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Αχαρνές, 30/12/2014 

 

Αριθμ. πρωτ.: 101129 

 

 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η 

 

Στις Αχαρνές σήμερα 30 του μήνα Δεκεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τρίτη, και ώρα 11:00 

π.μ., στο Δημοτικό κατάστημα, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

1. ο κος Ιωάννης Κασσαβός, με την ιδιότητα του Δημάρχου Αχαρνών, που θα 

αποκαλείται εφεξής ο «Εργοδότης» και 

2. ο κος Χρήστος Τζώρτζης, με Α.Φ.Μ. 079378880, Δ.Ο.Υ.: Αχαρνών και αριθμό δελτίου 

ταυτότητας ΑΗ 010099/06-05-2000/Τ.Α. Αχαρνών διαμένων επί της οδού Μπότσαρη 8 – 

Αχαρνές Αττική, που θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα «ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», 

 συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 

1. Τις Διατάξεις του άρθρου 58, του Ν. 3852/2010. 

2. Τις Διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 209, του Ν. 3463/2006. 

3. Τις Διατάξεις της παρ. 4, του άρθρου 209, του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με 

την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

4. Τις Διατάξεις της παρ. 13, του άρθρου 20, του Ν.3731/2008. 

5. Τις Διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995. 

6. Τις Διατάξεις του Π.Δ. 28/1980. 

7. Το με αριθμ. πρωτ. 96548/08-12-2014 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και 

Ανθρώπινου Δυναμικού, αφορά στην ανάγκη ανάθεσης εργασιών για υπηρεσίες 

ανεξάρτητου δημοσιογράφου. 

8. Την με αριθμ.103/2014 μελέτη. 

9. Την με αριθμ. Γ-942/03-12-2014 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 

10. Την με αριθμ. 826/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΚΖΔΩΨ8-04Θ), 

που αφορά στην ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 24.600,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 00-

6495.001 προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2014. 

11. Την με αριθμ. 2549 και με αριθμ. πρωτ. 101075/29-12-2014 απόφαση του Δημάρχου, για 

τη διενέργεια της παροχής υπηρεσιών ανεξάρτητου δημοσιογράφου. 

12. Την προσφορά του κ. Χρήστου Τζώρτζη. 
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13. Το με αριθμ. πρωτ. 101080/29-12-2014 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργεια 

Δημοπρασιών και Αξιολόγησης Προσφορών για την παροχή υπηρεσιών.  

21. Την με αριθμ. 2556 και με αριθμ. πρωτ. 101128/30-12-2014 απόφαση Αντιδημάρχου 

(Α.Δ.Α.: 76Λ8ΩΨ8-ΨΨΣ) που αφορά στην απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών 

ανεξάρτητου δημοσιογράφου, στον κο Χρήστο Τζώρτζη. 

 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 

 

στο δεύτερο των συμβαλλομένων «ΑΝΑΔΟΧΟ» τις υπηρεσίες ανεξάρτητου 

δημοσιογράφου. 

Ως συνολική τιμή συμφωνείται το ποσό των 24.600,00 €,, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

23%, Η πληρωμή του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ» θα γίνεται τμηματικά ανά μήνα, με την έκδοση 

αντίστοιχης απόδειξης παροχής υπηρεσιών,  την βεβαίωση καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών 

του από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του «Εργοδότη» (που θα συντάσσει και το σχετικό 

πρωτόκολλο παραλαβής) και την έκδοση ισόποσου χρηματικού εντάλματος πληρωμής.  

Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» αναλαμβάνει τις υπηρεσίες ανεξάρτητου δημοσιογράφου με τους 

παρακάτω όρους: 
 

Άρθρο 1. 

Στις υποχρεώσεις του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ» περιλαμβάνονται τα εξής: 

� Η διαχείριση και υποβολή εισηγήσεων αναφορικά με την επικοινωνιακή πολιτική του 

Δήμου και τις δημόσιες υποθέσεις (lobbying). 

� Η παραλαβή των φύλλων του ημερήσιου και περιοδικού τύπου. 

� Η επιμέλεια της καθημερινής αποδελτίωσης και παρακολούθηση δημοσιευμάτων του 

τύπου ή εκπομπών στα Μ.Μ.Ε.. 

� Η προετοιμασία και σύνταξη επίσημων απαντήσεων σε σχόλια ή άρθρα που αφορούν το 

Δήμο. 

� Η σύνταξη Δελτίων Τύπου με σκοπό την πληροφόρηση των Μ.Μ.Ε. και στόχο την 

έγκαιρη και πληρέστερη ενημέρωση του κοινού. 

� Η ανάπτυξη και συντήρηση των διαδικτυακών μέσων ενημέρωσης και πληροφόρησης 

των δημοτών σχετικά με τις δραστηριότητες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων 

(διαδικτυακοί τόποι, κοινωνικά δίκτυα, ενημερώσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

κ.α). 
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Άρθρο 2. 

Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δεν έχει το δικαίωμα μετά την υπογραφή της σύμβασης να 

μεταβιβάζει ή να εκχωρεί σε τρίτους τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από 

την παρούσα σύμβαση εν μέρει ή εξ ολοκλήρου. 
 

Άρθρο 3. 

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

υπογραφής της. 
 

Άρθρο 4. 

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος δικαιούται κατά τη διάρκεια του συμβατικού χρόνου να 

καταγγείλει εγγράφως την παρούσα σύμβαση μόνο για σπουδαίο λόγο με την υποχρέωση 

ταυτόχρονα για αποπληρωμή του οφειλόμενου τιμήματος για τις μέχρι τη στιγμή της 

καταγγελίας παρασχεθείσες από τον  «ΑΝΑΔΟΧΟ» υπηρεσίες. Η λύση κατά τα οριζόμενα 

στην προηγούμενη παράγραφο της σύμβασης θα ισχύει για το τέλος του μήνα, μέσα στον 

οποίο έγινε η καταγγελία. 
 

Άρθρο 5. 

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

Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο 

εγγράφως. 
 

Άρθρο 6. 

Τα στοιχεία της παρούσας σύμβασης που θα θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο 

τμήμα και θα ισχύουν με τους υπόλοιπους όρους της είναι: 

1. Η με αρ. 103/2014 μελέτη. 

2. Οι τεχνικές προδιαγραφές. 

3. Η προσφορά του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ». 

Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας 

σύμβασης. 

 Η παρούσα συντάσσεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα αντίγραφα και υπογράφεται, 

όπως παρακάτω: 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

         Για τον «ΕΡΓΟΔΟΤΗ»      Για τον «ΑΝΑΔΟΧΟ» 

              Ο Δήμαρχος 

 

 

Ιωάννης Κασσαβός                        Χρήστος Τζώρτζης 
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