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ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ: 15379
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Ποσού εβδομήντα έξι χιλιάδων & εννιακόσια ενενήντα ένα ευρώ (€76.991,50)
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 19%.
ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Δύο καινούργιων φορτηγών αυτοκινήτων μη ανατρεπόμενα 4χ4»

Στο Ρέθυμνο σήμερα στις 12/09/2008 στο Δημαρχείο Ρεθύμνης οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:
αφ’ ενός ο Γιώργης Χ. Μαρινάκης, Δήμαρχος Ρεθύμνου, ενεργών υπό την ιδιότητά του αυτή
(εφεξής «ΔΗΜΟΣ»), έχοντας λάβει υπόψη:
α. Την υπ’ αρ. 174/08 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που ορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης της
προμήθειας,
β. Τις υπ’ αρ. 2261, 2262 /08 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας (217, 218
αντίστοιχες αποφάσεις του Δ.Σ) που εγκρίθηκε η αγορά δύο φορτηγών από το ελεύθερο
εμπόριο,
γ. Την υπ’αρ. 31110/08 έγκριση από το Ε.Π.Π. για την συγκεκριμένη προμήθεια με κωδικό
άριθμό είδους 1702/03500,
δ. Την υπ’αρ. 567/08 απόφαση της Δ.Ε. για την κατάρτιση των όρων της Διακήρυξης,
ε. Την υπ. αρ. 10644/08 Διακήρυξη του Δημάρχου για την συγκεκριμένη προμήθεια,
στ. Την υπ’αρ. 650/08 απόφαση της Δ.Ε. και την αντίστοιχη 5987 /08 έγκριση του Γενικού
Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης για την κατακύρωση του Διαγωνισμού στην Εταιρία
«ABO DEMAN ABEE» για τη «Προμήθεια δύο καινούργιων φορτηγών αυτοκινήτων μη
ανατρεπόμενα 4χ4»,
ζ. Την υπ. αρ. 654/08 απόφαση της Δ.Ε για την ψήφιση της πίστωσης των 76.991,50 € στην
εταιρία «ABO DEMAN ABEE»,
και αφ΄ ετέρου η εταιρία «ABO DEMAN ABEE» (εφεξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ») νομίμως
εκπροσωπούμενη συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα παρακάτω:
Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης αναθέτει στην «ABO DEMAN ABEE» την προμήθεια δύο καινούργιων
φορτηγών αυτοκινήτων μη ανατρεπόμενα 4χ4, για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Υπηρεσίας
με τους κάτωθι όρους:
Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τον εν λόγω εξοπλισμό στο αμαξοστάσιο του
Δήμου Ρεθύμνης σύμφωνα με:
α) τους όρους της Διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης.
β) τα οριζόμενα στην οικονομική και τεχνική προσφορά του.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με:
1. τις διατάξεις της Υ.Α 11389/93 ΥΠ. ΕΣ. Περί ΕΚΠΟΤΑ και των ερμηνευτικών εγκυκλίων που
έχουν εκδοθεί προς εκτέλεση της.
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2. του Ν.2286/95 περί «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και συναφών θεμάτων».
3. Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δεσμεύεται να παραδώσει:
Τα δύο οχήματα όπως ορίζει η τεχνική περιγραφή, έτοιμα προς λειτουργία, ελεύθερα από κάθε
βάρος σε χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή του
παρόντος.
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης παράδοσης των προαναφερόμενων προμηθειών με εξαίρεση της
αποδεδειγμένης περίπτωσης ανωτέρας βίας ο «ΔΗΜΟΣ» επιφυλάσσεται να εφαρμόσει τις
προβλεπόμενες ρήτρες σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υ.Α 11389/93 περί ΕΚΠΟΤΑ άρθρα 27
και 33.
4. Εάν κατά την παραλαβή των οχημάτων δεν πληρούνται οι όροι της σύμβασης, ή εμφανίζονται
ελαττώματα ή κακοτεχνίες, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 & 35
του ΕΚΠΟΤΑ.
5. Τα έξοδα μεταφοράς των οχημάτων για την παράδοση τους στην έδρα του «ΔΗΜΟΥ», όπως
επίσης και η επιμέλεια των εργασιών είναι υπευθυνότητα και θα βαρύνουν τον «ΑΝΑΔΟΧΟ».
6. Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» αναλαμβάνει με δική του ευθύνη και δαπάνη να προβεί στην τοποθέτηση
σχετικών επιγραφών και στην βαφή της κίτρινης λωρίδας κατά μήκος των πλαισίου των
οχημάτων.
6. Με την παράδοση των οχημάτων στο αμαξοστάσιο του Δήμου, η επιτροπή παραλαβής θα
προχωρήσει σε κάθε είδους έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί ότι τηρούν όλες τις
προδιαγραφές της μελέτης και της προσφοράς του προμηθευτή.
Στη συνέχεια θα συνταχθεί το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.
7. Το ποσό της συμβατικής αξίας του οχήματος με εξοπλισμό αυτόνομης αντλίας πυρόσβεσης
έτοιμο προς λειτουργία που ορίζεται σε €39.500,00 και του Β’ οχήματος χωρίς αντλία
πυρόσβεσης που ορίζεται σε €23.350,00 χωρίς το ΦΠΑ 19%, όπως επίσης και το ποσό του
ειδικού τέλους ταξινόμησης (Ε.Τ.Τ) 2.200,00 €, θα πληρωθεί στον ανάδοχο μετά την παράδοση
των οχημάτων σύμφωνα με τις 259, 258/08 Εκθέσεις ανάληψης δαπάνης και από τους ΚΑ: 307425.17 και ΚΑ: 30-7132.001 αντίστοιχα και μετά την προσκόμιση όλων των σχετικών
δικαιολογητικών στην αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου, η οποία προσκόμιση θα λάβει χώρα μέσα
σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) το πολύ ημερών μετά την οριστική παραλαβή-παράδοση όλου
του εξοπλισμού. Η πληρωμή θα γίνει από τον φορέα προς τον προμηθευτή αμέσως μετά την
τελική έγκριση της προμήθειας από την Υπηρεσία Επιτρόπου.
8. Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» κατά την υπογραφή της παρούσης κατέθεσε την με αριθμό 737443 της
Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης
ποσού € 6.285,00 και η οποία θα έχει ισχύ πέντε (5) μήνες τουλάχιστον από την υπογραφή της
παρούσης.
Η τελευταία αυτή επιστρέφεται μετά την διαπίστωση της καλής εκτέλεσης, υπό ειδικής
Επιτροπής του Δήμου και μετά από την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και θα
αντικατασταθεί από Εγγυητική καλής λειτουργίας ποσοστού 2% της συμβατικής αξίας χωρίς το
Φ.Π.Α που αντιστοιχεί στο ποσό των €1.260,00 και η οποία θα έχει ισχύ τουλάχιστον
δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία παράδοσης των οχημάτων στο αμαξοστάσιο του
Δήμου, η οποία θα απευθύνεται στο Δήμο Ρεθύμνης για τη «Προμήθεια δύο καινούργιων
φορτηγών αυτοκινήτων μη ανατρεπόμενα 4χ4».
Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι αποδέχονται όλα τα παραπάνω.
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Σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε τέσσερα (4) αντίτυπα τα οποία και
πρωτοκολλήθηκαν.
Η σύμβαση αυτή τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της .

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

Για την ABO DEMAN ΑΒΕΕ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ

