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

 ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
 Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός»
 Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές»

ΣΥΜΒΑΣΗ

Στις Αχαρνές σήμερα 27, του μηνός Μαΐου, του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 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 Μιχαηλίδης Ιωάννης, με Α.Φ.Μ.: 027743643, Δ.Ο.Υ.: Αγίων Αναργύρων και έδρα στην οδό Ν. 

Τσίγκου 29, 136 71 Αχαρνές – Αττικής, κάτοχος του με αριθμ. ΑΒ 667043 /29-11-2006, Τ.Α. 

Αχαρνών, Δελτίου Ταυτότητας, που θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα «Ανάδοχος», 

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 αρ. πρωτ. 7169/4-8-2021 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με την 

οποία ο Δήμος μας κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, λόγω των 

πρόσφατων πυρκαγιών του Αυγούστου 2021.

8. Την με αρ. πρωτ. 628/28-1-2022 απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 

Ω2ΑΙ46ΝΠΙΘ-ΦΣΧ) παράταση διότι δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο της διαχείρισης των συνεπειών 

που προέκυψαν από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την 3η-8-2021.
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9. Την υπ’ αριθμ. 162/2021 μελέτη, με τίτλο «Εργασίες κατασκευής σκελετού, κάλυψης & μόνωσης 

στέγης του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Βαρυμπόμπης», συνολικού προϋπολογισμού 7.192,00 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.

10. Το με αρ. πρωτ. 36442/18-04-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίες, που αφορά στην 

ανάγκη των εργασιών κατασκευής σκελετού, κάλυψης & μόνωσης στέγης του Εκπολιτιστικού 

Συλλόγου Βαρυμπόμπης.

11. Το με αριθμ. πρωτ. 36540/18-04-2022 τεκμηριωμένο αίτημα για την έκδοση Απόφασης Ανάληψης 

Υποχρέωσης..

12. Την με αριθμ. πρωτ. 37415/20-04-2022 απόφαση Δημάρχου, που αφορά στην με αριθμ. Α-

426/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: 6ΟΩΤΩΨ8-2ΦΒ) για τη διάθεση πίστωσης 

συνολικού ποσού 7.192,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.024, του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2022, για τις ανωτέρω εργασίες.

13. Την με αρ. 238/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην έγκριση της 

προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση και της ανωτέρω μελέτης και στην 

συγκρότηση επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

14. Την με αρ. πρωτ. 39905/04-05-2022 πρόσκληση υποβολής προσφοράς προς τον κύριο Μιχαηλίδη 

Γεωργ. Ιωάννη.

15. Την με αρ. πρωτ. 42494/11-05-2022 οικονομική προσφορά του κύριου Μιχαηλίδη Γεωργ. Ιωάννη.

16. Το με αρ. πρωτ. 44462/17-05-2022 πρακτικό της Επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση.

17. Την με αρ. 275/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Α.Δ.Α.Μ.: 22AWRD010619738), που 

αφορά στην επικύρωση του ανωτέρω πρακτικού και στην ανάθεση των εργασιών κατασκευής 

σκελετού, κάλυψης & μόνωσης στέγης του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Βαρυμπόμπης  στον κ. 

Μιχαηλίδη Γεωργ. Ιωάννη,

18. Την με αρ. πρωτ. 48661/26-05-2022 πρόσκληση υπογραφής σύμβασης προς τον κ. Μιχαηλίδη 

Γεωργ. Ιωάννη.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

στο δεύτερο των συμβαλλομένων «Ανάδοχο», τις εργασίες κατασκευής σκελετού, κάλυψης & μόνωσης 

στέγης του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Βαρυμπόμπης, συνολικού ποσού 7.192,00 €, συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24 % και αναλυτικά σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Κόστος κατασκευής
(υλικά και εργασία) €
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1.

Δοκάρια  (ψαλίδια) 8Χ15  cm, 25 τεμ. 
4,50 m. πλανισμένα  ανά  70cm  βιδωτά  
στο  μπετόν  με στριφώνια  γαλβανιζέ  
και  μεταλλικές  βάσεις.

1 1.700,00

2.
Επικάλυψη  σε  όλη  την  επιφάνεια  με  
ραμποτέ  50 m² Σουηδικό  διαστάσεων 
14,00  x 1,6 cm  

1 1.300,00

3.
Πιχάκια  3x1,5 cm σύμφωνα με τα 
δοκάρια.(προστασία τρυπήματος 
μεμβράνης).

4. Ιταλική αναπνέουσα  μεμβράνη  205 kg  
με  επικάλυψη  15 cm

5. Καδρόνια 3,5x 5    ανά  36 cm για  την 
τοποθέτηση  των  κεραμιδιών

1 900,00

6. Θερμομόνωση   FIBRAN  πάχος  5  cm 1 900,00

7. Κεραμίδια  ρωμαϊκά  μπεζ.  1 1.000,00

Μερικό σύνολο 5.800,00

ΦΠΑ 24 % 1.392,00

Γενικό σύνολο            7.192,00

Ο «Ανάδοχος» αναλαμβάνει τις εργασίες Κατασκευής Σκελετού, Κάλυψης και Μόνωσης Στέγης του 

Εκπολιτιστικού Συλλόγου Βαρυμπόμπης, ιδιοκτησίας του Δήμου Αχαρνών με τους παρακάτω όρους:

Άρθρο 1. 

Ο «Ανάδοχος» αναλαμβάνει τις εργασίες κατασκευή Στέγης ξύλινης για επιστέγαση κεραμίδια 

ρωμαϊκά μπεζ επίπεδες ή κυματοειδείς,  μονοκλινής ή πολυκλινής, οποιασδήποτε κάτοψης και σε 

οποιοδήποτε ύψος από το έδαφος, με δοκίδες (απλούς αμείβοντες) ή ζευκτά απλής μορφής, με τεγίδες, 

διαδοκίδες, στρωτήρες, κορυφοδοκούς, κατά μήκος και με εγκάρσιους, συνδέσμους ζευκτών, όλα από 

δομική ξυλεία ελάτη Φιλανδίας, κατηγορίας κατ’ ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, με επιτεγίδες, με 

σανίδωμα, με σιδηρούς συνδέσμους (τζινέτια, αγκάλες ανάρτησης ελκυστήρων κ.λ.π.) και γενικά με υλικά, 

μικροϋλικά και ικριώματα επί τόπου καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής.

Άρθρο 2. 

Η πληρωμή θα γίνεται  σε διμηνιαίες δόσεις, μετά από παραλαβή των Παραδοτέων .

Η πληρωμή της αξίας της προς παροχή υπηρεσίας, θα γίνει για το 100% της αξίας του τιμολογίου 

και αφού υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές και η εξόφληση θα 

γίνεται  εντός τριάντα (30) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου στο 
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πρωτόκολλο του Δήμου από τον ανάδοχο, συνοδευμένο από τα λοιπά νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με 

τα παραδοτέα της παρούσας μελέτης όπως αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή.

Άρθρο 3.

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

Άρθρο 4.

Ο «Εργοδότης» διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι 

παραβιάζονται οι διαβεβαιώσεις του «Ανάδοχου». Παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας 

σύμβασης, που όλοι θεωρούνται ουσιώδεις, θα παρέχει το δικαίωμα, τόσο στον «Εργοδότη», όσο και στον 

«Ανάδοχο» για τη λύση της, με καταγγελία που θα κοινοποιείται με Δικαστικό Επιμελητή.

Άρθρο 5.

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

Άρθρο 6.

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 7.

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

θα ισχύουν με τους υπόλοιπους όρους της είναι:

1. Η με αριθ. 162/2021 μελέτη.

2. Η προσφορά του «Αναδόχου».

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

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 τον «Ανάδοχο»
                          Ο Δήμαρχος

              Σπυρίδων Βρεττός                                        Μιχαηλίδης Ιωάννης
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