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ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ
Στη Ν. Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 19-7-2012 ημέρα Πέμπτη
και ώρα 10.00π.μ οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:
α) Ο Δήμος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος Ο.Τ.Α Α΄ βαθμού ΑΦΜ 997588219 με έδρα
την Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός Δεκελείας αρ. 97, ο οποίος εκπροσωπείται νομίμως για
την υπογραφή του παρόντος από την Δήμαρχο Ευτυχία Γαϊτανά- Αποστολάκη.
β) ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΑΚ. & ΣΙΑ Ο.Ε, με έδρα Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 50, Ν.ΦΙΛ/ΦΕΙΑ,
ΑΦΜ 082638133, Δ.Ο.Υ. Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ , Τηλ.: 210-2754745, που εκπροσωπείται
νόμιμα από τον ίδιο, κάτοικο Ν.Φιλ/φειας , οδός Νικολάου Πλαστήρα 50 , στην οποία
κατακυρώθηκε με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια
ΥΛΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ με την 111/12 Απόφαση Αντιδημάρχου αφού έλαβαν υπόψη ότι:
Η δαπάνη των 15.000,00€ εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 58/2012 Απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής. Ακολούθησε η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 6530/30-5-2012 οικονομική
προσφορά η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 6920/8-6-2012 Γνωμοδότηση της επιτροπής
αξιολόγησης, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:
Αντικείμενο της παρούσης συμβάσεως είναι η προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ για τις
ανάγκες της υπηρεσίας του Δήμου, ποσού 11.747,20 € (πλέον Φ.Π.Α. 23 %) 2.701,86 € ήτοι
σύνολο 14.449,06 € που θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.30.6662.047 με τίτλο:« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ » αρχικής πίστωσης 15.000,00 € , προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2012.
ΑΡΘΡΟ 1Ο
Ο πρώτος των συμβαλλομένων, αναθέτει στον προμηθευτή, για λογαριασμό του
Δήμου, την προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ με τιμή 14.449,06 € (συμπ/νου ΦΠΑ 23 %).
ΑΡΘΡΟ 2Ο
Τόπος παράδοσης: Η παράδοση θα γίνει στον αποθηκευτικό χώρο του δήμου
Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνος η όπου αλλού ζητήσει η υπηρεσία.
Χρόνος παράδοσης: Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης
και μέχρι το τέλος του έτους (31-12-2012). Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά
ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας . Οι τμηματικές παραδόσεις θα πραγματοποιούνται
εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την αποστολή FAX από την υπηρεσία στον
προμηθευτή..

Τρόπος παράδοσης: Η παράδοση των ποσοτήτων των υπό προμήθεια ειδών, θα
πραγματοποιηθεί για τις ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής ή τηλεφωνικά
από τον δήμο.
Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια
του συνόλου των ποσοτήτων ο προμηθευτής υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση
του δήμου. Ο προμηθευτής οφείλει να μεταφέρει με δική του δαπάνη όλα τα είδη.
Ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης παραδόσεως
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.
Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την συνολική παράδοση της προμήθειας σε
χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ½ του χρόνου παράδοσης είναι υποχρεωμένος να
πληρώνει στ Δήμο ποινική ρήτρα ίση με το 2,5% της αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε
εκπρόθεσμα. Εάν η καθυστέρηση υπερβαίνει το ½ του χρόνου παράδοσης θα πληρώσει το
5% της αξίας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι δ/ξεις του άρθρου 33
της 11389/93 Υπ. Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ).
Με την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής εγγυάται ότι η παραδιδόμενη
προμήθεια ανταποκρίνεται πλήρως στους όρους της τεχνικής περιγραφής, τα υλικά θα είναι
αρίστης ποιότητας και θα ανταποκρίνονται από κάθε πλευρά στην χρήση και λειτουργία για
την οποία προορίζονται και σε καμία περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτά υλικά δευτέρας
ποιότητας.
Τρόπος παραλαβής: Η παραλαβή των παραπάνω υλικών θα γίνει από την αρμόδια
προ τούτο ορισθησομένη επιτροπή παραλαβής η οποία έχει οριστεί με την υπ' αρ. 88/2012
απόφαση του Δημοτικού Σ/λίου (παρ. 1, 2 & 3γ, του άρθρου 28, της Υ.Α. 11389/93 ΥΠ. ΕΣ.
περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. σε συνδυασμό με τις παρ. 1 & 2 του άρθρου 29 της αυτής Υπουργικής
Απόφασης
Εάν κατά την παραλαβή των υλικών βρεθεί υλικό που δεν εκπληρώνει τους όρους της
συμφωνημένης σύμβασης ή των τεχνικών προδιαγραφών και γενικά των προσφερόμενων
χαρακτηριστικών και κατά την κρίση της επιτροπής δεν είναι δυνατόν να καταστεί απολύτως
κατάλληλο και έτοιμο για χρήση, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία
αποζημίωση να προβεί στην αντικατάσταση όλης της ακατάλληλης ποσότητας μέσα σε
προθεσμία που θα ορίσει η επιτροπή.
Σε περίπτωση που δεν αποκατασταθεί στην προθεσμία αυτή τότε επιβάλλεται στον
προμηθευτή ποινική ρήτρα ίση με την αξία του υλικού, η οποία εκπίπτει από την κράτηση
του 10% λόγω εγγύησης και θα καθορίζεται από την υπηρεσία η οποία θα το αντικαθιστά
πλέον αμέσως.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Οι Τεχνικές προδιαγραφές των ειδών είναι αυτές που περιγράφονται στην Α.Μ.
17/2012 τις οποίες συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ.Φ.Χ. και θεωρήθηκε
νόμιμα στις 4-4-2012 από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, καθώς και με την αριθμ. πρωτ.
6530/30-5-2012 προσφορά του προμηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, ο προμηθευτής κατέθεσε την αριθμ.
8002016797
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της τραπέζης
Eurobank EFG

ποσού 1.175,00€ ευρώ βασει της Υ.Α.11389/93 ΤΟΥ ΕΚΠΟΤΑ η διάρκεια της οποίας δεν
θα είναι μικρότερη του 1 έτους.
Καθώς επίσης και πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου το οποίο πιστοποιεί την
εγγραφή του σε αυτό (Κεφάλαιο Β' άρθρο 7 του ν. 11389 περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
ΑΡΘΡΟ 5o
Εάν ο προμηθευτής δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά
στο συμβατικό χρόνο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.,
κηρύσσεται έκπτωτος και επιβάλλονται σε βάρος του όλες οι κυρώσεις των παραγράφων 5 &
6 του άρθρου 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. και η εγγύηση εφόσον έχει καταθέσει θα εκπέσει υπέρ
του Δήμου.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Ο αφετέρου συμβαλλόμενος εγγυάται την έγκαιρη, καλή, προσήκουσα και σύμφωνη προς
όλους τους ανεξαιρέτως τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών με Α.Μ. 17/2012 της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών , της παρούσης, της προσφοράς της, της απόφασης
Αντιδημάρχου εκπλήρωση και εκτέλεση της συμβάσεως. Διαφορετικά δεν δικαιούται καμιάς
αμοιβής και για όλες τις ποσότητες που τυχόν έχει διεκπεραιώσει, αφού η αμοιβή της αυτή
θεωρείται ως αποζημίωση και εύλογη ποινική ρήτρα που καταπίπτει αυτοδίκαια υπέρ του
Δήμου μετά από απόφαση του Δ.Σ.
Ο Δήμος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη έναντι
οποιουδήποτε τρίτου εξ αιτίας ή εξ αφορμής της συμβάσεως αυτής ακόμη και δια τα τυχηρά.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει με την προσκόμιση οριστικής ποσοτικής και
ποιοτικής παραλαβής, αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα,
θεωρημένο τιμολόγια ή δελτίο αποστολής που να αναφέρει την ένδειξη εξοφλήθηκε, όπως
προβλέπει το άρθρο 36 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..
ΑΡΘΡΟ 8ο
Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης και της απόφασης του
Δημάρχου που θεωρούνται όλοι ανεξαίρετα ως ουσιώδεις, εκτός από το δικαίωμα του Δήμου
να κηρύξει την αφετέρου συμβαλλόμενη έκπτωτο με απόφαση του Δημοτικού Σ/λίου, κατάπίπτει αυτοδίκαια υπέρ του Δήμου, χωρίς δικαστική μεσολάβηση, με απόφαση του
Δημοτικού Σ/λίου οιοδήποτε ποσό οφείλει ο Δήμος στην εταιρεία από την προμήθεια που θα
έχει εκτελέσει μέχρι τότε.
Επίσης ο αφετέρου συμβαλλόμενος υποχρεούται σωρευτικά και εις ανόρθωσιν και
αποκατάστασιν πάσης επελθούσης ή επελθησομένης εις τον Δήμο Φιλ/φειας-Χαλ/νος ζημίας.
Συνομολογείται ρητώς ότι η παρούσα σύμβαση εγένετο βάσει προϋπ/σμού σταθερού
και αναλλοίωτου καθ΄ όλη την διάρκεια της σύμβασης, του οποίου την ακρίβεια ρητώς και
ανεπιφυλάκτως εγγυάται ο αφετέρου συμβαλλόμενος και ότι δεν δύναται αυτός να ζητήσει
τυχόν αύξηση της αμοιβής ή αποζημίωσης και αν ακόμη υπερτιμήθηκαν οι προϋπολογισθείσες εργασίες, είδη κλπ. ή δεν δύναται ν΄ ανεύρει τα ανωτέρω είδη λόγω θεομηνίας ή
άλλης οιοσδήποτε αιτίας.
Ο αφετέρου συμβαλλόμενος φέρει ακεραίως τον κίνδυνο της εμπροθέσμου και
προσήκουσης εκτελέσεως της προμήθειας.
Εν πάση περιπτώσει απαγορεύεται και αποκλείεται αναθεώρηση τιμών και
αναπροσαρμογή του ποσού της σύμβασης κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 288

και 388 ΑΚ ένεκα αυξομειώσεων των τιμών.
Κάθε τροποποίηση των όρων της παρούσης απαγορεύεται. Όλοι οι όροι να είναι
ουσιώδεις. Η παράβασης οιουδήποτε όρου της παρούσης έχει ως άμεσο συνέπεια την
εφαρμογή και μάλιστα σωρευτικά όλων των υπό της παρούσης και των υπό του νόμου
προβλεπομένων συνεπειών.
Ο αφετέρου συμβαλλόμενος δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται το κάθε
πρόσθετο όρο και συμφωνία που θα της ζητήσει ο Δήμαρχος για την εξασφάλιση
των συμφερόντων του Δήμου.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Οι όροι της Διακήρυξης της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και των τεχνικών
προδιαγραφών με Α.Μ. 17/12 που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και θεώρησε η
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ.Φ.Χ, τους οποίους ο προμηθευτής αποδέχεται
ανεπιφύλακτα, αποτελούν και όρους της παρούσας σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Οι τιμές μονάδος του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες για όλη
την διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση.
Επίσης δηλοί ότι υπόσχεται και εγγυάται την ακριβή εκπλήρωση όλων ανεξαιρέτως
των υποχρεώσεων της, συνομολογουμένων απάντων ως ουσιωδών. Ότι δεν ρυθμίζεται
από τους όρους της παρούσης θα διέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Η παρούσα συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα, πρωτοκολλήθηκε στο πρωτόκολλο
του Δήμου και έλαβε τρία (3) ο δήμος και ένα (1) ο προμηθευτής.
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