
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  12/12/2012
   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ αρ. πρωτ: 1437
   ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
   ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
   ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Σήμερα, ημέρα Τετάρτη στις 12 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 
2012, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αχαρνών Αττικής και μεταξύ 
των συμβαλλομένων:
α)  ΣΧΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ 

ΑΧΑΡΝΩΝ,  ΑΦΜ  997833740,  ΔΟΥ  Αχαρνών,  η  οποία  νομίμως 
εκπροσωπείται από τον κ.  ΒΡΕΤΤΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, με την ιδιότητα του ως 
Προέδρου και 

β) ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, με  έδρα  στις  Αχαρνές,  στην  οδό 
Πτολεμαίου  14,  ΑΦΜ  115571459,  ΔΟΥ  Αχαρνών, συμφώνησαν  και 
συναποδέχθηκαν τα εξής:
Ο  πρώτος των  συμβαλλομένων,  ενεργώντας ως εκπρόσωπος της 

Σχολικής  Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Αχαρνών, 
βάσει του άρθρου 255 του Ν.3463/2006, και έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός 

και Κοινοτικός Κώδικας».
2. Τις  διατάξεις  του  Π.Δ.  28/1980  «Περί  εκτελέσεως  έργων  και 

προμηθειών Ο.Τ.Α.».
3. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  20  παρ.  13  του  Ν.  3731/2008  «Περί 

αναδιοργάνωσης  της  δημοτικής  αστυνομίας  και  ρυθμίσεις  λοιπών 
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

4.  Την  υπ’  αρ.  35130/739/9-8-2010(ΦΕΚ  1291/Β/11-08-2010)  Απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών, η οποία τροποποιεί το άρθρο 83 του ν. 
2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) και καθορίζει το όριο της απευθείας ανάθεσης 
για  την  σύναψη  συμβάσεως  παροχής  υπηρεσιών  στο  ποσό  των 
20.000,00 € πλέον Φ.Π.Α..  

5.  Τις διατάξεις του 17-5/16-6-59 Β.Δ. «Περί Οικονομικής Διοικήσεως και 
Λογιστικού Δήμων και Κοινοτήτων».

6. Την 65/7-12-2012 Απόφαση Προέδρου, με την οποία ανατέθηκαν στον 
Λαμπρακάκη Βασίλειο οι κάτωθι εργασίες για την περίοδο Νοεμβρίου 
2012 – Οκτωβρίου 2013:

o Καταχώρηση και Έκδοση Μισθοδοσίας
o Δημιουργία και υποβολή τριμηνιαίων ΑΠΔ στο ΙΚΑ
o Καταχώρηση τιμολογίων από συστάσεως
o Έκδοση Χρηματικών ενταλμάτων
o Έλεγχο μηνιαίων ισοζυγίων
o Έλεγχο τραπεζών – extrait
o Απόδοση παρακρατούμενων φόρων 
o Εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων
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στον δεύτερο συμβαλλόμενο (καλούμενο εφεξής «ανάδοχος») τις 
ως άνω εργασίες, με το ποσό των  οχτώ χιλιάδων ευρώ #8.000,00€#, 
πλέον του Φ.Π.Α. 23%.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες που αναφέρονται 
στην προσφορά του, εντός του εύλογου χρονικού διαστήματος και 
είναι  αποκλειστικά  υπεύθυνος  για  τυχόν  ζημιά  του  ΝΠΔΔ.  Η  μη 
εκτέλεση  των  καθηκόντων  του  εντός  του  καθορισμένου  χρόνου, 
αποτελεί  αιτία για τον καταλογισμό ρήτρας ίσης με χίλια (1.000,00) 
ευρώ ή και διακοπή της σύμβασης.

1. Η παρούσα  σύμβαση ισχύει  μέχρι  31/10/2013 και τίθεται  σε ισχύ 
από την υπογραφή της.

2. Η  εργασία  θα  πιστοποιηθεί  από  τον  Πρόεδρο  της  Σχολικής 
Επιτροπής.

3. Ο πρώτος των συμβαλλομένων αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
πληρώνει  την  αξία  της  εργασίας  μετά  την  έκδοση  του  σχετικού 
τιμολογίου σε τμηματικές καταβολές.

4. Κάθε τυχόν τροποποίηση ή συμπλήρωση αυτής της σύμβασης 
θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο εγγράφως.

5. Ο ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης αποδέχεται πλήρως 
και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της.

Αφού  συμφωνήθηκαν  τα  ανωτέρω,  η  παρούσα  σύμβαση 
συντάχθηκε  σε  δύο  (2)  όμοια  πρωτότυπα,  και  υπογράφεται  ως 
ακολούθως:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
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