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ΣΥΜΒΑΣΗ

Στις Αχαρνές σήμερα 28, του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30  π.μ., 

στο Δημοτικό Κατάστημα, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

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

«Εργοδότης» και

2. ο κος Φώτιος Ταλάντζης, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «NOVOVILLE LIMITED GREEK 

BRANCH, (Έδρα: Κουντουριώτου 21, 383 33 – Βόλος, ΑΦΜ: 997997863, Δ.Ο.Υ.: Βόλου, σύμφωνα 

με το με αρ. πρωτ. 1629501.2369169/13-10-2021 πιστοποιητικό εκπροσώπησης της Υπηρεσίας 

Γ.Ε.ΜΗ., του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, κάτοχος του με αριθμ. ΑΝ 131910/24-08-2017/Τ.Α. 

Καισαριανής/ Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα 

«Πάροχος», 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 εκάστοτε ισχύουσες εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα της εκτέλεσής  της.

7. Την με αριθμ. 192/2021 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

8. Το με αριθμ. πρωτ. 59681/10-12-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που 

αφορά στην παροχή υπηρεσιών για συνδρομή στο ηλεκτρονικό διαδικτυακό σύστημα 

διαχείρισης αιτημάτων δημοτών Δήμου Αχαρνών για θέματα Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Οικ. Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Βαθμός Προτ.: «Κοινός» 
Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές» 
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9. Το με αριθμ. πρωτ. 59729/10-12-2021 τεκμηριωμένο αίτημα στο Τμήμα Προϋπολογισμού 

– Απολογισμού & Οικονομικής Πληροφόρησης για την έκδοση απόφασης ανάληψης 

υποχρέωσης.

10. Την με αριθμ. πρωτ. 60296/14-12-2021 απόφαση Δημάρχου, που αφορά στην με αριθμ. Α-

1078/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: ΨΚ2ΚΩΨ8-Μ8Ο) για τη διάθεση πίστωσης 

συνολικού ποσού 14.997,80 € σε βάρος του Κ.Α. 30-6162.015, προϋπολογισμού εξόδων του 

Δήμου οικονομικού έτους 2021, για την ανωτέρω παροχή.

11. Την με αριθμ. 1769 και με αριθμ. πρωτ. 62306/15-12-2021  Απόφαση Αντιδημάρχου, που 

αφορά στη  έγκριση της ανωτέρω μελέτης, την διενέργεια με απευθείας ανάθεση των ανωτέρω 

υπηρεσιών και στον ορισμό υπαλλήλου για την αξιολόγηση των προσφορών.

12. Την με αριθμ. πρωτ. 62653/16-12-2021 πρόσκληση ενδιαφέροντος, για αποστολή 

οικονομοτεχνικής προσφοράς.

13. Την με αρ. πρωτ. 63736/20-12-2021 προσφορά της εταιρείας «Novoville Limited Greek 

Branch».

14. Το με αριθμ. πρωτ. 64616/22-12-2021 πρακτικό αξιολόγησης της αρμοδίας υπαλλήλου.

15. Την με αριθμ. 1803 και με αρ. πρωτ. 65386/22-12-2021 απόφαση Αντιδημάρχου 

Οικονομικών Υπηρεσιών, που αφορά στην επικύρωση του ανωτέρω πρακτικού και στην 

απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για τη συνδρομή στο ηλεκτρονικό διαδικτυακό 

σύστημα διαχείρισης αιτημάτων δημοτών Δήμου Αχαρνών για θέματα Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών, στην εταιρεία «NOVOVILLE LIMITED GREEK BRANCH».

16. Την με αριθμ. πρωτ. 66449/24-12-2021 πρόσκληση υπογραφής σύμβασης.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

στο δεύτερο των συμβαλλομένων «Πάροχο», την παροχής υπηρεσιών για τη συνδρομή στο ηλεκτρονικό 

διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης αιτημάτων δημοτών Δήμου Αχαρνών για θέματα Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών, συνολικού ποσού 14.997,80 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % η οποία αναλυτικά 

περιλαμβάνει τα εξής:

Είδος Μ.Μ. Ποσ. Σύνολο

Παροχή Υπηρεσίας Συνδρομής και Χρήσης Συστήματος, Συντήρηση και 
Αναβάθμιση Συστήματος Λογισμικού. Φιλοξενία συστήματος σε 
Υπολογιστικό Νέφος. Ενσωμάτωση & Παροχή Άδειας Πρόσβασης 
Υποσυστήματος (web app) στην Ιστοσελίδα του Δήμου. Εκπαίδευση 
προσωπικού στην χρήση συστήματος & υποσυστημάτων. Απολογισμός 
χρήσης και συμβουλευτική ανάλυση. Απεριόριστη Τεχνική υποστήριξη 
στελεχών του Δήμου μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
Απεριόριστες Άδειες πρόσβασης στο σύστημα

Τεμ. 1 12.095,00

Μερικό σύνολο: 12.095,00
Φ.Π.Α. 24 %: 2.902,80

Γενικό σύνολο: 14.997,80
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Ο «Πάροχος» αναλαμβάνει την παροχή με τους κατωτέρω όρους:

Άρθρο 1.

Η πληρωμή θα γίνει μετά την εγκατάσταση και λειτουργία της εφαρμογής, η οποία θα παραδοθεί 

άμεσα, από τον «Πάροχο», ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής του «Εργοδότη», που θα 

συντάξει και το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.

Άρθρο 2.

Ο «Πάροχος» εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνηθείσας τιμής.

Άρθρο 3.

Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας, γίνεται μόνο εγγράφως και κατόπιν συμφωνίας όλων 

των ενδιαφερομένων. Η παρούσα σύμβαση, διέπεται από τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας και 

κάθε διαφορά που δεν θα διευθετηθεί από τους συμβαλλόμενους, υπάγεται στην αρμοδιότητα των 

δικαστηρίων. 

Για την έκπτωση του «Παρόχου» ισχύουν τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Νόμου.

Η παρούσα σύμβαση θα ισχύσει για δεκαοκτώ (18) μήνες. Σε περίπτωση καθυστέρησης που θα 

οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία η προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο 

θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. Ο «Πάροχος» για αυτή την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιαδήποτε 

αποζημίωση από το Δήμο, άλλως ρητώς δηλώνει ότι παραιτείται τώρα κάθε σχετικού δικαιώματος ή 

αξίωσής του. 

Ο «Πάροχος» δεν έχει το δικαίωμα μετά την υπογραφή της σύμβασης να μεταβιβάζει ή να εκχωρεί 

σε τρίτους τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την παρούσα σύμβαση εν μέρει ή εξ 

ολοκλήρου.

Άρθρο 4.

Ο «Πάροχος» βαρύνεται με όλες γενικά τις δαπάνες, φόρους, τέλη, κρατήσεις.

Άρθρο 5.

Ο «Πάροχος» 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 6.

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

ισχύουν με τους υπόλοιπους όρους της είναι:
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1. Οι τεχνικές προδιαγραφές της με αρ. 192/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

2. Η προσφορά του «Παρόχου».

Ο «Πάροχος» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας σύμβασης.

Η παρούσα σύμβαση συντάσσεται σε ένα (1) πρωτότυπο και υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον «Εργοδότη» Για τον «Πάροχο»
 Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Βρεττός Φώτιος Ταλάντζης
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