
Σελίδα 1 από 3  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Βαθµός Προτεραιότητας: «Επείγον»        
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                            Χρόνος διατ. του εγγράφου: «∆ιηνεκές»        
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ                                    
                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑΑΝΑΡΤΗΤΕΑΑΝΑΡΤΗΤΕΑΑΝΑΡΤΗΤΕΑ    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Αχαρνές, 24/03/2015 

                                                                                                         Αριθµ.Πρωτ.:18778 

            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ     

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, 
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ  ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 

ΕΥΡΩ : 45.000,00 € 

 
 
 
          Στις Αχαρνές σήµερα , 24  του µηνός Μαρτίου, του έτους 2015, ηµέρα  Τρίτη και ώρα  10:00  

           π.µ., στο ∆ηµοτικό κατάστηµα, οι κάτωθι υπογεγραµµένοι : 

          Ο κος Ιωάννης Κασσαβός,ενεργώντας  µε την ιδιότητά  του ως  ∆ήµαρχος του  ∆ήµου Αχαρνών,           

          που θα αποκαλείται εφεξής    «Ο  ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ» και 

           Η κα Μαρία Ναυροζίδου , Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αχαρνών    

           (∆Η.Κ.Ε.Α.), µε Α.Φ.Μ. 998238870 ∆.Ο.Υ. Αχαρνών, µε έδρα στην Πλατεία Αγίου Νικολάου 3–        

          Αχαρνές και Νόµιµος Εκπρόσωπος της επιχείρησης  που θα αποκαλείται εφεξής στην 

          παρούσα «  Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ»,έχοντας  υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρο 268 παρ 1 & 2 του Ν. 3463/2006  

2. Του άρθρου 270, παρ 1 του Ν. 3463/2006. 

3. Την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. 16/2007. 

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

άρθρου 22 του Ν.3536/2007. 

5. Την µε αριθµ. 89/2015 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αχαρνών, που αφορά στην απευθείας 

ανάθεση της διοργάνωσης των πολιτιστικών & εορταστικών εκδηλώσεων έτους 2015 του ∆ήµου 

Αχαρνών στη  ∆ηµοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αχαρνών (∆Η.Κ.Ε.Α.). 

6. Την µε αριθµ. 11/2015 απόφαση της ∆Η.Κ.Ε.Α, που αφορά την αποδοχή της Απευθείας ανάθεσης 

της διοργάνωσης των Πολιτιστικών & Εορταστικών εκδηλώσεων έτους 2015.   

 

  

 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 

ISO 9001 : 2008 

 

ΑΔΑ: 7ΝΟΦΩΨ8-ΛΤΥ
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ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 

ISO 9001 : 2008 

 

    

Συµφώνησαν  και συναποδέχτηκαν  τα παρακάτωΣυµφώνησαν  και συναποδέχτηκαν  τα παρακάτωΣυµφώνησαν  και συναποδέχτηκαν  τα παρακάτωΣυµφώνησαν  και συναποδέχτηκαν  τα παρακάτω    

 Ο πρώτος  των συµβαλλοµένων µε την  ιδιότητα  που παρίσταται  αναθέτει στο 
δεύτερο των συµβαλλοµένων «ΑΝΑ∆ΟΧΟ» την  διοργάνωση των πολιτιστικών και εορταστκών 

εκδηλώσεων του ∆ήµου Αχαρνών, συνολικού ποσού 45.000,00 €,, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. . 

Ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» αναλαµβάνει την ανάθεση της διοργάνωσης των πολιτιστικών και  

εορταστικών εκδηλώσεων του ∆ήµου, µε τους κατωτέρω όρους : 

    

Άρθρο 1.Άρθρο 1.Άρθρο 1.Άρθρο 1.    

Έργο του «ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ» θα είναι  η διοργάνωση αναλυτικά των παρακάτω εκδηλώσεων : 

1. Η Επετειακή εκδήλωση της 25ης Μαρτίου 2015 ,προϋπολογισµού 3.700,00 €  

2. Πολιτιστικές εκδηλώσεις – Ζωοδόχεια ( Απρίλιος 2015 )προϋπολογισµού 14.500,00 € 

3. Η Επιµνηµόσυνη δέηση Γενοκτονίας Ποντίων ( 09/06/2014 ), προϋπολογισµού 500,00 € 

4.21ο Παιδικό Φεστιβάλ (∆εκαπενθήµερο / Ιούνιος 2015) προϋπολογισµού 3.000,00 € 

5. Η Εορτή του Αγίου Πνεύµατος ( Ιούνιος 2015), προϋπολογισµού 4.900,00 €   

6. 7ο Ετήσιο αντάµωµα Ποντίων - Παρχαροµάνα  (Ιούνιος 2015), προϋπολογισµού 3.400,00 €       

7. Η Επιµνηµόσυνη δέηση Κυπρίων (Ιούλιος 2015), προϋπολογισµού 600,00 €          

8. 1η Γιορτή Λύρας ( Ιούλιος 2015 ) προϋπολογισµού 2.500,00 €     

9. Η Επετειακή εκδήλωση της 28ης Οκτωβρίου 2015, προϋπολογισµού 3.400,00 €  

10. Η εορτή των Ενόπλων δυνάµεων (Νοέµβριος 2015), προϋπολογισµού 850,00 €  

11. Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις  - Χριστουγεννιάτικο χωριό ( ∆εκέµβριος 2015), 

      προϋπολογισµού 7.650,00 € . 

ΆΆΆΆρθρο 2.ρθρο 2.ρθρο 2.ρθρο 2.    

Ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» υποχρεούται µετά το πέρας κάθε εκδήλωσης, να συγκεντρώνει τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά και παραστατικά και να τα καταθέτει στο Τµήµα Προϋπολογισµού, 

Λογιστηρίου και Οικονοµικής Πληροφόρησης, το οποίο µε τη σειρά θα προβαίνει στην έκδοση 

χρηµατικού εντάλµατος.. 

Η ∆απάνη των 45.000,00 €, θα βαρύνει τον Κ.Α 15 – 6471.001, του Προϋπολογισµού του 

∆ήµου Αχαρνών, Οικονοµικού έτους 2015 και θα τεθεί  άµεσα  προς  έγκριση  η Ψήφιση Πίστωσης του  

ανωτέρω ποσού,, από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Αχαρνών . 
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ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 

ISO 9001 : 2008 

 
Άρθρο 3.Άρθρο 3.Άρθρο 3.Άρθρο 3.    

Ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» έχει υποχρέωση  να φέρει εις πέρας τις εργασίες που αναγράφονται στην 

τεχνική περιγραφή που επισυνάπτεται στην παρούσα σύµβαση.  

Ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» µε βάση τις επιστηµονικές γνώσεις και εµπειρία του στηρίζει και καθοδηγεί 

τις ενέργειες του ∆ήµου, σε θέµατα της παρούσας σύµβασης. 

Ο «ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ» παρέχει όλα τα µέσα και στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για την 

υλοποίηση της παρούσας σύµβασης. 

Ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» ευθύνεται για την οργάνωση της ανατιθέµενης εργασίας και για τυχόν 

ελαττώµατα της εργασίας. Σε περίπτωση µη επιµελούς εκτέλεσης της εργασίας ο συµβαλλόµενος 

µπορεί να καταγγείλει τη σύµβαση, οπότε ο αντισυµβαλλόµενος λαµβάνει αµοιβή για τις µέχρι τότε 

εκτελεσθείσες εργασίες,  ύστερα από σχετική βεβαίωση της αρµόδιας επιτροπής και διακόπτεται η 

σύµβαση.  

Άρθρο 4Άρθρο 4Άρθρο 4Άρθρο 4    

Εποπτεία  – έλεγχος  

Ο έλεγχος της υλοποίησης του αντικειµένου και των όρων του παρόντος, θα γίνεται από την 

αρµόδια επιτροπή του ∆ήµου 

Άρθρο 5. Άρθρο 5. Άρθρο 5. Άρθρο 5.     

Η διάρκεια ισχύος της σύµβασης ορίζεται έως το τέλος του έτους , στις 31 ∆εκεµβρίου 2015.  

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

ισχύουν µε τους υπόλοιπους όρους της είναι , η συνηµµένη µελέτη, η οποία και θα µονογραφεί από τους 

συµβαλλόµενους . 

Ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας σύµβασης. 

Άρθρο 6Άρθρο 6Άρθρο 6Άρθρο 6    

Αφού συντάχθηκε η σύµβαση από τους δύο συµβαλλόµενους, υπογράφεται, σε τέσσερα (5) 

πρωτότυπα αντίγραφα, όπως παρακάτω : 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

                            Για τον « ΑΝΑ∆ΟΧΟ »                                                              Για τον « ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ » 
        Η Πρόεδρος της ∆Η.Κ.Ε.Α                                                            Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών 
                                                                  
     
 
                                                    Μαρία Ναυροζίδου                                                                       Μαρία Ναυροζίδου                                                                       Μαρία Ναυροζίδου                                                                       Μαρία Ναυροζίδου                                                                       Ιωάννης ΚασσαβόςΙωάννης ΚασσαβόςΙωάννης ΚασσαβόςΙωάννης Κασσαβός    
                                                     

ΑΔΑ: 7ΝΟΦΩΨ8-ΛΤΥ
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