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

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

ΣΥΜΒΑΣΗ
Στις Αχαρνές σήμερα 30 του μήνα Δεκεμβρίου, του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη 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
«Προμηθευόμενος» και
2. ο κος Εμμανουήλ Καλανόψης, κάτοχος του με αρ. ΑΑ 035040/09-12-2004/Τ.Α. Αχαρνών/ Δελτίου
Αστυνομικής Ταυτότητας, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «Καλανόψης Εμμανουήλ – Λημνιός
Ευστράτιος Ο.Ε.» (Α.Φ.Μ. 997832558, Δ.Ο.Υ.: Αγ. Αναργύρων, Έδρα: Σποράδων 3, 136 77 Αχαρνές),
σύμφωνα με το από 15/05/2010 καταστατικό της εταιρείας, 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. 99/2021 μελέτη της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
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8. Το με αριθμ. πρωτ. 54800/30-11-2021 έγγραφο της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, που
αφορά στην ανάγκη προμήθειας ξηράς τροφής & ταϊστρών – ποτίστρων για τη σίτιση αδέσποτων
ζώων .
9. Το με αριθμ. πρωτ. 57153/06-12-2021 τεκμηριωμένο αίτημα στο Τμήμα Προϋπολογισμού –
Απολογισμού & Οικονομικής Πληροφόρησης για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
10. την με αριθμ. πρωτ. 58770/09-12-2021 απόφαση Δημάρχου, που αφορά στην με αριθμ. Α-1064/2021
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: 69Ξ6ΩΨ8-8ΓΠ) για τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού
1.492,69 €, σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.001, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους
2021, για την ανωτέρω προμήθεια,
11. την με αριθμ. πρωτ. 58778/09-12-2021 απόφαση Δημάρχου, που αφορά στην με αριθμ. Α-1063/2021
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: ΩΜΙΨΩΨ8-Μ6Ρ) για τη διάθεση πίστωσης συνολικού
ποσού 19.998,72 €, σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.003, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου,
οικονομικού έτους 2021, για την ανωτέρω προμήθεια,
12. Την με αριθμ. 1761 και με αριθμ. πρωτ. 59619/10-12-2021 Απόφαση Αντιδημάρχου Οικονομικών
Υπηρεσιών, που αφορά στη έγκριση της ανωτέρω μελέτης, στην διενέργεια με απευθείας ανάθεση
της ανωτέρω προμήθειας και στον ορισμό υπαλλήλου για την αξιολόγηση των προσφορών.
13. Την με αριθμ. πρωτ. 60270/13-12-2021 πρόσκληση ενδιαφέροντος, για αποστολή οικονομοτεχνικής
προσφοράς.
14. Την με αρ. πρωτ. 64217/21-12-2021προσφορά της εταιρείας «Καλανόψης Εμμανουήλ – Λημνιός
Ευστράτιος Ο.Ε.».
15. Το με αριθμ. πρωτ. 65975/23-12-2021 πρακτικό αξιολόγησης του αρμοδίου υπαλλήλου.
16. Την με αριθμ. 1821 και με αριθμ. πρωτ. 66791/24-12-2021 απόφαση Αντιδημάρχου Οικονομικών
Υπηρεσιών (ΑΔΑ: ΨΠΖ1ΩΨ8-ΙΑ8) που αφορά στην ανάθεση της προμήθειας ξηράς τροφής και
ταϊστρών – ποτιστρών για τη σίτιση αδέσποτων ζώων, στην εταιρεία «Καλανόψης Εμμανουήλ –
Λημνιός Ευστράτιος Ο.Ε.».
17. Την με αριθμ. πρωτ. 66904/28-12-2021 πρόσκληση υπογραφής σύμβασης.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ
στο δεύτερο των συμβαλλομένων «Προμηθευτή», την προμήθεια ξηράς τροφής και ταϊστρών – ποτιστρών
για τη σίτιση αδέσποτων ζώων, συνολικού ποσού 21.491,68 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και αναλυτικά
ως εξής:
Ομάδα «Α - ΞΗΡΑ ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» (Κ.Α.: 00-6495.003):
Α/
Α
1

CPV
15713000-9

Είδος
Ξηρά τροφή, σκυλοτροφή, συσκευασία των
20 Kg.

Μον.
Μέτρ.

Ποσ.

Τιμή
Μον.

Σύνολο

Τεμ.

684

17,00

11.628,00
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15713000-9

2
Α/
Α

CPV

1

39221260-7

2

39221260-7

Ξηρά τροφή, γατοτροφή, σε συσκευασία των
20 Kg.

Τεμ.

180

25,00

4.500,00

Μον.
Μέτρ.

Ποσ.

Τιμή
Μον.

Ποτίστρα σκύλου, γαλβανιζέ,
χωρητικότητας 8 kgr

Τεμ.

40

14,00

560,00

Ταΐστρα σκύλου, γαλβανιζέ,
χωρητικότητας 7 kgr, με σκέπαστρο.

Τεμ.

46

14,00

644,00

Είδος

Μερικό Σύνολο ομάδας «Β»:
Φ.Π.Α. 24 %:
Γενικό Σύνολο ομάδας «Β»:
Μερικό Σύνολο ομάδας «Α» + «Β»:
Φ.Π.Α. 24 %:
Γενικό Σύνολο ομάδας «Α» + «Β»:
Μερικό Σύνολο ομάδας «Α»:
Φ.Π.Α. 24 %:
Γενικό Σύνολο ομάδας «Α»:

Σύνολο

1.204,00
288,96
1.492,96
17.332,00
4.159,68
21.491,68
16.128,00
3.870,72
19.998,72

Ομάδα «B – ΤΑΪΣΤΡΕΣ - ΠΟΤΙΣΤΡΕΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» (Κ.Α.: 00-6495.001):

Ο «Προμηθευτής» αναλαμβάνει την προμήθεια με τους κατωτέρω όρους:
Άρθρο 1.
Η πληρωμή θα γίνεται μετά την εκτέλεση της προμήθειας, η οποία θα παραδίδεται τμηματικά ή στο
σύνολό της 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 με δαπάνη του την παραγγελθείσα ποσότητα της προμήθειας,
σε χώρο που θα του υποδειχθεί και μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, ύστερα από την υπογραφή της
παρούσας και μετά από έγγραφη εντολή παραγγελίας από το Τμήμα Προμηθειών.
Ο «Προμηθευτής» οφείλει μαζί με το τιμολόγιο να προσκομίζει την εντολή παραγγελίας, που έχει
εκδοθεί από το Τμήμα Προμηθειών.
Ο «Προμηθευτής» δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης παράδοσης των ειδών,
επικαλούμενος τυχόν δυσχέρεια εξεύρεσης στην αγορά του είδους αυτού ή των πρώτων υλών και γενικά υλικών
που θα χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή τους, 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 μελέτης του Δήμου, τα δε είδη που περιγράφονται
στην προσφορά του «Προμηθευτή», πρέπει να είναι απόλυτα όμοια με εκείνα που θα παραδώσει.
Άρθρο 4.
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Ο «Προμηθευτής» εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης τιμής, ανεξάρτητα αν στο
χρονικό διάστημα που ορίζεται σαν χρόνος παράδοσης της προμήθειας ήθελε τυχόν αυξηθεί από οποιοδήποτε
λόγο ή αιτία η τιμή μονάδας του συμβατικού τιμολογίου.

Άρθρο 5.
Σε περίπτωση που ο «Προμηθευτής» καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την παράδοση στον Δήμο,
πέραν από το συμφωνούμενο στο άρθρο 3 χρόνο, τότε μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
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 οποιασδήποτε αποζημίωσης από το Δήμο, άλλως ρητώς δηλώνει ότι
παραιτείται τώρα κάθε σχετικού δικαιώματος ή αξίωσής της.
Άρθρο 6.
Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από την παράδοση των
προϊόντων.
Η πληρωμή του «Προμηθευτή» θα γίνεται τμηματικά και αφού κάθε φορά συντάσσονται όλα τα
δικαιολογητικά που προβλέπει το άρθρο 36 της Υ.Α. 11389/93 και ολοκληρώνονται οι διαδικασίες από το Δήμο.
Η μη εμπρόθεσμη σύμφωνα με τα ανωτέρω, εξόφληση οποιασδήποτε οφειλής του Δήμου προς τον
«Προμηθευτή» θα την επιβαρύνει με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας που θα ισχύει κάθε φορά, πλέον των
νόμιμων επιβαρύνσεων.
Επιφυλασσομένου του «Προμηθευτή» των δικαιωμάτων του εκ της επομένης παραγράφου (δικαίωμα
καταγγελίας) ο «Προμηθευτής» θα μπορεί να αναστέλλει τις παραδόσεις επί πιστώσει μέχρις εξόφλησης
νομιμοτόκως κατά τα ανωτέρω εκ μέρους του Δήμου των εκάστοτε ληξιπροθέσμων απαιτήσεων του
«Προμηθευτή» από τις πραγματοποιηθείσες πωλήσεις.
Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής εκ μέρους του Δήμου προς τον
προμηθευτή του τιμήματος των πωλουμένων προϊόντων (πέραν των άνω 30 ημερών), ο «Προμηθευτής»
επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων του για διακοπή παραδόσεων, καταγγελία της σύμβασης, είσπραξης αμέσως
όλων των οφειλομένων από τον Δήμο προς τον «Προμηθευτή» ποσών κλπ με οποιοδήποτε πρόσφορο νόμιμο
τρόπο.
Άρθρο 7.
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
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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.
Η διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία
υπογραφής της ή μέχρι εξαντλήσεως των προς προμήθεια ποσοτήτων.

Άρθρο 9.
Τα στοιχεία της παρούσας σύμβασης που θα θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και θα
ισχύουν με τους υπόλοιπους όρους της είναι:
1. Οι τεχνικές προδιαγραφές της

με αριθμ. 99/2021 μελέτης της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής

Ανάπτυξης.
2. 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 συντάσσεται σε ένα (1) πρωτότυπο και υπογράφεται όπως παρακάτω:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για τον «Προμηθευόμενο»
Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Βρεττός

Για τον «Προμηθευτή»

Εμμανουήλ Καλανόψης
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