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ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Στη Ν. Φιλ/φεια και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 24-3-2014 και ημέρα Δευτέρα
και ώρα 12:00 μ.μ οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: αφενός μεν ο Δήμος Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος Αττικής , Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, οδός Δεκελείας αρ. 97, Τ.Κ 14341, Α.Φ.Μ
997588219, Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας, ο οποίος εκπροσωπείται νόμιμα από τη Δήμαρχο
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος κ. Ευτυχία Γαϊτανά - Αποστολάκη, καλούμενος εφεξής
"Διοργανωτής", αφετέρου δε η Μπουκουβάλα- Σμπούνια Αφροδίτη με έδρα το Ίλιον, οδός
Θεοδοσίου 10 με Α.Φ.Μ 041783657 και Δ.Ο.Υ Ιλίου καλούμενος στο εξής ο
"ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ- ΑΝΑΔΟΧΟΣ" ο οποίος ασκεί επιχείρηση με τον αναφερόμενο τίτλο
MICRO-STUDIO ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ-ΣΜΠΟΥΝΙΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Α.Φ.Μ 041783657 και
αντικείμενο δραστηριότητας ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΕΣ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ως
νόμιμος εκπρόσωπος. Έχοντας υπόψη την υπ.΄ αριθμ 53/2014 απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου και την προσφορά 3746/2014 του αναδόχου τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα κάτωθι:
Άρθρο 1. Αντικείμενο: «Ηχητική κάλυψη της μαθητικής παρέλασης για την επέτειο της 25ης
Μαρτίου 1821».
Άρθρο 2. Ως συνολική αμοιβή για τα ανωτέρω, ορίζεται το ποσό 1.000,00 ευρώ πλέον
230,00 Φ.Π.Α 23%, συνολικό ποσό 1.230,00 ευρώ.
Άρθρο 3. Ο ανάδοχος δηλώνει ρητώς και ανεπιφυλάκτως ότι τελεί σε γνώση του ύψους της
απαιτηθησόμενης δαπάνης, ότι η προσφορά του έγινε κατόπιν προϋπολογισμού ταύτης και
του οποίου την ακρίβεια εγγυάται και ότι διαθέτει όλα τα προς τούτο αναγκαία μέσα.
Άρθρο 4. Η πληρωμή θα γίνει μετά την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων, από την
Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος, με έκδοση χρηματικού
εντάλματος, αφού προηγουμένως κατατεθούν τα δελτία παροχής υπηρεσιών και αφαιρεθούν
οι νόμιμες κρατήσεις.
Άρθρο 5. Τόπος συμμετοχής και παρουσίασης ορίζεται ο χώρος διεξαγωγής της παρέλασης.
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Άρθρο 6. Ο ανάδοχος ευθύνεται και βαρύνεται με όλα τα έξοδα, δαπάνες, μεταφορές.
Άρθρο 7. Σε περίπτωση ματαίωσης της παράστασης - εκδήλωσης για ανωτέρα βία (π.χ
βροχή κ.λ.π), ουδεμία υποχρέωση έχει ο Δήμος για αμοιβή ή αποζημίωση καλλιτεχνικού
γραφείου, καλλιτεχνών κ.λ.π. Στην περίπτωση αυτή , δύναται με κοινή συμφωνία των μερών
να ορισθεί η παράσταση - εκδήλωση να πραγματοποιηθεί σε άλλη ημερομηνία εντός της
θερινής περιόδου πολιτιστικών εκδηλώσεων 2014 Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος. Αν
τελικά η παράσταση εκδήλωση δεν πραγματοποιηθεί εν όλο ή εν μέρει για λόγους που
αφορούν είτε σε υπαιτιότητα του αναδόχου είτε σε περίπτωση κατά την οποία το ως άνω
καλλιτεχνικό σχήμα (ως ορίζονται στην οικεία προσφορά δεν προσέλθουν ή δεν
εμφανισθούν εξ υπαιτιότητός τους τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στο Δήμο
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος το ποσό των 200 ευρώ, ως εύλογη ποινική ρήτρα και
αποζημίωση χωρίς να αποκλείεται ο Δήμος Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος να αξιώσει την
αποκατάσταση περαιτέρω ζημίας ή διαφυγόντος κέρδους του.
Άρθρο 8. Ο ανάδοχος υποχρεούται εις τήρηση και καλή εκτέλεση και εκπλήρωση όλων των
όρων του παρόντος και σε καλή εκπλήρωση των εξ αυτού απορρεουσών υποχρεώσεών του,
ευθυνόμενος άλλως, σε αποκατάσταση πάση ζημίας (θετικής, αποθετικής και διαφυγόντων
κερδών) που υπέστη ή θέλει υποστεί ο Δήμος Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος, δικαιουμένου να
λύει μονομερώς την παρούσα σύμβαση, με αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.
Άρθρο 9. Όλοι οι όροι του παρόντος θεωρούνται ουσιώδεις και της αυτής σημασίας, η δε
παράβαση οποιουδήποτε όρου από οιονδήποτε των συμβαλλομένων, δίνεται δικαίωμα στον
αναίτιο συμβαλλόμενο να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση σε βάρους του υπαίτιου, και να
διεκδικήσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία που υπέστη.
Άρθρο 10. Ο ανάδοχος δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση απάντων των ανωτέρω, ότι
ανεπιφύλακτα τα αποδέχεται και ότι προσχωρεί ρητώς και ανεπιφυλάκτως εις όλους τους
όρους που αναφέρονται εις το παρόν και συνομολογούνται άπαντες ρητώς ως ουσιώδεις.
Άρθρο 11. Εξουσιοδοτείται η κ. Δήμαρχος, κωλυομένης δε αυτής ο πρώτος Αντιδήμαρχος
να υπογράψει το όποιο συμφωνητικό, και με τυχόν ειδικότερους όρους που απαιτούνται, ως
και παν σχετικό προς τούτο έγγραφο.
Άρθρο 12. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α 02.00.6443.001 με τίτλο: «Επιδείξεις,
Δεξιώσεις, Εορτές και λοιπά θεάματα κ.λ.π» του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού
έτους 2014.
Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε και υπεγράφη το παρών σε τέσσερα (4) όμοια
αντίτυπα και ένα έλαβε ο ανάδοχος.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
Με εντολή Δημάρχου
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και
Αναπληρωτής Δημάρχου

ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

