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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Οικον. Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός»
Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» 

ΣΥΜΒΑΣΗ

Στις Αχαρνές, σήμερα 27 του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., 

στο Δημοτικό Κατάστημα, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

1. ο κος Σπυρίδων Βρεττός, με την ιδιότητα του Δημάρχου, που θα αποκαλείται εφεξής ο 

«Προμηθευόμενος» και

2. ο κος Αλέξανδρος Σαχλός, κάτοχος του με αριθμ. ΑΖ 139181/27-11-2007/Τ.Α. Κηφισιάς/ Δελτίου 

Αστυνομικής Ταυτότητας, ενεργών ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «Α. Σαχλός TIMBERSA Ι.Κ.Ε» 

(Α.Φ.Μ.: 998993260, Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, Έδρα: Λεωφ. Καραμανλή 190 – 136 78 – Αχαρνές 

Αττικής», σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 1556551.2254599/20-07-2021 πιστοποιητικό εκπροσώπησης της 

Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, 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. 176/2021 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

8. Το με αριθμ. πρωτ. 52142/24-11-2021 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, που αφορά στην ανάγκη 

της προμήθειας ξυλείας.

9. Το με αριθμ. πρωτ. 52388/25-11-2021 τεκμηριωμένο αίτημα στο Τμήμα Προϋπολογισμού – 

Απολογισμού & Οικονομικής Πληροφόρησης για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
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10. Την με αριθμ. πρωτ. 54298/01-12-2021 απόφαση Δημάρχου, που αφορά στην με αριθμ. Α-1035 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: Ψ41ΣΩΨ8-ΗΤΛ) για τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 

16.727,60 €, σε βάρος του Κ.Α. 30-6662.008, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 

2021, για την ανωτέρω προμήθεια.

11. Την με αριθμ. 1731 και με αριθμ. πρωτ. 58294/08-12-2021 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. 58849/09-12-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς την εταιρεία «Α. 

Σαχλός Timbersa I.K.E.», για αποστολή οικονομοτεχνικής προσφοράς.

13. Τον με αρ. πρωτ. 61860/16-12-2021 φάκελο προσφοράς της εταιρείας «Α. Σαχλός Timbersa I.K.E.».

14. Το με αριθμ. πρωτ. 62410/16-12-2021 πρακτικό αξιολόγησης  της αρμοδίας υπαλλήλου.

15. Την με αριθμ. 1778 και με αριθμ. πρωτ. 62811/17-12-2021 απόφαση Αντιδημάρχου Οικονομικών 

Υπηρεσιών, που αφορά στην ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας στην εταιρεία «Α. ΣΑΧΛΟΣ TIMBERSA 

I.K.E.».

16. Την με αριθμ. πρωτ. 63450/17-12-2021 πρόσκληση υπογραφής σύμβασης.

 ΑΝΑΘΕΤΕΙ

στο δεύτερο των συμβαλλομένων «Προμηθευτή», την προμήθεια ξυλείας, συνολικού ποσού 

15.954,10€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και αναλυτικά ως εξής:

α/α Είδος Υλικού CPV Μον. 
Μέτρ. Ποσ. Τιμή  

Μον. Σύνολο

1 Σουηδικό  ποιότητας A΄ διαστάσεων: 
5Χ10Χ400 

03419000-0 m3 4 680,00 2.720,00

2 Σουηδικό  ποιότητας A΄ διαστάσεων:  
5Χ15Χ400 

03419000-0 m3 8 680,00 5.440,00

3 Τάβλες πλανισμενες διαστάσεων  22Χ150Χ400  03419000-0 m3 2 610,00 1.220,00

4 Τάβλες πλανισμενες διαστάσεων  22Χ100Χ400 03419000-0 m3 2 610,00 1.220,00

5 Φύλλα κόντρα πλακέ θαλάσσης 0,8Χ122Χ250 44191100-6 m3 1 1.050,00 1.050,00

6 Φύλλα κόντρα πλακέ θαλάσσης 1,5Χ125Χ250 44191100-6 m3 1,007 930,00 936,51

7 Φύλλα μελαμίνης   366 Χ 183 Χ18  03419000-0 m2 40,187 6,96 279,70
Μερικό σύνολο: 12.866,21
Φ.Π.Α. 24 %: 3.087,89
Γενικό σύνολο: 15.954,10

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

Άρθρο 1.

Η καταβολή του τιμήματος θα γίνεται μετά την εκτέλεση της προμήθειας ξυλείας, η οποία θα παραδοθεί 

τμηματικά ή στο σύνολό της, από τον «Προμηθευτή», ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής του 
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«Προμηθευόμενου», που θα συντάξει και το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Η προμήθεια των υλικών θα 

γίνεται ανάλογα με την πρόοδο και την απαίτηση των εργασιών, σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία, ο δε 

χρόνος υλοποίησης θα είναι αυτός που απαιτείται μέχρι την εξάντληση της συμβατικής δαπάνης.

Άρθρο 2.

Ο «Προμηθευτής» οφείλει να μεταφέρει με δαπάνη του την προμήθεια μερικώς ή στο σύνολό της, στο 

χώρο που θα του υποδειχθεί, σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την εντολή παραγγελίας. Ο 

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

δυσχέρεια εξεύρεσης στην αγορά, έστω και ενός από τα παραγγελθέντα είδη, γιατί η προσφορά του 

υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει την προμήθεια μέσα στα χρονικά όρια της σύμβασης.

Άρθρο 3.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της 176/2020 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, τα 

δε 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 

κατ΄ αρχήν «ιδιότητες» και οι τυχόν φθορές, ζημιές κ.λ.π., εξαιτίας ελαττωματικής κατασκευής ή κακής 

ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν ή κάποιας βλάβης που υπέστησαν τα είδη κατά τη μεταφορά 

τους στο Δήμο. Σε ανάλογη περίπτωση, ο «Προμηθευτής» υποχρεούται να προβεί στην αντικατάστασή τους 

εντός δέκα (10) ημερών, αφότου ειδοποιηθεί από το Δήμο. 

Άρθρο 6.

Αν ο «Προμηθευτής» καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την παράδοση στον Δήμο έστω και ενός 

είδους πέρα από τον συμφωνούμενο στο άρθρο 2 χρόνο, τότε ο «Προμηθευτής» είναι υποχρεωμένος, εξαιτίας 

της καθυστέρησης αυτής και μόνο, να καταβάλλει στον Δήμο σαν ποινική ρήτρα 2 τοις χιλίοις επί του 

ανεκτέλεστου συνολικού ποσού 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, σε κάθε περίπτωση ρητώς δηλώνει ότι παραιτείται δια του παρόντος κάθε σχετικού δικαιώματος ή 

αξίωσής του.

Άρθρο 7.

O «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 
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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 8.

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

σύμβαση - απαίτηση δεν ενεχυριάζεται ούτε εκχωρείται. 

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

Άρθρο 9.

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

ισχύουν με τους υπόλοιπους όρους της είναι:

1. H με αριθμ. 176/2021 μελέτη. 

2. Η προσφορά του «Προμηθευτή».

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

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

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

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

          Σπυρίδων Βρεττός            Αλέξανδρος Σαχλός
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