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ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ»

ΠΟΣΟΥ … € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ … ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ
ΑΡ.ΠΡΩΤ….

Στα Χανιά, στο Δήμο Χανίων …/…/…., οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:
1. Ο Δήμος Χανίων, νομίμως εκπροσωπούμενος στο παρόν από τον Αντιδήμαρχο Χανίων κ.
Πρωτοπαπαδάκη Κωνσταντίνο σύμφωνα με την υπ’ αρ. 33/17-01-2013 απόφαση Δημάρχου
Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, πρωτοβάθμιος ΟΤΑ,
με έδρα Κυδωνίας 29 Χανιά, ΑΦΜ 997678759, ΔΟΥ Α’ Χανίων,
2. Η εταιρεία με την επωνυμία «……...» (η οποία στο εξής θα καλείται ανάδοχος) που εδρεύει
στην ……… με Α.Φ.Μ ………, Δ.Ο.Υ ………, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν
από τον διαχειριστή ………
Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ανωτέρω ιδιότητα του, αφού έλαβε υπόψη του:
1. Την υπ ’αριθμό ………/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων με την
οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι διενέργειάς του πρόχειρου
διαγωνισμού
2. Τη διακήρυξη του διαγωνισμού.
3. Τα από ……… πρακτικά διεξαγωγής του διαγωνισμού.
4. Την προσφορά της εταιρείας …
5. Την υπ’αριθ. ………απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων περί έγκρισης
πρακτικού διαγωνισμού και κατακύρωσης της προμήθειας
Δηλώσαμε, συνομολογήσαμε και συναποδεχθήκαμε τα ακόλουθα:
Ο πρώτος συμβαλλόμενος με την παραπάνω ιδιότητα αναθέτει στην δεύτερη συμβαλλόμενη την
ανωτέρω προμήθεια του διαγωνισμού σύμφωνα με την τεχνική προσφορά και τους οικονομικούς
όρους της προσφοράς της όπως ειδικότερα ορίζεται παρακάτω:
Σύνολο Προμήθειας: ……… € πλέον ΦΠΑ 23 % ……… €. Γενικό σύνολο ……… €
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ΑΡΘΡΟ 1
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. της υπ’αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ενιαίος Κανονισμός
Προμηθειών ΟΤΑ) και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους,
2. του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες δημόσιου τομέα & ρύθμιση συναφών θεμάτων»,
3. των άρθρων 103 και 209 του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,
4. των άρθρων 72 και 278 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
5. το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης».
6. Την υπ΄ αρ. Π1/12345/04.11.2011 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 688/Β/26-3-2015) για την εξαίρεση ένταξης στο ΕΠΠ
των προμηθειών έργων ΕΣΠΑ μέχρι 31/12/2013

ΑΡΘΡΟ 2
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι :
1. Προϋπολογισμός Προσφοράς
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές
3. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 3
Ο ανάδοχος με την υπογραφή της παρούσας εγγυάται ότι η προσφερόμενη προμήθεια θα
ανταποκρίνεται πλήρως με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς του και με τις
Τεχνικές Προδιαγραφές του διαγωνισμού (τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης)
και θα είναι από υλικά αρίστης ποιότητας και αρίστης κατασκευής, απαλλαγμένα από οποιοδήποτε
κρυμμένο ελάττωμα που αφορά είτε σχεδίαση, είτε τα υλικά κατασκευής αυτού, είτε στην εργασία
κατασκευής και ότι αυτό θα ανταποκρίνεται από κάθε άποψη για την χρήση και λειτουργία για την
οποία προορίζεται.
ΑΡΘΡΟ 4
O ανάδοχος κατέθεσε την με αριθμό ……… εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας
……… ποσού ........ €, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς
το Φ.Π.Α., η οποία σε περίπτωση μη τήρησης από τον ανάδοχο των συμφωνηθέντων όρων του
παρόντος, αυτοδίκαια καταπίπτει υπέρ του Δήμου Χανίων χωρίς δικαστική απόφαση. Ο χρόνος
ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή
παράδοσης, κατά το χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα
υλικά, πλέον δύο (2) μήνες.
Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και
ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο
πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή εκπρόθεσμη παράδοση, γίνεται μετά την
αντιμετώπιση κατά τα προβλεπόμενα των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.

ΑΡΘΡΟ 5
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Επίσης ο προμηθευτής πρέπει να δηλώσει εγγράφως ότι εγγυάται για την καλή λειτουργία των
ειδών της ομάδας. Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των προμηθευόμενων ειδών ορίζεται με
την προσφορά, πλην όμως αυτός δεν μπορεί να είναι μικρότερος των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών.
Κατά τον χρόνο εγγύησης ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να προβαίνει με δικές του
δαπάνες στην άμεση αντικατάσταση κάθε ανταλλακτικού που θα παρουσιάζει βλάβη ή φθορά
λόγω κακής ποιότητας ή κακής συναρμολόγησης, καθώς και στην επισκευή κάθε βλάβης γενικά
που θα οφείλεται σε παρόμοιες αιτίες. Σε περίπτωση που δεν αποκατασταθεί η βλάβη ή ζημιά
μέσα σε ορισμένη προθεσμία που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία και η οποία δεν θα
υπερβαίνει τις 15 εργάσιμες ημέρες τότε θα επιβάλλεται στον προμηθευτή ποινική ρήτρα 150 € για
κάθε ημέρα καθυστέρησης.
ΑΡΘΡΟ 6
O ανάδοχος δεσμεύεται να παραδώσει τον παραπάνω αναφερόμενο εξοπλισμό το πολύ σε ένα (1)
μήνα από την υπογραφή της σύμβασης. Η διαδικασία παραλαβής του εξοπλισμού και η
συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με αυτά που καθορίζονται στο άρθρο 28
της Υ.Α. 11389/93. Η επιτροπή παραλαβής θα συντάξει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29
της αυτής Υπουργικής Απόφασης και το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής εντός ενός (1) μηνός από
την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του εξοπλισμού στον Δήμο Χανίων.
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εκτέλεσης της προαναφερόμενης προμήθειας, με εξαίρεση της
αποδεδειγμένης περίπτωσης ανωτέρας βίας, ο Δήμος Χανίων επιφυλάσσεται να εφαρμόσει τις
προβλεπόμενες ρήτρες.
ΑΡΘΡΟ 7
Ο ανάδοχος θα εγγυηθεί με την υπογραφή της σύμβασης ότι ο εξοπλισμός που θα προμηθεύσει θα
ανταποκρίνεται πλήρως προς τους όρους προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και των σχεδίων
της προσφοράς και ότι θα είναι το σύνολο των υλικών αρίστης ποιότητας και αρίστης κατασκευής,
χωρίς κρυμμένα ελαττώματα είτε στη σχεδίαση, είτε στα υλικά κατασκευής, είτε στην εργασία
κατασκευής. Ο εξοπλισμός θα ανταποκρίνεται από κάθε άποψη για τη χρήση και τη λειτουργία για
την οποία προορίζεται.
Εάν κατά την προσωρινή παραλαβή κάποιο όργανο ή υλικό ή τμήμα του βρεθούν ότι δεν πληρούν
τους όρους της σύμβασης και των τεχνικών προδιαγραφών και δεν είναι δυνατόν κατά την
απόλυτη κρίση της Επιτροπής προσωρινής παραλαβής με αντικατάσταση των ελαττωματικών
εξαρτημάτων και αυτών που έχουν βλάβη ή συστατικών και παρελκομένων του υλικού, να γίνει
απόλυτα κατάλληλο και έτοιμο για τη χρήση που προορίζεται, θα απορρίπτεται και ο ανάδοχος θα
είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση, να αντικαταστήσει ολόκληρο το ακατάλληλο υλικό
αυτού, μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από την Επιτροπή προσωρινής παραλαβής, που αν
περάσει άπρακτη ο ανάδοχος θα κηρυχθεί έκπτωτος και η εγγύηση που έχει κατατεθεί από αυτόν
θα εκπέσει αυτοδίκαια υπέρ του Δήμου. Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος και για την καταβολή
των δαπανών για την αποσύνδεση του ακατάλληλου τμήματος και για την τοποθέτησή του και για
κάθε σχετική δαπάνη με την αντικατάσταση του πιο πάνω τμήματος. Εκτός από τις πιο πάνω
υποχρεώσεις του ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει στο Δήμο για κάθε ζημιά
που προκύπτει για αυτόν από τις πιο πάνω βλάβες.
ΑΡΘΡΟ 8
Τον ανάδοχο βαραίνουν το κόστος μεταφοράς του προσφερόμενου είδους σε χώρο που θα
υποδείξει η Υπηρεσία, οι δαπάνες δημοσίευσης του διαγωνισμού καθώς και κάθε νόμιμη κράτηση.
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Ο αναλογούν Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο Χανίων. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από το Δήμο
Χανίων μέσα σε χρόνο 30 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου με όλα τα
σχετικά δικαιολογητικά πληρωμής (βλέπε άρθρο 21 διακήρυξης) και αφού γίνει ο προληπτικός
έλεγχος από τον Επίτροπο του ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το νόμο 3202/2003.
ΑΡΘΡΟ 9
Για όσα θέματα δεν καλύπτει η παρούσα σύμβαση ισχύουν οι διατάξεις της με αριθμό 11389/1993
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών ΟΤΑ) και τα τεύχη
δημοπράτησης (Τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός, Διακήρυξη) και αποτελούν
και όρους της παρούσας σύμβασης.
Για την επίλυση των διαφορών μετά την υπογραφή της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 40 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Η προμήθεια συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) μέσω του Ε.Π.
Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 και βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων και ειδικότερα τον ενάριθμο κωδικό του ΥΠΕΣ 2012ΣΕ45580020.

Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση του συμφωνητικού οι δύο συμβαλλόμενοι υπέγραψαν πέντε (5)
όμοια αντίτυπα αυτού, από τα οποία τα τέσσερα κατατέθηκαν στο αρμόδιο Γραφείο του Δήμου
Χανίων και το πέμπτο παρέλαβε ο αφετέρου συμβαλλόμενος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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