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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Οικ. Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Τηλ.: 213 2072469
Fax:  213 2072369

  

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

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

 

ΣΥΜΒΑΣΗ

Στις Αχαρνές σήμερα 20 του μηνός Μαΐου, του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 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 Δημήτριος Κραμποβίτης, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «Εύρυθμος – Δ. 

Κραμποβίτης & Σια Ε.Ε.» (Α.Φ.Μ.: 099871513, Δ.Ο.Υ.: Καλλιθέας, Έδρα: Ζαρίφη 6 – 171 24 Ν. 

Σμύρνη), σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 1777125.2599581/08-03-2022 πιστοποιητικό ισχύουσας 

εκπροσώπησης της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Αθηνών, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμ. ΑΖ 104509/15-10-2007/Α.Τ. Νέας 

Σμύρνης, 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 άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και 117. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4469/2017 και ιδίως του άρθρου 18. 

4. Τις διατάξεις της με αρ. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/23-05-2017) Απόφασης Υπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης.

5. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018.

6. Την με αρ. 147/2021 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

7. Το με αρ. πρωτ. 45000/01-11-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που αφορά 

στην ανάγκη της προμήθειας σκυροδέματος και οικοδομικών υλικών.

8. Το με αρ. πρωτ. 45714/02-11-2021 τεκμηριωμένο αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για 

την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

9. Την με αρ. Α-1004/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου (Α.Δ.Α.: 9Π0ΥΩΨ8-

7Ψ7).
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10. Την με αρ. Α-1005/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου (Α.Δ.Α.: 91Δ8ΩΨ8-ΕΔ0).

11. Την με αρ. 547/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην έγκριση της 

ανωτέρω μελέτης και στη σύνταξη των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού.

12. Την με αρ. πρωτ. 51158/22-11-2021 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC009582734).

13. Την με αρ. πρωτ. 51415/23-11-2021 προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ61ΦΩΨ8-ΑΝΛ).

14. Το από 23/11/2021 αποδεικτικό τοιχοκόλλησης της προκήρυξης.

15. Το με αρ. 12893/24-11-2021 φύλλο της εφημερίδας «Γενική Δημοπρασιών».

16. Το με αριθμ. 14509/24-11-2021 φύλλο της εφημερίδας «Ηχώ των Δημοπρασιών».

17. Το με αριθμ. 4618/24-11-2021 φύλλο της εφημερίδας «Συνείδηση».

18. Το με αριθμ. 1234/27-11-2021 φύλλο της εφημερίδας «Χτύπος».

19. Την με αριθμ. πρωτ. 53430/25-11-2021 πρόσκληση προς την επιτροπή αποσφράγισης & 

αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών 

υπηρεσιών.

20. Την οικονομική προσφορά του κου Εμμανουήλ Εμμ. Πετράκη.

21. Την οικονομική προσφορά της εταιρείας «Αφοί Μαραγκού Ο.Ε.».

22. Την οικονομική προσφορά της εταιρείας «Εύρυθμος – Δ. Κραμποβίτης & Σια Ε.Ε.».

23. Το με αρ. πρωτ. 7493/28-01-2022 πρακτικό της επιτροπής αποσφράγισης, διενέργειας και 

αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών 

υπηρεσιών.

24. Την με αρ. 53/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην επικύρωση του 

ανωτέρω πρακτικού και στην ανάδειξη της εταιρείας «Εύρυθμος – Δ. Κραμποβίτης & Σια Ε.Ε.» 

ως προσωρινής αναδόχου της ομάδας «Α - Σκυρόδεμα» και του κου Εμμανουήλ Εμμ. Πετράκη 

ως προσωρινού αναδόχου της ομάδας «Β - Οικοδομικά υλικά» του ανωτέρω διαγωνισμού.

25. Την με αρ. πρωτ. 20866/03-03-2022 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης 

προς την εταιρεία  «Εύρυθμος – Δ. Κραμποβίτης & Σια Ε.Ε.».

26. Την με αρ. πρωτ. 20865/03-03-2022 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης 

προς τον κ. Εμμανουήλ Εμμ. Πετράκη.

27. Τον με αρ. πρωτ. 23993/14-03-2022 φάκελο υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης της 

εταιρείας  «Εύρυθμος – Δ. Κραμποβίτης & Σια Ε.Ε.».

28. Τον με αρ. πρωτ. 23236/11-03-2022 φάκελο υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης του κ. 

Εμμανουήλ Εμμ. Πετράκη.

29. Το με αρ. πρωτ. 24235/15-03-2022 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών & παροχής γενικών υπηρεσιών

30. Την με αριθμ. 137/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην επικύρωση 

του ανωτέρω πρακτικού και στην κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την 
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προμήθεια σκυροδέματος και αδρανών οικοδομικών υλικών για την ομάδα «Α - Σκυρόδεμα» 

στην εταιρεία «Εύρυθμος – Δ. Κραμποβίτης & Σια Ε.Ε» και της ομάδας «Β – Οικοδομικά 

υλικά», στον κ. Εμμανουήλ Εμμ. Πετράκη.

31. Την με αριθμ. πρωτ. 41100/06-05-2021 πρόσκληση υπογραφής σύμβασης προς την εταιρεία 

«ΕΥΡΥΘΜΟΣ-Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

στο δεύτερο των συμβαλλομένων «Προμηθευτή», την ομάδα «Α - Σκυρόδεμα» από την προμήθεια 

σκυροδέματος και οικοδομικών υλικών, συνολικού ποσού 101.959,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 

% και αναλυτικά ως εξής:

Α/ Α Περιγραφή είδους M.M. Ποσότητα Τιμή μονάδας Σύνολο

1
Προμήθεια και Μεταφορά επί τόπου του 
έργου εργοστασιακού σκυροδέματος 
κατηγορίας C16/20.

m3 1.375,00 59,80 82.225,00

Μερικό Σύνολο: 82.225,00
Φ.Π.Α. 24 %: 19.734,00
Γενικό σύνολο: 101.959,00

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

Άρθρο 1.
Η παράδοση του είδους θα γίνεται με μεταφορικά μέσα του προμηθευτή, μετά από έγγραφη εντολή 

παραγγελίας του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου και σε τόπο που θα υποδεικνύουν κάθε φορά οι 

υπηρεσίες του Δήμου.

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την παράδοση 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 κάθε φορά με δαπάνη του το είδος στο χώρο που θα του 

υποδειχθεί, εντός χρονικού διαστήματος δυο (2) ημερών από την λήψη της παραγγελίας.

Ο «Προμηθευτής» οφείλει μαζί με το τιμολόγιο να προσκομίζει την εντολή παραγγελίας υλικών.

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

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

να εκτελέσει την προμήθεια μέσα στα χρονικά όρια της σύμβασης.

Άρθρο 3.
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Το είδος που περιγράφεται στην προσφορά του «Προμηθευτή», πρέπει να είναι απόλυτα όμοιο 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 του είδους 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 έπαθε το είδος κατά τη μεταφορά 

του στο Δήμο. Γι’ αυτό ο «Προμηθευτής» οφείλει να προβεί μέσα σε μια (1) ημέρα, 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 χρόνο, τότε ο «Προμηθευτής» μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, οπότε ολόκληρο το ποσό της εγγύησης θα καταπέσει υπέρ του Δήμου σαν ποινική ρήτρα. 

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 του.

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 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 σύμβασης ορίζεται σε δεκαοχτώ (18) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 

της.

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 μελέτη. 
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2. Η προσφορά του «Προμηθευτή».

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

προσκόμισε την με αριθμ. e-145999/13-05-2022 εγγυητική επιστολή του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., ποσού 3.500,00 € 

(ποσοστό 4 % επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.).

Τροποποίηση της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνο με έγγραφη συμφωνία των δύο συμβαλλομένων.

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» Για τον «Προμηθευτή»
  Ο Δήμαρχος Αχαρνών

    Σπυρίδων Βρεττός                      Δημήτριος Κραμποβίτης
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