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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Πληροφορίες: Ελένη Λάζου
E-mail: elazou@haidari.gr
Τηλ.: 2105822074

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
Χαϊδάρι

Σ Υ Μ Β Α Σ Η
Στο Χαϊδάρι σήμερα την 04η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη στο Δημοτικό Κατάστημα Χαϊδαρίου, οδός Στρ. Καραϊσκάκη 138
& Επαύλεως 2, οι πιο κάτω υπογεγραμμένοι:
• Δήμου Χαϊδαρίου Αττικής με Α.Φ.Μ.:090206914, ο οποίος νομίμως εκπροσωπείται από τον κ. Ευάγγελο Ντηνιακό,
Δήμαρχο Χαϊδαρίου Αττικής και
• η ατομική επιχείρηση «ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»
Α.Φ.Μ.: 025756864
Δ.Ο.Υ.: Παλλήνη
Διεύθυνση: Άνω Σούλι, Μαραθώνας 19007
καλούμενη εφεξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:
Ο πρώτος των συμβαλλόμενων, ενεργώντας ως εκπρόσωπος του Δήμου Χαϊδαρίου και έχοντας υπ’ όψη:
1.
2.
3.
4.
5.

Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (Δημ. και Κοιν. Κώδικας)
Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον υπ. αρ. Ν. 4782/2021
Το Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης».
Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 του Δήμου όπου αναγράφονται οι εξειδικευμένες πιστώσεις
της απαιτούμενης δαπάνης σε βάρος του Κ.Α.:35.6692.0002 με τίτλο «Προμήθεια φυτών & δενδρυλλίων» έχει
εγγραφεί ανάλογη πίστωση για την αντιμετώπιση της δαπάνης αυτής
6. Τo υπ’ αριθμό πρωτ.: 51276/31.08.2022 (ΑΔΑΜ:22REQ011192845) Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνικές προδιαγραφές της

Διεύθυνσης Ανάπτυξης – Συντήρησης Πρασίνου Παιδικών Χαρών & Ελέγχου Κοινόχρηστων Χώρων

7. Τo υπ’ αριθμό 52689/06.09.2022 Τεκμηριωμένο Αίτημα Διατάκτη
8. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η 299/08.09.2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με
ΑΔΑΜ:22REQ011214287 & ΑΔΑ:Ω5ΗΧΩΗ3-6ΗΚ και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου
9. Την υπ’ αριθμό 55183/19.09.2022 (ΑΔΑ:Ψ1ΙΨΩΗ3-4ΓΞ) Απόφαση του Δημάρχου με την οποία εγκρίθηκαν οι Τεχνικές
Προδιαγραφές και ο τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας με τη διενέργεια της απ’ ευθείας ανάθεσης και με κριτήριο
ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής
10. Την υπ’ αριθμό 55907/20.09.2022 (ΑΔΑΜ:22PROC011282252) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Δήμου
11. Την υπ’ αριθμό 56225/22.09.2022 προσφορά του «ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗ»
12. Το υπ αριθμό πρωτ.: 57656/29.09.2022 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς της Διεύθυνσης Ανάπτυξης – Συντήρησης
Πρασίνου Παιδικών Χαρών & Ελέγχου Κοινόχρηστων Χώρων σύμφωνα με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της
προμήθειας φυτών & δενδρυλλίων στον «ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗ» με ποσό προσφοράς οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων
ογδόντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (8.884,22€)
13. Την υπ’ αριθμό πρωτ.:58275/30.09.22 Απόφαση Ανάθεσης Δημάρχου με ΑΔΑΜ:22AWRD011347514 και ΑΔΑ:65ΣΖΩΗ34ΗΕ με την οποία ανατέθηκε η προμήθεια φυτών & δενδρυλλίων στον «ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗ» έναντι του ποσού των
οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (8.884,22€)
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%
14. Την αναγκαιότητα της προμήθειας
ΑΝΑΘΕΤΕΙ
ΑΡΘΡΟ 1
ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΕΙΔΟΣ-ΤΙΜΗ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την πιο πάνω ιδιότητά του, αναθέτει στον δεύτερο την προμήθεια φυτών &
δενδρυλλίων, σύμφωνα με ότι περιγράφεται στο υπ’ αριθμό 51276/31.08.2022 (ΑΔΑΜ:22REQ011192845)
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Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνικές προδιαγραφές της Διεύθυνσης Ανάπτυξης – Συντήρησης Πρασίνου Παιδικών Χαρών &
Ελέγχου Κοινόχρηστων Χώρων , για την κάλυψη αναγκών του Δήμου ποσού επτά χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα
δύο ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών (7.862,14€), πλέον Φ.Π.Α. 13% ήτοι χιλίων είκοσι δύο ευρώ και οκτώ
λεπτών (1.022,08€) συνολικής αξίας οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι δύο
λεπτών (8.884,22€)
H συνολική αξία της σύμβασης θα βαρύνει τον Κ.Α.:35.6692.0002 με τίτλο «Προμήθεια φυτών & δενδρυλλίων» του
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Χαϊδαρίου.
Η προμήθεια θα πληροί επακριβώς τις τεχνικές προδιαγραφές:
I. του υπ’ αριθμό 51276/31.08.2022 Πρωτογενούς Αιτήματος – Τεχνικών Προδιαγραφών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης –
Συντήρησης Πρασίνου Παιδικών Χαρών & Ελέγχου Κοινόχρηστων Χώρων και
II. της υπ’ αριθμό 56225/22.09.2022 προσφοράς του Αναδόχου.

Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΑΝΑ (διάμετρος 40-50 cm ΓΛ.10lt)
(CPV: 03451300-9)

ΣΤΕΡΛΙΤΣΙΑ (ύψος 40/60 cm ΓΛ 5lt)
(CPV:03451300-9)

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΝΑΝΑ (γλάστρα 3lt)
(CPV:03451300-9)

ΤΕΥΚΡΙΟ (ύψος 50/60 γλάστρα 8 lt)
(CPV:03451300-9)

ΦΟΡΣΥΘΙΑ (ύψος 80/100 cm γλάστρα 5 lt)
(CPV:03451300-9)

ΛΑΝΤΑΝΑ ΝΑΝΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ( γλάστρα 2,5lt)
(CPV:03451300-9)

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΘΑΜΝΟΣ (γλάστρα 24lt)
(CPV:03451300-9)

ΚΕΔΡΟΣ ΑΤΛΑΝΤΙΚΑ (ύψος 2m )
(CPV:03452000-3)

ΣΥΝΕΡΑΡΙΑ (ύψος 20/30 cm γλάστρα2,5lt)
(CPV:03451300-9)

ΤΣΙΝΤΟΝΙΑ (ύψος 70-80 cm γλάστρα 10lt)
(CPV:03451300-9)

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΔΕΝΔΡΩΔΗΣ (ύψος κορμού 1m)
(CPV:03451300-9)

ΙΒΙΣΚΟΣ ΣΙΝΙΚΟΣ (ύψος 70-80cm γλάστρα 3lt)
(CPV:03451300-9)

ΙΛΕΞ ΠΑΝΑΣΕ (ύψος 50-60cm γλάστρα 5lt)
(CPV:03451300-9)

ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ (ύψος 1-1,5 m)
(CPV:03451300-9)

ΜΥΡΤΙΑ (ύψος 40-50 cm γλάστρα 5lt)
(CPV:03451300-9)

ΡΟΔΙΑ (ύψος 150-175 cm περίμετρος κορμού 4/6)
(CPV:03452000-3)

ΔΕΥΤΣΙΑ (ύψος 50-60 cm γλάστρα 12lt)
(CPV:03451300-9)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΑΞΙΑ
ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.

198

9,40€

1.861,20€

36

19,80€

712,80€

271

4,95€

1.341,45€

18

3,92€

70,56€

12

9,90€

118,80€

128

2,78€

355,84€

204

6,90€

1.407,60€

2

69,30€

138,60€

78

2,45€

191,10€

14

14,85€

207,90€

38

24,75€

940,50€

10

11,88€

118,80€

16

11,88€

190,08€

2

11,88€

23,76€

9

9,90€

89,10€

1

49,50€

49,50€

3

14,85€

44,55€

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 13%

7.862,14€
1.022,08€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

8.884,22€
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ΑΡΘΡΟ 2
ΠΟΙΟΤΗΤΑ –ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως σαράντα πέντε (45) ημέρες από την κοινοποίησή της.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει την προμήθεια όπως αυτή περιγράφεται στο υπ’ αριθμό 51276/31.08.2022
(ΑΔΑΜ:22REQ011192845) Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνικές προδιαγραφές της Διεύθυνσης Ανάπτυξης – Συντήρησης Πρασίνου
Παιδικών Χαρών & Ελέγχου Κοινόχρηστων Χώρων.
Η παράδοση και ο χρόνος παράδοσης θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συνεννόησης με τον υπάλληλο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης
– Συντήρησης Πρασίνου Παιδικών Χαρών & Ελέγχου Κοινόχρηστων Χώρων, που έχει οριστεί με το υπ αριθμό
πρωτ.:57656/29.09.2022 Πρακτικό Αξιολόγησης, ο οποίος θα συντάξει και τη βεβαίωση παραλαβής.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ειδοποιήσει νωρίτερα για την ημέρα που προτίθεται να παραδώσει.
Ο Ανάδοχος πρέπει να εκδώσει το αντίστοιχο Τιμολόγιο, με την ολοκλήρωση της παράδοσης.
Το Τιμολόγιο θα πρωτοκολλείται με ευθύνη του Αναδόχου την ίδια ή την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα
έκδοσης του, στο Πρωτόκολλο του Δήμου και στη συνέχεια θα διαβιβάζεται στο Τμήμα Προμηθειών.
Ο αρμόδιος υπάλληλος σύμφωνα με το υπ’ αριθμό πρωτ. 57656/29.09.2022 Πρακτικό Αξιολόγησης θα συντάξει και τη
βεβαίωση παραλαβής των ειδών, εντός πέντε (5) ημερών από την παραλαβή του Τιμολογίου.
Κατά τα λοιπά για τον χρόνο παράδοσης και την ενδεχόμενη παράτασή του, τις κυρώσεις για την εκπρόθεσμη παράδοση
των υπηρεσιών, την παραλαβή των ειδών και το χρόνο παραλαβής τους, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 206, 207,
208 & 209 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον υπ. αρ. Ν. 4782/2021.
Για την εκτέλεση και την παραλαβή της υπηρεσίας και για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα ισχύουν οι διατάξεις του Ν.
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021 και ισχύει μέχρι σήμερα, καθώς και ότι γενικότερα προβλέπεται από
την ισχύουσα νομοθεσία

ΑΡΘΡΟ 3
ΠΛΗΡΩΜΗ

Ο πρώτος των συμβαλλομένων αναλαμβάνει την υποχρέωση να πληρώσει την αξία των ειδών δια της εκδόσεως
χρηματικών ενταλμάτων επ’ ονόματι του δικαιούχου, εντός τριάντα (30) ήμερών από την προσκόμιση του αντίστοιχου
παραστατικού. Οι νόμιμες κρατήσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 4
ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες
υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να
εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή συμβατικού τιμήματος, με
βάση τους όρους της σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
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ΑΡΘΡΟ 5

ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΛΥΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ως βασικός όρος θεωρείται η υποχρέωση του Αναδόχου στην απαρέγκλιτη τήρηση των Τεχνικών Προδιαγραφών ,του υπ’
αριθμόν 51276/31.08.2022 (ΑΔΑΜ:22REQ011192845) Πρωτογενoύς Αιτήματος – Τεχνικών Προδιαγραφών της Διεύθυνσης
Ανάπτυξης – Συντήρησης Πρασίνου Παιδικών Χαρών & Ελέγχου Κοινόχρηστων Χώρων, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο
τμήμα της παρούσας σύμβασης και της προσφοράς του Αναδόχου
Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρων όρων θα καταγγέλλεται η σύμβαση με τον Ανάδοχο.
Οι κυρώσεις αναφέρονται στο άρθρο 203 του Ν. 4412/2016.
Σε περίπτωση επανειλημμένων καθυστερήσεων από τον Ανάδοχο ή σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε από τους
όρους σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, η Αναθέτουσα Αρχή, δικαιούται να κηρύξει τον Ανάδοχο
έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο.
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η παραβίαση των όρων
οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.
Για τη διαδικασία κήρυξης του Αναδόχου έκπτωτου, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 203 του
Ν.4412/2016

ΑΡΘΡΟ 6
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την
εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη
φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε
διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που
εδρεύουν στην Αθήνα.
Πριν υπογράψουν οι δύο συμβαλλόμενοι διάβασαν τη σύμβαση αυτή και συμφώνησαν με όσα γράφονται.
Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα , από τα οποία το ένα θα πάρει ο Ανάδοχος και τα υπόλοιπα
τρία θα μείνουν στο Δήμο Χαϊδαρίου.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ
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