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ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ – ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 

Στην Αθήνα σήμερα την ……./……../2016 μεταξύ: 

 

Αφενός της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», που εδρεύει 

στο Ν. Κόσμο, Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, ΑΦΜ 997889618, Δ.Ο.Υ. ΙZ’ Αθήνας 

και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Γενικό 

Διευθυντή  της, κ. Κωνσταντίνο Δήμτσα,  

 

Και αφετέρου της ……με την επωνυμία «    » με ΑΦΜ:…………………, Δ.Ο.Υ. 

…………….(στο εξής καλούμενη «Πωλητής») που εδρεύει………………….., οδ. 

………………….αρ………, Τ.Κ: ………….και εκπροσωπείται νόμιμα για την πρώτη 

υπογραφή της παρούσας από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής κ. 

……………………….του ……………με ΑΔΤ: ……………………….συμφωνήθηκαν και 

έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής: 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Η παρούσα σύμβαση συνάπτεται κατόπιν του υπ’ αριθ. 

……………/……………………..πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών για 

την προμήθεια και παράδοση ειδών σχολικού εξοπλισμού που θα 

χρησιμοποιηθεί για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν στο 

«Δημήτρειον» ΚΔΑΠ και  στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων του Αγίου Ανδρέα 

και της Ελευσίνας στην Αττική, το οποίο εγκρίθηκε με την από ……/………/2016 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Αποστολής», στο πλαί σιο του 

Προγράμματος «Δράσεις Άτυπης Εκπαίδευσης σε Ασυνόδευτους Ανήλικους 

και Παιδιά Προσφύγων» - «Non formal education activities to 

unaccompanied minors & refugee children» (P.N. 215/1-53716), η δε 

ανάθεση στον Πωλητή προέκυψε λόγω της οικονομικά συμφέρουσας 

προσφοράς του (Παράρτημα 1). 
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ΑΡΘΡΟ 1 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο ΠΩΛΗΤΗΣ συμφωνεί να πωλήσει και  η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» συμφωνεί να αγοράσει 

από τον ΠΩΛΗΤΗ τα κάτωθι προϊόντα που αυτός εμπορεύεται, σύμφωνα με 

τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στα παρακάτω άρθρα. 

Ειδικότερα ο ΠΩΛΗΤΗΣ συμφωνεί να πωλήσει και η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» συμφωνεί να 

αγοράσει προϊόντα στις ποσότητες και τα χαρακτηριστικά όπως επακριβώς 

αναλύονται ακολούθως και εξειδικεύονται στο Παράρτημα 1 της παρούσης:  

«Δημήτρειον» Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

 

ΜΟΝΑΔΑ 

 

Καρέκλες μαθητών με σκελετό 

χρωμίου, κάθισμα από 

πολυπροπυλένιο σε χρώμα, 44cm ύψος 

έδρας, 

 80cm συνολικό ύψος 

 

 

40 

 

 

 

Τεμάχια 

 

Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

 

ΜΟΝΑΔΑ 

 

 

Σχολικά Θρανία δύο ατόμων,  

74cm ύψος 

 

 

75 

 

 

 
Τεμάχια 
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Καρέκλες μαθητών με σκελετό 

χρωμίου, 44cm ύψος έδρας, 

 80cm συνολικό ύψος 

 

150 

 
Τεμάχια 

 

 

Βιβλιοθήκες ξύλινες, με πόρτες στο 

επάνω και κάτω μέρος με δυνατότητα 

κλειδώματος,  

90cm X 40cm X 205cm 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 
 

Τεμάχια 

 

ΑΡΘΡΟ 2 - ΤΙΜΗMΑ ΑΓΟΡΑΣ 

H «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» αγοράζει τα ανωτέρω προϊόντα έναντι του ποσού των 

………………………….ευρώ (……………………….€), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

……%. 

Το ως άνω συνολικό τίμημα θα καταβληθεί στον υπ’ αριθ. 

…………………………λογαριασμό ……….που τηρεί ο ΠΩΛΗΤΗΣ στην 

……………………….. εντός τριάντα (30) ημερών  από την ημερομηνία παράδοσης  

του εξοπλισμού στους προαναφερθέντες τόπους παράδοσης, με την προσκόμιση 

των κάτωθι δικαιολογητικών και ειδικότερα: 

- Πρωτόκολλο Οριστικής Παράδοσης-Παραλαβής από την Τριμελή Επιτροπή 

Παρακολούθησης του Έργου, το οποίο δεν περιέχει παρατηρήσεις, ως προς την 

ποιότητα και ποσότητα  του παραδιδόμενου εξοπλισμού.   

 - Έκδοση και υποβολή του σχετικού τιμολογίου, το οποίο περιλαμβάνει τα 

τεχνικά στοιχεία, τον σειριακό αριθμό και την ποσότητα του προσφερόμενου 

εξοπλισμού. 

-Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής 
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-Θεωρημένο τιμολόγιο ή δελτίο αποστολής για το οποίο θα εκδίδεται το 

αντίστοιχο τιμολόγιο. 

-Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα με την προσκόμιση των 

Πιστοποιητικών αρμόδιων Αρχών, από τα οποία να προκύπτει ότι έχει 

εκπληρώσει ή ρυθμίσει τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις του.  

-Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί, θα καταβάλλεται από την Αναθέτουσα, στον 

προμηθευτή με την εξόφληση του εκδοθέντος υπ’ αυτού τιμολογίου, και 

υποχρεούται (ο προμηθευτής) να τον αποδώσει σύμφωνα με τον νόμο. 

-Επί της τιμής θα γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις και τυχόν φόροι. 

-Τα έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον 

προμηθευτή και θα περιληφθούν στην προσφερόμενη από τον προμηθευτή τιμή 

και καμία αμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να προκύψει ή ενδεχόμενη απαίτηση 

από τον προμηθευτή, για επιπλέον καταβολή αποζημίωσης σ’ αυτόν, για τις 

παραπάνω δαπάνες. 

ΑΡΘΡΟ 3 – ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

3.1. Ο ΠΩΛΗΤΗΣ υποχρεούται να παραδώσει τα προϊόντα άμεσα με την 

υπογραφή της παρούσης. Τα προϊόντα θα παραδοθούν με δελτίο 

αποστολής/τιμολόγιο στο «Δημήτρειον» ΚΔΑΠ και στα Κέντρα Φιλοξενίας 

Προσφύγων του Αγίου Ανδρέα και της Ελευσίνας στην Αττική, όπου θα γίνει η 

παραλαβή και ο έλεγχος των παραδοτέων, για να δοθεί η εντολή εξόφλησης του 

τιμολογίου στον ΠΩΛΗΤΗ.  

3.2. Ανεξαρτήτως οποιασδήποτε άλλης διάταξης της παρούσας, ο ΠΩΛΗΤΗΣ  θα 

φέρει τον κίνδυνο μέχρι και την πλήρη παράδοση των ως άνω προϊόντων, για 

την καταστροφή ή την ελαττωματικότητα των προϊόντων ακόμα και σε 

περίπτωση ζημίας από λόγους ανωτέρας βίας όπως (ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά) φωτιάς, σεισμού κλπ. 
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3.3. Κατά την παράδοση διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος των 

προϊόντων από τριμελή Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης, ώστε να 

διασφαλιστεί η συμφωνία της παραγγελίας, ως προς την ποιότητα και την 

ποσότητα. Μόνο όταν διαπιστώνεται συμφωνία αναφορικά με τα 

προαναφερθέντα ο παραλαβών υπογράφει την παραγγελία. Σε αντίθετη 

περίπτωση ο παραλαβών έχει το δικαίωμα να μην παραλάβει τα προς παράδοση 

προϊόντα και να συντάξει έκθεση παρατηρήσεων για τη μη σωστή εκτέλεση της 

σύμβασης. Οι σχετικές εκθέσεις θα υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ και αυτό θα προβεί στις ανάλογες κυρώσεις. Η ενημέρωση του 

αναδόχου θα γίνεται εγγράφως από την ΑΠΟΣΤΟΛΗ επισυνάπτοντας και την 

σχετική έγγραφη αναφορά. 

ΆΡΘΡΟ 4 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΗ  

4.1. Ο ΠΩΛΗΤΗΣ εγγυάται ότι τα προϊόντα που θα προμηθεύσει θα 

ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους προδιαγραφών, των 

χαρακτηριστικών και των σχεδίων της προσφοράς και ότι θα είναι το σύνολο 

των υλικών αρίστης ποιότητας και αρίστης κατασκευής, χωρίς κρυμμένα 

ελαττώματα είτε στη σχεδίαση, είτε στα υλικά κατασκευής, είτε στην εργασία 

κατασκευής. Τα προϊόντα θα ανταποκρίνονται από κάθε άποψη για τη χρήση 

και τη λειτουργία για την οποία προορίζονται. Εάν κατά την πρ οσωρινή 

παραλαβή έτοιμου υλικού βρεθούν ότι τα προϊόντα δεν πληρούν τους όρους της 

σύμβασης και των τεχνικών προδιαγραφών ο ΠΩΛΗΤΗΣ έχει την υποχρέωση ν’  

αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση της Αναθέτουσας κάθε ποσότητα των 

ειδών της προμήθειας που προμήθευσε, μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, 

αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Οι δαπάνες 

επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων προς προμήθεια ειδών σε 

αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον ΠΩΛΗΤΗ. 

ΑΡΘΡΟ 5 – ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

(α) Η παρούσα συνιστά ολόκληρο το σώμα του κειμένου της Σύμβασης ανάμεσα 

στον ΠΩΛΗΤΗ και την «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» σε ό,τι αφορά την πώληση των 
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προαναφερόμενων στο άρθρο 1 προϊόντων και καμία δέσμευση ή δήλωση που 

προέρχεται δια της παρούσης δε θα δεσμεύει τον ΠΩΛΗΤΗ  ή την «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» 

ως εγγύηση ή δήλωση, εκτός εάν είναι έγγραφη και έχει εκτελεστεί  από το 

μέρος που έχει δεσμευθεί από αυτή.  

(β) Αυτή η Σύμβαση είναι δεσμευτική για τα μέρη. 

(γ) Αυτή η Σύμβαση διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο 

περιλαμβανομένων όλων των θεμάτων της ερμηνείας, εγκυρότητας και 

εκτέλεσης. Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση θα 

ρυθμίζεται από τις περί προμηθειών Δημοσίου κείμενες διατάξεις. Για 

οποιεσδήποτε διαφορές που απορρέουν από αυτή τη Σύμβαση αρμόδια είναι τα 

Δικαστήρια των Αθηνών. 

Σε πίστωση συνετάγη το παρόν σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα και αφού 

υπεγράφη νόμιμα, έλαβε ο κάθε συμβαλλόμενος από ένα. 

 

Για την «ΑΠΟΣΤΟΛΗ»                                                               Για τον ΠΩΛΗΤΗ                                                                        

 

Ο Γενικός Διευθυντής                                                            Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος  

  

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΤΣΑΣ                          


