ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ -ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ν. Φιλαδέλφεια 16-7-2012
Αρ. Πρωτ. : 9109

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
Στη Ν. Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 16-7-2012, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 12:00μ., οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:
α) Ο Δήμος
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος Αττικής Ο.Τ.Α. Α' βαθμού, ΑΦΜ
997588219 Δ.Ο.Υ. Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός Δεκελείας αρ. 97, ο οποίος
εκπροσωπείται νομίμως για την υπογραφή του παρόντος από την Δήμαρχο κ. Ευτυχία
Γαϊτανά -Αποστολάκη και
β) GYM PARK με έδρα ΑΧΑΡΝΕΣ ΟΔΟΣ Λ. ΙΩΝΙΑΣ 115 , Τηλ.: 210-5151251,
fax: 210-5141476 ΑΦΜ 0998658943 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΧΑΡΝΩΝ στην οποία κατακυρώθηκε
με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης η συντήρηση υπαιθρίων οργάνων
γυμναστικής με την 124/2012 απόφαση του Αντιδημάρχου συμφώνησαν και αποδέχτηκαν
τα ακόλουθα:
1. Ο πρώτος με την εκτεθείσα ιδιότητα αναθέτει στη δεύτερη την εργασία για
λογαριασμό του Δήμου:
Συντήρηση υπαιθρίων οργάνων γυμναστικής, αντί του ποσού των 3.985,20 € με
Φ.Π.Α 23% (σύμφωνα με την 7308/14-6-2012 προσφορά του αναδόχου)
2. Η παρούσα εργασία διέπεται από τις διατάξεις:
- του Π.Δ. 28/1980.
- Της αρ. 29113/24-8-2000 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
- Tα άρθρα 103 και 209 του Ν. 3463/2006.
- Την παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 2539/97, όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 9 του άρθρου 9 του ν. 2623/98, (αρ. εγκυκλίου : 29 αρ. πρ. 19349/0304-07)
- Τα άρθρα 6 και 7 του από 17/5/59 Β.Δ. περί "οικονομικής διοίκησης και
λογιστικού των Ο.Τ.Α.".
3. Η πραγματοποίηση της εργασίας συντήρησης γίνεται για το χρονικό διάστημα
από την υπογραφής της σύμβασης και μέχρι το τέλος του έτους (31-12-2012).
Σε περίπτωση καθυστέρησης ο ανάδοχος βαρύνεται με ποινική ρήτρα 10,00 € για
κάθε ημέρα καθυστέρησης. Σε περίπτωση μη εμφάνισης του θα λύεται
αυτοδίκαια η παρούσα σύμβαση.
4. Η πληρωμή του αναδόχου, θα γίνει με την έκδοση επ' ονόματί του και αποστολή
στο Ταμείο του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος του χρηματικού εντάλματος
συνοδευόμενο από αριθμημένο τιμολόγιο και πρωτόκολλο σε βάρος του υπό Κ.Α.
02.15.6262.001 με τίτλο " Συντήρηση υπαιθρίων οργάνων γυμναστικής " και
ύψος 3.985,20 € του προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 πίστωσης. Η ψήφιση της
πίστωσης έγινε με την υπ’ αρ. 58/2012 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής.
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5. Ο ανάδοχος της εργασίας συντήρησης δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα
όλους τους παραπάνω όρους και υπόσχεται να εκπληρώσει τις απορρέουσες από
αυτούς υποχρεώσεις του.
6. Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, ο προμηθευτής κατέθεσε την αριθμ.
104/7045808 εγγυητική επιστολή της Τράπεζας Εθνικής ποσού 160,00 €, που
καλύπτει το 5% της συμβατικής αξίας .
7. Ρητώς συνομολογείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι ο Δήμος Φιλ/φειας –
Χαλκηδόνος διατηρεί το δικαίωμα μη εξάντλησης του συμφωνηθέντος ποσού
σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του.
Το παρόν συμφωνητικό συντάχθηκε σε τέσσερα αντίτυπα πρωτοκολλήθηκε στο
πρωτόκολλο του Δήμου και έλαβε τρία (3) ο δήμος και ένα (1) ο ανάδοχος.
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