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                     ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
 
                     Βαθμός Προτ.: «Κοινός»  
                     Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές»  

 
                  Αχαρνές, 07/10/2021 
                  

           Αριθμ. πρωτ.: 40963 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

Στις Αχαρνές σήμερα 7 του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00 π.μ., οι 

κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

1. ο κ. Σπυρίδων Βρεττός, με την ιδιότητα του Δημάρχου, που θα αποκαλείται εφεξής 

«Προμηθευόμενος» και 

2. ο κ. Νικόλαος Κοντόπουλος, κάτοχος του με αριθμ. ΑΗ 143884/07-01-2009/Δελτίου Αστυνομικής 

Ταυτότητας, ενεργών ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «Νικ. Ι. Κοντόπουλος και Σια Ο.Ε.», με 

Α.Φ.Μ. 998879069, Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας και έδρα Θέση Λούτσα Σκληρού ή Τζιτζιλη, 19 300 – 

Ασπρόπυργος, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 1523432.2204495/15-06-2021 πιστοποιητικό ισχύουσας 

εκπροσώπησης του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ., του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, που 

θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα «Προμηθευτής», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα 

παρακάτω: 

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την ιδιότητα που παρίσταται, έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72, του Ν. 3852/2010. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4469/2017. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018. 

5. Τις διατάξεις της με αρ. 57654/23.05.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1781/2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας 

και Ανάπτυξης. 

6. Τις διατάξεις της με αρ. 56902/215/02.06.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1924/2017) Απόφασης του Υπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

7. Το με αρ. πρωτ. 47489/29-10-2019 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης-Συντήρησης 

Στόλου και λοιπού Εξοπλισμού που αφορά στην ανάγκη της προμήθειας ανταλλακτικών για τα 

οχήματα – μηχανήματα του Δήμου.  

8. Το με αρ. πρωτ. 49178/05-11-2019 έγγραφο στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, για τη σύνταξη μελέτης 

9. Την με αρ. 79/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.  





 

 

10. Το με αρ. πρωτ. 53775/28-11-2019 τεκμηριωμένο αίτημα του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης-

Συντήρησης Στόλου και λοιπού Εξοπλισμού για έκδοση Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης. 

11. Τις με αρ. Α-1154/2019 (Α.Δ.Α.: 6ΩΡΣΩΨ8-ΔΣΕ), Α-1156/2019 (Α.Δ.Α.: ΨΨΧ6ΩΨ8-Α1Ε), Α-1157/2019 

(Α.Δ.Α.: 7ΧΣΣΩΨ8-0ΡΝ) και Α-1158/2019 (Α.Δ.Α.: Ω7ΜΚΩΨ8-ΡΣΙ) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, 

για την ανωτέρω προμήθεια. 

12. Την με αρ. 239/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά στην έγκριση της 

μελέτης και στη σύνταξη όρων διακήρυξης του διαγωνισμού (ΑΔΑ: ΩΛΥΒΩΨ8-ΕΘ2). 

13. Την με αρ. 2019-180652/24-12-2019 γνωστοποίηση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

14. Την με αρ. S-249-617837/27-12-2019 δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

15. Την με αρ. πρωτ. 59184/27-12-2019 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 19PROC006109992/2019-12-27). 

16. Την με αρ. πρωτ. 59187/27-12-2019 προκήρυξη (ΑΔΑΜ: 19PROC004202349/2018-12-17). 

17. Το από 27/12/2019 αποδεικτικό τοιχοκόλλησης της προκήρυξης. 

18. Το με αρ. 12419/28-12-2019 φύλλο της εφημερίδας «Γενική Δημοπρασιών». 

19. Το με αρ. 14034/28-12-2019 φύλλο της εφημερίδας «Ηχώ των Δημοπρασιών». 

20. Το με αρ. 4151/30-12-2019 φύλλο της εφημερίδας «Συνείδηση». 

21. Το με αρ. 1136/28-12-2019 φύλλο της εφημερίδας «Χτύπος». 

22. Την με αρ. πρωτ. 59370/27-12-2019 πρόσκληση προς την Επιτροπή αποσφράγισης, διενέργειας και 

αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών 

υπηρεσιών. 

23. Τις με αρ. Α-6/2020 (Α.Δ.Α.: ΨΩ35ΩΨ8-ΒΣΧ), Α-7/2020 (Α.Δ.Α.: 6Κ9ΠΩΨ8-ΕΩΠ), Α-8/2020 (Α.Δ.Α.: 

6ΨΤΤΩΨ8-Τ3Ξ) και Α-9/2020 (Α.Δ.Α.: 68Β4ΩΨ8-54Λ) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, για την 

ανωτέρω προμήθεια. 

24. Την με αρ. 2020-024872/20-02-2020 διορθωτική γνωστοποίηση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης 

Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

25. Το με αρ. πρωτ. 8869/20-02-2020 έγγραφο που αφορά στην παροχή διευκρινήσεων. 

26. Το με αρ. πρωτ. 10585/28-02-2020 πρακτικό της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και 

Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προµηθειών & Παροχής Γενικών 

Υπηρεσιών. 

27. Την με αρ. πρωτ. 11324/05-03-2020 πρόσκληση προς την Επιτροπή Αποσφράγισης, ∆ιενέργειας και 

Αξιολόγησης ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων Προµηθειών & Παροχής Γενικών 

Υπηρεσιών. 

28. Την οικονομική προσφορά της εταιρείας «Κυριακή & Κων/νος Βρεττάκος Ι.Κ.Ε.». 

29. Την οικονομική προσφορά της εταιρείας «Τάκης Δ. Λυμπερόπουλος Μον Ε.Π.Ε.». 

30. Την οικονομική προσφορά της εταιρείας «ΜΙΕΤΣΕΛ Εμπόριο Ανταλλακτικών Α.Ε.». 





 

 

31. Την οικονομική προσφορά της εταιρείας «Γ. Επιτροπάκης – Π. Παναγιωτίδης & Σια Ο.Ε.». 

32. Το με αρ. πρωτ. 12508/12-03-2020 πρακτικό της επιτροπής αποσφράγισης, διενέργειας και 

αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια ανταλλακτικών για τα 

οχήματα - μηχανήματα του Δήμου. 

33. Την με αρ. 80/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην επικύρωση των ανωτέρω 

πρακτικών και στην ανάδειξη προσωρινών αναδόχων. 

34. Την με αριθμ. 554/08-05-2020 προδικαστική προσφυγή της εταιρείας «Κυριακή & Κων/νος Βρεττάκος 

Ι.Κ.Ε.» ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). 

35. Την από 18-05-2020 παρέμβαση της εταιρείας «ΜΙΕΤΣΕΛ Εμπόριο Ανταλλακτικών Α.Ε.» ενώπιον της 

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). 

36. Την με αρ. πρωτ. 16692/11-05-2020 πρόσκληση του τμήματος Προμηθειών προς την Επιτροπή 

Αξιολόγησης Ενστάσεων. 

37. Το με αρ. πρωτ. 16947/12-05-2020 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων. 

38. Το με αρ. πρωτ. 16983/12-05-2020 έγγραφο του τμήματος Προμηθειών προς το Αυτοτελές Τμήμα 

Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων που αφορά στην έκτακτη σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής. 

39. Την με αρ. 92/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην επικύρωση του ανωτέρω 

πρακτικού, στην απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας «Κυριακή & Κων/νος 

Βρεττάκος Ι.Κ.Ε.» και στην διαβίβαση απόψεων στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. 

40. Το από 02/06/2020 υπόμνημα της εταιρείας «Κυριακή & Κων/νος Βρεττάκος Ι.Κ.Ε.» προς την Αρχή 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). 

41. Την υπ’ αριθμ. 697/2020 πράξη προέδρου της Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, που αφορά 

στον ορισμό ημερομηνίας εξέτασης της προσφυγής. 

42. Την με αρ. 747/2020 (και με αρ. πρωτ. του Δήμου 24773/02-07-2020) απόφαση της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών που αφορά στην εκδίκαση της ανωτέρω προσφυγής. 

43. Το με αρ. πρωτ. 24778/02-07-2020 πρακτικό της επιτροπής αποσφράγισης, διενέργειας και 

αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών 

υπηρεσιών. 

44. Την με αριθμ. 130/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην επικύρωση του 

ανωτέρω πρακτικού και στην ανάδειξη ως προσωρινών αναδόχων των εταιρειών «Κυριακή & Κων/νος 

Βρεττάκος Ι.Κ.Ε.» και «Τάκης Δ. Λυμπερόπουλος Μον Ε.Π.Ε.». 

45. Την με αριθμ. πρωτ. 27569/16-07-2020 αίτηση αναστολής εκτέλεσης της εταιρείας «ΜΙΕΤΣΕΛ Εμπόριο 

Ανταλλακτικών Α.Ε.». 

46. Το με αριθμ. πρωτ. 27788/17-07-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών προς το Διοικητικό 

Εφετείο Αθηνών, που αφορά στην ανωτέρω  αίτηση αναστολής εκτέλεσης. 

47. Την με αρ. 284/2020 (και με αριθμ. πρωτ. του Δήμου 41316/16-10-2020 απόφαση του Διοικητικού 

Εφετείου Αθηνών, που αφορά στην ανωτέρω αίτηση αναστολής εκτέλεσης.  





 

 

48. Την με αριθμ. πρωτ. 43154/30-10-2020 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης προς την 

εταιρεία «Κυριακή & Κων/νος Βρεττάκος Ι.Κ.Ε.». 

49. Την με αριθμ. πρωτ. 43160/30-10-2020 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης προς την 

εταιρεία «Τάκης Δ. Λυμπερόπουλος Μον Ε.Π.Ε.». 

50. Το με αριθμ. πρωτ. 45534/20-11-2020 πρακτικό της επιτροπής αποσφράγισης, διενέργειας και 

αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών 

υπηρεσιών. 

51. Την με αρ. 275/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Α.Δ.Α.: 6Ε7ΔΩΨ8-Ψ1Ξ) που αφορά στην 

επικύρωση του ανωτέρω πρακτικού και στην κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 

52. Το με αρ. πρωτ. 46504/30-11-2020 έγγραφο προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, που αφορά 

στον έλεγχο νομιμότητας της ανωτέρω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

53. Την με αρ. πρωτ. 46792/02-12-2020 βεβαίωση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών ότι δεν 

εκκρεμούν ενστάσεις, προσφυγές ή αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων κατά της διαδικασίας. 

54. Το με αρ. πρωτ. 46981/03-12-2020 έγγραφό μας προς την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, που αφορά στον έλεγχο νομιμότητας των συμβάσεων για τις προμήθειες σύμφωνα με το 

άρθρο 278 του Ν.3852/2010 και το άρθρο 19 παράγραφος 7 του Π.Δ/τος 774/1980. 

55. Το με αρ. πρωτ. 49642/21-12-2021 έγγραφο που αφορά στην επικαιροποίηση προσφορών και 

παράταση ισχύος των εγγυητικών επιστολών. 

56. Την από 23/12/2020 υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας «Κυριακή & Κων/νος Βρεττάκος Ι.Κ.Ε.». 

57. Την από 30/12/2020 υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας «Τάκης Δ. Λυμπερόπουλος Μον. Ε.Π.Ε.». 

58. Την με αρ. πρωτ. 63870/27-12-2020 (και με αριθμ. πρωτ. του Δήμου 51298/30-12-2020), απόφαση της 

Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

59. Την με αρ. πρωτ. 51480/31-12-2020 βεβαίωση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών. 

60. Το με αρ. πρωτ. 51512/31-12-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών προς την Ενιαία 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) με το οποίο ζητήθηκε η σύμφωνη γνώμη για την 

προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης. 

61. Την με αρ. Δ7/2021 απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (και με αριθμ. πρωτ. του Δήμου 4178/05-02-2021), που 

αφορά στην παροχή σύμφωνης γνώμης αναφορικά με την προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης 

χωρίς δημοσίευση και χωρίς τροποποίηση των όρων της αρχικής Σύμβασης, για το Τμήμα για το οποίο 

δεν υποβλήθηκαν προσφορές, σε συνέχεια εν μέρει άγονου ανοικτού διαγωνισμού με τη χρήση 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 

62. Την με αριθμ. 46/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην έγκριση της προσφυγής στη 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση και χωρίς τροποποίηση των όρων της αρχικής 

Σύμβασης για τις ομάδες «5 & 6» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια 

οχημάτων, σε συνέχεια εν μέρει άγονου ανοικτού διεθνή διαγωνισμού, με τη χρήση ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 





 

 

63. Το με αρ. πρωτ. 26143/01-03-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (και με αρ. πρωτ. 

του Δήμου 8014/05-03-2021), που αφορά στον έλεγχο νομιμότητας της με αρ. 275/2020 απόφασης 

της Οικονομικής Επιτροπής. 

64. Το με αρ. πρωτ. 10164/23-03-2021 πρακτικό της επιτροπής αποσφράγισης, διενέργειας και 

αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών 

υπηρεσιών. 

65. Την με αριθμ. 195/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην έγκριση της προσφυγής 

στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση και χωρίς τροποποίηση των όρων της αρχικής 

Σύμβασης για τις ομάδες «5 & 6» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια 

οχημάτων, σε συνέχεια εν μέρει άγονου ανοικτού διεθνή διαγωνισμού, με τη χρήση ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 

66. Την με αρ. πρωτ. 19183/28-05-2021 πρόσκληση προς την Επιτροπή Αποσφράγισης, Διενέργειας και 

Αξιολόγησης ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων Προµηθειών & Παροχής Γενικών 

Υπηρεσιών. 

67. Το με αρ. πρωτ. 19807/02-06-2021 πρακτικό της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και 

Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προµηθειών & Παροχής Γενικών 

Υπηρεσιών. 

68. Την με αρ. πρωτ. 19857/02-06-2021 πρόσκληση προς την Επιτροπή Αποσφράγισης, ∆ιενέργειας και 

Αξιολόγησης ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων Προµηθειών & Παροχής Γενικών 

Υπηρεσιών. 

69. Την οικονομική προσφορά της εταιρείας «Ν. Κοντόπουλος & Σια Ο.Ε.». 

70. Το με αρ. πρωτ. 20250/04-06-2021 πρακτικό της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και 

Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προµηθειών & Παροχής Γενικών 

Υπηρεσιών. 

71. Την με αρ. 267/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην επικύρωση του ανωτέρω 

πρακτικού, την ματαίωση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ομάδα «5» και την ανάδειξη της 

εταιρείας «Ν. Κοντόπουλος & Σια Ο.Ε.» ως προσωρινής αναδόχου για την ομάδα «6». 

72. Την με αρ. πρωτ. 22218/17-06-2021 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης προς την 

εταιρεία «Ν. Κοντόπουλος & Σια Ο.Ε.». 

73. Το με αρ. πρωτ. 25099/06-07-2021 πρακτικό της επιτροπής αποσφράγισης, διενέργειας και 

αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών 

υπηρεσιών. 

74. Την με αρ. 341/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην επικύρωση του ανωτέρω 

πρακτικού και στην κατακύρωση της ανωτέρω διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ομάδα «6» της 

προμήθειας ανταλλακτικών για τα οχήματα – μηχανήματα του Δήμου, στην εταιρεία «Ν. Κοντόπουλος 

& Σια Ο.Ε.». 





 

 

75. Το με αρ. πρωτ. 27447/16-07-2021 διαβιβαστικό έγγραφο προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 

που αφορά στον έλεγχο νομιμότητας της ανωτέρω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

76. Την με αρ. πρωτ. 28423/22-07-2021 βεβαίωση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών. 

77. Το με αρ. πρωτ. 28745/26-07-2021 έγγραφό μας προς την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, που αφορά στον έλεγχο νομιμότητας των συμβάσεων για τις προμήθειες σύμφωνα με το 

άρθρο 278 του Ν.3852/2010 και το άρθρο 19 παράγραφος 7 του Π.Δ/τος 774/1980. 

78. Την με αρ. πρωτ. 44161/24-08-2021 (και με αριθμ. πρωτ. του Δήμου 32698/24-08-2021) πράξη της 

Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

79. Την με αρ. πρωτ. 35636/10-09-2021 πρόσκληση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών προς την 

ανάδοχη εταιρεία «Ν. Κοντόπουλος & Σια Ο.Ε.», για την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης κατά την 

έννοια του άρθρου 104 του Ν.4412/2016, ότι δεν έχουν επέλθει οψιγενείς μεταβολές. 

80. Την με αρ. πρωτ. 36488/15-09-2021 κατατεθείσες υπεύθυνες δηλώσεις της ανάδοχης 

εταιρείας «Ν. Κοντόπουλος & Σια Ο.Ε.». 

81. Το με αρ. πρωτ. 37143/17-09-2021 πρακτικό της επιτροπής αποσφράγισης, διενέργειας και 

αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών 

υπηρεσιών. 

82. Την με αρ. πρωτ. 37235/20-09-2021 πρόσκληση υπογραφής σύμβασης. 

 
ΑΝΑΘΕΤΕΙ 

 
στο δεύτερο των συμβαλλομένων «Προμηθευτή», την ομάδα «6» από την «Προμήθεια ανταλλακτικών 

για τα οχήματα – μηχανήματα του Δήμου», συνολικού ποσού 63.860,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %, 

που αναλύεται ως εξής: 

ΟΜΑΔΑ «6» 

Α/Α Τύπος οχήματος - μηχανήματος Αρ. Κυκλ. Αρ. Πλαισίου 
Ποσό  

αντ/κών  
(Κ.Α. 20-6672) 

Ποσό 
εργασιών 
επισκευής                           
(Κ.Α. 20-

6264) 

Σύνολο 

1. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 4Χ4 JCB 
ΜΕ - 

102352 
3CXCST813354

69 

2. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 4Χ4 JCB 
ΜΕ - 

134758 
4CX4WCH2509

619 

3. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 4Χ4 JCB  SLR3CXISYE 
0493560 

4. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 4Χ4 JCB  SLR3CXISYE 
0493194 

5. Φορτωτής ερπυστριοφόρο 
CATERPILLAR 

ME - 35517 77V129 

6. Τσάπα CATERPILLAR  QMB-00101 

38.000,00 13.500,00 51.500,00 





 

 

7. Οδοστρωτήρας VINPUMAX ΜΕ - 35558 840187918 

8. Ισοπεδωτης Γαιών (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ) ΜΕ - 35553 4-5316B 

9. Διαξονικός Ελκυστήρας 
KUBOTA 

ΑΜ - 55329 81394 

10. 
Εκχιονιστικό πολλαπλών 
χρήσεων 
UNIMOG MERCEDES 

ME - 
114397 

WDB4081001
W/83954 

11. 
Εκχιονιστικό πολλαπλών 
χρήσεων 
UNIMOG MERCEDES 

 AΠ –125411 

Μερικό σύνολο ομάδας «6»: 51.500,00 
Φ.Π.Α. 24 %: 12.360,00 
Γενικό σύνολο ομάδας «6»: 63.860,00 

 

Διευκρινίζεται ότι, καθίσταται αδύνατος οποιοσδήποτε προσδιορισμός ποσότητας ανταλλακτικών ή 

επισκευών, επειδή η προσμέτρηση τους είναι αδύνατη από τη φύση της σύμβασης (λόγω άγνωστων κάθε φορά 

έκτακτων βλαβών προς επισκευή του κάθε οχήματος ξεχωριστά). Για το λόγο αυτό, ο ανωτέρω πίνακας δεν 

περιλαμβάνει ποσότητες των επιμέρους ανταλλακτικών & εργασιών, αλλά μόνο την κατ’ εκτίμηση δαπάνη του 

συνόλου των ανταλλακτικών και των εργασιών τοποθέτησής τους. 

Ο «Προμηθευτής» αναλαμβάνει την προμήθεια των ανταλλακτικών με τους παρακάτω όρους: 

Άρθρο 1. 

Η προμήθεια των ανταλλακτικών και η τοποθέτησή τους, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο, θα γίνει 

σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και τη μελέτη του Δήμου, τα δε είδη και οι εργασίες που περιγράφονται 

στην προσφορά του «Προμηθευτή», πρέπει να είναι απόλυτα όμοια με εκείνα που θα παραδώσει. 

Άρθρο 2. 

Σε περίπτωση που τα ανταλλακτικά μπορούν να τοποθετηθούν από το προσωπικό του Δήμου, ο 

«Προμηθευτής» αναλαμβάνει με δικά του έξοδα την μεταφορά των ανταλλακτικών στο αμαξοστάσιο του Δήμου, 

κατόπιν συγκεκριμένης παραγγελίας, που θα προκύπτει μετά από κάθε βλάβη ή προληπτική συντήρηση του 

κάθε οχήματος. 

Άρθρο 3. 

Ο «Προμηθευτής» εγγυάται ότι τα υλικά και ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τα γνήσια 

του κατασκευαστικού οίκου ή εφάμιλλης ποιότητας αυτών, κατά την έννοια του κανονισμού ΕΚ 1400/2002 ή του 

αναθεωρημένου ΕΚ 461/2010 και άριστης ποιότητας (όχι διαλογής, όχι μεταχειρισμένα). Τα χρησιμοποιούμενα 

ανταλλακτικά, που δεν θα είναι τα γνήσια θα είναι κατάλληλα και αποδεκτά για την χρήση για την οποία 

προορίζονται και σε περίπτωση πρόκλησης βλάβης του οχήματος ή τμήματος αυτού από χρήση μη κατάλληλου 

ανταλλακτικού, ο «Προμηθευτής» αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου και δωρεάν την επισκευή του οχήματος και την 

αντικατάσταση των μερών που έχουν υποστεί βλάβη από την χρήση του μη κατάλληλου ανταλλακτικού.  

 

 





 

 

Άρθρο 4. 

Ο «Προμηθευτής» υποχρεούται στη  ρυμούλκηση των ακινητοποιημένων οχημάτων – μηχανημάτων 

προς τις εγκαταστάσεις του συνεργείου του, όπου και όποτε ενδεχομένως απαιτηθεί, για την αποκατάσταση των 

βλαβών. Η ρυμούλκηση των οχημάτων /μηχανημάτων θα μπορεί να γίνεται καθ’ όλο το 24ωρο και οποιαδήποτε 

ημέρα της εβδομάδας. 

Άρθρο 5. 

Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από την παράδοση του 

προϊόντος και του δελτίου αποστολής του «Προμηθευτή». Η πληρωμή του «Προμηθευτή» θα γίνεται τμηματικά 

και αφού κάθε φορά συντάσσονται όλα τα δικαιολογητικά από τον «Προμηθευόμενο». Η μη εμπρόθεσμη 

σύμφωνα με τα ανωτέρω, εξόφληση οποιασδήποτε οφειλής του «Προμηθευόμενου» προς τον «Προμηθευτή» 

θα την επιβαρύνει με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας που θα ισχύει κάθε φορά, πλέον των νόμιμων 

επιβαρύνσεων. 

Άρθρο 6. 

Η παραλαβή των ανταλλακτικών και των εργασιών επισκευής των οχημάτων - μηχανημάτων θα γίνεται 

από την αρμόδια τριμελή επιτροπή, περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της Υπηρεσίας, μετά από 

έγγραφη εντολή παραγγελίας και εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερών από την λήψη της παραγγελίας. 

Ο «Προμηθευόμενος» δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο του ποσού που αναγράφεται στον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η συνολική απορρόφηση του ποσού, ο «Προμηθευτής» 

υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτησή του «Προμηθευόμενου». 

Σε περίπτωση που οι εργασίες τοποθέτησης μπορούν να γίνουν από τους τεχνικούς του Δήμου,  ο 

«Προμηθευτής» οφείλει χωρίς καθυστέρηση να μεταφέρει με δαπάνη του, τα ανταλλακτικά, στο Γκαράζ  του 

Δήμου. 

Ο «Προμηθευτής» δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης παράδοσης οποιουδήποτε 

είδους, επικαλούμενος τυχόν δυσχέρεια εξεύρεσης στην αγορά του είδους αυτού ή των πρώτων υλών, γιατί η 

προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει την προμήθεια μέσα στα χρονικά όρια της 

σύμβασης.  

Ο «Προμηθευτής» οφείλει μαζί με το τιμολόγιο, να προσκομίζει την εντολή παραγγελίας ειδών, από το 

Δήμο. 

Άρθρο 7. 

 Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης του Δήμου (ΑΔΑΜ: 

19PROC006109992), τα δε είδη που περιγράφονται στην προσφορά του «Προμηθευτή», πρέπει να είναι 

απόλυτα όμοια με εκείνα που θα παραδώσει. 

Άρθρο 8. 

Ο «Προμηθευτής» παρέχει χρόνο εγγύησης των εργασιών και των χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών 

ενός (1) έτους από την ημερομηνία εκτέλεσης της εργασίας ή της τοποθέτησης/παράδοσης του ανταλλακτικού. 

Κάθε βλάβη που θα παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό διάστημα της παρεχόμενης εγγύησης, οφειλόμενη σε κακή 





 

 

ποιότητα ανταλλακτικών ή αστοχία υλικού και σε κάθε περίπτωση όχι σε φυσιολογική κατά τις οδηγίες του 

κατασκευαστή φθορά, θα επανορθώνεται µε την άμεση αλλαγή του προβληματικού ανταλλακτικού, το 

συντομότερο από την ειδοποίηση της υπηρεσίας, αλλά και θα αποκαθίσταται γενικότερα η όποια φθορά αυτό 

προξένησε. 

Άρθρο 9. 

Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ανταλλακτικών από το Δήμο εξετάζεται η καταλληλότητα 

αυτών και η συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και αυτές των επίσημων κατασκευαστών 

των οχημάτων - μηχανημάτων. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα όλης ή μέρους της ποσότητας του κάθε 

ανταλλακτικού, ο «Προμηθευτής» οφείλει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτής. Εάν ο «Προμηθευτής» δεν 

προβεί σε αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης ποσότητας, η Υπηρεσία δικαιούται κατά την κρίση της να 

προβεί στην απόρριψή του ανταλλακτικού ή στη μείωση του τιμήματος. Το συγκεκριμένο ποσοστό θα εγκρίνει 

με απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο. Εάν ο προμηθευτής αδυνατεί να το αντικαταστήσει άμεσα, τότε μπορεί 

να γίνει η προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο και θα καταλογιστεί η δαπάνη στον προμηθευτή.  

Άρθρο 10. 

Ο «Προμηθευόμενος» διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει τα δείγματα των προσφερομένων ειδών και να 

στέλνει αυτά, κατά την κρίση του, σε οποιοδήποτε εργαστήριο για εξακρίβωση των τεχνικών τους 

χαρακτηριστικών, µε δαπάνη των προμηθευτών. Επίσης, Ο «Προμηθευόμενος» έχει τη δυνατότητα, 

απευθυνόμενος στον επίσημο αντιπρόσωπο ή κατασκευαστή του εκάστοτε οχήματος που προορίζεται για 

συντήρηση και επισκευή, να εξετάζει την ορθότητα των προτεινόμενων κάθε φορά εργασιών και την 

καταλληλότητα των προτεινόμενων ανταλλακτικών. 

Άρθρο 11. 

Ο «Προμηθευτής» δεν θα ενεργεί αυτοβούλως στην αποσυναρμολόγηση των προς επισκευή μερών, 

στην διάγνωση βλαβών, στην αποξήλωση ανταλλακτικών, στη λήψη απόφασης για την επισκευή, στην εφαρμογή 

νέων ανταλλακτικών, στην επανασυναρμολόγηση των προς επισκευή μερών και γενικά στην επισκευή, χωρίς τη 

σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας. 

Άρθρο 12. 

Ο «Προμηθευτής» είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του 

προσωπικού του ή άλλου προσώπου στο χώρο του συνεργείου του, και μέχρι παράδοσης των οχημάτων στον 

Προμηθευόμενο.  

Άρθρο 13. 

Αν ο «Προμηθευτής» καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την παράδοση στον «Προμηθευόμενο» έστω 

και ενός είδους, (σαν τέτοιου νοούμενου για την περίπτωση που αυτό απαρτίζεται από περισσότερα μέρη και 

ενός τμήματος του), πέραν από πέντε (5) ημέρες τότε ο «Προμηθευτής» είναι υποχρεωμένος, εξαιτίας της 

καθυστέρησης αυτής και μόνο, να καταβάλει στον «Προμηθευόμενο» σαν ποινική ρήτρα 2 τοις χιλίοις, για κάθε 

ημέρα καθυστέρησης. Ακόμα ο «Προμηθευτής» μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, οπότε ολόκληρο το ποσό της εγγύησης θα καταπέσει υπέρ του Δήμου σαν ποινική ρήτρα. 





 

 

 Σε περίπτωση καθυστέρησης, που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του «Προμηθευόμενου» ή σε ανωτέρα 

βία, η προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. Ο «Προμηθευτής» για αυτή 

την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση από τον «Προμηθευόμενο», άλλως ρητώς 

δηλώνει ότι παραιτείται τώρα κάθε σχετικού δικαιώματος ή αξίωσής του. 

Άρθρο 14. 

 Τυχόν διαφορές μεταξύ του «Προμηθευόμενου» και του «Προμηθευτή», επιλύονται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στον Ν. 4412/2016. 

 Καταγγελία δικαίωμα, η παράβαση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης αυτής, που όλοι θεωρούνται 

ουσιώδεις, θα χορηγεί το δικαίωμα τόσο στον «Προμηθευτή», όσο και στον «Προμηθευόμενο» (ιδιαίτερα σε 

περίπτωση παράδοσης ακατάλληλων προϊόντων) για τη λύση της με καταγγελία που θα κοινοποιείται με 

Δικαστικό Επιμελητή. 

Καμία ευθύνη δεν θα αναζητείται από τον «Προμηθευτή» για την καθυστέρηση, παράλειψη ή αδυναμία 

εκτέλεσης των όρων της σύμβασης αυτής εφόσον θα οφείλεται σε τυχαίο γεγονός ή ανωτέρα βία (λ.χ. πόλεμος, 

γενική απεργία ή απεργίας του προσωπικού του προμηθευτή, γενική έλλειψη προϊόντος, πυρκαγιά, σεισμός 

κλπ). 

 Όμως στις περιπτώσεις τυχαίου γεγονότος ή ανωτέρας βίας ο «Προμηθευτής» θα οφείλει να ενημερώνει 

άμεσα τον «Προμηθευόμενο» στη διεύθυνση που αυτός θα ορίσει, για την επέλευση περίπτωσης τυχαίου 

γεγονότος ή ανωτέρας βίας.  

Άρθρο 15. 

 Ο «Προμηθευτής» βαρύνεται με φόρο εισοδήματος 4% για την προμήθεια και 8% για τις εργασίες, ο 

οποίος παρακρατείται σε κάθε ένταλμα πληρωμής. Ο «Προμηθευόμενος» αναλαμβάνει την υποχρέωση για 

έκδοση και παράδοση στον «Προμηθευτή» της σχετικής βεβαίωσης παρακράτησης φόρου εισοδήματος.  

Άρθρο 16. 

 Η παρούσα σύμβαση θα ισχύει για είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της εκτός εάν 

ολοκληρωθεί νωρίτερα το οικονομικό αντικείμενό της. Όμως, σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του οικονομικού 

αντικειμένου της σύμβασης έως την ημερομηνία λήξης της, ο Δήμος δύναται να επεκτείνει τη χρονική διάρκεια 

της σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο 

από τον αρχικό συμβατικό χρόνο, είτε με πρωτοβουλία του Δήμου, είτε μετά από αίτημα του προμηθευτή, πριν 

από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Η επέκταση (παράταση) αυτή θα γίνει ύστερα από συμφωνία των δύο 

μερών, χωρίς να σημειωθεί υπέρβαση του συμβατικού ποσού και χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω  τροποποίηση 

του συμβατικού αντικειμένου, μετά από τη σχετική έγκριση του αρμόδιου οργάνου του Δήμου. 

Άρθρο 17. 

Ο «Προμηθευτής» οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016. Η 





 

 

τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των 

δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της 

ευθύνης και της αρμοδιότητας τους. 

Άρθρο 18. 

 Τα στοιχεία της παρούσας σύμβασης που θα θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και θα 

ισχύουν με τους υπόλοιπους όρους της είναι: 

1. Η με αρ. πρωτ. 59184/27-12-2019  διακήρυξη. 

2. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο προϋπολογισμός της με αρ. 79 /2019  μελέτης  της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών. 

3. Η προσφορά του «Προμηθευτή». 

Ο «Προμηθευτής» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας σύμβασης και 

προσκόμισε την με αρ. 135882/24-09-2021 εγγυητική επιστολή του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, ποσού 

2.575,00 €, (ποσοστό 5 % επί του προϋπολογισμού, χωρίς τυχόν έκπτωση και Φ.Π.Α.). 

Η παρούσα σύμβαση - απαίτηση δεν ενεχυριάζεται ούτε εκχωρείται. 

Η παρούσα σύμβαση συντάσσεται σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα και υπογράφεται, όπως παρακάτω: 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

  
 
                   Για τον «Προμηθευόμενο»               Για τον «Προμηθευτή» 
                        Ο Δήμαρχος Αχαρνών 
 
 
 

                   Σπυρίδων Βρεττός                                        Νικόλαος Κοντόπουλος 
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