
                                                                                                                                         

ΣΥΜΒΑΣΗ 

Στις Αχαρνές σήμερα 15, του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στο 

Δημοτικό κατάστημα, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

1. Ο κος Μιχαήλ Βρεττός, με την ιδιότητα του Αναπληρωτή Δημάρχου, που θα αποκαλείται εφεξής «Εργοδότης» 

και 

2. H κα Ευτέρπη Καραγεωργού, με Α.Φ.Μ. 103755560, Δ.Ο.Υ. Αγ. Αναργύρων, κάτοχος του με αριθμ. Τα 

111880/14-05-2000/Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με έδρα στην οδό Πριάμου 229 – 13121 Ίλιον, που θα 

αποκαλείται εφεξής στην παρούσα «Ανάδοχος», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 

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

1. Τις διατάξεις του Ν. 4555/18 «Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 209,  παρ. 9, του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ), όπως ισχύουν. 

4. Τις διατάξεις του Ν.4727/20 (ΦΕΚ 184/23.09.2020 τεύχος Α'): Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην 

Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 

(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20, παρ. 13, του Ν. 3731/2008. 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 & 72 παρ. 1ζ του Ν. 3852/2010 περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης 

αρμοδιοτήτων Δημάρχου, καθώς και την με αρ. 1242 και με αρ. πρωτ. 38816/01-10-2020 απόφαση Δημάρχου, 

αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο 

Οικονομικών. 

7. Τις εκάστοτε ισχύουσες εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα της εκτέλεσής  της. 

8. Την με αριθμ. 106/21 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

9. Το με αριθμ. πρωτ. 30063/03-08-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που αφορά στην 

ανάγκη της παροχής εργασιών επισκευής του αντλητικού συγκροτήματος της Δημοτικής γεώτρησης. 

10. Το με αριθμ. πρωτ. 30382/09-08-2021 τεκμηριωμένο αίτημα στο Τμήμα Προϋπολογισμού – 

Απολογισμού & Οικονομικής Πληροφόρησης για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. 

11. Την με αριθμ. 1100 και με αριθμ. πρωτ. 32019/16-08-2021 απόφαση Δημάρχου, που αφορά στην 

με αριθμ. Α-699/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: 6ΨΛΘΩΨ8-09Η) για τη διάθεση 
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πίστωσης συνολικού ποσού 4.271,80 €, σε βάρος του Κ.Α. 30-6662.003, προϋπολογισμού εξόδων 

του Δήμου, οικονομικού έτους 2021, για την ανωτέρω παροχή. 

12. Την με αριθμ. 1101 και με αριθμ. πρωτ. 32020/16-08-2021 απόφαση Δημάρχου, που αφορά στην 

με αριθμ. Α-700/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: ΩΓΘΩΩΨ8-35Ρ) για τη διάθεση 

πίστωσης συνολικού ποσού 11.618,80 €, σε βάρος του Κ.Α. 30-6262.002, προϋπολογισμού εξόδων 

του Δήμου, οικονομικού έτους 2021, για την ανωτέρω παροχή. 

13. Την με αριθμ. 1120 και με αριθμ. πρωτ. 32862/25-08-2021  απόφαση Δημάρχου, που αφορά στην  

έγκριση της ανωτέρω μελέτης, στην διενέργεια με απευθείας ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας και 

στον ορισμό υπαλλήλου για την αξιολόγηση των προσφορών. 

14. Την με αριθμ. πρωτ. 33484/30-08-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή 

προσφοράς. 

15. Την με αριθμ. πρωτ. 33718/01-09-2021 προσφορά της κας Ευτέρπης Καραγεωργού. 

16. Το με αριθμ. πρωτ. 34104/02-09-2021 πρακτικό αξιολόγησης της αρμοδίας υπαλλήλου. 

17. Την με αριθμ. 1167 και με αριθμ. πρωτ. 35371/09-09-2021 απόφαση Αντιδημάρχου, που αφορά στην 

απευθείας ανάθεση των εργασιών επισκευής του αντλητικού συγκροτήματος της Δημοτικής γεώτρησης, στην 

κα Ευτέρπη Καραγεωργού. 

18. Την με αριθμ. πρωτ. 35625/10-09-2021 πρόσκληση υπογραφής σύμβασης. 

19. Την με αρ. αριθμ. 1161 και με αριθμ. πρωτ. 35243/08-09-2021 απόφαση αναπλήρωσης Δημάρχου. 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 
 

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων «Ανάδοχο», τις εργασίες επισκευής του αντλητικού συγκροτήματος της 

Δημοτικής γεώτρησης, συνολικού ποσού 15.890,60 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.  

Η «Ανάδοχος» αναλαμβάνει την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας με τους κατωτέρω όρους: 

Άρθρο 1.  

Η πληρωμή θα γίνει μετά την εκτέλεση των εργασιών, από την «Ανάδοχο», ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 

παραλαβής της «Αναδόχου», που θα συντάξει και το σχετικό πρωτόκολλο. 

Άρθρο 2.  

Η προμήθεια ανταλλακτικών αφορά στις εργασίες επισκευής του αντλητικού συγκροτήματος της Δημοτικής 

γεώτρησης. 

Η «Ανάδοχος» οφείλει να προμηθεύσει τον Δήμο με τα παρακάτω ανταλλακτικά: 

Α/Α Είδος Μ.Μ. CPV Ποσ. Τιμή 
μονάδας Σύνολο 

Α.1 Δεξαμενή πλαστική βαρέως τύπου 5.000 lt  ΤΕΜ 44611500-1 1 940,00 940,00 

Α.2 Δοχείο πιεστικό 500 lt  ΤΕΜ 44610000-9 1 940,00 940,00 

Α.3 Αντλία πολυβάθμια 3ΗΡ  ΤΕΜ 42122130-0 1 520,00 520,00 
Α.4 Υδρόμετρο Φ4΄΄  ΤΕΜ 38411000-9 1 315,00 315,00 

Α.5 Υδραυλικά υλικά διάφορα, βίδες και παρεμβάσματα 
και ό,τι άλλο απαιτηθεί, κατ’ αποκοπή  ΤΕΜ 44115210-4 1 730,00 730,00 

                   Μερικό σύνολο κόστους αντ/κών: 3.445,00 
Φ.Π.Α. 24 %: 826,80 
Γενικό σύνολο κόστους αντ/κών: 4.271,80 





 

Οι εργασίες που θα πραγματοποιήσει η «Ανάδοχος» αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα και είναι οι εξής: 

Α/Α Εργασίες επισκευής Μ.Μ. CPV Ποσ. Τιμή 
μονάδας Σύνολο 

Ε.1 

Εργασίες ανέλκυσης της υπό επισκευή αντλίας, από 
βάθος 250 μέτρων περίπου και ακολούθως εργασίες 
καθέλκυσης της αντλίας κατόπιν της επισκευής της. Σε 
αυτές θα περιλαμβάνονται και τα έξοδα για την 
ενοικίαση των απαιτούμενων μηχανημάτων καθώς και 
το κόστος του προσωπικού.  

Υπηρεσία 45330000-9 1 3.500,00 3.500,00 

Ε.2 
Εργασίες εγκατάστασης της δεξαμενής, του πιεστικού 
δοχείου και της πολυβάθμιας αντλίας και έλεγχος 
καλής λειτουργίας τους.  

Υπηρεσία 45330000-9 1 1.370,00 1.370,00 

Ε.3 

Εργασίες επισκευής της αντλίας καθώς και του 
κινητήρα της, στις οποίες θα περιλαμβάνονται οι 
απαιτούμενες επισκευές καθώς και οι εργασίες 
ελέγχου και καλής λειτουργίας του όλου 
συγκροτήματος  

Υπηρεσία 50511000-0 1 4.500,00 4.500,00 

                   Μερικό σύνολο κόστους εργασιών: 9.370,00 
Φ.Π.Α. 24 %: 2.248,80 
Γενικό σύνολο κόστους εργασιών: 11.618,80 

                   Μερικό σύνολο κόστους  αντ/κών και εργασιών: 12.815,00 
Φ.Π.Α αντ/κών και εργασιών 24 %: 3.075,60 
Γενικό σύνολο κόστους αντ/κών και εργασιών: 15.890,60 
Άρθρο 3. 

 Η διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής και 

ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 Το παρόν συμφωνητικό μπορεί να τερματιστεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή με προηγούμενη γραπτή 

ειδοποίηση από οποιονδήποτε από τους συμβαλλομένους, όταν ο άλλος αθετήσει μια ή παραπάνω από τις 

υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος συμφωνητικού. 

Άρθρο 4. 

 Η «Ανάδοχος» βαρύνεται με όλες γενικά τις δαπάνες, φόρους, τέλη, κρατήσεις. 

Άρθρο 5. 

 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. 106/2021 μελέτη. 

2. Η προσφορά της «Αναδόχου». 

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

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

   
  Για τον «Εργοδότη»                 Για την «Ανάδοχο» 

           Ο Αναπληρωτής Δήμαρχος 
 
 

        Μιχαήλ Βρεττός                                 Ευτέρπη Καραγεωργού 
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