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ΣΥΜΒΑΣΗ
Στις Αχαρνές σήμερα 24 του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., οι 

κάτωθι υπογεγραμμένοι:

1. ο κ. Σπυρίδων Βρεττός, με την ιδιότητα του Δημάρχου, που θα αποκαλείται εφεξής 

«Προμηθευόμενος» και 

2. ο κ. Αθανάσιος Ανδριανόπουλος, κάτοχος του με αριθμ. ΑΜ642077/19-09-2016/Τ.Α. Παλλήνης  

Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, ενεργών ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία 

Περιβαλλοντικών Συστημάτων Α.Ε.Β.Ε.», με Α.Φ.Μ. : 094270233, Δ.Ο.Υ.: Αιγίου και έδρα Κουτσοχέρα 

8, 251 00 Αίγιο, σύμφωνα με το με αριθμ. 1613872.2344540/24-09-2021 πιστοποιητικό ισχύουσας 

εκπροσώπησης του Επιμελητηρίου Αχαΐας, που θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα ο 

«Προμηθευτής», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

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

1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

2. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Τεύχος Α’)

3. Τις διατάξεις του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52 Τεύχος Α’)

4. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ τ. Α’ 114/8.6.2006) «Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα»

5. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ τ. Α’ 87/7.6.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».

6. Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α’ ) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 

Διατάξεις».

7. Το N. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”.

8. Το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τμήμα Προμηθειών

                                      
                     ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

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

                  





Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 623c2553227962d630187fc3 στις 24/03/22 12:42

9. Την με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

10. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

11. Το π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π..

12. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. ε του ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».

13. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και το 

σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 

ρητά παραπάνω.

14. Την με αρ. 8/2021 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

15. Το με αρ. πρωτ. 5604/28-02-2021 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης – Συντήρησης 

Στόλου & Λοιπού Εξοπλισμού, που αφορά στην ανάγκη της προμήθειας οχημάτων και μηχανημάτων.

16. Το με αρ. πρωτ. 9010/12-03-2021 αίτηση προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, που αφορά στην 

έγκριση για την αγορά οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο.

17. Το με αρ. πρωτ. 57684/17-05-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που αφορά στην 

έγκριση αγοράς οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο.

18. Το με αρ. πρωτ. 18492/25-05-2021 τεκμηριωμένο αίτημα του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης – 

Συντήρησης Στόλου & Λοιπού Εξοπλισμού προς τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, για την έκδοση 

απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

19. Την με αρ. 710 και με αρ. πρωτ. 19347/31-05-2021 απόφαση Δημάρχου, που αφορά στην με αρ. Α-

470/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: ΨΣΞ7ΩΨ8-Θ7Φ), για τη διάθεση πίστωσης 

συνολικού ποσού 775.000,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 20-7132.001, του υπό έγκριση προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2021.

20. Την με αρ. 270/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην έγκριση της ανωτέρω 

μελέτης και στη σύνταξη των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

21. Την με αρ. ENOTICES-ACHARNES/2021-081945/18-06-2021 γνωστοποίηση στο Συμπλήρωμα της 

Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

22. Την με αριθμ. πρωτ. 22624/18-06-2021 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC000087938/2021-06-22).

23. Την με αριθμ. πρωτ. 22625/18-06-2021 προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΚ0ΧΩΨ8-ΥΙΘ), (ΑΔΑΜ: 

21PROC008793653/2021-06-22).
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24. Το από 23/10/2019 αποδεικτικό τοιχοκόλλησης της προκήρυξης.

25. Το με αριθμ. 12785/24-06-2021 φύλλο της εφημερίδας «Γενική Δημοπρασιών».

26. Το με αριθμ. 14402/24-06-2021 φύλλο της εφημερίδας «Ηχώ των Δημοπρασιών».

27. Το με αριθμ. 4515/24-06-2021 φύλλο της εφημερίδας «Συνείδηση».

28. Το με αριθμ. 1213/26-06-2021 φύλλο της εφημερίδας «Χτύπος».

29. Την με αριθμ. πρωτ. 23249/24-06-2021 πρόσκληση προς την επιτροπή αποσφράγισης & αξιολόγησης 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών.

30. Την με αριθμ. πρωτ. 23273/24-06-2021 ενημέρωση σχετικά με το διαγωνισμό.

31. Το με αριθμ. πρωτ. 27232/15-07-2021 έγγραφο της επιτροπής αποσφράγισης & αξιολόγησης 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, που 

αφορά σε διευκρινήσεις.

32. Το με αριθμ. πρωτ. 28101/21-07-2021 έγγραφο της επιτροπής αποσφράγισης & αξιολόγησης 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, που 

αφορά σε διευκρινήσεις.

33. Το με αριθμ. πρωτ. 29514/30-07-2021 πρακτικό της επιτροπής αποσφράγισης, διενέργειας και 

αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών 

υπηρεσιών που αφορά στην αποσφράγιση των κατατεθειμένων προσφορών.

34. Το με αριθμ. πρωτ. 33750/01-09-2021 πρακτικό της επιτροπής αποσφράγισης, διενέργειας και 

αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών 

υπηρεσιών.

35. Την με αρ. 450/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην επικύρωση των ανωτέρω 

πρακτικών.

36. Την με αρ. πρωτ. 41101/08-10-2021 πρόσκληση προς την επιτροπή αποσφράγισης, διενέργειας και 

αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών 

υπηρεσιών, για αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.

37. Την οικονομική προσφορά της εταιρείας «Βιομηχανία Ειδικών Κατασκευών Α. Καούσης Α.Ε.».

38. Την οικονομική προσφορά της εταιρείας «Γιουνιτρακ Α.Ε.Ε. Μηχανημάτων  Τεχνικών Έργων».

39. Την οικονομική προσφορά της εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Περιβαλλοντικών Συστημάτων Α.Ε.Β.Ε.».

40. Το με αρ. πρωτ. 41772/12-10-2021 πρακτικό της επιτροπής αποσφράγισης, διενέργειας και 

αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών 

υπηρεσιών που αφορά στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.

41. Την με αρ. 473/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην επικύρωση του ανωτέρω 

πρακτικού και στην ανάδειξη των εταιρειών  «Βιομηχανία Ειδικών Κατασκευών Α. Καούσης Α.Ε.», 

«Γιουνιτρακ Α.Ε.Ε. Μηχανημάτων  Τεχνικών Έργων» και «Ελληνική Εταιρεία Περιβαλλοντικών 
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Συστημάτων Α.Ε.Β.Ε.» ως προσωρινών αναδόχων του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια 

οχημάτων και μηχανημάτων.

42. Την με αρ. πρωτ. 44642/27-10-2021 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης προς την 

εταιρεία  «Βιομηχανία Ειδικών Κατασκευών Α. Καούσης Α.Ε.».

43. Την με αρ. πρωτ. 44643/27-10-2021 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης προς την 

εταιρεία  «Ελληνική Εταιρεία Περιβαλλοντικών Συστημάτων Α.Ε.Β.Ε.».

44. Την με αρ. πρωτ. 44648/27-10-2021 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης προς την 

εταιρεία  «Γιουνιτρακ Α.Ε.Ε. Μηχανημάτων  Τεχνικών Έργων».

45. Το με αρ. πρωτ. 49615/17-11-2021 πρακτικό της επιτροπής αποσφράγισης, διενέργειας και 

αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών 

υπηρεσιών.

46. Την με αρ. 581/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Α.Δ.Α.: ΨΓΩΦΩΨ8-91Θ) που αφορά στην 

επικύρωση του ανωτέρω πρακτικού και στην κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

47. Το με αρ. πρωτ. 57836/07-12-2021 έγγραφο προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, που αφορά 

στον έλεγχο νομιμότητας της ανωτέρω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

48. Την με αρ. πρωτ. 1517/10-01-2022 βεβαίωση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών ότι δεν 

έχουν ασκηθεί ή εκκρεμούν ενστάσεις, προσφυγές ή αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων κατά της 

διαδικασίας.

49. Το με αρ. πρωτ. 1821/10-01-2022 έγγραφο προς την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 

που αφορά στον έλεγχο νομιμότητας των συμβάσεων για τις προμήθειες σύμφωνα με το άρθρο 278 

του Ν.3852/2010 και το άρθρο 19 παράγραφος 7 του Π.Δ/τος 774/1980.

50. Την με αρ. πρωτ. 4533/02-02-2022 (και με αρ. πρωτ. του Δήμου 9395/02/02/2022), απόφαση της 

Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

51. Την με αρ. πρωτ. 23407/12-03-2022 κοινοποίηση πρόσκλησης προς την εταιρεία «Ελληνική Εταιρεία 

Περιβαλλοντικών Συστημάτων Α.Ε.Β.Ε.», για την υπογραφή σύμβασης.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

στο δεύτερο των συμβαλλομένων «Προμηθευτή», την προμήθεια «Προμήθεια οχημάτων και 

μηχανημάτων» για την ομάδα «Γ», συνολικού ποσού 209.436,00  €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Ο «Προμηθευτής» αναλαμβάνει την προμήθεια με τους κατωτέρω όρους:

Άρθρο 1.

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την παράδοση της προμήθειας από τον «Προμηθευτή», ενώπιον της 

αρμόδιας επιτροπής παραλαβής του «Προμηθευόμενου», που θα συντάξει και το σχετικό πρωτόκολλο 

παραλαβής.
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Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από την παράδοση του 

προϊόντος και του δελτίου αποστολής του «Προμηθευτή».

Η πληρωμή του «Προμηθευτή» θα γίνεται τμηματικά και αφού κάθε φορά συντάσσονται όλα τα 

δικαιολογητικά που προβλέπει το άρθρο 36 της Υ.Α. 11389/93 και ολοκληρώνονται οι διαδικασίες από τον 

«Προμηθευόμενο».

Η μη εμπρόθεσμη σύμφωνα με τα ανωτέρω, εξόφληση οποιασδήποτε οφειλής του 

«Προμηθευόμενου» προς τον «Προμηθευτή» θα την επιβαρύνει με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας που θα 

ισχύει κάθε φορά, πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων.

Επιφυλασσομένου του «Προμηθευτή» των δικαιωμάτων του εκ της επομένης παραγράφου (δικαίωμα 

καταγγελίας) ο «Προμηθευτής» θα μπορεί να αναστέλλει τις παραδόσεις επί πιστώσει μέχρις εξόφλησης 

νομιμοτόκως κατά τα ανωτέρω εκ μέρους του «Προμηθευόμενου» των εκάστοτε ληξιπροθέσμων 

απαιτήσεων του «Προμηθευτή» από τις πραγματοποιηθείσες πωλήσεις.

Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής εκ μέρους του «Προμηθευόμενου» 

προς τον προμηθευτή του τιμήματος των πωλουμένων προϊόντων (πέραν των άνω 30 ημερών), ο 

«Προμηθευτής» επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων του για διακοπή παραδόσεων, καταγγελία της 

σύμβασης, είσπραξης αμέσως όλων των οφειλομένων από τον «Προμηθευόμενο» προς τον 

«Προμηθευτή» ποσών κλπ με οποιοδήποτε πρόσφορο νόμιμο τρόπο.

Άρθρο 2.

Η παράδοση των οχημάτων θα γίνεται τμηματικά, στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να βαρύνουν 

τον Προμηθευτή. Τα οχήματα θα παραδοθούν με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις για την 

έκδοση των πινακίδων, και εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στην μελέτη για κάθε όχημα 

ξεχωριστά.

Ο «Προμηθευτής» οφείλει χωρίς καθυστέρηση να μεταφέρει με δαπάνη του, τμήμα ή το σύνολο της 

προμήθειας, στο Δήμο.

Άρθρο 3.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της μελέτης του Δήμου, τα δε είδη που περιγράφονται 

στην προσφορά του «Προμηθευτή», πρέπει να είναι απόλυτα όμοια με εκείνα που θα παραδώσει.

Άρθρο 4.

Ο «Προμηθευτής» εγγυάται ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές 

προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά, που προβλέπουν 

οι όροι αυτοί, και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά, για τη χρήση για την οποία τα προορίζει ο 

«Προμηθευόμενος».

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

παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του «Προμηθευτή». Ο «Προμηθευτής» έχει την υποχρέωση 
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να αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση του «Προμηθευόμενου», κάθε είδος που προμήθευσε, εφόσον 

διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Οι δαπάνες επιστροφής στον «Προμηθευτή» του 

ακατάλληλου προϊόντος και αποστολή στο Δήμο του νέου σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα 

βαρύνουν τον «Προμηθευτή».

Άρθρο 5.

Σε περίπτωση καθυστέρησης, που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του «Προμηθευόμενου» ή σε ανωτέρα 

βία, η προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. Ο «Προμηθευτής» για 

αυτή την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση από τον «Προμηθευόμενο», άλλως 

ρητώς δηλώνει ότι παραιτείται τώρα κάθε σχετικού δικαιώματος ή αξίωσής του.

Άρθρο 6.

Τυχόν διαφορές μεταξύ του «Προμηθευόμενου» και του «Προμηθευτή», επιλύονται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στον Ν. 4412/2016.

Καταγγελία δικαίωμα, η παράβαση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης αυτής, που όλοι θεωρούνται 

ουσιώδεις, θα χορηγεί το δικαίωμα τόσο στον «Προμηθευτή», όσο και στον «Προμηθευόμενο» (ιδιαίτερα 

σε περίπτωση παράδοσης ακατάλληλων προϊόντων) για τη λύση της με καταγγελία που θα κοινοποιείται 

με Δικαστικό Επιμελητή.

Καμία ευθύνη δεν θα αναζητείται από τον «Προμηθευτή» για την καθυστέρηση, παράλειψη ή 

αδυναμία εκτέλεσης των όρων της σύμβασης αυτής εφόσον θα οφείλεται σε τυχαίο γεγονός ή ανωτέρα 

βία (λ.χ. πόλεμος, γενική απεργία ή απεργίας του προσωπικού του προμηθευτή, γενική έλλειψη 

προϊόντος, ανεπαρκής εφοδιασμός με προϊόντα του προμηθευτή από τα Διυλιστήρια, πυρκαγιά, σεισμός, 

περιορισμοί κάθε μορφής στη διάθεση καυσίμων κλπ).

Σε περίπτωση που συμβεί οποιοδήποτε γεγονός το οποίο θα οφείλεται σε «τυχαία γεγονότα ή 

ανωτέρα βία» ή σε οποιαδήποτε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο θα υπάρχει γενική έλλειψη 

προϊόντων και εξ αυτού μείωση των αποθεμάτων του «Προμηθευτή», ο «Προμηθευτής» θα μπορεί και 

εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τις κείμενες διατάξεις να εφαρμόσει πρόγραμμα περιστολής και 

επιμερισμού των παραδόσεων των προϊόντων και εξ αυτού μείωση των αποθεμάτων του «Προμηθευτή», 

ο «Προμηθευτής» θα μπορεί, και εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τις κείμενες διατάξεις, να 

εφαρμόσει πρόγραμμα περιστολής και επιμερισμού των παραδόσεων των προϊόντων του, ο 

«Προμηθευόμενος» αποδέχεται αυτό και παραιτείται από τώρα από κάθε αξίωσή του για αποζημίωση 

εξαιτίας του λόγου αυτού. 

Όμως στις περιπτώσεις τυχαίου γεγονότος ή ανωτέρας βίας ο «Προμηθευτής» θα οφείλει να 

ενημερώνει άμεσα τον «Προμηθευόμενο» στη διεύθυνση που αυτός θα ορίσει, για την επέλευση 

περίπτωσης τυχαίου γεγονότος ή ανωτέρας βίας. 

Άρθρο 7.
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Η παρούσα σύμβαση θα ισχύει για έξι (6) μήνες από την υπογραφή της ή μέχρι εξαντλήσεως των 

ποσοτήτων.  

Άρθρο 8.

Ο «Προμηθευτής» 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 9.

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

ισχύουν με τους υπόλοιπους όρους της είναι:

1. Η  διακήρυξη.

2. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο προϋπολογισμός της μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

3. Η προσφορά του «Προμηθευτή».

Ο «Προμηθευτής» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας σύμβασης και 

προσκόμισε την με αριθμ 662894/21-03-2022 εγγυητική επιστολή της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού 6.756,00 

€, (ποσοστό 4 % επί του προϋπολογισμού, χωρίς τυχόν έκπτωση και Φ.Π.Α.).

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 τον «Προμηθευτή»

       Ο Δήμαρχος

           Σπυρίδων Βρεττός                                               Αθανάσιος Ανδριανόπουλος
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