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ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Εργασίας < ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ – ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ >
Στη Ν. Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα, την 14-3-2014
ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι.
α) Ο Δήμος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος Δεκελείας 97 Τ.Κ. 14341 ο οποίος
εκπροσωπείται νομίμως από την Ευτυχία Γαϊτανά- Αποστολάκη Δήμαρχο
Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνος
β) η εταιρεία ΑΛΚΥΩΝ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε με έδρα Μεγαλουπόλεως 16, ΑΓ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΦΜ 095720989 ΔΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ συμφώνησαν και
αποδέχθηκαν τα εξής
1. Ο πρώτος με την εκτεθείσα ιδιότητα αναθέτει στο δεύτερο την εργασία για
λογαριασμό του Δήμου :
< ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ – ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ>
αντί του ποσού των 2.400,00 € ΦΠΑ 23% 552,00€ ήτοι σύνολο 2.952,00 €.
Μετά από την υπ’ αριθμ. 28/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
2. 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.1416/84.
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.
3. Το χρονικό διάστημα της ανωτέρω εργασίας ισχύει από την υπογραφή της
σύμβασης μέχρι το τέλος του έτους 2014.( 31-12-2014)
4. Σε περίπτωση καθυστέρησης ο ανάδοχος βαρύνεται με ποινική ρήτρα
10,00€ 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.
5. 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. 35.6633.017 με τίτλο
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< ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ – ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ>
ύψους 5.000,00 € του προϋπολογισμού οικον. έτους 2014 πίστωσης.
6. Ο προμηθευτής δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους
παραπάνω όρους και υπόσχεται να εκπληρώσει τις απορρέουσες από αυτούς
υποχρεώσεις του.
7. Ρητώς συνομολογείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι ο Δ.Φ.Χ. διατηρεί το
δικαίωμα μη εξάντλησης του συμφωνηθέντος ποσού, σύμφωνα με τις
εκάστοτε ανάγκες του.
8. Ο ανάδοχος κατέθεσε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης με αρ.1628977
της Τράπεζας Ε.Τ.Α.Α Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ποσού 203,00 €.
Το παρόν συμφωνητικό συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα και πήρε ένα
(1) ο ανάδοχος.

Με εντολή Δημάρχου
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και
Αναπληρωτής Δημάρχου
ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

C:\Users\akaradanis\Desktop\ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ\ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ\ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ (1).doc

Για την εταιρεία

