ΑΔΑ: ΨΩΔΥΟΞΤΑ-ΠΣΞ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.06.19 11:31:06
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Σκόπελος, 19.06.2020
Αριθμ. Πρωτ. 672

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Μεταξύ του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου, ΑΓΓΕΛΟΥ ΞΗΝΤΑΡΗ,
και της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε., που νόμιμα εκπροσωπείται από την
κα Λασκαρίνα Μπεσιλικού και που εδρεύει στον Πειραιά (οδός Σκουζέ 12, ΤΚ 18536), με ΑΦΜ
095295121 στη ΔΟΥ Γ’ ΠΕΙΡΑΙΑ, συμφωνήθηκαν τα παρακάτω στη Σκόπελο την 19η του μηνός
Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή.
Ο πρώτος των συμβαλλομένων, υπό την ανωτέρω ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 209 «Προμήθειες-Υπηρεσίες-Μελέτες» του νόμου 3463/2006.
Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδιαίτερα των άρθρων 116,118 και 120.
Την με αριθμ. 04/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου (ΑΔΑ:
ΩΩ1ΝΟΞΤΑ-ΞΣΔ) «Συγκρότηση της επιτροπής “Παραλαβής Προμηθειών” (άρθρο 221 του ν.
4412/2016), για το έτος 2020».
4. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου, οικονομικού
έτους 2020 (ΑΔΑ: ΩΕΒ1ΟΞΤΑ-ΧΕΧ), στον οποίο έχει προβλεφθεί και εγγραφεί πίστωση
14.880,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 70 -7131.01 υπό τον τίτλο «Προμήθεια ειδικών κιβωτίων παροχής
ηλεκτρικού και ύδατος (pillar)».
5. Την από 06/2020 Μελέτη Τεχνικών Προδιαγραφών με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΙΔΙΚΩΝ
ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΣ (PILLAR)».
6. Το με αριθμ. πρωτ. 155/16.03.2020 πρωτογενές αίτημα του νομικού προσώπου (ΑΔΑΜ:
20REQ006461722), για την προμήθεια τριών (3) ειδικών κιβωτίων παροχής ηλεκτρικού και
ύδατος (pillar), προεκτιμώμενης δαπάνης 12.648,00 € (Κ.Α. 70-7131.01 - «Προμήθεια ειδικών
κιβωτίων παροχής ηλεκτρικού και ύδατος – pillar») και CPV: 43329000-5.
7. Το από 218/17.03.2020 σχετικό τεκμηριωμένο αίτημα του νομικού προσώπου.
8. Την με αριθμ. πρωτ. 285/18.03.2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΥΕΩΟΞΤΑ-55Ζ
και ΑΔΑΜ: 20REQ006500115), με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση – διάθεση πίστωσης
12.648,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 70-7131.01 υπό τον τίτλο «Προμήθεια ειδικών κιβωτίων
παροχής ηλεκτρικού και ύδατος – pillar».
9. Την με αριθμ. πρωτ. 108/21.02.2020 Πρόσκληση του Προέδρου ΔΣ για την υποβολή
οικονομικής προσφοράς της εν λόγω προμήθειας.
10. Την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 108/21.02.2020 οικονομική και ποιοτική προσφορά της
εξειδικευμένης σε παρόμοιες προμήθειες εταιρίας υπό την επωνυμία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ε.Π.Ε., που εδρεύει στον Πειραιά (οδός Σκουζέ 12, ΤΚ 18536), με
ΑΦΜ 095295121 στη ΔΟΥ Γ’ ΠΕΙΡΑΙΑ.
11. Την ανάγκη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου για τη σχετική προμήθεια.
12. Την υπ’ αριθμ. 09/2020 Απόφαση Προέδρου Ανάθεσης Προμήθειας, με την οποία αναθέτει
την προμήθεια τριών (3) ειδικών κιβωτίων παροχής ηλεκτρικού και ύδατος (pillar) στην
προμηθεύτρια εταιρία υπό την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ε.Π.Ε.»,
1.
2.
3.
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που εδρεύει στον Πειραιά (οδός Σκουζέ 12, ΤΚ 18536), με ΑΦΜ 095295121 στη ΔΟΥ Γ’
ΠΕΙΡΑΙΑ, η αμοιβή της οποίας (καθαρή αξία χωρίς ΦΠΑ 24%), ανέρχεται στο ποσό των
12.648,00 ευρώ.
13. Την με αριθμ. πρωτ. 633/15.06.2020 πρόσκληση υπογραφής της σύμβασης,
ΑΝΑΘΕΤΕΙ
στη δεύτερη των συμβαλλομένων την προμήθεια τριών (3) ειδικών κιβωτίων παροχής ηλεκτρικού
και ύδατος (pillar) μοντέλου Aquarius οίκου GIGIEFFE με ηλεκτρονικό σύστημα προπληρωμής
easy system και με πιστοποιημένους ηλεκτρονικούς μετρητές (4 πρίζες 2P + T16A + 2 πρίζες 2Ρ
+Τ32Α + 2 βάνες ½ ¨), σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές όπως αναλυτικά περιγράφονται
στην από 06/2020 Μελέτη Τεχνικών Προδιαγραφών με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΙΔΙΚΩΝ
ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΣ (PILLAR)» που συνέταξε η υπηρεσία μας, σύμφωνα
με την οικονομική και ποσοτική προσφορά της εξειδικευμένης σε παρόμοιες προμήθειες
προμηθεύτριας εταιρίας καθώς και την σχετική προαναφερθείσα Απόφαση Ανάθεσης.
ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ

147 Α’/ 08.08.2016) και όπως ορίζεται στους όρους της προσφοράς της προμηθεύτριας
εταιρίας.
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας πρέπει να είναι αυτές που ορίζονται στην

μελέτη 06/2020 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΣ (PILLAR)» .
3. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της προμήθειας, θα γίνει στο λιμάνι Σκοπέλου, όπου η

προμηθεύτρια εταιρία οφείλει να παραδώσει τα pillar έτοιμα για χρήση, από την
αρμόδια επιτροπή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου που συγκροτήθηκε με την
04/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου (ΑΔΑ: ΩΩ1ΝΟΞΤΑΞΣΔ). Κατά τη διαδικασία της παραλαβής καλείται να παρίσταται εφ’ όσον το επιθυμεί η
προμηθεύτρια ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της.
4. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της παρούσης έως και τριάντα (30)

ημερολογιακές ημέρες μετά, διάστημα στο οποίο η δεύτερη των συμβαλλομένων οφείλει
να παραδώσει τα ειδικά κιβώτια παροχής ηλεκτρικού και ύδατος (pillar).
5. Η συμβατική αξία θα καταβληθεί, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά

την υποβολή του σχετικού τιμολογίου πώλησης στο οποίο θα συμπεριληφθούν τα κόστη
μεταφοράς των μηχανημάτων και που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
6. Η προμηθεύτρια υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις πλην του Φ.Π.Α. με τον οποίο

βαρύνεται το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκοπέλου.
7. Εάν η προμηθεύτρια εταιρία δεν παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά στο

συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που ενδεχομένως της δοθεί, κηρύσσεται
έκπτωτη και επιβάλλονται σε βάρος της όλες οι νόμιμες κυρώσεις (Άρθρα 206 και 207
νόμου 4412/2016).
8. Για την επίλυση των τυχόν διαφορών που θα προκύψουν μετά την υπογραφή της

παρούσας σύμβασης, έχουν εφαρμογή οι σχετικές με τις προμήθειες νομοθετικές
διατάξεις. Εφαρμόζονται, όπου συντρέχει περίπτωση, οι σχετικές με τις αμφοτεροβαρείς
συμβάσεις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
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9.

Η δεύτερη των συμβαλλομένων, αφού έλαβε γνώση των ανωτέρω και τα αποδέχεται
χωρίς επιφύλαξη, αναλαμβάνει την υποχρέωση να τα διεκπεραιώσει.

10. Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, μετά δε την ανάγνωση και

την υπογραφή της από τους συμβαλλόμενους έλαβε έκαστος από ένα (1), ενώ το τρίτο
παραμένει στην αρμόδια υπηρεσία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ.Σ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΞΗΝΤΑΡΗΣ

ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ ΜΠΕΣΙΛΙΚΟΥ

Σελίδα 3 από 3

