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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ :16/10/2013
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 14150

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ''ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ''
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 16/10/2013 , ημέρα
Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. οι υπογεγραμμένοι:
α) Ο Δήμος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, οδός Δεκελείας 97, Τ. Κ. 143 41, Α.Φ.Μ.
997588219, Δ.Ο.Υ. Νέας Φιλαδέλφειας , ο οποίος εκπροσωπείται νομίμως από την
Γαϊτανά -Αποστολάκη Ευτυχία , Δήμαρχο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ,και
β)Η εταιρεία ¨FAST SERVICE ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΠΕ¨, Αγίου Ιωάννου 67
Πετρούπολη , ΑΦΜ 099008778 ,ΔΟΥ Β΄ Περιστερίου , που εκπροσωπείται νόμιμα
από τον ίδιο.
συμφώνησαν και απεδέχθησαν τα εξής :
1. Η Δήμαρχος με την εκτεθείσα ιδιότητα αναθέτει στην εταιρεία την εργασία
''ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ''
του Δήμου αντί του ποσού των 2.535,73 € πλέον Φ.Π.Α. 23% 583,27 € σύνολο
3.119,00 €.
2. Η κατακύρωση της ανωτέρω εργασίας έγινε με την υπ' αριθμ. 338/2013 απόφαση
Αντιδημάρχου
3. Η παρούσα εργασία διέπεται από τις διατάξεις :
α) Των άρθρων 196 & 197 & 198 του Ν. 1065/80, όπως αντικαταστάθηκαν και
συμπληρώθηκαν με τα άρθρα 29 & 30 του Ν. 1065/84.
β) Του Π.Δ. 28/1980 , όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 1& 2
του Π.Δ. 1188/81 και κατά μέρος που αναφέρεται στην εκτέλεση των προμηθειών
αρ. 21834 , 26633 Δ.Κ.Κ.
4. Η πραγματοποίηση της εργασίας πρέπει να γίνει έως 31-12-2013 από την
υπογραφή της παρούσης και συντελείται με την υπογραφή του πρωτοκόλλου
παραλαβής από την Επιτροπή του άρθρου 67 του Π.Δ. 28/1980.
5. Σε περίπτωση καθυστέρησης ο ανάδοχος βαρύνεται με ποινική ρήτρα 10 € για κάθε
εργάσιμη ημέρα καθυστέρησης και μέχρι είκοσι ( 20 ) ημέρες το πολύ , οπότε λύεται
αυτοδίκαια η παρούσα σύμβαση , η δε ρήτρα βεβαιώνεται και εισπράττεται υπέρ του
Δήμου, βάσει των διατάξεων του από 17-5-59 Β.Δ. και του 318/1969 Ν.Δ./τος.
6. Η πληρωμή του προμηθευτή, θα γίνει με την έκδοση επ' ονόματί του και αποστολή
στο Ταμείο του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος του χρηματικού εντάλματος
συνοδευόμενο από το αριθμημένο τιμολόγιο και πρωτόκολλο σε βάρος της υπό Κ.Α.
10.6261.029 με τίτλο την εργασία ''ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
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ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ'' με ύψος #3.500,00 # € του προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2013 πίστωσης.
7. O προμηθευτής δηλώσει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους παραπάνω
όρους και υπόσχεται να εκπληρώσει τις απορρέουσες από αυτούς υποχρεώσεις του
σύμφωνα με την ΑΜ: 79/2013.
8. Ρητώς συνομολογείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι ο Δήμος Φιλ/φειαςΧαλκηδόνος, διατηρεί το δικαίωμα μη εξάντλησης του συμφωνηθέντος ποσού ,
σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του.
Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα από τα οποία το ένα (1) πήρε ο
ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Με εντολή Δημάρχου
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών
ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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