ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Λάρισα: 16– 04 – 2008
Αρ. Πρωτ.: 5632

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΥΓΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαρισαίων, σήμερα την 16η του μηνός Απριλίου του
έτους 2008, μεταξύ του κ. Μίχου Χρήστου, Αντιδημάρχου Καθαριότητας Δήμου Λαρισαίων,
και του κ. Λυτροκάπη Χρήστου, κατοίκου Λάρισας, που εκπροσωπεί νομίμως την εταιρία
“Α. ΧΡ. ΛΥΤΡΟΚΑΠΗ & ΣΙΑ” με έδρα τη Λάρισα, Χρυσοχόου 24 και ΑΦΜ 099422989 /
Β’ ΔΟΥ Λάρισας, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:
Ο πρώτος των συμβαλλομένων, ενεργώντας βάσει της παρ. 3 του άρθρου 25 του ΕΚΠΟΤΑ
και έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν.2286/95.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ (Αποφ. Υπ.
Εσωτ. 11389/8.3.1993).
3. Την 1057/2007 Απόφαση του Δ.Σ., με την οποία συγκροτήθηκαν οι επιτροπές
διενέργειας, αξιολόγησης και παραλαβής προμηθειών για το έτος 2008.
4. Την 28/11-1-2008 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν
διαθέσεις πιστώσεων σε κωδικούς Κ.Α. 20 του προϋπολογισμού του έτους 2008.
5. Την 6/2008 Απόφαση του Αντιδημάρχου Λάρισας για την εκτέλεση της προμήθειας
Υγρών Καθαρισμού με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
6. Την από 1-4-2008 γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης για την προμήθεια
Υγρών Καθαρισμού.
7. Την 7/2008 Απόφαση του Αντιδημάρχου Λάρισας για την ανάθεση της προμήθειας
των ανωτέρω υλικών.
8. Την υπ. αριθμ. 8/4-1-2008 Απόφαση του Δημάρχου Λαρισαίων περί ορισμού
Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων για το έτος 2008

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι
Στην Εταιρία με την επωνυμία «Α. ΧΡ. ΛΥΤΡΟΚΑΠΗ & ΣΙΑ», η οποία στο εξής θα
αποκαλείται "Η Προμηθεύτρια", την προμήθεια Υγρών Καθαρισμού ως ακολούθως:
Υγρό Καθαριστικό - STABI FOAM

1800 Lt x 7.00 €/Lt = 12.600,00 €
ΦΠΑ 19% = 2.394,00 €
Σύνολο
= 14.994,00 €
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έναντι συνολικής δαπάνης ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (12.600,00) άνευ
Φ.Π.Α, ή ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ
ΕΥΡΩ (14.994,00) μετά ΦΠΑ 19% και με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες τους
οποίους η προμηθεύτρια εταιρία αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
ΑΡΘΡΟ 1:

Τα ανωτέρω προϊόντα, θα παραδοθούν ως εξής:
Α) Τόπος παράδοσης:
Η παράδοση των προϊόντων θα γίνει στο χώρο του Νέου Αμαξοστασίου του Δ.Λ., επί
εδάφους, σε σημείο όπου θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία Καθαριότητας Περιβάλλοντος, με
μέσα και προσωπικό που βαρύνουν αποκλειστικώς την προμηθεύτρια εταιρία.
Β) Τρόπος παράδοσης:
Τα προϊόντα θα παραδοθούν στον ανωτέρω χώρο ασφαλώς συσκευασμένα.
Γ) Χρόνος παράδοσης:
Η προμηθεύτρια δηλώνει ρητά, κατηγορηματικά και ανεπιφύλακτα ότι αναλαμβάνει την
υποχρέωση να παραδώσει στο Δήμο Λαρισαίων τα εν λόγω προϊόντα, άνευ ουδεμίας
πρόσθετης δαπάνης και εν γένει επιβάρυνσης του Δήμου Λαρισαίων, μέσα σε χρονικό
διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της παρούσας.
Η προμηθεύτρια υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως την Υπηρεσία Καθαριότητας
Περιβάλλοντος και την επιτροπή παραλαβής, για την ακριβή ημερομηνία που προτίθεται να
παραδώσει τα υλικά, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Για κάθε καθυστέρηση στην παράδοση εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 33 του
ΕΚΠΟΤΑ.
ΑΡΘΡΟ 2:

Τα παραπάνω προϊόντα θα είναι απόλυτα σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στην από 28-032008 προσφορά της προμηθεύτριας και τις προδιαγραφές της Υπηρεσίας Καθαριότητας
Περιβάλλοντος του Δήμου Λαρισαίων, τα οποία έγγραφα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
της σύμβασης αυτής.
Η προμηθεύτρια υπόσχεται ότι τα προς προμήθεια προϊόντα είναι ελεύθερα από κάθε βάρος,
χρέος κατάσχεσης, συντηρητική και αναγκαστική εγγύηση, ενέχυρο, νομικό ελάττωμα,
εκκίνηση και διεκδίκηση τρίτων.
ΑΡΘΡΟ 3:

Η προμηθεύτρια εταιρεία, κατά την υπογραφή της σύμβασης, κατέθεσε την υπ’ αριθμ.
5614000576 Εγγυητική Επιστολή της Τράπεζας Πειραιώς ποσού 1.260,00 €, ως εγγύηση
καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του
ΕΚΠΟΤΑ, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής
αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ. Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή των υλικών.
ΑΡΘΡΟ 4:

Εάν η προμηθεύτρια δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά στο
συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που ενδεχομένως του δοθεί σύμφωνα με το άρθρο
27 του ΕΚΠΟΤΑ, κηρύσσεται έκπτωτη και επιβάλλονται σε βάρος της όλες οι κυρώσεις που
αναγράφονται στο αρ. 35 παρ. 5-6 του ΕΚΠΟΤΑ.
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ΑΡΘΡΟ 5:

Τυχόν διαφορές μεταξύ του Δήμου και της Προμηθεύτριας, επιλύονται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 40 του ΕΚΠΟΤΑ.
Αρμόδια για την επίλυση οιωνδήποτε διαφορών προκύψουν σε οποιαδήποτε φάση της
παρούσας προμήθειας είναι τα Δικαστήρια της Λάρισας.
ΑΡΘΡΟ 6:

Η πληρωμή της συμβατικής αξίας των προϊόντων θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή τους
και εφόσον υποβληθούν όλα τα απαραίτητα για την πληρωμή δικαιολογητικά.
Η πληρωμή της Προμηθεύτριας θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής
της και αφού υποβληθούν όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει το άρθρο 36 του ΕΚΠΟΤΑ.
Η υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών πληρωμής δεν μπορεί να γίνει πριν από την
οριστική παραλαβή των υλικών.
ΑΡΘΡΟ 7:

Για την εκτέλεση της προμήθειας εφαρμόζονται οι διατάξεις του κεφαλαίου Γ’ του
ΕΚΠΟΤΑ, η δε παραλαβή θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ.
ΑΡΘΡΟ 8:

Η προμηθεύτρια υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, πλην του Φ.Π.Α., ο οποίος
βαρύνει το Δήμο.
Ρητά συμφωνείται και από τα δύο μέρη και γίνεται αμοιβαία αποδεκτό ότι η παρούσα
σύμβαση τίθεται σε ισχύ από σήμερα.
Σε πίστωση των παραπάνω συμφωνηθέντων οι συμβαλλόμενοι συνέταξαν την παρούσα
σύμβαση την οποία, αφού την διάβασαν και βεβαίωσαν το περιεχόμενό της, την υπέγραψαν
σε τέσσερα όμοια πρωτότυπα αυτής.
Από τα τέσσερα πρωτότυπα, τα τρία κατατέθηκαν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου
Λαρισαίων και ένα έλαβε ο αντισυμβαλλόμενος.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
1. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

2. Για την προμηθεύτρια εταιρία

ΜΙΧΟΣ Χρήστος

Α. ΧΡ. ΛΥΤΡΟΚΑΠΗ & ΣΙΑ
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