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ΣΥΜΒΑΣΗ
Στις Αχαρνές σήμερα 16 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., οι 
κάτωθι υπογεγραμμένοι:

1. ο κος Σπυρίδων Βρεττός, με την ιδιότητα του Δημάρχου Αχαρνών, που θα αποκαλείται εφεξής 
Αναθέτουσα Αρχή και

2. Ο κ. Ευγένιος Διονυσιώτης, κάτοχος του με αριθμ. AO150120  Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, 
ενεργών ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με Α.Φ.Μ. 998369936, Δ.Ο.Υ. Ελευσίνος και έδρα στην Οδό Λ. 
Νάτο 66 (πρωην 100), 19300-Ασπρόπυργος, σύμφωνα με το με αριθμ. 1777405.2600012/08-03-2022 
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, 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. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη» (Α' 87),

2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006, ‘’Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων” και ιδιαιτέρως του άρθρου 158 
“Δαπάνες”.

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),

4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

5. Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

6. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (Α΄ 133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής 
και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον 
εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α – Ρυθμίσεις για την 
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή 
ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ» 

7. Την με αρ. 126/2021 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης-Συντήρησης Στόλου και λοιπού 
Εξοπλισμού.

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

                                      ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

                     Βαθμός Προτ.: «Κοινός» 
                     Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές» 
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8. Το με αρ. πρωτ. 36696/16-09-2021 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης-Συντήρησης 
Στόλου και λοιπού Εξοπλισμού, στην ανάγκη της προμήθειας ανταλλακτικών για συντήρηση και 
επισκευή οχημάτων. 

9. Το με αρ. πρωτ. 36712/16-09-2021 τεκμηριωμένο αίτημα του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης-
Συντήρησης Στόλου και λοιπού Εξοπλισμού προς τη Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών, για έκδοση απόφασης 
ανάληψης υποχρέωσης.

10. Την με αρ. 1326 και με αρ. πρωτ. 38277/24-09-2021 απόφαση Δημάρχου, που αφορά στην με αρ. Α-
829/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: 6ΜΛΠΩΨ8-ΗΡΤ).

11. Την με αρ. 1327 και με αρ. πρωτ. 38279/24-09-2021 απόφαση Δημάρχου, που αφορά στην με αρ. Α-
830/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: ΩΔΛ0ΩΨ8-ΣΞΦ).

12. Την με αρ. 1328 και με αρ. πρωτ. 38281/24-09-2021 απόφαση Δημάρχου, που αφορά στην με αρ. Α-
831/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: ΩΝΖ8ΩΨ8-0ΝΠ).

13. Την με αρ. 1329 και με αρ. πρωτ. 38282/24-09-2021 απόφαση Δημάρχου, που αφορά στην με αρ. Α-
832/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: ΨΠΔΜΩΨ8-7ΣΞ).

14. Την με αρ. 452/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά στην έγκριση της 
διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού, στην έγκριση της μελέτης και στη σύνταξη 
των όρων διακήρυξης (ΑΔΑ: ΨΗΧ2ΩΨ8-Ο2Γ).

15. Την με αρ. ENOTICES-ACHARNES/2021 - 141969 γνωστοποίηση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης 
Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

16. Την με αρ. 2021/S 204-532511 δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

17. Την με αριθμ. πρωτ. 43269/20-10-2021 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC009391836/2021-10-20).

18. Την με αριθμ. πρωτ. 43270/20-10-2021 προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Ρ1ΡΩΨ8-Λ52), (ΑΔΑΜ: 
21PROC009392011/2021-10-20).

19. Το από 20/10/2021 αποδεικτικό τοιχοκόλλησης της προκήρυξης.

20. Την με αριθμ. πρωτ. 43271/20-10-2021 πρόσκληση προς την επιτροπή αποσφράγισης & αξιολόγησης 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών.

21. Το με αρ. 12870/21-10-2021 φύλλο της εφημερίδας «Γενική Δημοπρασιών».

22. Το με αριθμ. 14486/21-10-2021 φύλλο της εφημερίδας «Ηχώ των Δημοπρασιών».

23. Το με αριθμ. 4595/21-10-2021 φύλλο της εφημερίδας «Συνείδηση».

24. Το με αριθμ. 1229/23-10-2021 φύλλο της εφημερίδας «Χτύπος».

25. Το με αρ. πρωτ. 50468/19-11-2021 έγγραφο, που αφορά στην παροχή διευκρινήσεων.

26. με αρ. πρωτ. 40944 ΕΞ 2021/18-11-2021 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που 
αφορά στην διακοπή της παροχής των υπηρεσιών του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

27. Το με αρ. πρωτ. 53791/29-11-2021 έγγραφο της επιτροπή αποσφράγισης & αξιολόγησης διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών.

28. Την με αρ. 578/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην επικύρωση του ανωτέρω 
πρακτικού και στην παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της 
ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών.

29. Την 3.1.2 παράγραφο της με αριθμ. πρωτ. 43269/20-10-2021 διακήρυξης περί αξιολόγησης των 
προσφορών.
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30. Την οικονομική προσφορά της εταιρείας «Κυριακή & Κων/νος Βρεττάκος Ι.Κ.Ε.».

31. Την οικονομική προσφορά της εταιρείας «Διονυσιώτης Νικ. Ευγένιος Μον. Ε.Π.Ε.».

32. Την οικονομική προσφορά της εταιρείας «Νικ. Κοντόπουλος & Σια Ο.Ε.».

33. Την οικονομική προσφορά της εταιρείας «Τάκης Λυμπερόπουλος Μον. Ε.Π.Ε.».

34. Την οικονομική προσφορά της εταιρείας «Α. Καούσης Α.Ε.».

35. Το με αρ. πρωτ. 7733/31-01-2022 πρακτικό της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και 
Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών 
υπηρεσιών του Δήμου.

36. Την με αρ. 54/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην επικύρωση του ανωτέρω 
πρακτικού και στην ανάδειξη των εταιρειών «Διονυσιώτης Νικ. Ευγένιος Μον. Ε.Π.Ε.», «Α. Καούσης 
Α.Ε.», «Κυριακή & Κων/νος Βρεττάκος Ι.Κ.Ε.» και «Τάκης Δ. Λυμπερόπουλος Μον Ε.Π.Ε.», ως 
προσωρινών αναδόχων του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών για τη 
συντήρηση και επισκευή οχημάτων.

37. Την με αρ. πρωτ. 20867/03-03-2022 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης προς την 
εταιρεία  «Διονυσιώτης Νικ. Ευγένιος Μον. Ε.Π.Ε.».

38. Την με αρ. πρωτ. 20868/03-03-2022 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης προς την 
εταιρεία  «Α. Καούσης Α.Ε.».

39. Την με αρ. πρωτ. 20689/03-03-2022 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης προς την 
εταιρεία  «Κυριακή & Κων/νος Βρεττάκος Ι.Κ.Ε.».

40. Την με αρ. πρωτ. 20870/03-03-2022 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης προς την 
εταιρεία  «Τάκης Δ. Λυμπερόπουλος Μον Ε.Π.Ε.».

41. Τον με αρ. πρωτ. 23531/14-03-2021 φάκελο υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας 
«Διονυσιώτης Νικ. Ευγένιος Μον. Ε.Π.Ε.».

42. Τον με αρ. πρωτ. 23164/11-03-2022 φάκελο υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας 
«Α. Καούσης Α.Ε.».

43. Τον με αρ. πρωτ. 23705/14-03-2022 φάκελο υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας 
«Κυριακή & Κων/νος Βρεττάκος Ι.Κ.Ε.».

44. Τον με αρ. πρωτ. 23500/14-03-2022 φάκελο υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας 
«Τάκης Δ. Λυμπερόπουλος Μον Ε.Π.Ε.».

45. Το με αρ. πρωτ. 24307/15-03-2022 πρακτικό της Επιτροπής αποσφράγισης, δικαιολογητικών 
κατακύρωσης.

46. Την με αρ138/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Α.Δ.Α.: 9ΧΕΧΩΨ8-4Κ7), που αφορά στην 
επικύρωση του ανωτέρω πρακτικού και στην κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

47. Το με αρ. πρωτ. 27283/23-03-2022 έγγραφο προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, που αφορά 
στον έλεγχο νομιμότητας της ανωτέρω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

48. Την με αρ. πρωτ. 39994/05-05-2022 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. 40579/06-05-2022 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.
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50. Την με αριθμ. πρωτ. 30354/30-05-2022 (και με αριθμ. πρωτ. του Δήμου 51960/03-06-2022, απόφαση 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

51. Το με αρ. πρωτ. 51815/02-06-2022 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.

52. Την με αριθμ. πρωτ. 32313/25-07-2022 (και με αριθμ. πρωτ. του Δήμου 75149/01-08-2022, απόφαση 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

53. Την με αρ. πρωτ. 84397/05-09-2022 κοινοποίηση για την υπογραφή σύμβασης προς την εταιρεία  
«Διονυσιώτης Νικ. Ευγένιος Μον. Ε.Π.Ε.».

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων, τις ομάδες «1» & «8» από την «προμήθεια ανταλλακτικών για 

συντήρηση και επισκευή οχημάτων και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην οικονομική του 

προσφορά το ποσοστό έκπτωσης 46 % επί της προϋπολογισθείσας τιμής της μελέτης για την προμήθεια 

ανταλλακτικών και 46 % επί της προϋπολογισθείσας τιμής της μελέτης για τις εργασίες τοποθέτησης για 

την ομάδα «1» και το ποσοστό έκπτωσης 46 % επί της προϋπολογισθείσας τιμής της μελέτης για την 

προμήθεια ανταλλακτικών και 46 % επί της προϋπολογισθείσας τιμής της μελέτης για τις εργασίες 

τοποθέτησης για την ομάδα «8».

Άρθρο 1ο: Συνοπτική Περιγραφή φυσικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκ μέρους του Αναδόχου προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση 
και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Αχαρνών

Άρθρο 2ο: Διάρκεια Σύμβασης

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε σαράντα οχτώ (48) μήνες, αρχής γενομένης από την ημερομηνία 
υπογραφής της. 

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του οικονομικού αντικειμένου κατά την παραπάνω διάρκεια, 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 3ο: Τροποποίηση Σύμβασης

Η 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 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 4ο: Οικονομικό Αντάλλαγμα – Κρατήσεις 

Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από την παράδοση του 
προϊόντος και του δελτίου αποστολής του Αναδόχου.
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Το οικονομικό αντάλλαγμα καταβάλλεται στον ανάδοχο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5.1 της 
Διακήρυξης.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ,ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης.

Άρθρο 5ο: Όροι εκτέλεσης της σύμβασης –Σειρά ισχύος συμβατικών τευχών

Ο ανάδοχος δηλώνει ότι τα ανωτέρω τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνει την υπόψη 
προμήθεια και τις αντίστοιχες εργασίες συντήρησης και επισκευής, αντί του παραπάνω ποσού σύμφωνα 
με τη Διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη.

Επίσης δηλώνει ότι θα εφαρμόσει πιστά τους όρους της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τις οδηγίες και 
τις υποδείξεις του Τμήματος Διαχείρισης, Συντήρησης Στόλου & Λοιπού εξοπλισμού του Δήμου και θα 
ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και 
της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού 
κινδύνου.

Η παρούσα σύμβαση εκτελείται σύμφωνα με τους όρους της παρούσης και των συμβατικών τευχών που 
έχουν την κάτωθι σειρά ισχύος:

1.Σύμβαση 

2.Διακήρυξη

3.Οικονομική Προσφορά (ΟΠ) 

4.Τεχνική Προσφορά (ΤΠ)

5.Μελέτη (126/2021)

Τα ως άνω τεύχη θεωρούνται αλληλοσυμπληρούμενα. Σε περίπτωση, όμως, που περιλαμβάνονται σε 
αυτά αντιτιθέμενοι μεταξύ τους όροι και διατυπώσεις κατισχύουν τα αναφερόμενα στο τεύχος με την 
υψηλότερη προτεραιότητα. Σε κάθε περίπτωση όμως, κατά την διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας και 
των συναφών παρεχόμενων υπηρεσιών , θα υπερισχύει η Σύμβαση, όπως θα υπογραφεί μετά την έγκριση 
του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

Άρθρο 6ο: Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης

Ο ανάδοχος, κατέθεσε στον Δήμο Αχαρνών (σύμφωνα με το άρθρο 4.1 της διακήρυξης) την υπ’αρ. 
7002032493/15-09-2022 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης έκδοσης Τράπεζας Eurobank Α.Ε. η οποία 
καλύπτει ποσοστό 4% της συνολικής τιμής κατακύρωσης χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι (€ 25.077,60) .

Άρθρο 7ο: Υποχρεώσεις Αναδόχου

- Ο Ανάδοχος υποχρεούται στη  ρυμούλκηση των ακινητοποιημένων οχημάτων – μηχανημάτων προς τις 
εγκαταστάσεις του συνεργείου του, όπου και όποτε ενδεχομένως απαιτηθεί, για την αποκατάσταση των 
βλαβών. Η ρυμούλκηση των οχημάτων /μηχανημάτων θα μπορεί να γίνεται καθ’ όλο το 24ωρο και 
οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας.

- Ο Ανάδοχος παρέχει χρόνο εγγύησης των εργασιών και των χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών έξι  (6) 
μηνών ή καταγραφή  5.000 χιλιομέτρων (ό,τι προηγείται), από την παραλαβή του επισκευασμένου 
οχήματος ή μηχανήματος έργου, εκτός εάν αποφασίζεται διαφορετικά στην οικεία εκτελεστική σύμβαση. 
Κάθε βλάβη που θα παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό διάστημα της παρεχόμενης εγγύησης, οφειλόμενη 
σε κακή ποιότητα ανταλλακτικών ή αστοχία υλικού και σε κάθε περίπτωση όχι σε φυσιολογική κατά τις 
οδηγίες του κατασκευαστή φθορά, θα επανορθώνεται µε την άμεση αλλαγή του προβληματικού 
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ανταλλακτικού, το συντομότερο από την ειδοποίηση της υπηρεσίας, αλλά και θα αποκαθίσταται 
γενικότερα η όποια φθορά αυτό προξένησε.

- Ο Ανάδοχος δεν θα ενεργεί αυτοβούλως στην αποσυναρμολόγηση των προς επισκευή μερών, στην 
διάγνωση βλαβών, στην αποξήλωση ανταλλακτικών, στη λήψη απόφασης για την επισκευή, στην 
εφαρμογή νέων ανταλλακτικών, στην επανασυναρμολόγηση των προς επισκευή μερών και γενικά στην 
επισκευή, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας.

- Αν ο Ανάδοχος καθυστερήσει από υπαιτιότητά του, την παράδοση στην Αναθέτουσα Αρχή έστω και ενός 
είδους, (σαν τέτοιου νοούμενου για την περίπτωση που αυτό απαρτίζεται από περισσότερα μέρη και ενός 
τμήματος του), πέραν από δέκα (10) ημέρες όπου νοείται ως χρόνος παράτασης για την παράδοση 
σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής 
αξίας του είδους που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 
από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού 
οργάνου σύμφωνα με τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 5.2. της οικείας Διακήρυξης.

Άρθρο 8ο – Υπεργολαβία

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

Άρθρο 9ο –Επίλυση Διαφορών -Δωσιδικία

Κάθε διαφ9ορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται 
στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό 
Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 
1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό 
Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, 
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η παρούσα σύμβαση συντάσσεται σε τέσσερα (4) όμοια αντίτυπα και  υπογράφεται, όπως παρακάτω:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 
        Για την Αναθέτουσα Αρχή            Για τον Ανάδοχο
            Ο Δήμαρχος Αχαρνών

               Σπυρίδων Βρεττός                                                    Ευγένιος Διονυσιώτης
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