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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ «ΚΗΜΔΗΣ»
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός»
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές»
Διεύθυνση Οικ. Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές

 
ΣΥΜΒΑΣΗ

Στις Αχαρνές σήμερα 30, του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στο 

Δημοτικό κατάστημα, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

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

«Εργοδότης» και

2. η κα. Καλλιόπη Γκίκα, κάτοχος του με αριθμ. ΑΜ 146344/17-03-2015/Τ.Α. Αχαρνών/ Δελτίου Αστυνομικής 

Ταυτότητας, νόμιμη εκπρόσωπος της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Ευάγγελος Δ. Γκίκας & Σια 

Ο.Ε.», σύμφωνα με την από 04/02/2020 τροποποίηση καταστατικού (Α.Φ.Μ.: 093257540, Δ.Ο.Υ.: Αγ. 

Αναργύρων και έδρα στην οδό Λιοσίων 49, 136 74 - Αχαρνές, 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. 152/2021 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης – Συντήρησης Στόλου & Λοιπού 

Εξοπλισμού.

8. Το με αριθμ. πρωτ. 44071/25-10-2021  έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης – Συντήρησης 

Στόλου & Λοιπού Εξοπλισμού, που αφορά στην ανάγκη παροχής εργασιών πλυσίματος – γρασαρίσματος & 

απολύμανσης των οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου .
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9. Το με αριθμ. πρωτ. 44158/25-10-2021 τεκμηριωμένο αίτημα στο Τμήμα Προϋπολογισμού – Απολογισμού 

& Οικονομικής Πληροφόρησης για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

10. Την με αριθμ. 1570 και με αριθμ. πρωτ. 45359/01-11-2021 απόφαση Δημάρχου, που αφορά στην με αριθμ. 

Α-945/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: ΨΖΒΦΩΨ8-ΦΚ9) για τη διάθεση πίστωσης 

συνολικού ποσού 24.552,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 20-6263.001, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, 

οικονομικού έτους 2021, για την ανωτέρω παροχή.

11. Την με αρ. 1646 και με αρ. πρωτ. 46241/04-11-2021 απόφαση Αντιδημάρχου, που αφορά στη διενέργεια 

με απευθείας ανάθεση της ανωτέρω παροχής, στην έγκριση της ανωτέρω μελέτης και στον ορισμό 

αρμοδίου υπαλλήλου για την αξιολόγηση των προσφορών.

12. Την με αριθμ. πρωτ. 46520/05-11-2021 πρόσκληση ενδιαφέροντος, για αποστολή οικονομοτεχνικής 

προσφοράς.

13. την με αρ. πρωτ. 48336/15-11-2021  προσφορά της εταιρείας «Ευάγγελος Δ. Γκίκας & Σια Ο.Ε.».

14. Το με αρ. πρωτ. 54189/30-11-2021 πρακτικό αξιολόγησης του αρμοδίου υπαλλήλου.

15. Την με αρ. 1726 και με αρ. πρωτ. 55653/01-12-2021 απόφαση Αντιδημάρχου Οικ. Υπηρεσιών, που αφορά 

στην απευθείας ανάθεση των εργασιών πλυσίματος – γρασαρίσματος & απολύμανσης των οχημάτων – 

μηχανημάτων του Δήμου, στην εταιρεία «Ευάγγελος  Δ. Γκίκας & Σια Ο.Ε.».

16. Την με αρ. πρωτ. 56456/02-12-2021 πρόσκληση υπογραφής σύμβασης.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

στη δεύτερη των συμβαλλομένων «Πάροχο», τις εργασίες πλυσίματος - γρασαρίσματος & απολύμανσης των 

οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου, συνολικού ποσού 22.022,40 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και 

αναλυτικά σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

        Ομάδα "Α" 

Α/Α Περιγραφή εργασίας Μον. 
Μετρ. Ποσότητα Τιμή 

μονάδος Σύνολο

1

Πλύσιμο – γρασάρισμα – απολύμανση 
απορριμματοφόρων – ανοικτών φορτηγών – αρπάγες – 
καλαθοφόρα – μηχανήματα έργου – λεωφορεία – 
σάρωθρα – καδοπλυντήρια – υδροφόρες. 

Τεμ. 320 50,00 16.000,00

Σύνολο Ομάδας "Α": 16.000,00
Φ.Π.Α. 24 %: 3.840,00
Γενικό Σύνολο ομάδας "Α": 19.840,00

Ομάδα "Β" 

Α/Α Περιγραφή εργασίας Μον. 
Μετρ. Ποσότητα Τιμή 

μονάδος Σύνολο

1 Πλύσιμο – απολύμανση επιβατικά - ημιφορτηγά Τεμ. 220 8,00 1.760,00
Σύνολο Ομάδας "Β": 1.760,00
Φ.Π.Α. 24 %: 422,40
Γενικό Σύνολο ομάδας "Β": 2.182,40
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Μερικό σύνολο Ομάδας "Α" + "Β": 17.760,00
Φ.Π.Α. 24 %: 4.262,40
Γενικό Σύνολο Ομάδας "Α" + "Β": 22.022,40

Η «Πάροχος» αναλαμβάνει τις εργασίες με τους κατωτέρω όρους:

Άρθρο 1.

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την εκτέλεση των εργασιών, οι οποίες θα παραδοθούν τμηματικά, από την 

«Πάροχο», ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής του «Εργοδότη», που θα συντάξει και το σχετικό πρωτόκολλο 

παραλαβής.

Άρθρο 2.

Η «Πάροχος» οφείλει να εκτελεί τις εργασίες αυθημερόν, ύστερα από την υπογραφή της παρούσας και μετά 

την έκδοση εντολής .

Η «Πάροχος» δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης εκτέλεσης των εργασιών, γιατί η προσφορά 

της υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει τις εργασίες μέσα στα χρονικά όρια της σύμβασης.

Άρθρο 3.

Οι εργασίες που περιγράφονται στην προσφορά της «Παρόχου», πρέπει να είναι απόλυτα όμοιες με εκείνες 

που θα παραδώσει.

Άρθρο 4.

Η «Πάροχος» εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης τιμής, για όλο το χρονικό διάστημα που 

ορίζεται ως χρόνος ισχύος της παρούσας σύμβασης, για τις εργασίες πλυσίματος - γρασαρίσματος & απολύμανσης των 

οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου.

Άρθρο 5.

Αν η «Πάροχος» καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την εκτέλεση, έστω και μιας εργασίας πέραν από τον 

συμφωνημένο στο άρθρο 2 χρόνο, τότε η «Πάροχος» είναι υποχρεωμένη, εξαιτίας της καθυστέρησης αυτής και μόνο, 

να καταβάλει στον Δήμο σαν ποινική ρήτρα 2 τοις χιλίοις για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Η ποινική ρήτρα 

παρακρατείται από το λογαριασμό πληρωμής. 

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. Η «Πάροχος» για αυτή την καθυστέρηση, δεν θα 

δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση από τον Δήμο, άλλως ρητώς δηλώνει ότι παραιτείται τώρα κάθε σχετικού 

δικαιώματος ή αξίωσής της.

Άρθρο 6.

Η «Πάροχος»βαρύνεται με όλες γενικά τις δαπάνες, φόρους, τέλη, κρατήσεις κ.λ.π..

Άρθρο 7.

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

Άρθρο 8.
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Η «Πάροχος» οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις της 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 9.

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

ισχύουν με τους υπόλοιπους όρους της είναι:

1. Η με αρ. 152/2021 μελέτη.

2. Η προσφορά της «Παρόχου».

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

Τροποποίηση της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνο με έγγραφη συμφωνία των δύο συμβαλλομένων.

Η παρούσα σύμβαση -  απαίτηση δεν ενεχυριάζεται ούτε εκχωρείται.

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

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

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

     Σπυρίδων Βρεττός                            Καλλιόπη Γκίκα
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