
Σελίδα 1 από 4 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ µε τίτλο «Περιφερειακή Οικονοµική και Xωρική 
Ανάλυση» 

συνολικού ποσού 4.905,68 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 6%. 
 

Στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Αλίµου, στην οδό Αριστοτέλους 53, σήµερα την 

30η  του µήνα ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ του έτους 2017, οι πιο κάτω υπογεγραµµένοι: 

1) Ο ∆ήµος Αλίµου µε ΑΦΜ 090261546 ∆ΟΥ Παλαιού Φαλήρου νόµιµα 

εκπροσωπούµενος από τον ∆ήµαρχο κ. Ανδρέα Κονδύλη που θα αποκαλείται 

παρακάτω «ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ» ή «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» και 

2) Ο ΚΑΡΚΑΛΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ - Α.Φ.Μ. 100242090, ∆.O.Y.: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, 

που εδρεύει στην Ηλιούπολη Αττικής, οδός ΚΟΝΙΤΣΗΣ 33, Τ.Κ. 163 45, ΤΗΛ.: 

6976532991, καλούµενος στο εξής «ανάδοχος», 

έχοντας υπόψιν: 

1) το Ν. 3463/06 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων», 

2) τις διατάξεις του Ν.3852/2010, 

3) τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): ∆ηµόσιες 

Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 

4) το υπ’ αριθ. πρωτ. 19994/03.10.2017 αίτηµα του τµήµατος Προµηθειών της 

∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για την Προµήθεια βιβλίων µε τίτλο 

«Περιφερειακή Οικονοµική και Xωρική ανάλυση» και την σχετική τεχνική 

έκθεση, 

5) την υπ’ αριθ. 329/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 

Αλίµου, µε την οποία εγκρίθηκε η πραγµατοποίηση της δαπάνης, 

6) την υπ’ αριθ. 330/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 

Αλίµου, µε την οποία εγκρίθηκε η διάθεση της πίστωσης (σχετ. 

ΠΑΥ:654/03.10.2017 µε αριθ. καταχώρησης 1 στο µητρώο ∆εσµεύσεων), 

7) την υπ’ αριθ. 1041/21928/20.10.2017 απόφαση ∆ηµάρχου για την έγκριση της 

µελέτης και τη διενέργεια της ανωτέρω προµήθειας µε απευθείας ανάθεση, 

8) τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Αλίµου, στον Κ.Α.Ε.:10.6611.0001, 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Ταχ. δ/νση: Αριστοτέλους 53, 
Πληροφ: Aσηµίνα Πετράκη 
Τηλέφωνο: 213 2008094 
Ηλ. Ταχ.: m.petraki@alimos.gr 

Άλιµος,02.11.2017 

Αριθ. Πρωτ:22975 
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9) την προσφορά του ΚΑΡΚΑΛΑΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ και 

10) την υπ’ αριθ. 1067/22505/30.10.2017 Απόφαση ∆ηµάρχου για την ανάθεση 

της Προµήθειας στον: ΚΑΡΚΑΛΑΚΟ ΣΩΤΗΡΙΟ 

συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 

Άρθρο 1ο- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο πρώτος των συµβαλλοµένων µε την πιο πάνω ιδιότητα του, αναθέτει στον δεύτερο 

[Ανάδοχος] την Προµήθεια πενήντα δυο (52) αντιτύπων του βιβλίου µε τίτλο 

«Περιφερειακή oικονοµική και χωρική ανάλυση»- CPV :22113000-5- και συγκεκριµένα: 

α/α ΕΙ∆ΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(τεµ.) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

(€) 
ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 

Προµήθεια βιβλίων µε τίτλο « 

Περιφερειακή Οικονοµική & 

Χωρική Ανάλυση» 

52 89,00 € 4.628,00 € 

ΚΟΣΤΟΣ: 4.628,00 € 

Φ.Π.Α. 6%: 277,68€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ: 4.905,68 € 

 
Άρθρο 2ο- ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η τιµή της ανωτέρω προµήθειας συµφωνείται στο ποσό των 4.905,68 € (τεσσάρων 

χιλιάδων εννιακοσίων πέντε ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών), συµπεριλαµβανοµένου 

του Φ.Π.Α. 6%. 

Για την κάλυψη της δαπάνης της παρούσας σύµβασης έχει δεσµευτεί πίστωση 4.905,68 

ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 10.6611.0001 του προϋπολογισµού µε την υπ’ αριθ. 

654/03.10.2017 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης από την Οικονοµική Επιτροπή, επί 

της οποίας υπάρχει βεβαίωση του Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, για την 

ύπαρξη διαθέσιµου ποσού, τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 

4 του Π∆ 80/2016 και τη δέσµευση στα οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων της αντίστοιχης 

πίστωσης µε α/α 1. 

Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 

διαδικασία σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις 

του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου. 

Η τιµή µονάδας της προσφοράς του Αναδόχου για τα προς προµήθεια είδη, θα 

παραµένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύµβαση για την παρούσα προµήθεια. 

Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του αναδόχου θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύµβασης. 

Άρθρο 3ο - ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται ότι αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει σε 

τριάντα ( 30) ηµέρες. 
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Άρθρο 4ο – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΥ 

Ο Εργοδότης θα λάβει κάθε ενδεδειγµένο µέτρο για να διευκολύνει τον Ανάδοχο στο 

έργο του, σύµφωνα µε τους κανόνες που επιβάλλει η δεοντολογία και η καλή 

συνεργασία. 

Ο ∆ήµος είναι υποχρεωµένος να καταβάλλει στον ανάδοχο την αντίστοιχη αµοιβή µετά 

την παραλαβή της εργασίας που θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή. 

 
Άρθρο 5ο – ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Ο ανάδοχος δεσµεύεται ότι: 

α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύµβασης τις 

υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί 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 

της παρούσας σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν 

εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους   

β) δεν θα ενεργήσει αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της 

εκτέλεσης της σύµβασης 

γ) λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξει την εµπιστευτικότητα των 

πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό µέσα στα χρονικά όρια που ορίζει 

η σύµβαση.Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να παρατείνεται υπό τις 

σωρευτικές προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 6ο– ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της 

προµήθειας, µπορεί να επιβληθούν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις σύµφωνα µε την 

ισχύουσα νοµοθεσία (αρθ. 218, Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’)). 

Ο Ανάδοχος θα εγγυηθεί µε την υπογραφή της σύµβασης ότι τα προς προµήθεια είδη 

θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των 

χαρακτηριστικών και σχεδίων και της προσφοράς και κατασκευής, απαλλαγµένα από 

οποιοδήποτε ελάττωµα και ότι θα ανταποκρίνονται στην σχετική µελέτη της αρµόδιας 

υπηρεσίας του ∆ήµου. 

 
Άρθρο 7ο – ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Εφ’ όσον τα προς προµήθεια είδη δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύµβασης ή 

εµφανίζουν ελαττώµατα, και δεν ταυτίζονται ποιοτικά µε τις τεχνικές προδιαγραφές 
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της µελέτης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τα αντικαταστήσει ή να τα βελτιώσει 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

 
Άρθρο 8ο – ΦΟΡΟΙ , ΤΕΛΗ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν 

κατά την ηµεροµηνία ανάθεσης της προµήθειας. 

Άρθρο 9ο  – ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

Η πληρωµή θα γίνεται για το 100% της αξίας του τιµολογίου, µετά την σύνταξη του 

σχετικού πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρµόδια Επιτροπή 

Παραλαβής και πάντα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 200 περίπτ. α παρ.4 και 

208 Ν.4412/2016. O ανάδοχος οφείλει να τηρεί τούς όρους της σύµβασης και να 

παραδίδει εµπρόθεσµα τα αναγκαία παραστατικά στην Οικονοµική Υπηρεσία βάσει του 

Κ.Φ.Α.Σ. (Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών Ν.4093/12, 

Φ.Ε.Κ.222Α/12.11.12) προκειµένου να εκδοθεί το σχετικό χρηµατικό ένταλµα. 

Άρθρο 10Ο – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η παραλαβή της προµήθειας ενεργείται από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής, 

παρουσία του αναδόχου. 

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές 

προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη 

µερική αυτής ή την αντικατάσταση των όποιων ανωµαλιών. Η παραλαβή των 

παραπάνω ειδών ενεργείται βάσει των κείµενων διατάξεων ως την πάροδο του 

συµβατικού χρόνου εγγύησης. 

Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε (5) όµοια αντίτυπα και ο καθένας των συµβαλλοµένων 

έλαβε από ένα, ένα η ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών και δύο το τµήµα Προµηθειών. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΟΝ∆ΥΛΗΣΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΟΝ∆ΥΛΗΣΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΟΝ∆ΥΛΗΣΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΟΝ∆ΥΛΗΣ    

Εσωτερική ∆ιανοµή: 

1. Γραφείο ∆ηµάρχου 
2. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
3. Τµήµα Προµηθειών  
Κοινοποίηση: 

1. Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Προµηθειών  
(414/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου) 
[Γεωργακόπουλος ∆ηµήτριος, Καπατσώρη Κων/να, Λιναράκη Άννα] 
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