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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Οικ. Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές

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

ΣΥΜΒΑΣΗ
Στις Αχαρνές σήμερα 30 του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., οι
κάτωθι υπογεγραμμένοι:
1. ο κ. Σπυρίδων Βρεττός, με την ιδιότητα του Δημάρχου, που θα αποκαλείται εφεξής
«Προμηθευόμενος» και
2.

ο κος Γεώργιος Αδαμόπουλος, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «Γ. Α. Αδαμόπουλος & Σια Ο.Ε.»
(Α.Φ.Μ.: 801119895, Δ.Ο.Υ.: Περιστερίου, Έδρα: Αίαντος 20, 121 33 Περιστέρι), σύμφωνα με το με αρ.
πρωτ. 1615611.2347244/28-09-2021 πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.
του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας, κάτοχος του με αριθμ. ΑΟ 531400/24-09-2020/Τ.Α.
Παλαιού Φαλήρου Δελτίου Αστυνομικής 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. 188/2021 μελέτη της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς.
8. Το με αριθμ. πρωτ. 58993/09-12-2021 έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας
Γενιάς, που αφορά στην ανάγκη της προμήθειας αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών.
9. Το με αριθμ. πρωτ. 59091/09-12-2021 τεκμηριωμένο αίτημα στο Τμήμα Προϋπολογισμού –
Απολογισμού & Οικονομικής Πληροφόρησης για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
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10. Την με αριθμ. πρωτ. 60292/14-12-2021 απόφαση Δημάρχου, που αφορά στην με αριθμ. Α-1075/2021
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: ΩΑ33ΩΨ8-ΘΒΦ για τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού
31.800,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.001, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους
2021, για την ανωτέρω προμήθεια.
11. Την με αριθμ. 1771 και με αριθμ. πρωτ. 62381/15-12-2021 Απόφαση Αντιδημάρχου Οικονομικών
Υπηρεσιών, που αφορά στη έγκριση της ανωτέρω μελέτης, στη διενέργεια με απευθείας ανάθεση της
ανωτέρω προμήθειας και στον ορισμό υπαλλήλου για την αξιολόγηση των προσφορών.
12. Την με αριθμ. πρωτ. 63106/17-12-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για αποστολή
οικονομοτεχνικής προσφοράς.
13. Την με αρ. πρωτ. 64286/21-12-2021 προσφορά της εταιρείας «Γ. Α. Αδαμόπουλος & Σια Ο.Ε.».
14. Το με αριθμ. πρωτ. 64663/22-12-2021 πρακτικό αξιολόγησης της αρμοδίας υπαλλήλου.
15. Την με αρ. 1825/2021 και με αριθμ. πρωτ. 66855/28-12-2021 απόφαση Αντιδημάρχου Οικονομικών
Υπηρεσιών, που αφορά στην επικύρωση του ανωτέρω πρακτικού και στην ανάθεση της προμήθειας
αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών, στην εταιρεία «Γ. Α. Αδαμόπουλος & Σια Ο.Ε.».
16. Την με αριθμ. πρωτ. 67022/28-12-2021 πρόσκληση υπογραφής σύμβασης.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ
στο δεύτερο των συμβαλλομένων «Προμηθευτή», την προμήθεια αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών,
συνολικού ποσού 31.800,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %, που αναλύονται ως εξής:
Α/
Α

Περιγραφή είδους
Εξωτερικός αυτόματος απινιδωτής.

1

Μον.
Μέτρ.
Τεμ.

Ποσ.
10

Μερικό σύνολο:
Φ.Π.Α. 6 %:
Γενικό σύνολο:

Τιμή
μονάδας
3.000,00

Σύνολο
30.000,00
30.000,00
1.800,00
31.800,00

Ο «Προμηθευτής» αναλαμβάνει την προμήθεια με τους κατωτέρω όρους:
Άρθρο 1.
Ως συνολική τιμή συμφωνείται το ποσό των 31.800,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6 %. Η πληρωμή θα
γίνει μετά την παράδοση της προμήθειας, η οποία θα παραδοθεί τμηματικά από τον «Προμηθευτή», ενώπιον
της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής του «Προμηθευόμενου», που θα συντάξει και το σχετικό πρωτόκολλο
παραλαβής.
Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από την παράδοση του
προϊόντος και του δελτίου αποστολής του «Προμηθευτή». Η πληρωμή του «Προμηθευτή» θα γίνεται τμηματικά
και αφού κάθε φορά συντάσσονται όλα τα δικαιολογητικά και ολοκληρώνονται οι διαδικασίες από τον
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«Προμηθευόμενο». Η μη εμπρόθεσμη σύμφωνα με τα ανωτέρω, εξόφληση οποιασδήποτε οφειλής του
«Προμηθευόμενου» προς τον «Προμηθευτή» θα την επιβαρύνει με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας που θα ισχύει
κάθε φορά, πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων.
Άρθρο 2.
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με την τεχνικές προδιαγραφές της 188/2021 μελέτης της Δ/νσης Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς, τα δε είδη που περιγράφονται στην προσφορά του «Προμηθευτή»,
πρέπει να είναι απόλυτα όμοια με εκείνα που θα παραδώσει.
Ο «Προμηθευτής» οφείλει να μεταφέρει με δαπάνη του την προμήθεια μερικώς ή στο σύνολό της, στο χώρο
που θα του υποδειχθεί, σε προθεσμία είκοσι (20) 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.
Η παράδοση των ποσοτήτων θα γίνεται τμηματικά ή συνολικά, μετά από έγγραφη εντολή παραγγελίας από
το Τμήμα Προμηθειών. Ο «Προμηθευόμενος» δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των
ποσοτήτων ο «Προμηθευτής» υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτησή του.
Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών εξετάζεται η καταλληλότητα αυτών και η συμμόρφωση
με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα όλης ή μέρους της ποσότητας του
είδους, ο «Προμηθευτής» οφείλει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτής. Εάν ο «Προμηθευτής» δεν προβεί
μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ειδοποίησή του σε αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης
ποσότητας, ο «Προμηθευόμενος» δικαιούται κατά την κρίση του να προβεί στην απόρριψή του είδους. Εάν ο
«Προμηθευτής» αδυνατεί να το αντικαταστήσει άμεσα, τότε μπορεί να γίνει η προμήθεια από το ελεύθερο
εμπόριο και θα καταλογιστεί η δαπάνη στον προμηθευτή.
Ο «Προμηθευτής» δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης παράδοσης του είδους,
επικαλούμενος τυχόν δυσχέρεια εξεύρεσης στην αγορά του είδους αυτού ή των πρώτων υλών, γιατί η
προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει την προμήθεια μέσα στα χρονικά όρια της
σύμβασης.
Ο «Προμηθευτής» οφείλει μαζί με το τιμολόγιο, να προσκομίζει την εντολή παραγγελίας ειδών, από το
Δήμο.
Άρθρο 3.
Ο «Προμηθευτής» εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης στο άρθρο 1 τιμής.
Άρθρο 5.
Αν ο «Προμηθευτής» καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την παράδοση στον «Προμηθευόμενο» έστω και
ενός είδους, (σαν τέτοιου νοούμενου για την περίπτωση που αυτό απαρτίζεται από περισσότερα μέρη και ενός
τμήματος του), πέραν των είκοσι (20) ημερών, τότε ο «Προμηθευτής» είναι υποχρεωμένος, εξαιτίας της
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καθυστέρησης αυτής και μόνο, να καταβάλει στον «Προμηθευόμενο» σαν ποινική ρήτρα 2 τοις χιλίοις, για κάθε
ημέρα καθυστέρησης.
Σε περίπτωση καθυστέρησης, που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του «Προμηθευόμενου» 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 τον «Προμηθευόμενο», άλλως ρητώς δηλώνει
ότι παραιτείται τώρα κάθε σχετικού δικαιώματος ή αξίωσής του.
Άρθρο 6.
Τυχόν διαφορές μεταξύ του «Προμηθευόμενου» και του «Προμηθευτή», επιλύονται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στον Ν. 4412/2016.
Καταγγελία, δικαίωμα, ή παράβαση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης αυτής, που όλοι θεωρούνται
ουσιώδεις, θα χορηγεί το δικαίωμα τόσο στον «Προμηθευτή», όσο και στον «Προμηθευόμενο» (ιδιαίτερα σε
περίπτωση παράδοσης ακατάλληλων προϊόντων) για τη λύση της με καταγγελία που θα κοινοποιείται με
Δικαστικό Επιμελητή.
Καμία ευθύνη δεν θα αναζητείται από τον «Προμηθευτή» για την καθυστέρηση, παράλειψη ή αδυναμία
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης αυτής εφόσον θα οφείλεται σε τυχαίο γεγονός ή ανωτέρα βία (λ.χ. πόλεμος,
γενική απεργία ή απεργίας του προσωπικού του προμηθευτή, γενική έλλειψη προϊόντος, πυρκαγιά, σεισμός
κλπ).
Όμως στις περιπτώσεις τυχαίου γεγονότος ή ανωτέρας βίας ο «Προμηθευτής» θα οφείλει να ενημερώνει
άμεσα τον «Προμηθευόμενο» στη διεύθυνση που αυτός θα ορίσει, για την επέλευση περίπτωσης τυχαίου
γεγονότος ή ανωτέρας βίας.
Άρθρο 7.
Ο «Προμηθευτής» βαρύνεται με φόρο εισοδήματος 4 %, ο οποίος παρακρατείται σε κάθε ένταλμα
πληρωμής. Ο «Προμηθευόμενος» αναλαμβάνει την υποχρέωση για έκδοση και παράδοση στον «Προμηθευτή»
της σχετικής βεβαίωσης παρακράτησης φόρου εισοδήματος.
Άρθρο 8.
Η παρούσα σύμβαση θα ισχύει για δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της, εκτός εάν εξαντληθούν
νωρίτερα οι υπό προμήθεια ποσότητες. Όμως, σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του οικονομικού αντικειμένου της
σύμβασης έως την ημερομηνία λήξης της, ο Δήμος δύναται να επεκτείνει τη χρονική διάρκεια της σύμβασης
μέχρι την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από τον αρχικό
συμβατικό χρόνο, είτε με πρωτοβουλία του Δήμου, είτε μετά από αίτημα του προμηθευτή, πριν από τη λήξη του
συμβατικού χρόνου. Η επέκταση (παράταση) αυτή θα γίνει ύστερα από συμφωνία των δύο μερών, χωρίς να
σημειωθεί υπέρβαση του συμβατικού ποσού και χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω τροποποίηση του συμβατικού
αντικειμένου, μετά από τη σχετική έγκριση του αρμόδιου οργάνου του Δήμου.
Άρθρο 9.
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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 10.
Τα στοιχεία της παρούσας σύμβασης που θα θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και θα
ισχύουν με τους υπόλοιπους όρους της είναι:
1. Η διακήρυξη.
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές της με αρ. 188/2021 μελέτης της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού & Νέας Γενιάς.
3. Η προσφορά του «Προμηθευτή».
Ο «Προμηθευτής» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας σύμβασης.
Η παρούσα σύμβαση - απαίτηση δεν ενεχυριάζεται ούτε εκχωρείται.
Η παρούσα σύμβαση συντάσσεται σε ένα (1) πρωτότυπο και υπογράφεται, όπως παρακάτω:
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον «Προμηθευόμενο»
Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Βρεττός

Για τον «Προμηθευτή»

Γεώργιος Αδαμόπουλος
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