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

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

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

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, που θα αποκαλείται εφεξής  «Πελάτης» και 

2. ο κος Χρήστος Παπουτσής, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «XEROX HELLAS Α.Ε.Ε.» (Α.Φ.Μ.: 

094035442, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Αθηνών, Έδρα: Λεωφ. Συγγρού 350, 17674 Καλλιθέα) σύμφωνα με την με αρ. 

πρωτ. 2350038/20-03-2020 ανακοίνωση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., του Εμπορικού & Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Αθηνών, κάτοχος του με αριθμ. ΑΗ 029620/22-12-2008 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, 

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

παρακάτω:

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. 168/2021 μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου Δυναμικού.

8. Το με αριθμ. πρωτ. 47080/09-11-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου 

Δυναμικού, που αφορά τις εργασίες ετήσιας συντήρησης, επισκευής και υποστήριξης φωτοτυπικών 

μηχανημάτων XEROX.

9. Το με αριθμ. πρωτ. 48165/12-11-2021 τεκμηριωμένο αίτημα στο Τμήμα Προϋπολογισμού – 

Απολογισμού & Οικονομικής Πληροφόρησης για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
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10. Την με αριθμ. πρωτ. 50768/22-11-2021 απόφαση Δημάρχου, που αφορά στην με αριθμ. Α-1024/2021 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: ΨΥ0ΟΩΨ8-ΖΣΒ) για τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 

6.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10-6264, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2021 και 

12.174,85 €, σε βάρος του Κ.Α. 10-6264, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2022, 

για τις ανωτέρω εργασίες.

11. Την με αρ. 1700 και με αριθ. πρωτ. 51652/23-11-2021 απόφαση Αντιδημάρχου, που αφορά στην 

διενέργεια με απευθείας ανάθεση των ανωτέρω εργασιών, στην έγκριση της ανωτέρω μελέτης και στον 

ορισμό αρμοδίου υπαλλήλου για την αξιολόγηση προσφορών.

12. Την με αριθμ. πρωτ. 51820/23-11-2021 πρόσκληση ενδιαφέροντος, για αποστολή οικονομοτεχνικής 

προσφοράς.

13. Την με αριθμ. πρωτ. 59870/13-12-2021 προσφορά της εταιρείας «XEROX HELLAS Α.Ε.Ε.».

14. Το με αρ. πρωτ. 62390/16-12-2021 πρακτικό αξιολόγησης της αρμοδίας υπαλλήλου.

15. Την με αριθμ. 1779 και με αρ. πρωτ. 62902/17-12-2021 απόφαση Αντιδημάρχου Οικονομικών 

Υπηρεσιών, που αφορά στην απευθείας ανάθεση των εργασιών συντήρησης, επισκευής και υποστήριξης 

φωτοτυπικών μηχανημάτων ΧΕRΟΧ στην εταιρεία «XEROX HELLAS Α.Ε.Ε.».

16. Την με αριθμ. πρωτ. 63431/17-12-2021 πρόσκληση υπογραφής σύμβασης.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

στη δεύτερη των συμβαλλομένων «Εταιρεία» τις εργασίες συντήρησης, επισκευής και υποστήριξης των 

φωτοτυπικών μηχανημάτων XEROX, μέχρι του συνολικού ποσού 18.174,85 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 

%, η οποία περιλαμβάνει τα εξής:

➢ Όλα τα ανταλλακτικά μηδενός εξαιρουμένου (Αποστολή & Εγκατάσταση).

➢ Όλα τα αναλώσιμα υλικά (toner, drum, print cartridges, κ.λ.π., εκτός πιθανών συρραπτικών και χαρτιού.

➢ Τηλεφωνική και On-Site υποστήριξη (εντός του ωραρίου εργασίας 08:00 – 16:00 και κατά τις εργάσιμες 

ημέρες).

➢ Service Engineer για επίλυση βλαβών της μηχανής (Software ή Hardware) και αποκατάσταση της 

φυσιολογικής λειτουργίας του εξοπλισμού.

➢ Τηλεφωνική και On-Site υποστήριξη Αναλυτή – Προγραμματιστή για θέματα χειρισμού όταν απαιτηθεί.

Οι εργασίες συντήρησης, επισκευής και υποστήριξης των φωτοτυπικών μηχανημάτων XEROX 

περιλαμβάνουν όλα τα αναλώσιμα υλικά, όλα τα ανταλλακτικά και όλες τις επισκέψεις και ώρες απασχόλησης 

τεχνικών και θα πραγματοποιούνται για τα παρακάτω είδη αναλυτικά με τις χρεώσεις ως εξής:

Α.
Α. Μοντέλο μηχ/τος

Σειριακός 
αριθμός 

φωτοτυπικού

Κόστος 
φωτοτυπιών

Πλήθος 
αντιγράφων Σύνολο Πάγιο / 

έτος
Μερικό 
σύνολο

1 3322562623 63.000 438,48 144,88 583,36
2 3322559215 63.000 438,48 144,88 583,36
3 3322562534 63.000 438,48 144,88 583,36
4 3322567986 63.000 438,48 144,88 583,36
5

Ασπρόμαυρο πολυμηχάνημα  
XEROX WorkCentre 5325V_S

3322567064

6,96 € / 1.000 
αντίγραφα

63.000 438,48 144,88 583,36
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6 3322569105 63.000 438,48 144,88 583,36
7 3259913020 63.000 875,70 86,94 962,64
8 3259902974 63.000 875,70 86,94 962,64
9 3259917645 63.000 875,70 86,94 962,64

10

Ασπρόμαυρο 
Φωτοαντιγραφικό Μηχάνημα 

XEROX WorkCentre 
3325V_DNM 3259917610

13,90 € / 
1.000 

αντίγραφα
63.000 875,70 86,94 962,64

11 3338091442 63.000 448,56 148,40 596,96

12 3338091485 63.000 448,56 148,40 596,96

13 3338091418 63.000 448,56 148,40 596,96
14 3338090012

7,125 € / 
1.000 

αντίγραφα
63.000 448,56 148,40 596,96

15

Ασπρόμαυρο πολυμηχάνημα 
Xerox WorkCentre 5325V_S

5325V-F

3338065565 7,12 € / 1.000 
αντίγραφα 63.000 448,56 148,40 596,96

16 3390777689 63.000 440,37 0,00 440,37
17 3390777727 63.000 440,37 0,00 440,37
18 3390777794 63.000 440,37 0,00 440,37
19 3390778049 63.000 440,37 0,00 440,37
20

Ασπρόμαυρο πολυμηχάνημα  
XEROX WorkCentre Β7001V_S

3390778065

6,99 € / 1.000 
αντίγραφα

63.000 440,37 0,00 440,37
Ασπρόμαυρες

: 5,55 € / 
1.000 

αντίγραφα

63.000 349,65

Έγχρωμες Α4: 
55,43 € / 

1.000 
αντίγραφα

3.000 166,2921 Έγχρωμο πολυμηχάνημα  
XEROX WorkCentre C8001V_T 3717790633

Έγχρωμες Α3: 
94,24 € / 

1.000 
αντίγραφα

3.000 282,72

0,00 798,66

22 3390804503 63.000 440,37 440,37
23 3390802853 63.000 440,37 440,37
24

Ασπρόμαυρο πολυμηχάνημα 
Xerox WorkCentre B7025V-S

3390804406

6,99 € / 1.000 
αντίγραφα

63.000 440,37
0,00

440,37
Μερικό σύνολο: 14.657,14
Φ.Π.Α. 24 %: 3.517,71
Γενικό σύνολο: 18.174,85

Στα αναλώσιμα υλικά δεν περιλαμβάνεται το χαρτί και τυχόν συρραπτικά. Η τιμολόγηση πραγματοποιείται 

σε 6-μηνιαία βάση και λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική παραγωγή των συσκευών για το συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα.

Άρθρο 1. – Υποχρεώσεις «Εταιρείας».

Η «Εταιρεία» αναλαμβάνει τις υπηρεσίες συντήρησης, επισκευής και υποστήριξης των φωτοτυπικών 

μηχανημάτων XEROX με τους κατωτέρω όρους:

• Αναλαμβάνει την πλήρη τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού με έξοδά της και θα διαθέτει  χωρίς καμιά 

επιπλέον επιβάρυνση του «Πελάτη» τα απαιτούμενα υλικά και ανταλλακτικά για την καλή λειτουργία 

του, με εξαίρεση τα χαρτιά, διαφάνειες, δισκέττες, συρραπτικά.
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• Θα αποκαθιστά τις βλάβες που προέρχονται από την κανονική λειτουργία και χρήση  του εξοπλισμού και 

θα αντικαθιστά τα ανταλλακτικά και μέρη που κατά την   κρίση της απαιτούνται –κατά περίπτωση- για 

την καλή λειτουργία του.

• Θα είναι υπεύθυνη για την επίλυση όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τον εξοπλισμό, εκτός των 

θεμάτων συνδεσιμότητας με το δίκτυο και λειτουργίας λογισμικών εφαρμογών, τα οποία θα 

αντιμετωπίζονται από τον «Πελάτη».

• Δεν ευθύνεται για βλάβες του εξοπλισμού οι οποίες προήλθαν από αμέλεια, κακό χειρισμό, ανωτέρα 

βία, επισκευή από μη ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της  «Εταιρείας», ή χρήση μη γνήσιων 

αναλωσίμων της «Εταιρείας» και μη κατάλληλου ξηρογραφικού χαρτιού. Οποιαδήποτε τέτοια βλάβη θα 

αποτελεί αντικείμενο  επιπρόσθετης χρέωσης.

• Θα παρέχει τις υπηρεσίες συντήρησης του εξοπλισμού κατά τις εργάσιμες  ώρες και ημέρες (Δευτέρα 

έως Παρασκευή).  Για οποιαδήποτε απαίτηση του    «Πελάτη» για  παροχή υπηρεσιών  πέραν των ωρών 

αυτών θα προηγείται η  σύμφωνη γνώμη της «Εταιρείας»  και για την οποία, σε κάθε περίπτωση, θα  

χρεώνεται ιδιαίτερα  ο «Πελάτης».

• Δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε καθυστέρηση η οποία προέρχεται από ανωτέρα βία, απεργία ή άλλα 

γεγονότα εκτός ελέγχου της, καθώς και για οποιαδήποτε αποζημίωση ή διαφυγόντα κέρδη του 

«Πελάτη» από οποιαδήποτε αιτία.

• Θα διατηρήσει την πολιτική της να μη διαφοροποιεί την ποιότητα της   παρεχόμενης  τεχνικής 

εξυπηρέτησης.

• Δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τεχνική εξυπηρέτηση η οποία κατέστη   αναγκαία εξ αιτίας 

αντικανονικής χρήσης του εξοπλισμού, όπως ατυχήματα, αμέλεια, δόλο   του «Πελάτη»  ή των 

υπαλλήλων του, ή από προσθήκες ή τροποποιήσεις που έγιναν  χωρίς την έγγραφη έγκριση της 

«Εταιρείας» ή από την μη  τήρηση των τεχνικών  προδιαγραφών για την εγκατάσταση, λειτουργία και  

συντήρηση του εξοπλισμού.  Στις περιπτώσεις αυτές η σύμβαση αδρανεί μέχρις ότου ο εξοπλισμός 

επανέλθει με φροντίδα και έξοδα του «Πελάτη» στην προηγούμενη κατάστασή του.

• Θα δικαιούται να εισέρχεται στις εγκαταστάσεις του «Πελάτη» κατά τις ώρες εργασίας αυτού με σκοπό 

την επιθεώρηση, συντήρηση, έλεγχο της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού, ή της λήψης των ενδείξεων 

των τυχόν μετρητών. 

• Σε καμιά περίπτωση παράλειψη ή καθυστέρηση της «Εταιρείας» να ασκήσει  νόμιμα ή συμβατικά 

δικαιώματά της, δεν θα μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά.

• Διατηρεί το δικαίωμα προσωρινής διακοπής των παροχών της που ορίζονται   στο παρόν ή ακόμα και 

οριστικής καταγγελίας της σύμβασης, σε περίπτωση που ο «Πελάτης» καθυστερεί την έγκαιρη 
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αποπληρωμή των υποχρεώσεών του προς την «Εταιρεία», οι οποίες προέρχονται από την παρούσα 

σύμβαση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία.

• Θα παρέχει χωρίς καμιά επιβάρυνση του «Πελάτη» τις τροποποιήσεις στον εξοπλισμό, οι οποίες 

ορίζονται από αυτή σαν «Δωρεάν Βελτιώσεις».

• Κάθε μορφής και έκτασης ευθύνη της «Εταιρείας» από την παρούσα σύμβαση και του νόμου και κάθε 

αξίωση του «Πελάτη» από την ποιότητα της παρεχόμενης τεχνικής συντήρησης, αίρεται αυτοδικαίως 

από την στιγμή που η «Εταιρεία» προσφερθεί εκ  νέου και προβεί εντός του απολύτου αναγκαίου 

χρόνου την απαιτούμενη ενέργεια τεχνικής συντηρήσεως αδαπάνως για τον «Πελάτη».

• Η είσπραξη των αμοιβών για την παροχή της τεχνικής υποστήριξης θα πραγματοποιείται και θα 

επιδιώκεται πάντοτε αυτοτελώς, με βάση τα εκδιδόμενα τιμολόγια. Κάθε καταβολή συμφωνείται ότι 

άγεται κατά προτεραιότητα σε πίστωση των τιμολογίων που εκδίδονται με βάση την παραγωγή 

αντιγράφων / εκτυπώσεων και ακολούθως σε πίστωση των παλαιοτέρων τιμολογίων.

• Σε κατάλληλες περιπτώσεις, η «Εταιρεία» θα επιχειρεί την εξ αποστάσεως υποστήριξη του χρήστη με την 

τηλεφωνική υποστήριξη από εξειδικευμένο τεχνικό. Αυτό θα απαιτεί από το χρήστη να εκτελεί ορισμένες 

απλές δοκιμές επί της συσκευής σύμφωνα με τις οδηγίες του τεχνικού προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι 

η βλάβη δεν μπορεί να ξεπεραστεί με απλές ενέργειες του ίδιου.

Άρθρο 2. – Υποχρεώσεις «Πελάτη».

• Ο «Πελάτης» υποχρεούται  να κάνει καλή χρήση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις κάθε φορά 

παρεχόμενες οδηγίες χρήσης και τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού.

• Ο «Πελάτης» θα φροντίζει  ώστε η περιοχή εγκατάστασης και γενικά τα σημεία προσπέλασης και η 

παροχή ηλεκτρικού ρεύματος να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού.

• Ο «Πελάτης» δεν θα μετακινεί τον εξοπλισμό εντός ή εκτός των εγκαταστάσεών του. Μπορεί όμως με 

έγγραφη αίτησή του και με προθεσμία 10 ημερών, να ζητήσει από την «Εταιρεία» την μετακίνησή του με 

έξοδά του, εκτός αν οι συμβαλλόμενοι συμφωνήσουν διαφορετικά.

• Ο «Πελάτης» θα εξοφλεί όλα τα τιμολόγια που θα εκδίδονται βάσει της παρούσας σύμβασης και θα 

πραγματοποιεί την εξόφληση στην αρχή του μήνα και θα περιλαμβάνει την πάγια χρέωση της περιόδου 

αυτής και την τυχόν αξία των αντιγράφων που έχουν παραχθεί μέχρι την ημερομηνία της τιμολόγησης, 

τα δε σχετικά τιμολόγια θα εξοφλούνται εντός 10 ημερών από την ημερομηνία έκδοσής τους.  

Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εξόφληση αυτών των τιμολογίων θα δίνει  αυτόματα το δικαίωμα στην  

«Εταιρεία»  να χρεώνει τόκους  υπερημερίας, με επιτόκιο το εκάστοτε ανώτατο νόμιμο επιτόκιο 

υπερημερίας.
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• Ο «Πελάτης» δεν μπορεί να κάνει ή να επιτρέπει με οποιονδήποτε τρόπο ρύθμιση, συντήρηση ή 

τροποποίηση του εξοπλισμού από πρόσωπα μη εξουσιοδοτημένα από την «Εταιρεία», οφείλει δε να 

διατηρεί τις επιγραφές, τις πινακίδες και τους μετρητές αναλλοίωτους.

• Ο «Πελάτης» θα χρησιμοποιεί γνήσια αναλώσιμα της «Εταιρείας» και κατάλληλο ξηρογραφικό χαρτί, με 

την επιφύλαξη ότι η «Εταιρεία»:

1. Δεν ευθύνεται για βλάβες του εξοπλισμού οι οποίες προήλθαν από αμέλεια, κακό χειρισμό, 

ανωτέρα βία, επισκευή από μη ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της  «Εταιρείας»,  ή χρήση μη 

γνήσιων αναλωσίμων   της «Εταιρείας» και μη κατάλληλου ξηρογραφικού χαρτιού. Οποιαδήποτε 

τέτοια βλάβη θα αποτελεί αντικείμενο  επιπρόσθετης χρέωσης.

2. Δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τεχνική εξυπηρέτηση η οποία κατέστη   αναγκαία εξ αιτίας 

αντικανονικής χρήσης του εξοπλισμού, όπως ατυχήματα, αμέλεια, δόλο του «Πελάτη» ή των 

υπαλλήλων του, ή από προσθήκες ή τροποποιήσεις που έγιναν  χωρίς την έγγραφη έγκριση της  

«Εταιρείας» ή από την μη  τήρηση των τεχνικών  προδιαγραφών για την εγκατάσταση, 

λειτουργία και  συντήρηση του εξοπλισμού.  Στις περιπτώσεις αυτές η σύμβαση αδρανεί μέχρις 

ότου ο εξοπλισμός επανέλθει με φροντίδα και έξοδα του «Πελάτη» στην προηγούμενη 

κατάστασή του.

• Ο «Πελάτης» θα διαθέτει τουλάχιστον ένα εκπαιδευμένο χειριστή.

• Σε περίπτωση που η χρέωση της Τεχνικής Συντήρησης γίνεται ανά αντίγραφο /μέτρο / εκτύπωση, τότε 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να γνωστοποιεί στην «Εταιρεία» τις ενδείξεις των μετρητών, οποτεδήποτε 

αυτές του ζητηθούν.

• Ο «Πελάτης» απαγορεύεται ρητά να χρησιμοποιεί το όνομα, τα εμπορικά σήματα ή λογότυπα της 

«Εταιρείας» για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή της.

• Σε περίπτωση που ο «Πελάτης» είναι (ή γίνει κατά την διάρκεια της σύμβασης) χρήστης εξοπλισμού 

XEROX  ίδιου ή παρόμοιου τύπου με τον εξοπλισμό  που θα συντηρείται βάσει της παρούσας σύμβασης, 

τότε και ο εξοπλισμός αυτός πρέπει υποχρεωτικά να καλύπτεται με σύμβαση Συντήρησης μέσω της 

«Εταιρείας».

• Σε περίπτωση που ο εξοπλισμός είναι (software) η περιλαμβάνει  ενσωματωμένο  λογισμικό και ο 

«Πελάτης» επιθυμεί υπηρεσίες εφαρμογές που σχετίζονται με την αναβάθμιση η επέκταση των 

δυνατοτήτων του εξοπλισμού  αυτού και δεν αναφέρονται παραπάνω, τότε οι υπηρεσίες αυτές θα 

αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερης χρέωσης.

• Ο «Πελάτης»  συμφωνεί να επιστρέφει τα χρησιμοποιημένα αναλώσιμα μετά την εξάντλησή τους (η 

περισυλλογή αποτελεί ευθύνη της XEROX). Συστηματική και κατ' εξακολούθηση  αδυναμία τήρησης του 
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παραπάνω όρου δίνει στη XEROX το δικαίωμα να διακόψει τη δωρεάν παροχή αναλωσίμων ή / και 

τεχνικής υποστήριξης.

• Σε περίπτωση που ο εξοπλισμός έχει την δυνατότητα αποστολής ενδείξεων μετρητών με ηλεκτρονικό 

τρόπο στην «Εταιρεία», o «Πελάτης» συναινεί στην ενεργοποίηση αυτής της δυνατότητας.

Άρθρο 3 – Νομικό πλαίσιο σύμβασης.

Η παρούσα σύμβαση είναι ολική συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και οποιαδήποτε άλλη 

προφορική η γραπτή δέσμευση είναι χωρίς αντικείμενο    και δεν δεσμεύει την «Εταιρεία». Κάθε τροποποίηση ή 

παραίτηση από τους όρους της παρούσας σύμβασης, θα αποδεικνύεται εγγράφως και θα είναι έγκυρη εφ’ όσον 

φέρει τις υπογραφές των νομίμων εκπροσώπων της «Εταιρείας» και του  «Πελάτη», με εξαίρεση το δικαίωμα 

προσωρινής διακοπής των παροχών της που ορίζονται   στο παρόν ή ακόμα και οριστικής καταγγελίας της 

Σύμβασης, σε περίπτωση που ο «Πελάτης» καθυστερεί την έγκαιρη αποπληρωμή των υποχρεώσεών του προς 

την «Εταιρεία, οι οποίες προέρχονται από την παρούσα σύμβαση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία.

H παρούσα σύμβαση διέπεται από τους νόμους που ισχύουν κάθε φορά στην Ελλάδα και οποιαδήποτε 

διαφορά προκύψει από αυτή θα υπάγεται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.

Άρθρο 4 – Εκχώρηση/Μεταβίβαση δικαιωμάτων σύμβασης.

Η «Εταιρεία» 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.

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

Η «Εταιρεία» 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 5 – Διάρκεια σύμβασης.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες και θα ισχύσει από 01/101/2022.

Άρθρο 6 – Λοιποί όροι της σύμβασης.

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

ισχύουν με τους υπόλοιπους όρους της είναι:

1. Η με αριθμ. 168/2021  μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου Δυναμικού.

2. Η προσφορά της «Εταιρείας».

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

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

              

  Για τον «Πελάτη»           Για την «Εταιρεία»
           Ο Δήμαρχος Αχαρνών

   Σπυρίδων Βρεττός              Χρήστος Παπουτσής




		2021-12-31T09:26:28+0200


		2021-12-31T09:28:30+0200
	NIKOLAOS GEORGIOS GKAGKASTATHIS




