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ΣΥΜΒΑΣΗ
Για την αγορά υλικών-ανταλλακτικών και εργασίες αποκατάστασης βλαβών των ηλεκτρικών
πινάκων στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών Αμυγδαλέζας.
Ταύρος, σήμερα την 10 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη ,
οι υπογεγραμμένοι:
1. Ο Ταξίαρχος Αντώνιος ΜΠΑΚΑΣ, Δ/ντής της Δ/νσης Αλλοδαπών Αττικής που εκπροσωπεί το
Ελληνικό Δημόσιο και:
2. O ΤΖΙΡΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ , Ηούς 31-ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ,ΑΘΗΝΑ , τηλ.
6975674282 (ΑΦΜ-136737858, ΔΟΥ ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ), που στο εξής θα αποκαλείται
προμηθευτής, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα παρακάτω:
3. Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η αγορά υλικών-ανταλλακτικών και εργασίες
αποκατάστασης βλαβών των ηλεκτρικών πινάκων στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης
Αλλοδαπών Αμυγδαλέζας σύμφωνα με την οποία θα χρειασθούν τα κάτωθι.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
Πίνακες
200
30.00
6000,00
εξωτ.πλαστ.GOLF 24
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 2Χ40 200
26.00
5200,00
ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Ε
100
3.00
300,00
201-45
ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ
200
6.00
1200,00
ΣΗ 201L-B-10
ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ
180
8.00
1440,00
ΣΗ 201L-B-16
ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ
180
5.00
900,00
ΣΗ 201L-B-32
ΡΕΛΕ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
150
13.00
1950,00
230 V
LED ΡΑΓΑΣ
160
3.00
480,00
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ
200
4.00
800,00
SH 201L-B-20
MΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ
200
2.00
400,00
ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΕ
5
100.00
500,00
ΜΟΝΩΣΗ/ΚΟΥΛΟΥΡΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ
19.170,00
ΦΠΑ
4.409,10
ΤΕΛΙΚΟ
23.579,10
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Στις ανωτέρω τιμές περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α και όλες οι νόμιμες νόμιμες κρατήσεις.
4. Στην ανωτέρω τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες , όπως ημερομίσθια ,εργοδοτικές εισφορές,
επιδόματα αδειών και εορτών ,ασφάλισης απασχολούμενου προσωπικού ,η αξία των υλικών ως και
κάθε άλλη σχετική εργασία με την εργασία αποκατάστασης βλαβών των ηλεκτρικών πινάκων
καθώς και κάθε εργασία , μικροεργασία , υλικό κλπ για πλήρη αποκατάσταση και ενίσχυση των
παραπάνω εργασιών έστω και αν δεν περιγράφονται
5. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας
,δηλαδή, καταβολή των νομίμων αποδοχών , οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι
κατώτερες των προβλεπομένων από την οικεία (κλαδική ) ΣΣΕ ,τήρηση του νόμιμου ωραρίου
,ασφαλιστική κάλυψη ,τήρηση νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλεια των εργαζομένων και πρόληψης
επαγγελματικού κινδύνου. Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου, θα
καταγγέλεται , μονομερώς από την Υπηρεσία , η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία.

6.Σύμφωνα με την υπ’αριθ 8000/20/4/213/1-γ ( με ΑΔΑΜ.13REQ001651645) από 05-10-2013
Απόφαση Α.Υ.Y του ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΑΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
0502
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΠΟΣΟ

ΟΙΚ.
ΕΤΟΣ
24.000,00€ 2013

Ύστερα από τα παραπάνω η Υπηρεσία με απ’ευθείας ανάθεση , αναθέτει στον παραπάνω
προμηθευτή την υλοποίηση των παραπάνω εργασιών.
Οι προαναφερθείσες εργασίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός (30) τριάντα ημερών
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
7.Η δαπάνη υπόκειται σε παρακράτηση φόρου και κρατήσεις υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων σε ποσοστό 0,10% και δεν υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών
ταμείων σύμφωνα με τη Κ.Υ.Α των Υπ. Συντονισμού και Οικονομικών 43115/5-11-52 η οποία
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 2957/54 καθώς και το άρθρο 11 παρ .1,2 του Ν.2860/2000 (ΦΕΚ 251 Α2000).
8.Τα δικαιολογητικά της δαπάνης να αποσταλούν εις τριπλούν στον υπόλογο Διαχειριστή του Έργου
με κωδικό 2012ΣΕ05020001 και τίτλο (Ετήσιο Πρόγραμμα έτους 2012), σύμφωνα με τις διαδικασίες
υλοποίησης του Π.Δ.Ε προκειμένου να εκδοθεί επιταγή της Τράπεζας της Ελλάδος , για την
πληρωμή αυτής.
9. Κατόπιν των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση η οποία αφού διαβάστηκε και
βεβαιώθηκε , υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τρία (3) αντίτυπα και
επικολλήθηκαν τα νόμιμα ένσημα.

ΟΙ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής
Αντώνιος ΜΠΑΚΑΣ
Ταξίαρχος

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
ΤΖΙΡΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΑ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

