00 

2. Τροφοδοτικό Τεμ. 1 450,00 450,00 

3. 
Εργασίες για την επαναφορά των ρυθμίσεων και 

την αντικατάσταση των καταστραφέντων υλικών 
Τεμ. 1 380,00 380,00 

Μερικό Σύνολο Προμήθειας: 2.530,00 

Φ.Π.Α. 24%: 607,20 

Γενικό Σύνολο Προμήθειας: 3.137,20 

Άρθρο 3. 

 Η διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία 

υπογραφής της. 
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 Το παρόν συμφωνητικό μπορεί να τερματιστεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή με προηγούμενη 

γραπτή ειδοποίηση από οποιονδήποτε από τους συμβαλλομένους, όταν ο άλλος αθετήσει μια ή 

παραπάνω από τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος 

συμφωνητικού. 

Άρθρο 4. 

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

Άρθρο 5. 

 Ο «Προμηθευτής» οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 

της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού 

και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του 

Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 

επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 

ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητας τους. 

Άρθρο 6. 

 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». 

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

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

      Για τον «Προμηθευόμενο»        Για τον «Προμηθευτή» 

    Ο Δήμαρχος  

 

 

 

                 Ιωάννης Κασσαβός                      Νικόλαος Πιτιανούδης 
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