
 
Αρ. Πρωτ. :        198 /02-06-2017 
 
ΣΥΜΒΑΣΗ  «Ανάθεση εργασιών προσωρινής κατασκευής ανοιχτού θεάτρου  για την Κ.Ε. 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου» 
                             
Σήμερα την 02-06-2017,  στην Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Αγρινίου , οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 
1. Ο εδρεύον  στο Αγρίνιο, με ΑΦΜ 102441756 (Πολιτικός Μηχανικός) Γεώργιος Ν. Στραβοδήμος   
ονομαζόμενος στο εξής « Προμηθευτής» 
 
2. Η. Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου,  εκπροσωπούμενη από την Αντιπρόεδρο   κα.  Ξανθή Μπούτιβα που 
θα  αποκαλείται στο παρόν  σαν «Πελάτης», συμφώνησαν και αποδέχτηκαν από κοινού τα εξής: 
 
Ο Πελάτης  έχοντας υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις: 
  
1. Της διατάξεις του άρθρου 209 του ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ) 
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/08  

     3.    Τις διατάξεις του άρθρου 133 του Ν. 4270/2014 
     4.    Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α ). 
     5.    Την 27319/02 (ΦΕΚ Β/24-7-2002) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και το γεγονός ότι δεν 

υπερβαίνει η ανάθεση το όριο που τίθεται για την απευθείας ανάθεση. 
     6.   Τα άρθρα 1 και 7 του Ν2690/99 και τα άρθρα 14 & 58 του Ν.3852/10. 
     7.   Την αριθ. 6/2017 απόφαση Δ.Σ. Εγκρισης Καλοκαιρινής Σκηνής   

 8.   Το άρθρο 58 του Ν.3852/10  Αρμοδιότητες Προέδρου 
   9.  Την  αριθ. 3/2017 απόφαση του Δ.Σ Προϋπολογισμός ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ έτους 2017 και την διάθεση      
        πίστωσης. 
 10.   Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με μελέτη του αρμόδιου Αρχιτέκτονα Μηχανικού γιατί βάση 

του αριθ. 32729/19-05-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών αδυνατεί να συντάξει σχετική 
μελέτη 

11.    Την αριθ. 9/2017 απόφαση Δ.Σ. Ορισμός Αντιπροέδρου & ανάθεση αρμοδιοτήτων 
12.    Την αριθ. 11/2017 απόφαση Δ.Σ. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού  στην οποία προβλέπεται και έχει 

δεσμευτεί (ΠΑΥ ) πίστωση για την παραπάνω εργασία  στον    Κ.Α  10-6682.006 
13.  Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ  για την συγκεκριμένη εργασία  
14. Την αριθ. 197/30-05-2017 Απόφαση Προέδρου  
15 .Τις προσφορές που κατατέθηκαν. 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 

Ο Πελάτης αναθέτει στον Προμηθευτή  και αυτός αναλαμβάνει, να παρέχει στον Πελάτη την πιο κάτω 
αναφερόμενη εργασία  να κατασκευάσει μια προσωρινή κατασκευή που θα αποτελείται από ένα πατάρι –
σκηνή και από δυο κερκίδες προκειμένου να πραγματοποιηθεί η παράσταση της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ 
Αγρινίου. 
  Οι όροι και προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών αυτών είναι οι εξής : 

1. Διάρκεια  

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης είναι  μέχρι την υλοποίηση της συγκεκριμένης εργασίας και για όσο  
διάστημα θα κρατήσουν οι παραστάσεις δηλαδή μέχρι τις  16/07/2017 .  

2. Έκταση Ευθύνης 

2.1 Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι: 
 - Η προσωρινή κατασκευή ενός παταριού και δυο εξεδρών  που θα χρησιμοποιηθούν ως σκηνή για την 
καλοκαιρινή παράσταση του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Αγρινίου στον προάυλιο χωρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου 
Αγρινίου. . Ολόκληρη η κατασκεή θα αποτελείται από μεταλλικό σκελετό ο οποίος θα συναρμολογείται 
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επί τόπου. Οι επιφάνειες της σκηνής και των καθημένων στις κερκίδες θα είναι ξύλινες . Στις τρεις 
υπερυψωμένες πλευρές των κερκίδων θα τοποθετηθούν προστατευτικά κιγκλιδώματα. Η κατασκευή θα 
συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας. 
- Το πατάρι θα είναι διαστάσεων 7,50 Χ 10,75 μέτρων και οι  δυο κερκίδες διαστάσεων 6,50 Χ 9,50 
μέτρων. 
2.2 Η εργασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά και τις τεχνικές προδιαγραφές που 
αναφέρονται στην από 05/05/2017 τεχνική περιγραφή του αρμόδιου Αρχιτέκτονα Μηχανικού. 
2.3 Ο Προμηθευτής  ευθύνεται απέναντι στον Πελάτη για την καλή εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Σε 
περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας για λόγους που ανάγονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα 
του Προμηθευτή ,  ο Πελάτης δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση και να επιδιώξει με κάθε 
νόμιμο τρόπο την αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής του ζημιάς 
 
3. Όροι Πληρωμής 
 
3.1 Η αμοιβή του προμηθευτή  ορίζεται στα  4.960,00  ευρώ. συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 24% 
 
3.2 Η πληρωμή της συμβατικής αξίας ποσού 4.960,00  ευρώ , θα γίνει   με την έκδοση του αντίστοιχου 
παραστατικού, ποσού 4.000,00 ευρώ πλέων φπα 24% 960,00 ευρώ  
3.3 Κατά την εξόφληση της δαπάνης ο Προμηθευτής οφείλει να προσκομίσει τα απαραίτητα από τον 
νόμο δικαιολογητικά και οι κρατήσεις βάσει της κείμενης νομοθεσίας ,επιβαρύνουν του ίδιο. 
 
4. Δικαιώματα-Υποχρεώσεις Συμβούλου 
 
Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί τις οδηγίες και υποδείξεις του πελάτη, όσο αφορά την 
εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας. Τα δικαιώματα του Προμηθευτή εξαντλούνται στην όπως από πιο 
πάνω καθορίστηκε αμοιβή του, η οποία θα καταβληθεί με τον τρόπο που συμφωνήθηκε και με την 
έκδοση των σχετικών νόμιμων παραστατικών. Τυχόν καθυστερήσεις ή παραλήψεις στην υλοποίηση της 
εργασίας μη οφειλόμενες στον Προμηθευτή , δεν θα επηρεάσουν την υποχρέωση της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ 
Αγρινίου  για την καταβολή των συμφωνημένων αμοιβών. 
 
 
Η παρούσα σύμβαση συνετάχθη σε δύο (2) αντίτυπα : ένα για τον Προμηθευτή και ένα για την Κ.Ε. 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Αγρινίου.  
 
 
Οι Υπογραφόμενοι και αποδεχόμενοι την ανωτέρω 
 
 
 Για την Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Αγρινίου                                           Ο Προμηθευτής 
     Σφραγίδα – Υπογραφή                                                           Σφραγίδα – Υπογραφή 
  
 
 
            Η αντιπρόεδρος 
 
     ΞΑΝΘΗ ΜΠΟΥΤΙΒΑ 
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