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ΣΥΜΒΑΣΗ

Στις Αχαρνές σήμερα 23, του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη 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 

«Προμηθευόμενος» και

2. Η κα Φανή Ζαχαριάδη, με Α.Φ.Μ.: 067580924, Δ.Ο.Υ.: Αγίων Αναργύρων, Έδρα: Λ. Καραμανλή 113, 

Τ.Κ.– 13677 Αχαρνές), κάτοχος του με αριθμ. ΑΕ519305/16-04-2007/Τ.Α. Αχαρνών/Δελτίου 

Αστυνομικής Ταυτότητας, που θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα  «Προμηθεύτρια», 

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

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

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

2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008.

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 22, του Ν. 4441/2016.

5. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018.

6. Την με αριθμ. 166/2021 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου.

7. Το με αριθμ. πρωτ. 46951/09-11-2021 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, που αφορά 

στην ανάγκη της προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού (γεωργικών μηχανημάτων) & εργαλείων.

8. Το με αριθμ. πρωτ. 47925/12-11-2021 τεκμηριωμένο αίτημα στο Τμήμα Προϋπολογισμού – 

Απολογισμού & Οικονομικής Πληροφόρησης για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

9. Την με αριθμ. πρωτ. 50762/22-11-2021 απόφαση Δημάρχου, που αφορά στην με αριθμ. Α-1020 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: Ω18ΕΩΨ8-00Ν) για τη διάθεση πίστωσης συνολικού 

ποσού 24.787,60 €, σε βάρος του Κ.Α. 35-7131.001, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, 

οικονομικού έτους 2021, για την ανωτέρω προμήθεια.

10. Την με αριθμ. πρωτ. 50765/22-11-2021 απόφαση Δημάρχου, που αφορά στην με αριθμ. Α-1022 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: 64ΚΖΩΨ8-6ΗΥ) για τη διάθεση πίστωσης συνολικού 

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

  

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Βαθμός Προτ.: «Κοινός» 
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ποσού 9.994,40 €, σε βάρος του Κ.Α. 35-7135.001, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού 

έτους 2021, για την ανωτέρω προμήθεια.

11. Την με αριθμ. 1701 και με αριθμ. πρωτ. 51647/23-11-2021 απόφαση Αντιδημάρχου, που αφορά στη 

διενέργεια της ανωτέρω προμήθειας, στην έγκριση της ανωτέρω μελέτης και στον ορισμό αρμοδίου 

υπαλλήλου για την αξιολόγηση των προσφορών.

12. Την με αριθμ. πρωτ. 51848/23-11-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

13. Την με αριθμ. πρωτ. 61376/15-12-2021 προσφορά  της κας Φανής Ζαχαριάδη.

14. Το με αριθμ. πρωτ. 62406/16-12-2021 πρακτικό αξιολόγησης του αρμοδίου υπαλλήλου.

15. Την με αριθμ. 1782 και με αριθμ. πρωτ. 63344/20-12-2021 απόφαση Αντιδημάρχου, που αφορά 

στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού και εργαλείων, στην κα Φανή 

Ζαχαριάδη.

16. Την με αριθμ. πρωτ. 64374/21-12-2021 πρόσκληση υπογραφής σύμβασης.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

στη δεύτερη των συμβαλλομένων «Προμηθεύτρια», την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και 

εργαλείων, συνολικού ποσού 34.423,02 €, συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 24 % και αναλυτικά ως εξής:

ΟΜΑΔΑ Α' -  Γεωργικά μηχανήματα 
 

α/α Περιγραφή είδους Ποσότητα                
(σε τεμ.)

Τιμή 
μονάδας Σύνολο               

1 Θαμνοκοπτικό - χορτοκοπτικό βενζινοκίνητο 
επαγγελματικό 3,3 hp 9 560,00 5.040,00

2 Φυσητήρας φύλλων χειρός επαγγελματικός 1,15 hp 5 280,00 1.400,00
3 Κονταροαλυσοπρίονο 1,35 hp 8 441,00 3.528,00
4 Κονταροαλυσοπρίονο (ανοιγόμενο) 1,35 hp 3 570,00 1.710,00
5 Ψαλίδι μπορντούρας 0,8 hp (75 cm ) 1 510,00 510,00
6 Ψαλίδι μπορντούρας 0,8 hp (60 cm ) 3 450,00 1.350,00
7 Κονταροψάλίδο μπορντούρας 1,35 hp 1 650,00 650,00
8 Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο 2 hp 4 270,00 1.080,00
9 Αλυσοπρίονo 3,2 hp 4 420,00 1.680,00

10 Αλυσοπρίονο 6,8 hp 2 1.020,00 2.040,00
11 Γεωτρύπανο - τριβέλα 2,1 hp 1 550,00 550,00
12 Αρίδα γεωτρύπανου efco TR 1551          10 X 100 cm 1 90,00 90,00
13 Αρίδα γεωτρύπανου efco TR 1551          15 X 100 cm 1 95,00 95,00
14 Αρίδα γεωτρύπανου efco TR 1551          20 X 100 cm 1 105,00 105,00

Μερικό σύνολο ομάδας "Α": 19.828,00
Φ.Π.Α. 24 %: 4.758,72
Γενικό σύνολο ομάδας "Α": 24.586,72
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ΟΜΑΔΑ Β' - Εργαλεία
  

α/α Περιγραφή είδους Ποσότητα                
(σε τεμ.)

Τιμή 
μονάδας Σύνολο               

1 Εργαλειοθήκη (κασετίνα)  70 τεμαχίων 2 45,00 90,00
2 Χειροπρίονο για κοντάρι 20 17,00 340,00
3 Κασμάς 2kgr (με στειλιάρι) 5 11,50 57,50

4 Ψαλίδι Κορυφής δέντρων 25mm  (για κάμπιες) με 
Πριόνι 10 14,00 140,00

5 Τηλεσκοπικό κοντάρι 4,5m 5 30,00 150,00

6 Μεταλλική σκούπα φύλλων (χτένα) με στειλιάρι, 
ρυθμιζόμενη   

200 14,00 2.800,00

7 Χειροψάλιδο κλαδέματος 8 1/2″ 80 12,00 960,00
8 Καρότσι μεταφοράς (οικοδομικό) βαρέως τύπου 350 kg 3 60,00 180,00
9 Στειλιάρια (Διάφορα) 80 4,50 360,00

10 Τσάπα στενή τετράγωνη βαρέως τύπου  (με στειλιάρι) 20 9,00 180,00
11 Τσάπα στρογγυλή (με στειλιάρι) 20 9,00 180,00
12 Σκαλιστήρι δίχαλο βαρέως τύπου (με στειλιάρι) 20 7,00 140,00
13 Πιρούνα (με στειλιάρι) 10 7,50 75,00

14 Φτυάρι Περιθωρίων - φυτέματος (πατόφτυαρο) με 
στειλιάρι

10 11,00 110,00

15 Φτυάρι (με στειλιάρι) 20 6,00 120,00
16 Τσουγκράνα βαρέως τύπου (με στειλιάρι) 40 8,00 320,00
17 Φαράσι μεταλλικό γαλβανιζέ με κοντάρι 40 6,00 240,00
18 Σκούπα χορτάρινη 6 ραφών με κοντάρι (800 gr.) 150 6,00 900,00
19 Ταινία Σήμανσης Κόκκινη-Άσπρη  70mm X 200m 100 3,10 310,00
20 Μπουζόκλειδα (Διάφορα) 100 2,80 280,00

Μερικό σύνολο ομάδας "Β": 7.932,50
Φ.Π.Α. 24 %: 1.903,80
Γενικό σύνολο ομάδας "Β": 9.836,30

Μερικό σύνολο ομάδας "Α" + "Β": 27.760,50
Φ.Π.Α. 24 %: 6.662,52
Γενικό σύνολο ομάδας "Α" + "Β": 34.423,02

Η «Προμηθεύτρια» αναλαμβάνει την προμήθεια με τους κατωτέρω όρους:

Άρθρο 1.

Η πληρωμή θα γίνει μετά την παράδοση της προμήθειας, η οποία θα παραδοθεί τμηματικά ή στο 

σύνολό της, από την «Προμηθεύτρια», ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής του 

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

Άρθρο 2.

Η «Προμηθεύτρια» οφείλει να μεταφέρει με δαπάνη του, την προμήθεια σε χώρο που θα του 

υποδειχθεί εντός δέκα (10) ημερών μετά την έκδοση εντολής παραγγελίας από το Τμήμα Προμηθειών.

Άρθρο 3.
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Η «Προμηθεύτρια» εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο των συμφωνηθέντων τιμών.

Άρθρο 4.

Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών εξετάζεται η καταλληλότητα αυτών και η 

συμμόρφωσή τους με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα όλης ή 

μέρους της ποσότητας του κάθε είδους, ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτής. 

Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ειδοποίησή του σε αντικατάσταση της τυχόν 

ακατάλληλης ποσότητας, η Υπηρεσία δικαιούται κατά την κρίση της να προβεί στην απόρριψη των ειδών ή 

στη μείωση του τιμήματος. Το συγκεκριμένο ποσοστό θα εγκρίνει με απόφασή του το Δημοτικό 

Συμβούλιο. Επίσης, εάν η «Προμηθεύτρια» αδυνατεί να αντικαταστήσει την ακατάλληλη ποσότητα άμεσα, 

τότε μπορεί να γίνει η προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο και θα καταλογιστεί η δαπάνη στην 

«Προμηθεύτρια».

Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακαταλλήλων προϊόντων και αποστολής στην 

Υπηρεσία των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν την Η «Προμηθεύτρια».

Άρθρο 5.

Ο χρόνος εγγύησης των ειδών για τις ομάδες «Α» & «Β» θα είναι τουλάχιστον ένα (1) έτος και θα 

ισχύει από την ημερομηνία παράδοσης και τιμολόγησης των ειδών. Κάθε βλάβη που θα παρουσιαστεί 

μέσα στο χρονικό διάστημα της εγγύησης και θα οφείλεται στην κακή ποιότητα ή στην ελαττωματική 

κατασκευή, πρέπει να αντικαθίσταται από την «Προμηθεύτρια» μέσα σε πέντε (5) το πολύ ημέρες αφότου 

ειδοποιηθεί από τον Δήμο. 

Άρθρο 6.

Αν η  «Προμηθεύτρια» καθυστερήσει για οποιοδήποτε λόγο την παράδοση στον Δήμο έστω και ενός 

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

τμήματός του) πέραν από το συμφωνούμενο στο άρθρο 2 χρόνο και εφόσον η καθυστέρηση υπερβαίνει 

τις δέκα  (10) ημέρες πέραν της ορισθείσης προθεσμίας, τότε η «Προμηθεύτρια» 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 Δήμου ή σε ανωτέρα βία η 

προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. Η «Προμηθεύτρια» για αυτή 

την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση από το Δήμο, άλλως ρητώς δηλώνει ότι 

παραιτείται τώρα κάθε σχετικού δικαιώματος ή αξίωσής του.

Άρθρο 7.

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

Άρθρο 8.

Η «Προμηθεύτρια» 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.
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Η παρούσα σύμβαση ισχύει από την ημέρα υπογραφής της και για χρονικό διάστημα δώδεκα  (12) 

μηνών.

Άρθρο 9.

Η «Προμηθεύτρια» 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 10.

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. 166/2021 μελέτη. 

2. Η προσφορά της «Προμηθεύτριας».

Η «Προμηθεύτρια» 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 «Προμηθευόμενο»                   Για την «Προμηθεύτρια»
                        Ο Δήμαρχος
                      

               Σπυρίδων Βρεττός                     Φανή Ζαχαριάδη
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