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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
13673 Αχαρνές

         ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

      Βαθμός Προτ.: «Κοινός» 
      Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές» 

   

ΣΥΜΒΑΣΗ

Στις Αχαρνές σήμερα 20, του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 

π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

1. Ο κ. Σπυρίδων Βρεττός, με την ιδιότητα του  Δημάρχου , που θα αποκαλείται εφεξής 

«Προμηθευόμενος» και

2. Ο κ. Βασίλειος Καρβέλας, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας « B-RAIL Curtain Track Systems E.E.» 

(Α.Φ.Μ.: 997796021, Έδρα: Κρέοντος 159, 104 43 Αθήνα, Τηλ: 210 5129360), σύμφωνα με το με 

αρ. πρωτ. 1668107.2430213/25-11-2021 πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης Γ.Ε.Μ.Η., 

κάτοχος του με αριθμ. ΑΗ 561650/16-02-2009/Α.Τ. Κολωνού Δελτίου Ταυτότητας, που θα 

αποκαλείται εφεξής στην παρούσα «Προμηθευτής», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα 

παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την ιδιότητα που παρίσταται, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4555/18 «Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 

4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 209,  παρ. 9, του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ), όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του Ν.4727/20 (ΦΕΚ 184/23.09.2020 τεύχος Α'): Ψηφιακή Διακυβέρνηση 

(Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 

2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 

2018/1972) και άλλες διατάξεις.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20, παρ. 13, του Ν. 3731/2008.

6. Τις εκάστοτε ισχύουσες εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα της εκτέλεσής  της.

7. Την με αριθμ. 180/2021 μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου Δυναμικού.

8. Το με αριθμ. πρωτ. 56027/02-12-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου 

Δυναμικού, που αφορά στην ανάγκη της προμήθειας & τοποθέτησης ρολοκουρτινών & κουρτινών.
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9. Το με αριθμ. πρωτ. 56095/02-12-2021 τεκμηριωμένο αίτημα στο Τμήμα Προϋπολογισμού – 

Απολογισμού & Οικονομικής Πληροφόρησης για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

10. Την με αριθμ. πρωτ. 57094/06-12-2021 απόφαση Δημάρχου, που αφορά στην με αριθμ. Α-1056 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: Ψ3ΧΔΩΨ8-ΩΗΚ) για τη διάθεση πίστωσης συνολικού 

ποσού 22.957,33 €, σε βάρος του Κ.Α. 10-6262.001, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, 

οικονομικού έτους 2021, για την ανωτέρω προμήθεια.

11. Την με αριθμ. 1741 και με αριθμ. πρωτ. 58341/08-12-2021  Απόφαση Αντιδημάρχου Οικονομικών 

Υπηρεσιών, που αφορά στην  έγκριση της ανωτέρω μελέτης, στην διενέργεια με απευθείας 

ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας και στον ορισμό υπαλλήλου για την αξιολόγηση των 

προσφορών.

12. Την με αριθμ. πρωτ. 58649/09-12-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για αποστολή 

οικονομοτεχνικής προσφοράς.

13. Την με αρ. πρωτ. 60207/13-12-21 προσφορά της εταιρείας «B-RAIL Curtain Track Systems E.E.».

14. Το με αριθμ. πρωτ. 61114/15-12-21 πρακτικό αξιολόγησης της αρμοδίας υπαλλήλου.

15. Την με αριθμ. 1777/2021 και με αρ. πρωτ. 62746/17-12-2021 απόφαση Αντιδημάρχου 

Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών, που αφορά στην ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας στην 

εταιρεία  «B-RAIL Curtain Track Systems E.E.».

16. Την με αριθμ. πρωτ. 63290/17-12-2021 πρόσκληση υπογραφής σύμβασης.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

στο δεύτερο των συμβαλλομένων «Προμηθευτή», την προμήθεια & τοποθέτηση ρολοκουρτινών & 

κουρτινών, συνολικού ποσού 22.936,25 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και αναλυτικά ως εξής:

Ο «Προμηθευτής» αναλαμβάνει την προμήθεια με τους κατωτέρω όρους:

A/A Περιγραφή
CPV Μονάδα 

Μέτρησης Ποσότητα
Τιμή 

Μονάδας
Σύνολο

1

Εξωτερική κουρτίνα ύφασμα 
βελούδο, εσωτερική κουρτίνα 
ύφασμα polyester με 
μηχανισμούς στήριξης και 
ασύρματο μηχανισμό τροχιάς 
κουρτίνας.

39515100-6 m 17 110,00 1.870,00

2
Ρολοκουρτίνα παραδοτέα µε 
τοποθέτηση (ύφασμα blackout, 
μηχανισμός 53mm και 
εξαρτήματα στερέωσης).

39515410-2 m2 221,693 75,00 16.626,98

Μερικό σύνολο 18.496,98
Φ. Π. Α. 24 % 4.439,27
Γενικό σύνολο 22.936,25
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Άρθρο 1.

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την παράδοση της προμήθειας, η οποία θα γίνεται τμηματικά από τον 

«Προμηθευτή», ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής του «Προμηθευόμενου», που θα συντάξει 

και το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.

Άρθρο 2.

Ο «Προμηθευτής» οφείλει να μεταφέρει κάθε φορά με δαπάνη του τα είδη στο χώρο που θα του 

υποδειχθεί, σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την εντολή παραγγελίας.

Ο «Προμηθευτής» δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης παράδοσης, 

επικαλούμενος τυχόν δυσχέρεια εξεύρεσης στην αγορά, γιατί η προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε 

θέση να εκτελέσει την προμήθεια μέσα στα χρονικά όρια της σύμβασης.

Άρθρο 3.

Τα είδη που περιγράφονται στην προσφορά του «Προμηθευτή», πρέπει να είναι απόλυτα όμοια 

με εκείνα που θα παραδώσει.

Άρθρο 4.

Ο «Προμηθευτής» εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης τιμής.

Άρθρο 5.

Κατά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών από το Δήμο, εξετάζονται και 

διαπιστώνονται οι καταρχήν «ιδιότητες» και τυχόν φθορές, ζημιές κ.λ.π., εξαιτίας ελαττωματικής 

κατασκευής ή κακής ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν ή κάποιας βλάβης που έπαθαν τα είδη 

κατά τη μεταφορά τους στο Δήμο. Γι’ αυτό ο «Προμηθευτής» οφείλει να προβεί μέσα σε δύο (2) ημέρες, 

αφότου ειδοποιηθεί από το Δήμο στην αντικατάσταση του είδους που παρουσιάζει οποιασδήποτε φύσης 

ελάττωμα.

Άρθρο 6.

Αν ο «Προμηθευτής» καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την παράδοση στον Δήμο, πέραν από το 

συμφωνούμενο στο άρθρο 2 χρόνο, τότε είναι υποχρεωμένος, εξαιτίας της καθυστέρησης αυτής και μόνο, 

να καταβάλλει στον Δήμο σαν ποινική ρήτρα 2 τοις χιλίοις για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Η ποινική ρήτρα 

παρακρατείται από το λογαριασμό πληρωμής. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης, που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία η 

προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. Ο «Προμηθευτής» για αυτή 

την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση από το Δήμο, άλλως ρητώς δηλώνει ότι 

παραιτείται τώρα κάθε σχετικού δικαιώματος ή αξίωσής της.

Άρθρο 7.

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 

της.
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Άρθρο 8.

Ο «Προμηθευτής» οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016. Η 

τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 

εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός 

των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητας τους.

Άρθρο 9.

Ο «Προμηθευτής» βαρύνεται με όλες γενικά τις δαπάνες, φόρους, τέλη, κρατήσεις.

Άρθρο 10.

Τα στοιχεία της παρούσας σύμβασης που θα θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και 

θα ισχύουν με τους υπόλοιπους όρους της είναι:

1. Η με αρ. 180/2021 μελέτη.

2. Η προσφορά του «Προμηθευτή».

Ο «Προμηθευτής» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας σύμβασης

Η παρούσα σύμβαση συντάσσεται σε ένα (1) πρωτότυπο και υπογράφεται όπως παρακάτω:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

         Για τον «Προμηθευόμενο»               Για τον «Προμηθευτή»
    Ο  Δήμαρχος 
                  

 Σπυρίδων Βρεττός                        Βασίλειος Καρβέλας
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