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ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΑΡΚΩΝ »
Στη Ν. Φιλαδέλφεια σήμερα την 9/8/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μμ., οι κάτωθι
συμβαλλόμενοι αφ' ενός μεν η κ. Ευτυχία Γαϊτανά - Αποστολάκη που κατοικοεδρεύει στην
Νέα Φιλαδέλφεια και ενεργεί εν προκειμένω ως νόμιμος εκπρόσωπος , επ' ονόματι και δια
λογαριασμό του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος και αφ' ετέρου η εταιρεία ΓΙΟΥΚΑ Α.Ε
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ – ΕΔΡΑ ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ –
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ 57022 ΑΦΜ 997993920 ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
συνεφώνησαν και συναπεδέχθησαν τα κάτωθι:
Η πρώτη των συμβαλλομένων Ευτυχία Γαϊτανά -Αποστολάκη με την ιδιότητα που
παρίσταται στο παρόν, εδήλωσε ότι με την υπ' αριθμ.51/2013 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής εγκρίθηκαν οι Τεχνικές Προδιαγραφές της AM 28/2013 για την «Προμήθεια
πλαστικών σάκων καθαριότητας –πάρκων » , με την υπ’ αριθμ. 33/2013 ψηφίστηκε
πίστωση ποσού 25.000,00 € με ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α. 35.6634.001 προϋπ/σμού οικ. έτους
2013 και με την υπ αριθμ 77/2013 απόφαση Δημοτικού Σ/λίου εγκρίθηκε η διενέργεια της
ανωτέρω προμήθειας .
Ακολούθησε η υπ' αριθμ. πρωτ. 7491/2013 απόφαση της κ. Δημάρχου περί διενέργειας της
άνω προμήθειας με πρόχειρο διαγωνισμό κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 23 παρ.
4,5,6 & 3 του ΕΚΠΟΤΑ που δημοσιεύθηκε νόμιμα , με ημερομηνία διεξαγωγής την 12-62013.
Εν συνεχεία του υπ' αριθμ. πρωτ. 8159/2013 πρακτικού διενέργειας του διαγωνισμού της
ανωτέρω προμήθειας και του υπ αριθμ. πρωτ. 8176/2013 πρακτικού αξιολόγησης
προσφορών της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ
, με την οποία γνωμοδότησε την ανάθεση της υπό κρίσιν προμήθειας στην εταιρεία ΓΙΟΥΚΑ
Α.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ που προσέφερε την τιμή
των 22.913,05 € με Φ.Π.Α. 23% επειδή η προσφορά της εν λόγω εταιρείας καλύπτει τις
τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών και είναι η οικονομικά συμφέρουσα για τον
Δήμο τόσο ως προς τα προσφερόμενα είδη όσο και ως προς τις αντίστοιχες τιμές αυτών ,
ακολούθησε η υπ' αριθμ. 72/2013 απόφαση οικονομικής επιτροπής την οποία :
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Ενέκρινε το υπ' αριθμ. πρωτ. 8159/2013 πρακτικό διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού
Ενέκρινε την υπ' αριθμ. πρωτ. 8176/2013 γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης
Προσφορών και
Κατακύρωσε το αποτέλεσμα του άνω διαγωνισμού στην εταιρεία ΓΙΟΥΚΑ Α.Ε
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, η οποία προσέφερε
την τιμή των 22.913,05 € με Φ.Π.Α. 23%.

Διά του παρόντος μεταξύ των άνω συμβαλλομένων συνομολογούνται και γίνονται
αμοιβαίως αποδεκτά τα κάτωθι:
Ο πρώτος των συμβαλλομένων Δήμος Φιλαδέλφειας –Χαλκηδόνος , όπως εκπροσωπείται
παραπάνω , αναθέτει στην αφετέρου συμβαλλόμενη εταιρεία ΓΙΟΥΚΑ Α.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ για τις ανάγκες του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος για το έτος 2013 , σε συνδυασμό με την υπ αρ. 77/2013 ΑΔΣ και με τις υπ'
αριθμ. 33/2013 & 51/2013 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, προσφορά , τεχνική
έκθεση , προϋπολογισμό , γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων κ.λ.π. , που θεωρούνται
ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και εις το περιεχόμενο των οποίων ρητά και
ανεπιφύλακτα προσχωρεί η ανάδοχος εταιρεία ,υπό τους κάτωθι όρους:
Αντικείμενο της παρούσης συμβάσεως είναι η προμήθεια πλαστικών σάκων καθαριότηας
–πάρκων , ποσού 22.913,05 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%) , προϋπολογισμού
δαπάνης 25.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23% ) και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. :
35.6634.001 με τίτλο «Προμήθεια πλαστικών σάκων καθαριότητας –πάρκων » για το
έτος 2013 , με χαρακτηριστικά και προδιαγραφές που περιγράφονται στην A.M. 28/2013 .
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί
ΕΚΠΟΤΑ και ερμηνευτικές αυτής εγκυκλίους , όπου αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με τον
Ν. 2286/95 και τις σχετικές αυτού εγκυκλίους Π1 7445/02 του Υπουργείου Ανάπτυξης με
τίτλο ''Εξαίρεση Προμηθειών από την Ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών ''
(ΦΕΚ 112/31-01-2002 τ. Β) και Π1 7446/02 του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο
''Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παράγρ. 5,12,13 & 16 ) του Ν. 2286/95,
(Φ.Ε.Κ.112/31-01-2002 τ. β), συμπληρουμένων με τις υπ' αριθμ. 33/2013 & 51/2013
αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής περί ψήφισης πίστωσης και έγκρισης όρων και
τευχών δημοπράτησης , την υπ αριθμ. 77/2013 Απόφαση Δημοτικού Σ/λίου έγκρισης
διενέργειας της προμήθειας, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης
και εις το περιεχόμενο των οποίων ρητά και ανεπιφύλακτα προσχωρεί η ανάδοχος.
Η προμήθεια θα παραδοθεί από την υπογραφή της σύμβασης , εντός του έτους και μέχρι
31-12-2013 και αρχής γενομένης από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης και
εν συνεχεία το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών κάθε φορά, μετά από σχετική
ειδοποίηση της υπηρεσίας. Ο τόπος, το είδος και η ποσότητα παράδοσης των υλικών θα
οριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
Η παράδοσή τους από τον ανάδοχο, θα
μπορεί να γίνεται και τμηματικά κατά ζήτηση των υπηρεσιών του Δήμου, εντός πέντε (5)
ημερών κάθε φορά και μέχρι εξαντλήσεως των προαναφερόμενων ποσοτήτων ως
ανώτατο όριο παραγγελιών.
Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή, η οποία έχει ορισθεί από
το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο , εντός δύο (2) εβδομάδων
από την παράδοση των υλικών.
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Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή , η οποία έχει ορισθεί
από το Δημοτικό Σ/λιο (παρ. 1 & 2 & 3γ του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ σε συνδυασμό
με τις παρ. 1& 2 του άρθρου 29 αυτής).
Αν κατά την παραλαβή βρεθεί υλικό που δεν εκπληρώνει τους όρους της 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 , η ανάδοχος είναι υποχρεωμένη 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 στην
ανάδοχο εταιρεία 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.
Με την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής θα εγγυηθεί ότι η παραδιδόμενη
προμήθεια ανταποκρίνεται πλήρως στους όρους της τεχνικής περιγραφής, τα υλικά θα
είναι αρίστης ποιότητας και θα πιστοποιείται η καταλληλότητα τους. Θα
ανταποκρίνεται από κάθε πλευρά στη χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζεται
και σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει δεκτό υλικό δευτέρας ποιότητας. Ο προμηθευτής
υποχρεούται να επισκευάσει τυχόν βλάβες οι οποίες θα προκληθούν από αστοχία
υλικού που παρέδωσε και να αντικαταστήσει το ελαττωματικό προϊόν καθώς και να
προβεί σε έσχατη λύση στην αντικατάσταση του εκτυπωτή εντός 48 ωρών με άλλον
ίσης αξίας, αν προκληθεί μόνιμο πρόβλημα που αποδεδειγμένα οφείλεται σε μελάνια
μη γνήσια ή μελάνια refill ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής .Σε
περίπτωση αστοχίας του υλικού ο προμηθευτής υποχρεούται στην άμεση
αντικατάστασή του χωρίς επιπλέον επιβάρυνση .
Η ανάδοχος εταιρεία εγγυάται ότι τα υπό προμήθεια είδη έχουν εγγύηση τουλάχιστον
ενός (1) έτους από την ημερομηνία παράδοσής τους.
Εάν η ανάδοχος εταιρεία καθυστερήσει την συνολική παράδοση της προμήθειας σε
χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ½ του χρόνου παράδοσης , είναι υποχρεωμένη
να πληρώνει στον 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
διατάξεις του άρθρου 33 του ΕΚΠΟΤΑ.
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.
Στην συμβατική αξία των ειδών διενεργούνται οι προβλεπόμενες εκ του νόμου κρατήσεις,
οι οποίες θα βαρύνουν την ανάδοχο. Η ανάδοχος εταιρεία βαρύνεται με όλους τους
φόρους, τέλη, κρατήσεις (π.χ. ΤΑΔΚΥ, 2% κ.λ.π.) , δικαιώματα κ.λ.π. παντός είδους και
εξ οιουδήποτε λόγου και αιτίας αποζημιώσεως , έξοδα μεταφοράς , αποθήκευσης ,
προμήθειας κ.λ.π.
Ο Φ.Π.Α. 23% βαρύνει τον Δήμο Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνος.
Η συμβατική αξία των υπό προμήθεια ειδών θα πληρωθεί στον προμηθευτή με την
προσκόμιση και ενταλματοποίηση του τιμολογίου , αφού γίνει η παραλαβή των ειδών και
συνταχθεί το σχετικό πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και
σύμφωνα με το αρ. 10 της γενικής συγγραφής υποχρεώσεων της Α.Μ. 28/13.
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Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να μεταφέρει και παραδώσει τα είδη της προμήθειας με
δαπάνες της στα κτίρια του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.
Κατά την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού η ανάδοχος εταιρεία κατέθεσε την υπ'
αριθμ. 840/705085-2 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της ΕΘΝΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ποσού 1.862,00 €, η οποία επιστρέφεται στην ανάδοχο μετά την
εκπλήρωση κάθε συμβατικής υποχρέωσης και μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου
παράδοσης παραλαβής , εκτός αν υφίστανται παρατηρήσεις επί του πρωτοκόλλου
παραλαβής , οπότε η παραλαβή παρατείνεται μέχρι πλήρους αποκαταστάσεως των
κακοτεχνιών που παρατηρήθηκαν.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα αντικατασταθεί από εγγύηση καλής λειτουργίας ή
διατήρησης για ποσό ίσο με το 5% της συμβατικής αξίας , χωρίς τον Φ.Π.Α. , των
προσφερόμενων ειδών. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος
από τον συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας κατά 1 μήνα, δηλαδή 1 έτος
και 1 μήνα.
12. Η αφ' ετέρου ανάδοχος εταιρεία δια του νομίμου εκπροσώπου της εγγυάται την
έγκαιρη , καλή , προσήκουσα και σύμφωνη προς όλους ανεξαιρέτως τους όρους της
παρούσης, της προσφοράς της , της απόφασης του κ. 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 ως και η
κατατεθείσα εγγύηση θεωρείται ως αποζημίωση και εύλογη ποινική ρήτρα που
καταπίπτει αυτοδίκαια υπέρ του Δήμου και χωρίς δικαστική μεσολάβηση , με επίδοση
απλής έγγραφης δήλωσης του Δήμου , μετά από απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
13. Ο Δήμος Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη έναντι
οιουδήποτε τρίτου εξ αιτίας ή εξ αφορμής της συμβάσεως αυτής , ακόμη και δια τα
τυχηρά.
14. Σε περίπτωση παράβασης οιουδήποτε όρου της σύμβασης και της απόφασης του
Αντιδημάρχου , που θεωρούνται όλοι ανεξαίρετα ως ουσιώδεις , εκτός από το
δικαίωμα του Δήμου να κηρύξει την συμβαλλόμενη εταιρεία έκπτωτο με απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου , καταπίπτει αυτοδίκαια υπέρ του Δήμου , χωρίς
δικαστική μεσολάβηση, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η εγγυητική
επιστολή που έχει κατατεθεί ως δίκαιη και εύλογη ποινική ρήτρα υπέρ του Δήμου και
επίσης οιοδήποτε ποσό οφείλει ο Δήμος στην εταιρεία από την προμήθεια που θα έχει
εκτελέσει μέχρι τότε.
Επίσης η αφετέρου συμβαλλόμενη εταιρεία υποχρεούται σωρευτικά και εις ανόρθωση
και αποκατάσταση πάσης ζημίας που υπέστη ή θα υποστεί ο Δήμος ΦιλαδέλφειαςΧαλκηδόνος.
15. Συνομολογείται ρητώς ότι η παρούσα σύμβαση εγένετο βάσει προϋπολογισμού
σταθερού και αναλλοίωτου καθ΄ όλη την διάρκεια της σύμβασης , του οποίου την
ακρίβεια ρητώς και ανεπιφυλάκτως εγγυάται η αφετέρου συμβαλλόμενη εταιρεία δια
του νομίμου εκπροσώπου της και ότι δεν δύναται αυτή να ζητήσει τυχόν αύξηση της
αμοιβής ή του τιμήματος ή της αποζημιώσεως και αν ακόμη υπερτιμήθηκαν οι
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προϋπολογισθείσες εργασίες , είδη κ.λ.π. ή δεν δύναται να ανεύρει τα ανωτέρω είδη
λόγω θεομηνίας ή άλλης οιασδήποτε αιτίας.
Η αφετέρου συμβαλλόμενη εταιρεία φέρει ακεραίως τον κίνδυνο της εμπροθέσμου
και προσηκούσης εκτελέσεως της προμήθειας. Εν πάση περιπτώσει απαγορεύεται και
αποκλείεται αναθεώρηση τιμών ή αναπροσαρμογή του ποσού της σύμβασης και
εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 288 & 388 Α.Κ. ένεκα αυξομειώσεως των
τιμών.
16. Κάθε τροποποίηση των όρων της παρούσης απαγορεύεται . Οι όροι της παρούσης
συνομολογούνται ως ουσιώδεις. Η παράβαση οιουδήποτε όρου της παρούσης έχει ως
άμεση συνέπεια την εφαρμογή και μάλιστα σωρευτικά όλων των υπό της παρούσης
ως και των υπό του νόμου προβλεπομένων συνεπειών.
17. Η αφετέρου συμβαλλόμενη, δια του νομίμου εκπροσώπου της , δηλώνει ρητά και
ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται και κάθε πρόσθετο όρο και συμφωνία που θα της
ζητήσει ο Δήμαρχος για την εξασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου.
18. Όλα τα παραπάνω (αποφάσεις Δ.Ε., Δημάρχου ,Αντιδημάρχου, προσφορά κ.λ.π.) , τα
οποία αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης συμβάσεως , η
αφετέρου συμβαλλόμενη εταιρεία , ως ώδε εκπροσωπείται , δηλοί ότι έλαβε πλήρη
γνώση αυτών , ότι τα αποδέχεται πλήρως και, ρητώς και ανεπιφυλάκτως . Επίσης
δηλοί ότι υπόσχεται και εγγυάται την ακριβή εκπλήρωση όλων ανεξαιρέτως των
υποχρεώσεών της , συνομολογούμενων απάντων ως ουσιωδών. Ό,τι δεν ρυθμίζεται
από τους όρους της παρούσης , θα διέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Το παρόν συνετάγη εις τετραπλούν , και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το
περιεχόμενό του υπογράφεται ως έπεται , εκάτερος δε των συμβαλλομένων έλαβε ανά εν
όμοιο.
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