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Βαθμός Προτεραιότητας «Κοινός»
Χρόνος διατ. Του εγγράφου «Διηνεκές»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                          
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
ΤΚ 13673 Αχαρνές 
Πληρ.: Ελένη Κατρά - Νικόλαος Γκαγκαστάθης
Τηλ.: 2132072370
e-mail: prom@acharnes.gr

Σύμβαση για την Προμήθεια ένδυσης και υπόδησης (στολών) του προσωπικού της 
Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αχαρνών

Συμβατικού Τιμήματος 37.921,10 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%

Στις Αχαρνές, σήμερα 14 του μηνός Μαρτίου ημέρα Τρίτη, έτους 2023, στο Δημοτικό Κατάστημα,  οι 
κάτωθι συμβαλλόμενοι:

1. ο κος. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ, Δήμαρχος Δήμου Αχαρνών, ενεργών στην περίπτωση αυτή ως νόμιμος 
εκπρόσωπος του Δήμου που εδρεύει επί της Δ/νσης Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα, ΤΚ 13673, με ΑΦΜ: 
997833057 και κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1007.E84901.0001 (στο εξής «Εργοδότης»),

2. η εταιρεία «ΗΛΙΑΣ Λ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με Α.Φ.Μ.: 800344591/Δ.Ο.Υ. Χολαργού, η 
οποία εδρεύει επί της Δ/νσης Περικλέους 1, Χολαργός Αττικής, ΤΚ 15561, τηλ. 2106528301, e-mail: 
sales@danaos-outfits.gr, η οποία εκπροσωπείται νομίμως από τον κο. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟ Ηλία του Λεωνίδα 
με ΑΔΤ: AO 643528 (Διαχειριστή της ως άνω εταιρείας), (στο εξής ο «Ανάδοχος/Πάροχος»).

Ο πρώτος συμβαλλόμενος, με την ιδιότητα που παρίσταται, έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 
133/19.07.2018 τεύχος Α') - Πρόγραμμα Κλεισθένης.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) «Περί κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού 
Κώδικα» (άρθρο 209) όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 
42/23-2-2007, τ. Α΄) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4782/2021 
«Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες 
ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις 
υποδομές και την υγεία» (ΦΕΚ 36/09-03-2021 τ.Α΄).

4. Τις διατάξεις του Ν. 4469/2017 και ιδίως του άρθρου 18, όπως ισχύει.

mailto:sales@danaos-outfits.gr
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5. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119.

6. Τις διατάξεις του Ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».

7. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) – ΦΕΚ Β 3075/2021.

8. Τις υπ' αριθ. αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών : α) 55572/26-10-2005 ΦΕΚ 1648/Β'/29-11-2005) 
όπως διορθώθηκε από το ΦΕΚ 1954/Β'/ 30-12-2005 και β) 15945/ 07-04-2006 (ΦΕΚ 426/Β'/07-04-2006).

9. Την υπ' αριθ. 30755/09-06-2004 Υ.Α. του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 867/Β'/11-06-2004) “Καθορισμός 
του διακριτικού σήματος”.

10. Την αριθ. 85/2022 μελέτη που συντάχθηκε από την Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αχαρνών για 
την ανάδειξη αναδόχου της δημόσιας σύμβασης με τίτλο : «Προμήθεια ένδυσης και υπόδησης (στολών) του 
προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αχαρνών», εκτιμώμενης αξίας 38.695,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% 
(47.981,80 με Φ.Π.Α.).

11. Το πρωτογενές αίτημα (αριθ. πρωτ. 82089/26-08-2022) που καταχώρησε ο Δήμος στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της σύμβασης, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής 
Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) «22REQ011182019 2022-09-02».

12. Το αριθ. πρωτ. 85302/07-09-2022 τεκμηριωμένο αίτημα της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας (Τμήμα 
Αστυνόμευσης) προς την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, για την έκδοση απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης.

13. Την με αρ. πρωτ. 91277/22-09-2022 απόφαση του Δημάρχου, που αφορά στην με αρ. Α-721/2022 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: 94ΚΥΩΨ8-1ΜΘ, ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος: 22REQ011300439 2022-
09-26) για την έγκριση διάθεσης συνολικού ποσού 47.981,80 €, σε βάρος του Κ.Α. 50-6061, προϋπολογισμού 
εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2022.

14. Την υπ' αριθ.  475/07-10-2022 (ΑΔΑ: 64ΔΦΩΨ8-96Η) απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου που 
αφορά στην έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού και στην εκτέλεσή της με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, στην 
έγκριση της μελέτης και στη σύνταξη των όρων διακήρυξης.

15. Την με αριθ. πρωτ. 99385/12-10-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011411773 2022-09-15) διακήρυξη.

16. Την με αριθ. πρωτ. 99381/12-10-2022 (ΑΔΑ: 8ΨΩΘΩΨ8-250, ΑΔΑΜ: 22PROC011411772 2022-10-12) 
προκήρυξη.

17. Τα έγγραφα της σύμβασης της διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης στο Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 173020 στη Διαδικτυακή 
Πύλη (www.promitheus.gov.gr). 

18. Την με αρ. 605/28-11-2022 (ΑΔΑ: 6ΘΝ8ΩΨ8-ΙΓ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
εγκρίθηκαν τα πρακτικά αξιολόγησης της αρμόδιας επιτροπής και αναδείχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος του 
διαγωνισμού.

19. Την με αριθ. πρωτ. 118542/30-11-2022 πρόσκληση για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης βάσει 
των όρων της διακήρυξης.

20. Την υπ΄ αριθ. 4/17-01-2023 (ΑΔΑ: 6ΠΛΕΩΨ8-ΖΜ3, ΑΔΑΜ: 23AWRD012002882 2023-01-19)  απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας.

21. Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιήθηκε μέσω του Ο.Π.Σ. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στον ανάδοχο την 18η Ιανουαρίου 
2023 και ώρα 13:06. 

22. Την οικονομική προσφορά του αναδόχου.
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23. Το άρθρο 364 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με το οποίο η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της δεν κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, εφόσον 
υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.

24. Την αριθ. πρωτ. 20631/22-02-2023 ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για την 
έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ποσού 1.547,80 € και την υπογραφή του παρόντος.

25. Ότι ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθ. BTD047622/B;/01-03-2023 εγγυητική επιστολή της Εθνικής Τράπεζας 
της Ελλάδος Α.Ε., ποσού 1.547,80 ευρώ, με διάρκεια ισχύος έως 30-04-2025 για την καλή εκτέλεση των όρων του 
παρόντος συμφωνητικού.

26. Τα ανωτέρω αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 
περιπτ. 42 του Ν. 4412/2016.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 
στο δεύτερο των συμβαλλομένων «Ανάδοχο», την Προμήθεια ένδυσης και υπόδησης (στολών) του δικαιούχου 

ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αχαρνών που θα χορηγηθούν  κατ΄ εφαρμογή των 
διατάξεων του Ν.3731/2008 και των με αρ.οικ. 30755/09.06.2004 (ΦΕΚ 867/11-6-2004, τεύχος Β΄), οικ. 55572/ 
26.10.2005 (ΦΕΚ 1648/29-11-2005, τεύχος Β’) και  οικ.15945/28.3.2006 (ΦΕΚ 426/7-4-2006, τεύχος Β’) αποφάσεων 
του Υπουργείου Εσωτερικών, μέχρι του συνολικού ποσού των 47.022,16 €, σύμφωνα με τον παρακάτω αναλυτικό 
πίνακα, με τους όρους και τις προδιαγραφές του άρθρου 1.3 της Διακήρυξης και των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ αυτής. 

Τα είδη που κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο και η συμβατική αξία αυτών έχουν ως εξής :

Α ΟΜΑΔΑ (ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ)

Α/Α ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΑΠΑΝΗ

Α. - ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

α) Επίσημη Εμφάνιση Ανδρική Χειμερινή

1
Σακάκι Μάλλινο 

Χρώματος Κυπαρίσσι
Τεμάχιο 1 102,90 € 3 308,70 €

2
Παντελόνι Μάλλινο 

Χρώματος Κυπαρίσσι
Τεμάχιο 1 49,00 €

3
147,00 €

3
Πουκάμισο Μακρυμάνικο 

Χρώματος Γαλάζιου
Τεμάχιο 1 39,20 €

3
117,60 €

4
Κασκόλ Μάλλινο 

Χρώματος Κυπαρίσσι
Τεμάχιο 1 14,70 €

3
44,10 €

5
Μπερές Μάλλινος 

Χρώματος Μαύρου*
Τεμάχιο 1 19,60 €

3
58,80 €

6
Κάλτσες Μάλλινες 
Χρώματος Μαύρου

Ζεύγος 1 9,80 €
3

29,40 €

7
Λαιμοδέτης (Γραβάτα) 
Χρώματος Γκρι-Γαλάζιο

Τεμάχιο 1 14,70 €
3

44,10 €

 Μερικό Σύνολο 749,70 €

β) Επίσημη Στολή Γυναικεία Χειμερινή

1
Σακάκι Μάλλινο 

Χρώματος Κυπαρίσσι
Τεμάχιο 1 107,80 € 7 754,60 €

2
Παντελόνι Μάλλινο 

Χρώματος Κυπαρίσσι
Τεμάχιο 1 49,00 €

7
343,00 €

3
Φούστα Μάλλινη 

Χρώματος Κυπαρίσσι
Τεμάχιο 1 49,00 €

7
343,00 €

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000565_N0000000570_S0000012791
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000565_N0000000570_S0000012792
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000565_N0000000570_S0000012792
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000565_N0000000570_S0000012793
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4
Πουκάμισο Μακρυμάνικο 

Χρώματος Γαλάζιου
Τεμάχιο 1 39,20 €

7
274,40 €

5
Μπλούζα Μακό Ανφόρμ 
Χρώματος Γκρι-Γαλάζιο

Τεμάχιο 1 34,30 €
7

240,10 €

6
Μπερές Μάλλινος 
Χρώματος Μαύρου

Τεμάχιο 1 19,60 €
7

137,20 €

7
Κασκόλ Μάλλινο 

Χρώματος Κυπαρίσσι
Τεμάχιο 1 19,60 €

7
137,20 €

8
Καλσόν Στο Χρώμα Του 

Δέρματος
Τεμάχιο 1 5,88 €

7
41,16 €

9
Φουλάρι Χρώματος 

Γαλάζιου
Τεμάχιο 1 19,60 €

7
137,20 €

 Μερικό Σύνολο 2.407,86 €

γ) Επίσημη Στολή Ανδρική Θερινή

1
Σακάκι Από Καπαρντίνα 
Βαμβακερή Χρώματος 

Κυπαρίσσι
Τεμάχιο 1 102,90 € 3 308,70 €

2
Παντελόνι Από 

Καπαρντίνα Βαμβακερή 
Χρώματος Κυπαρίσσι

Τεμάχιο 1 49,00 €

3

147,00 €

3
Πουκάμισο Κοντομάνικο 

Χρώματος Γαλάζιου
Τεμάχιο 1 39,20 €

3
117,60 €

4
Ζεύγος Κάλτσες 

Βαμβακερές Χρώματος 
Μαύρου

Ζεύγος 1 9,80 €

3

29,40 €

 Μερικό Σύνολο 602,70 €

δ) Επίσημη Στολή Γυναικεία Θερινή

1
Σακάκι Από Καπαρντίνα 
Βαμβακερή Χρώματος 

Κυπαρίσσι*
Τεμάχιο 1 107,80 € 7 754,60 €

2
Παντελόνι Από 

Καπαρντίνα Βαμβακερή 
Χρώματος Κυπαρίσσι

Τεμάχιο 1 49,00 €

7

343,00 €

3
Φούστα Από Καπαρντίνα 
Βαμβακερή Χρώματος 

Κυπαρίσσι
Τεμάχιο 1 49,00 €

7
343,00 €

4
Πουκάμισο Κοντομάνικο 

Χρώματος Γαλάζιου
Τεμάχιο 1 39,20 €

7
274,40 €

5
Μπλούζα Μακό Ανφόρμ 
Χρώματος Γκρι-Γαλάζιο

Τεμάχιο 1 34,30 €
7

240,10 €

6
Καλσόν Στο Χρώμα Του 

Δέρματος
Τεμάχιο 1 5,88 €

7
41,16 €

 Μερικό Σύνολο 1.996,26 €

Β - ΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

α) Στολή Ανδρική Χειμερινή

1
Σακάκι μάλλινο 

Χρώματος Κυπαρίσσι
Τεμάχιο 1 78,40 € 3 235,20 €
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2
Μπουφάν Δερμάτινο 
Χρώματος Μαύρου*

Τεμάχιο 1 166,60 €
3

499,80 €

3

Γιλέκο Με Αποσπώμενα 
Μανίκια Από Καπαρντίνα 
Βαμβακερή Χρώματος 

Κυπαρίσσι

Τεμάχιο 1 58,80 €

3

176,40 €

4
Παντελόνι Μάλλινο 

Χρώματος Κυπαρίσσι
Τεμάχιο 2 49,00 €

3
294,00 €

5
Πουκάμισο Μακρυμάνικο 

Χρώματος Γαλάζιου
Τεμάχιο 2 39,20 €

3
235,20 €

6
Πουλόβερ Με Σηκωτό 
Γιακά Και Δερματάκια

Τεμάχιο 1 49,00 €
3

147,00 €

7
Φανέλα Κοντομάνικη 
Χρώματος Κυπαρισσι

Τεμάχιο 2 19,60 €
3

117,60 €

8
Κασκόλ Μάλλινο 

Χρώματος Κυπαρίσσι
Τεμάχιο 1 14,70 €

3
44,10 €

9
Μπερές Μάλλινος 
Χρώματος Μαύρου

Τεμάχιο 1 19,60 €
3

58,80 €

10
Κάλτσες Μάλλινες 
Χρώματος Μαύρου

Ζεύγος 4 9,80 €

3

117,60 €

 Μερικό Σύνολο 1.925,70 €

β) Στολή Γυναικεία Χειμερινή

1
Σακάκι Μάλλινο 

Χρώματος Κυπαρίσσι
Τεμάχιο 1 78,40 € 7 548,80 €

2
Μπουφάν Δερμάτινο 
Χρώματος Μαύρου

Τεμάχιο 1 166,60 €
7

1.166,20 €

3

Γιλέκο Με Αποσπώμενα 
Μανίκια Από Καπαρντίνα 
Βαμβακερή Χρώματος 

Κυπαρίσσι

Τεμάχιο 1 58,80 €

7

411,60 €

4
Παντελόνι Μάλλινο 

Χρώματος Κυπαρίσσι
Τεμάχιο 2 49,00 €

7
686,00 €

5
Φούστα Μάλλινη 

Χρώματος Κυπαρίσσι
Τεμάχιο 1 49,00 €

7
343,00 €

6
Πουκάμισο Μακρυμάνικο 

Χρώματος Γαλάζιου
Τεμάχιο 2 39,20 €

7
548,80 €

7
Φανέλα Κοντομάνικη 
Χρώματος Κυπαρισσι

Τεμάχιο 2 19,60 €
7

274,40 €

8
Κασκόλ Μάλλινο 

Χρώματος Κυπαρίσσι
Τεμάχιο 1 14,70 €

7
102,90 €

9
Μπερές Μάλλινος 
Χρώματος Μαύρου

Τεμάχιο 1 19,60 €
7

137,20 €

10
Καλσόν Στο Χρώμα Του 

Δέρματος
Τεμάχιο 4 5,88 €

7

164,64 €

 Μερικό Σύνολο 4.383,54 €
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γ) Στολή Ανδρική Θερινή

1

Γιλέκο Με Αποσπώμενα 
Μανίκια Από Καπαρντίνα 
Βαμβακερή Χρώματος 

Κυπαρίσσι

Τεμάχιο 1 58,80 € 3 176,40 €

2
Παντελόνι Από 

Καπαρντίνα Βαμβακερή 
Χρώματος Κυπαρίσσι

Τεμάχιο 2 49,00 €

3

294,00 €

3
Σακάκι Από Καπαρντίνα 
Βαμβακερή Χρώματος 

Κυπαρίσσι
Τεμάχιο 1 78,40 €

3
235,20 €

4
Πουκάμισο Κοντομάνικο 

Χρώματος Γαλάζιου
Τεμάχιο 2 39,20 €

3
235,20 €

5
Κάλτσες Βαμβακερές 
Χρώματος Μαύρου

Ζεύγος 4 9,80 €
3

117,60 €

 Μερικό Σύνολο 1.058,40 €

δ) Στολή Γυναικεία Θερινή

1
Σακάκι Από Καπαρντίνα 
Βαμβακερή Χρώματος 

Κυπαρίσσι
Τεμάχιο 1 78,40 € 7 548,80 €

2
Φούστα Από Καπαρντίνα 
Βαμβακερή Χρώματος 

Κυπαρίσσι
Τεμάχιο 2 49,00 €

7

686,00 €

3
Παντελόνι Από 

Καπαρντίνα Βαμβακερή 
Χρώματος Κυπαρίσσι

Τεμάχιο 1 49,00 €

7

343,00 €

4
Πουκάμισο Κοντομάνικο 

Χρώματος Γαλάζιου
Τεμάχιο 2 39,20 €

7
548,80 €

5

Γιλέκο Με Αποσπώμενα 
Μανίκια Από Καπαρντίνα 
Βαμβακερή Χρώματος 

Κυπαρίσσι

Τεμάχιο 1 58,80 €

7

411,60 €

6
Καλσόν Στο Χρώμα Του 

Δέρματος
Τεμάχιο 4 5,88 €

7
164,64 €

7
Μπλούζα Μακό Ανφόρμ 
Χρώματος Γκρι-Γαλάζιο

Τεμάχιο 1 34,30 €

7

240,10 €

 Μερικό Σύνολο 2.942,94 €

Γ - ΣΤΟΛΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

α) Ανδρική & Γυναικεία Χειμερινή

1

Παντελόνι (με τσέπες) 
Από Καπαρντίνα 

Βαμβακερή Χρώματος 
Κυπαρίσσι

Τεμάχιο 1 49,00 € 10 490,00 €

2
Πουλόβερ Με Σηκωτό 
Γιακά Και Δερματάκια

Ζεύγος 1 49,00 €
10

490,00 €
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3
Φανέλα Κοντομάνικη 
Χρώματος Κυπαρισσι

Τεμάχιο 2 19,60 €
10

392,00 €

4
Τζόκεϊ Χρώματος 

Κυπαρίσσι
Τεμάχιο 1 14,70 €

10
147,00 €

5

Γιλέκο Με Αποσπώμενα 
Μανίκια Από Καπαρντίνα 
Βαμβακερή Χρώματος 

Κυπαρίσσι

Τεμάχιο 1 58,80 €

10

588,00 €

6
Μπουφάν Δερμάτινο 
Χρώματος Μαύρου

Τεμάχιο 1 166,60 €
10

1.666,00 €

7
Κάλτσες Μάλλινες 
Χρώματος Μαύρου

Ζεύγος 4 9,80 €

10

392,00 €

 Μερικό Σύνολο 4.165,00 €

β) Ανδρική & Γυναικεία Θερινή

1

Παντελόνι (με τσέπες) 
Από Καπαρντίνα 

Βαμβακερή Χρώματος 
Κυπαρίσσι

Τεμάχιο 1 49,00 € 10 490,00 €

2
Φανέλα Κοντομάνικη 
Χρώματος Κυπαρισσι

Τεμάχιο 2 19,60 €
10

392,00 €

3
Μπλούζα Μακό Χρώματος 

Γκρι - Γαλάζιο
Τεμάχιο 2 34,30 €

10
686,00 €

4

Γιλέκο Με Αποσπώμενα 
Μανίκια Από Καπαρντίνα 
Βαμβακερή Χρώματος 

Κυπαρίσσι

Τεμάχιο 1 58,80 €

10

588,00 €

5
Τζόκεϊ Χρώματος 

Κυπαρίσσι
Τεμάχιο 1 14,70 €

10
147,00 €

6
Κάλτσες Βαμβακερές 
Χρώματος Μαύρου

Ζεύγος 4 9,80 €
10

392,00 €

 Μερικό Σύνολο 2.695,00 €

Δ - ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

1 Αδιάβροχο Νάιλον Τεμάχιο 1 49,00 € 10 490,00 €

 Μερικό Σύνολο 490,00 €

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΕΝΔΥΣΗΣ

23.417,10 €

ΦΠΑ 24% 5.620,10 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΩΝ 
ΕΝΔΥΣΗΣ

29.037,20 €

 

Β ΟΜΑΔΑ (ΕΙΔΗ ΥΠΟΔΗΣΗΣ)

Α/Α ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΑΠΑΝΗ

Α - ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΤΟΛΗ

α) Επίσημη Στολή Ανδρική Χειμερινή

1
Παπούτσια Δερμάτινα 

Δετά Χρώματος Μαύρου
Ζεύγος 1 88,20 € 3 264,60 €
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β) Επίσημη Στολή Γυναικεία Χειμερινή

1
Γόβες Δερμάτινες 
Χρώματος Μαύρου

Ζεύγος 1 88,20 € 7 617,40 €

γ) Επίσημη Στολή Ανδρική Θερινή

1
Παπούτσια Δερμάτινα 

Δετά Χρώματος Μαύρου
Ζεύγος 1 88,20 € 3 264,60 €

δ) Επίσημη Στολή Γυναικεία Θερινή

1
Γόβες Δερμάτινες 
Χρώματος Μαύρου

Ζεύγος 1 88,20 € 7 617,40 €

 Μερικό Σύνολο 1.764,00 €

Β - ΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

α) Στολή Ανδρική Χειμερινή

1
Παπούτσια Δερμάτινα 

Δετά Χρώματος Μαύρου
Ζεύγος 2 88,20 € 3 529,20 €

β) Στολή Χειμερινή

1
Γόβες Δερμάτινες 
Χρώματος Μαύρου

Ζεύγος 2 88,20 € 7 1.234,80 €

γ) Στολή Ανδρική Θερινή

1
Παπούτσια Δερμάτινα 

Δετά Χρώματος Μαύρου
Ζεύγος 1 88,20 € 3 264,60 €

δ) Στολή Γυναικεία Θερινή

1
Γόβες Δερμάτινες 
Χρώματος Μαύρου

Ζεύγος 2 88,20 € 7 1.234,80 €

 Μερικό Σύνολο 3.263,40 €

Γ - ΣΤΟΛΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

α)  Ανδρική & Γυναικεία Χειμερινή

1
Μποτάκια Δερμάτινα 
Χρώματος Μαύρου

Ζεύγος 2 147,00 € 10 2.940,00 €

β) Ανδρική & Γυναικεία Θερινή

1
Μποτάκια Δερμάτινα 
Χρώματος Μαύρου

Ζεύγος 1 147,00 €

10

1.470,00 €

2

Μπότες Δερμάτινες 
Χρώματος Μαύρου, Οι 
Οποίες Θα Φέρονται Με 
Την Στολή Υπηρεσίας

Ζεύγος 1 147,00 €

10

1.470,00 €

3

Μπότες Δερμάτινες Τριών 
Τετάρτων (3/4) 

Χρώματος Μαύρου, Οι 
Οποίες Θα Φέρονται Με 
Την Στολή Υπηρεσίας

Ζεύγος 1 98,00 €

10

980,00 €
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4

Γόβες Δερμάτινες 
(Μπαλαρίνα) Χρώματος 
Μαύρου, Οι Οποίες Θα 
Φέρονται Με Την Στολή 

Υπηρεσίας

Ζεύγος 1 58,80 €

10

588,00 €

 Μερικό Σύνολο 7.448,00 €

 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΙΔΩΝ 
YΠΟΔΗΣΗΣ

12.475,40 €

ΦΠΑ 24% 2.994,10 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΩΝ 
ΥΠΟΔΗΣΗΣ

15.469,50 €

Γ ΟΜΑΔΑ (Παρελκόμενα Ειδή)

Α/Α ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΑΠΑΝΗ

 

1
 Δερμάτινο Τσαντάκι 
Ανδρικό Χρώματος 

Μαύρου
Τεμάχιο 1 49,00 € 3 147,00 €

2

Δερμάτινη Τσάντα 
Γυναικεία Χρώματος 
Μαύρου, Η Οποία Θα 

Φέρεται Με Την Επίσημη 
Στολή

Τεμάχιο 1 58,80 € 7 411,60 €

3

Δερμάτινη Τσάντα 
Γυναικεία Χρώματος 
Μαύρου, Η Οποία Θα 
Φέρεται Με Την Στολή 

Υπηρεσίας

Τεμάχιο 1 49,00 € 7 343,00 €

4

Δερμάτινη Τσάντα 
Γυναικεία Χρώματος 
Μαύρου, Η Οποία Θα 
Φέρεται Με Την Στολή 

Ειδικών Υπηρεσιών Η την 
Στολή Υπηρεσίας

Τεμάχιο 1 49,00 € 7 343,00 €

5
Γάντια Δερμάτινα 
Χρώματος Μαύρου 

(ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ)
Ζεύγος 1 24,50 € 7 171,50 €

6
Γάντια Δερμάτινα 
Χρώματος Μαύρου 

(ΑΝΔΡΙΚΑ)
Ζεύγος 1 24,50 € 3 73,50 €

7

Ζώνη Δερμάτινη 
Χρώματος Μαύρου Της 

Οποίας Η Πόρπη Θα 
Φέρει Το Σήμα Της 

Δημοτικής Αστυνομίας

Τεμάχιο 1 29,40 € 10 294,00 €

8
Ζώνη Ασύρματου 

Δερμάτινη Χρώματος 
Μαύρου

Τεμάχιο 1 24,50 € 10 245,00 €

 Μερικό Σύνολο 2.028,60 €

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ

2.028,60 €

ΦΠΑ 24% 486,86 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ

2.515,46 €
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Συνολική Καθαρή Αξία Για το Σύνολο των Προσφερόμενων Ομάδων 37.921,10 €
Φ.Π.Α. 24% 9.101,06 €

Γενικό Προσφερόμενο Σύνολο με Φ.Π.Α. 47.022,16 €

Ο «Ανάδοχος» αναλαμβάνει την ως άνω προμήθεια του Δήμου, με τους κατωτέρω όρους:

Άρθρο 1
Χρηματοδότηση της σύμβασης

Σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού υπ' αριθ. 11773/03-02-2023 (ΑΔΑ: 9ΘΙΟΩΨ8-ΡΡ2) απόφαση 
ανάληψης δαπάνης του Δημάρχου Αχαρνών για το οικονομικό έτος 2023 για την έγκριση της δαπάνης για την 
παρούσα δημόσια σύμβαση και την διάθεση της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 50-6061 και έλαβε α/α Α-120 
καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα.

Άρθρο 2
Διάρκεια σύμβασης 

Δυνάμει του άρθρου 1.3 της Διακήρυξης η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της 
και δημοσίευσής της στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και για είκοσι τέσσερις (24) μήνες και δεν γίνεται καμιά αναπροσαρμογή 
τιμών για το ανωτέρω χρονικό διάστημα πλην ρητών περιπτώσεων που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη και 
στο Ν. 4965/22, ΦΕΚ 162/02.09.2022 τεύχος Α’. 

Ο χρόνος διάρκειας υλοποίησης προβλέπεται στο άρθρο 3 της οικ. 55572/ 26.10.2005 (ΦΕΚ 1648/29-11-2005, 
τεύχος Β’) απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, ήτοι «Το ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας 
εφοδιάζεται με μέριμνα του οικείου ΟΤΑ τις παραπάνω στολές κάθε δύο έτη, εκτός από το παλτό, το οποίο 
εφοδιάζεται κάθε πέντε έτη».

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του οικονομικού αντικειμένου κατά την παραπάνω χρονική διάρκεια 
υλοποίησης, ο Δήμος δύναται να επεκτείνει τη χρονική διάρκεια της σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση του 
οικονομικού αντικειμένου και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο, είτε με 
πρωτοβουλία του Δήμου, είτε μετά από αίτημα του προμηθευτή, πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Η 
επέκταση (παράταση) αυτή θα γίνει ύστερα από συμφωνία των δύο μερών, χωρίς να σημειωθεί υπέρβαση του 
συμβατικού ποσού και χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω τροποποίηση του συμβατικού αντικειμένου, μετά από τη 
σχετική έγκριση του αρμόδιου οργάνου του Δήμου

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις Αναδόχου

Ο Ανάδοχος εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα  στην Αναθέτουσα Αρχή: 

3.1. ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4.3.1. της Διακήρυξης, τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της 
παρούσας σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί 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’(και  του ν. 4412/2016).  Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και 
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους 

3.2. ότι θα ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο και με την παρούσα, ότι θα  λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να 
διασφαλίσει την ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με τη Διακήρυξη και τα λοιπά Έγγραφα 
της Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ ́ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της 
παρούσας, σύμφωνα με τη ρήτρα ακεραιότητας που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της. 
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3.3. ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4.3.2. της Διακήρυξης, με δεδομένο πως η εν θέματι σύμβαση προμηθειών 
προϊόντων εμπίπτει  στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και 
καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης αυτής να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της 
παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. 

Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης 
εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του 
Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. Αριθ. ΕΜΠΑ αναδόχου 12683.

3.4. ότι καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, θα συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, 
υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.

Ο ανάδοχος υποχρεούται  να τηρεί τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας περί προλήψεως εργατικών 
ατυχημάτων και πάντα εν γένει τους ισχύοντες κανονισμούς. Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του 
αναδόχου ή στον ίδιο που προκαλείται κατά την διάρκεια  εκτέλεσης της προμήθειας, βαρύνεται αποκλειστικά ο 
ανάδοχος. Ο ανάδοχος επίσης είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα προκειμένου η 
προμήθεια να γίνεται με τρόπο άρτιο και ασφαλή, ώστε να μην θέτει σε κίνδυνο την υγεία των κατοίκων. Ο 
ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί ασφαλισμένο προσωπικό κατά τις κείμενες διατάξεις. Επίσης, όλα τα 
μηχανήματα και το τροχαίο υλικό που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ασφαλισμένα.

Όλα τα έξοδα (προσωπικό, οχήματα, μηχανήματα, υλικά) που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της 
προμήθειας βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως επίσης και κάθε είδους ζημία προς τρίτους που ήθελε να προκληθεί κατά 
την εκτέλεση αυτής. Γενικά κάθε δαπάνη έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την 
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προμήθειας βαρύνει τον ανάδοχο. Ο  τυχόν  απαιτούμενος  για  την  εκτέλεση  της  
προμήθειας  μηχανικός  εξοπλισμός  αν  δεν διατίθεται από τον ανάδοχο θα εξευρίσκεται με μέριμνα και δαπάνες 
αυτού, η δε υπηρεσία δεν θα αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ή ευθύνη.

Για τα υποδήματα και όλα τα είδη που χρειάζονται μεγέθη, ο προμηθευτής θα λάβει καταστάσεις από την 
υπηρεσία και βάσει αυτών θα γίνει η παράδοση, υποχρεούται δε να καταθέσει μετά την κατακύρωση δείγματα από 
όλα τα μεγέθη, για την σωστότερη εφαρμογή των ειδών. 

Θα πρέπει τα υπό προμήθεια είδη να παραδοθούν στις αποθήκες του Δήμου κατόπιν συνεννόησης με τις 
υπηρεσίες και θα παραληφθούν από την αρμόδια επιτροπή, ενώ θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα 
δείγματα.

Εάν κάποιο είδος είναι ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, δεν θα παραλαμβάνεται από την 
επιτροπή και θα επιστρέφεται στον προμηθευτή.

Ο ανάδοχος προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σε επίδειξη χρήσης των ειδών ατομικής προστασίας και να 
εκπαιδεύσει το προσωπικό του Δήμου που θα χρησιμοποιήσει τα είδη.

Άρθρο 4
Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής

4.1. Το μέγιστο συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε 47.022,16 € με ΦΠΑ 24% (Φ.Π.Α. ίσο με 9.101,06 €).

4.2. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5.1.1 της Διακήρυξης.

4.3. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, 
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή1. 

1 Η αναθέτουσα αρχή δύναται να αναφέρει συγκεκριμένα δικαιολογητικά στο σημείο αυτό, πρβλ. παρ. 6 του άρθρου 200 του ν. 4412/2016

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
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4.4. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των συμβατικών υλικών στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στη Διακήρυξη και λοιπά έγγραφα της Σύμβασης. Ιδίως ο Ανάδοχος  βαρύνεται με τις  
κρατήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 5.1.2 της Διακήρυξης. Συγκεκριμένα βαρύνεται με τις κάτωθι κρατήσεις :

α) Κράτηση 0,1% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον ν.4412/2016 και στον ν. 4413/2016 (Α΄ 148), 
αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης της χρηματοδότησης, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση του πέμπτου εδαφίου του άρθρου 350 του ν.4412/16 όπως 
τροποποιείται. 23

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς 
και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή 
στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την 
παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.4

γ) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4,00% επί του καθαρού ποσού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του 
Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 
4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. (άρθρο 7 της υπουργ. αποφ. 5143/14).

ε) Καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία κατά την πληρωμή του 
αναδόχου.

4.5. Όλα τα δικαιολογητικά του χρηματικού εντάλματος (πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής κλπ.) 
ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου της αναθέτουσας αρχής. Για την έκδοση χρηματικού εντάλματος ο 
ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο τιμολόγιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την 
ημερομηνία έκδοσης πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και η πληρωμή του θα πρέπει να λάβει 
χώρα σε επιπλέον τριάντα (30) ημέρες. 

Σε περίπτωση που η πληρωμή του αναδόχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή τριάντα (30) ημέρες από 
την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των αγαθών και την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών 
επαλήθευσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει περιέλθει μέχρι και την ημερομηνία αυτή στην αναθέτουσα αρχή το 
τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο παραστατικό πληρωμής, η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαρ. 
Ζ5 της παρ. Ζ του ν. 4152/2013, (Α' 107/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Ν.4046/2012, 4093/2012 και 
4127/2013» καθίσταται υπερήμερη και οφείλει τόκους υπερημερίας, χωρίς να απαιτείται όχληση από τον 
ανάδοχο.5 Σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής των οικείων δικαιολογητικών πληρωμής, η αναθέτουσα αρχή 
δεν καθίσταται υπερήμερος, ει μη μόνο από την ημέρα προσκόμισής τους. 

Άρθρο 5
Αναπροσαρμογή τιμής

Η περίπτωση της αναπροσαρμογής τιμής των υλικών καθορίζεται υπό τους όρους της σχετικής διακήρυξης, του 
άρθρου 132 του Ν 4412/2016 και της κείμενης νομοθεσίας περί ρητρών αναπροσαρμογής. (Ν. 4965/22, ΦΕΚ 
162/02.09.2022 τεύχος Α’): “Εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και άλλες διατάξεις αναπτυξιακού χαρακτήρα”, 
άρθρο 7 το οποίο τροποποιεί το άρθρο 53 του Ν. 4412/2016.

Κατ’ εφαρµογή των παρ. 9 και 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016, η πρώτη εκ των οποίων τροποποιήθηκε και η 
δεύτερη προστέθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4965/2022, και της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4965/2022, 

2  Άρθρο 7 Ν. 4912/2022 (ΦΕΚ 59/Α΄/17-03-2022) - «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης», αντικαθίσταται το άρθρο 350 του ν. 4412/2016 σχετικά με την οικονομική 
αυτοτέλεια της Αρχής, συνεπεία των μεταβολών στη σύνθεση και την ονομασία της. Συγκεκριμένα, αναπροσαρμόζεται το ύψος καθώς και το πεδίο εφαρμογής της προβλεπόμενης κράτησης επί των συναπτόμενων 
συμβάσεων υπέρ της ενιαίας Αρχής. 
3 Π.Υ.Σ. 29/27.09.2022 (ΦΕΚ 908/30.09.2022 τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) “Διορισμός Προέδρου και οκτώ (8) Συμβούλων της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.)”.
4 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής 
απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
5 Πρβλ αριθμ. 2/16563/21-02-2019 διευκρινιστικό έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΓΛΚ) του Υπουργείου Οικονομικών

https://4412.gr/blog/law_category/n-_4965-22_fek_162-02-09-2022__teyxos_a/
https://4412.gr/blog/law_category/n-_4965-22_fek_162-02-09-2022__teyxos_a/
https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-350-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1/
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προβλέπεται η εξής ρήτρα (µαθηµατικός τύπος) αναπροσαρµογής των συµβατικών τιµών κάθε συµβατικού είδους: 
Τ = Τ προσφοράς Χ (1 + ∆ΤΚ), όπου ∆ΤΚ ο δείκτης τιµών καταναλωτή της συγκεκριµένης κατηγορίας COICOP5 στην 
οποία υπάγεται το αντίστοιχο υπό προµήθεια είδος. 

Η ανωτέρω ρήτρα (µαθηµατικός τύπος) αναπροσαρµογής εφαρµόζεται µόνο αν ο ∆ΤΚ της συγκεκριµένης 
κατηγορίας, στην οποία υπάγεται το αντίστοιχο είδος, είναι µικρότερος από µείον τρία τοις εκατό (-3%) και 
µεγαλύτερος από τρία τοις εκατό (3%) για τον χρόνο της οικείας παράδοσης των αντίστοιχων αγαθών (ειδών) και 
εφόσον η αναθέτουσα Αρχή διαθέτει τις απαραίτητες για την εφαρµογή πιστώσεις. Η εφαρµογή της ανωτέρω 
ρήτρας (µαθηµατικού τύπου) αναπροσαρµογής τιµών τελεί υπό την επιφύλαξη της τήρησης των προϋποθέσεων και 
των περιορισµών εφαρµογής της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται 
η δια της εφαρµογής της ανωτέρω ρήτρας (µαθηµατικού τύπου) αναπροσαρµογής τιµών υπέρβαση της συνολικής 
συµβατικής τιµής πέραν του 50% αυτής.   

Στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή κατά το χρόνο παράδοσης των αγαθών δεν διαθέτει τις αναγκαίες 
πιστώσεις μπορεί να εφαρμόζει αναλόγως τη ρήτρα αναπροσαρμογής, με αναπροσαρμογή (αύξηση) των τιμών 
μονάδας και με παράλληλη μείωση των ποσοτήτων της προμήθειας σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: Π= Π 
σύμβασης * (Τ προσφοράς / Τ) , όπου Π: η παραλαμβανόμενη ποσότητα, Π σύμβασης: η ποσότητα που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Ο ανάδοχος προκειμένου να τεκμηριώσει την πληρότητα των προϋποθέσεων πλήρωσης των απαιτήσεων για 
εφαρμογή της ρήτρας αναπροσαρμογής, καταθέτει στην Αναθέτουσα Αρχή, συμπληρωματικά του τιμολογίου του 
για την πληρωμή των παραδοτέων ειδών, τον ΔΤΚ όπως έχει ανακοινωθεί από την σχετική εγκύκλιο του 
Υπουργείου, για τον μήνα που προηγείται του χρόνου παράδοσης των αγαθών, σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 
έτους.

Άρθρο 6
Χρόνος Παράδοσης Υλικών-Παραλαβή υλικών - 

Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
6.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στο χρόνο, τρόπο και τόπο  που καθορίζονται στα άρθρα 6.1. 
και 6.2. της Διακήρυξης.

6.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα υλικά σύμφωνα  με το άρθρο 6.1. της 
Διακήρυξης. Μη εμπρόθεσμη παράδοση των υλικών από τον Ανάδοχο επάγεται τη κήρυξη αυτού ως έκπτωτου 
σύμφωνα με το άρθρο 6.1.2  της Διακήρυξης.  

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, υπό τους όρους, διαδικασίες παραλαβής, τρόπους ποσοτικού 
και ποιοτικού ελέγχου των υλικών, ανάληψης του κόστους διενέργειας ελέγχου από τον Ανάδοχο που ορίζονται και 
συμφωνούνται στο άρθρο 6.2 της Διακήρυξης.  

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, μπορούν να 
παραπέμπονται για επανεξέταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.2.1. της Διακήρυξης 

6.3. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στους 
καθοριζόμενους χρόνους της διακήρυξης και της νομοθεσίας. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή 
παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 6.2.2. της 
Διακήρυξης. 

Ανεξάρτητα από την, στο ως άνω άρθρο 6.2.2. οριζόμενη  αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του Αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την παρούσα σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής 
που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την παρούσα σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω 
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επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 
2 του όρου 2 της παρούσας σύμβασης και των άρθρων  6.2.1. της Διακήρυξης και του άρθρου 208 του ν. 4412/2016 
και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από την παρούσα σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων. 

6.4. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το 
αίτημα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και η παράταση χορηγείται από την Αναθέτουσα Αρχή χωρίς να συντρέχουν 
λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται στον Ανάδοχο οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

6.5. Υπεύθυνη για τη παραλαβή τους θα είναι η αρμόδια διεύθυνση του Δήμου Αχαρνών για την οποία 
πραγματοποιήθηκε η παρούσα προμήθεια ειδών.

Άρθρο 7
Απόρριψη συμβατικών υλικών –Αντικατάσταση

7.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση 
της Αναθέτουσας Αρχής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους 
της παρούσας σύμβασης, στους χρόνους, τη διαδικασία αντικατάστασης και την τακτή προθεσμία που ορίζονται 
στην απόφαση αυτή και σύμφωνα με το άρθρο 6.4. της Διακήρυξης.

7.2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφ’ 
όσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις της 
παρούσας σύμβασης.

7.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του 
άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 8
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις

8.1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 
αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για τους λόγους που αναφέρονται και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την παρούσα σύμβαση, επιβάλλονται, με 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και κατόπιν τήρησης της σχετικής διαδικασίας και οι κυρώσεις/αποκλεισμός   
που προβλέπονται στο ως άνω άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης.

8.2. Αν το συμβατικό υλικό φορτωθεί -παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με τη Διακήρυξη και το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόστιμο/τόκος και εισπράττεται σύμφωνα με το άρθρο 5.2.2. της Διακήρυξης.

8.3. Σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου επιβάλλεται επίσης καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις 
βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από 
τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης σε τρίτο οικονομικό φορέα. 
Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 
προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα 
ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν.

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο 
οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο.
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ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο 
οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός φορέας.

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα αρχή από την 
έκπτωση του αναδόχου. Ο ανωτέρω συντελεστής λαμβάνει τιμή 1,01.

Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του 
Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής.

Άρθρο 9
Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

9.1. Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 4.5 της Διακήρυξης.

9.2. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία 
των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν.4412/2016.

Άρθρο 10
Ανωτέρα Βία

10.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο 
που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

10.2. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει 
στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους 
σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, 
προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει μετά από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου για αυτό οργάνου. 

Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον 
απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της προμήθειας.

Άρθρο 11
Ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά τα αγαθά που 
παραδόθηκαν, όταν αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές ή νόμιμες 
υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και όταν αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
προβλεπόμενα στη σύμβαση. 

Άρθρο 12
Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4.6 της Διακήρυξης, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της.

Άρθρο 13
Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών

13.1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα α) από το θεσμικό πλαίσιο που αναφέρεται στο 
άρθρο 1.4. της Διακήρυξης και β) τη Διακήρυξη και τα Έγγραφα της Σύμβασης.  

13.2. Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, 
δυνάμει των άρθρων της Διακήρυξης 5.2. (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος 
παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που 
του αναγνωρίζονται και υπό τις προϋποθέσεις και έννομες συνέπειες που ορίζονται στο άρθρο 5.3. της Διακήρυξης. 

13.3. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, κάθε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με την ερμηνεία, και/ή το κύρος 
και/ή  την εκτέλεση της παρούσας, ή εξ αφορμής της,  επιλύονται σύμφωνα με το άρθρο 5.4. της Διακήρυξης. 
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Άρθρο 14
Συμμόρφωση με τον Κανονισμό ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137)6

Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / General Data Protection Regulation – GDPR) και του Ν. 
4624/2019. Ειδικότερα:

Α) Ως προς την επεξεργασία από την Αναθέτουσα Αρχή των προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου 
συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων/συνεργατών/δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων του, ισχύουν τα 
παρακάτω:

Ο Ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και επιτρέπει 
στην Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών, καθώς και 
στην αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών 
με άλλες δημόσιες αρχές.

Η Αναθέτουσα Αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου που είναι 
αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης,  την εκπλήρωση των μεταξύ τους συναλλαγών και την εν γένει 
συμμόρφωσή της με νόμιμη υποχρέωση, σε έγχαρτο αρχείο και σε ηλεκτρονική βάση με υψηλά χαρακτηριστικά 
ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή παρόχους υπηρεσιών στους οποίους 
αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι οποίοι διενεργούν πράξεις 
επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, οργάνωση,  αποθήκευση, 
μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων στοιχείων ταυτοποίησης, (β) στοιχείων επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και 
πληροφοριών κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, (δ) γενικών πληροφοριών, (ε) στοιχείων 
πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών, (στ) δεδομένων ειδικής κατηγορίας, των οποίων η 
συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται από τους όρους εκτέλεσης της σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το 
δημόσιο συμφέρον, ή στατιστικούς σκοπούς.

Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των δανειζόντων 
εμπειρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και 
μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς  ή ελέγχους 
χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει 
διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα 
τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας.

Καθ’ όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα ο Ανάδοχος έχει 
δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού, διαγραφής ή και εναντίωσης υπό 
συγκεκριμένες προϋποθέσεις προβλεπόμενες από το νομοθετικό πλαίσιο.

Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον 
οποίο έχουν συλλεχθεί παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 24 του ν. 4624/2019.

Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή σε άλλο δημόσιο φορέα επιτρέπεται 
σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων της ή του 
τρίτου φορέα στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που επιτρέπουν την 
επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 24 του ίδιου νόμου.

6 Αφορά σε φυσικά πρόσωπα
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B) Ως προς την επεξεργασία από τον ανάδοχο προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εκτέλεσης των συμβατικών του 
υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ. Ειδικότερα, ισχύουν τα παρακάτω:

α) ο ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει 
καταγεγραμμένων εντολών της αναθέτουσας αρχής (υπεύθυνος επεξεργασίας), 

β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση 
τήρησης εμπιστευτικότητας, 

γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ, 

δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την 
επεξεργασία, 

ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα κατάλληλα τεχνικά 
και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του υπευθύνου 
επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III δικαιωμάτων του 
υποκειμένου των δεδομένων, 

στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που 
διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία, 

ζ) κατ’ επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας (αναθέτουσα αρχή), διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας και 
διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους απαιτεί την 
αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της 
συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και διευκολύνει τους 
ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από άλλον 
ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. 

ι) Ο εκτελών την επεξεργασία δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς προηγούμενη ειδική ή 
γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας. 

Άρθρο 15
Λοιποί όροι

Άπαντες οι όροι της Διακήρυξης και των Εγγράφων της Σύμβασης που σχετίζονται με την εκτέλεση της παρούσας 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Άρθρο 16
Ρήτρα Ακεραιότητας

Δηλώνω/ούμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης δεν 
ενήργησα/ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσω/ουμε να ενεργώ/ούμε κατ’ 
αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής. 

Ειδικότερα ότι:

1) δεν διέθετα/διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και στην 
αντίληψη μου/μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής μου/μας στη διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχα/με και έχουν 
δημοσιοποιηθεί.

2) δεν πραγματοποίησα/ήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των προσφορών, είτε 
ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του ανταγωνισμού.
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3) δεν διενήργησα/διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσω/ήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της 
σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη σύμβαση και τη 
διαδικασία ανάθεσης.

4) δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης, 
άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη συλλογικών οργάνων της 
αναθέτουσας αρχής, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή 
απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες αυτών ούτε 
χρησιμοποίησα/χρησιμοποιήσαμε ή θα χρησιμοποιήσω/χρησιμοποιήσουμε τρίτα πρόσωπα, για να διοχετεύσουν 
χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα.

5) δεν θα επιχειρήσω/ουμε  να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, ούτε θα παράσχω-ουμε παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά 
τη λήξη της,

6) δεν έχω/ουμε προβεί ούτε θα προβώ/ούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε οποιαδήποτε 
πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω-ουμε εμπλακεί και δεν θα εμπλακώ-ουμε σε οποιαδήποτε 
παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την παραπλάνηση 
[/εξαπάτηση] οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εμπλεκομένου σε οποιαδήποτε 
διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες παρακολούθησης και 
παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε ή/και την αθέμιτη απόσπαση από 
αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεων που 
σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής (μέρους ή 
όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής (μέρους ή όλου) του συμβατικού τιμήματος,

7) ότι θα απέχω/ουμε από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και 
θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου-μας, 

8) ότι θα δηλώσω/ουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση μου/μας, οποιαδήποτε 
κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, 
πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών 
συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων μου-μας, υπαλλήλων ή συνεργατών μου-μας 
που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων μου) με μέλη 
του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της 
σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή 
της, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων αυτής, ή/και των μελών 
των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή 
απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων, οποτεδήποτε και εάν η 
κατάσταση αυτή σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι τη λήξη 
της. 

Η παρούσα σύμβαση – απαίτηση δεν ενεχυριάζεται, ούτε εκχωρείται.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε, ως 
ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ως 
εκπρόσωπος της εταιρείας

ΗΛΙΑΣ Λ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ




		2023-03-16T09:56:29+0200


		2023-03-16T10:00:48+0200
	NIKOLAOS GEORGIOS GKAGKASTATHIS




