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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
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Αριθμ. πρωτ.: 20418

ΣΥΜΒΑΣΗ
Στις Αχαρνές σήμερα 04, του μηνός Ιουνίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., οι κάτωθι
υπογεγραμμένοι:
1. ο κος Μιχαήλ Βρεττός, με την ιδιότητα του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών, 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 «ΚΑΛΑΝΟΨΗΣ ΕΜ. –
ΛΗΜΝΙΟΣ ΕΥΣ. Ο.Ε.», σύμφωνα με το από 15/05/2010 καταστατικό της εταιρείας, η οποία
εδρεύει στην οδό Σποράδων 3, 136 77 Αχαρνές, με Α.Φ.Μ. 997832558, Δ.Ο.Υ.: Αχαρνών, 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 (Δ.Κ.Κ), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδιαιτέρως της παρ. 2γ του άρθρου 32.
4. Την από 25/02/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 42/Α/25-02-2020), που

αφορά σε κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού.
5. Την με αρ. 2195 και με αρ. πρωτ. 37064/02-09-2019 απόφαση Δημάρχου, με την οποία

ορίζεται Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών ο κ. Μιχαήλ Βρεττός.
6. Το με αρ. πρωτ. 16012/05-05-2020 αίτημα της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, που

αφορά στην ανάγκη της προμήθειας τροφής και φαρμάκων για τα αδέσποτα ζώα
συντροφιάς.
7. Την με αρ. 21/2020 μελέτη της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
8. Την οικονομική προσφορά της εταιρείας «ΚΑΛΑΝΟΨΗΣ ΕΜ. – ΛΗΜΝΙΟΣ ΕΥΣ. Ο.Ε.».
9. Την με αρ. 556 και με αρ. πρωτ. 17041/13-05-2020 απόφαση Αντιδημάρχου Οικονομικών

Υπηρεσιών, που αφορά στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας τροφής και φαρμάκων για
τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς στην εταιρεία «ΚΑΛΑΝΟΨΗΣ ΕΜ. – ΛΗΜΝΙΟΣ ΕΥΣ. Ο.Ε.»,
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συνολικού ποσού 14.994,80 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σε βάρος του Κ.Α. 006495.013, του υπό έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2020.
10. Την με αρ. 94/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην έγκριση της

ανωτέρω απόφασης, στην έγκριση της προσφοράς της εταιρείας «ΚΑΛΑΝΟΨΗΣ ΕΜ. –
ΛΗΜΝΙΟΣ ΕΥΣ. Ο.Ε.» και στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας τροφής και φαρμάκων
για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, στην εταιρεία «ΚΑΛΑΝΟΨΗΣ ΕΜ. – ΛΗΜΝΙΟΣ ΕΥΣ. Ο.Ε.».
ΑΝΑΘΕΤΕΙ
στο δεύτερο των συμβαλλομένων «Προμηθευτή», την προμήθεια τροφής και φαρμάκων για τα αδέσποτα
ζώα συντροφιάς, συνολικού ποσού 14.994,80 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αναλυτικά ως εξής:
A.
A.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Περιγραφή

CPV

ΕΜΒΟΛΙΟ ΣΚΥΛΟΥ (ΠΟΛΛΑΠΛΟ)
ΕΜΒΟΛΙΟ ΣΚΥΛΟΥ (ΑΝΤΙΛΥΣΣΙΚΟ)
ΕΙΔΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ
MICROCHIP
ΑNTIΠΑΡΑΣΙΤΙΚΟ ΧΑΠΙ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΨΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΚΡΟΤΩΝΩΝ
(ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ 40-56 ΚΙΛΑ)
ΑNTIΠΑΡΑΣΙΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 250ml ΙΣΧΥΡΗΣ
ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΖΩΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ

33651690
33651690

Μον.
Μετρ.
ΤΕΜ
ΤΕΜ

100
100

Τιμή
Μον.
6,00
3,50

32000000

ΤΕΜ

50

6,00

300,00

33691300

ΤΕΜ

100

30,00

3.000,00

33691300

ΤΕΜ

5

38,00

190,00

ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΕΣ ΑΜΠΟΥΛΕΣ ΓΑΤΑΣ

33691300

ΤΕΜ

20

2,00

40,00

Ποσότητα

582,40

Φ.Π.Α. 13 %:

5062,40

Γενικό Σύνολο –1 :

1.

2.

3.

Περιγραφή
ΞΗΡΑ ΤΡΟΦΗ (ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ) ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ
ΠΟΣ. ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ 21%,
ΛΙΠΑΡΩΝ 9%, ΑΣΒΕΣΤΙΟ 1,5%, ΦΩΣΦΟΡΟΣ
1%, ΥΓΡΑΣΙΑ 7% ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 20KG
ΞΗΡΑ ΤΡΟΦΗ (ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ) ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣ.
ΟΛΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 30%, ΟΛΙΚΕΣ ΛΙΠΑΡΕΣ
ΟΥΣΙΕΣ 10%, ΟΛΙΚΕΣ ΙΝΩΔΗΣ ΟΥΣΙΕΣ 4%,
ΤΕΦΡΑ 8%, ΥΓΡΑΣΙΑ 8%, ΤΩΝ 20 KG
ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ
ΟΥΣΙΩΝ

600,00
350,00

4.480,00

Μερικό Σύνολο - 1:

A.
A.

Σύνολο

CPV

Μον.
Μετρ.

Ποσότητα

Τιμή
Μον.

Σύνολο

15713000

ΤΕΜ.

400

18,00

7.200,00

15713000

ΤΕΜ.

30

25,00

750,00

33651690

ΤΕΜ

200

0,30

60,00

Μερικό Σύνολο - 2:

8.010,00

Φ.Π.Α. 24 %:

1.922,40

Γενικό Σύνολο –2 :

9,932,40

Μερικό Σύνολο – 1 +2:
Φ.Π.Α. 13 % + 24 %:
Γενικό Σύνολο – 1 +2 :

12.490,00
2.504,80
14.994,80
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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. Τα υλικά που θα
παραδώσει ο «Προμηθευτής» θα πρέπει να πληρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές, να είναι ελεγμένα
ως προς πιθανά ελαττώματα και αστοχία υλικού και να βρίσκονται σε καλή κατάσταση κατά την
παραλαβή τους.
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 πέντε (5) 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 την τεχνική περιγραφή, τα δε είδη που περιγράφονται στην
προσφορά του «Προμηθευτή», πρέπει να είναι απόλυτα όμοια με εκείνα που θα παραδώσει.
Άρθρο 4.
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,
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 υλικών.
Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής εκ μέρους του Δήμου προς τον προμηθευτή του τιμήματος
των πωλουμένων υλικών (πέραν των άνω 30 ημερών), ο «Προμηθευτής» επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων
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του για διακοπή παραδόσεων, καταγγελία της σύμβασης, είσπραξης αμέσως όλων των οφειλομένων από
τον Δήμο προς τον «Προμηθευτή» ποσών κ.λ.π. 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 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 ένα (1) μήνα 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. Το με αρ. πρωτ. 16012/05-05-2020 αίτημα και την με αρ. 21/2020 μελέτη της Δ/νσης
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης με τις τεχνικές προδιαγραφές.
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 τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα και υπογράφεται όπως παρακάτω:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για τον «Προμηθευόμενο»
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

Μιχαήλ Βρεττός

Για τον «Προμηθευτή»

Εμμανουήλ Καλανόψης

