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ΣΥΜΒΑΣΗ

Στις Αχαρνές, σήμερα 30 του μήνα Δεκεμβρίου, του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., 

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 

«Εργοδότης» και

2. ο κος Εμμανουήλ Καλανόψης, κάτοχος του με αρ. ΑΑ 035040/09-12-2004/Τ.Α. Αχαρνών/ 

Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «Καλανόψης 

Εμμανουήλ – Λημνιός Ευστράτιος Ο.Ε.» (Α.Φ.Μ. 997832558, Δ.Ο.Υ.: Αγ. Αναργύρων, Έδρα: 

Σποράδων 3, 136 77 Αχαρνές), σύμφωνα με το από 15/05/2010 καταστατικό της εταιρείας,  

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

5. Την με αριθμ. 103/2021 μελέτη της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης .

6. Το με αριθμ. πρωτ. 55152/30-11-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, 

που αφορά στην ανάγκη των υπηρεσιών μεταφοράς & φιλοξενίας αδέσποτων ζώων.

7. Το με αριθμ. πρωτ. 57156/06-12-2021 τεκμηριωμένο αίτημα προς το Τμήμα Προϋπολογισμού 

– Απολογισμού & Οικονομικής Πληροφόρησης για την έκδοση απόφασης ανάληψης 

υποχρέωσης.

8. Την με αριθμ. πρωτ. 58781/09-12-2021 απόφαση Δημάρχου, που αφορά στην με αριθμ. Α-

1061/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: ΨΛΒΠΩΨ8-ΤΙ4) για τη διάθεση πίστωσης 
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συνολικού ποσού 9.999,36 €, σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.010, προϋπολογισμού εξόδων του 

Δήμου, οικονομικού έτους 2021, για την ανωτέρω παροχή.

9. Tην με αριθμ. 1760 και με αριθμ. πρωτ. 59606/10-12-2021 Απόφαση Αντιδημάρχου, που 

αφορά στη  έγκριση της ανωτέρω μελέτης, στην διενέργεια με απευθείας ανάθεση της 

ανωτέρω παροχής υπηρεσιών και στον ορισμό υπαλλήλου για την αξιολόγηση των 

προσφορών.

10. Tην με αριθμ. πρωτ. 60267/13-12-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για υποβολή 

προσφοράς.

11. Την με αριθμ. πρωτ. 64202/21-12-21 προσφορά της εταιρείας «Καλανόψης Εμμανουήλ – 

Λημνιός Ευστράτιος Ο.Ε.».

12. Το με αριθμ. πρωτ. 65977/23-12-2021 πρακτικό αξιολόγησης του αρμοδίου υπαλλήλου.

13. Την με αριθμ. 1820 και με αριθμ. πρωτ. 667171/24-12-2021 απόφαση Αντιδημάρχου 

Οικονομικών Υπηρεσιών (ΑΔΑ: 6ΦΠΥΩΨ8-ΔΡΙ) που αφορά στην ανάθεση των υπηρεσιών 

μεταφοράς & φιλοξενίας αδέσποτων ζώων, στην εταιρεία «Καλανόψης Εμμανουήλ – Λημνιός 

Ευστράτιος Ο.Ε.».

14. Την με αριθμ. πρωτ. 66877/28-12-2021 πρόσκληση υπογραφής σύμβασης.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

στο δεύτερο των συμβαλλομένων «Ανάδοχο» τις υπηρεσίες μεταφοράς και φιλοξενίας αδέσποτων ζώων, 

συνολικού ποσού 9.999,36  €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και αναλυτικά ως εξής:

α/α Είδος υπηρεσίας Ποσότητα 
(σε ημέρες) Τιμή μονάδας Σύνολο

1 Φιλοξενία- Διατροφή. 672 12,00 8.064,00
Μερικό σύνολο: 8.064,00
Φ.Π.Α. 24%: 1.935,36
Γενικό σύνολο: 9.999,36 

Ο «Ανάδοχος» αναλαμβάνει τις υπηρεσίες με τους κατωτέρω όρους:

Άρθρο 1

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

επιτροπής παραλαβής του «Εργοδότη», που θα συντάξει και το σχετικό πρωτόκολλο.

Άρθρο 2.

Στις υποχρεώσεις του «Αναδόχου» περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες περισυλλογής και μεταφοράς 

αδέσποτων ζώων (ή σπανιότερα και των δεσποζόμενων) εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, όπως 

επίσης η φιλοξενία και διατροφή τους.

Οι περιπτώσεις αφορούν ζώα που είναι:
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-σε οίστρο.

- τραυματισμένα, πολύ άρρωστα ή σε φάση αποθεραπείας.

- κουτάβια (<5μηνών).

- επιθετικά ζώα.

- λοιπές περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητη η φιλοξενία ζώου.

- ανευρεθέντα δεσποζόμενα.

Άρθρο 3.

Ο «Ανάδοχος» είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τις υπηρεσίες μεταφοράς και φιλοξενίας αδέσποτων 

ζώων μετά από έγγραφη εντολή της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου.

Ο «Ανάδοχος» υποχρεούται σε κάθε τιμολόγιο να επισυνάπτει τις έγγραφες εντολές  της Δ/νσης 

Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου. 

Άρθρο 4.

Ο «Ανάδοχος» 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 4.

Ο «Ανάδοχος» 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 5.

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

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

Άρθρο 6.

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. 103/2021 μελέτη.

2. Οι τεχνικές προδιαγραφές.

3. Η προσφορά του «Αναδόχου».

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

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

            
Για τον «Εργοδότη»     Για τον «Ανάδοχο»

                  Ο Δήμαρχος

  Σπυρίδων Βρεττός                   Εμμανουήλ Καλανόψης
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