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Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» 

Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές»  

 

Αχαρνές,22/07/2015 

 

              Αριθμ. πρωτ.: 51247 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

Στις Αχαρνές σήμερα 22, του μηνός Ιουλίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 

10:00 π.μ., στο Δημοτικό κατάστημα, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

1. Ο κος Ιωάννης Κασσαβός, με την ιδιότητα του Δημάρχου, που θα αποκαλείται εφεξής ο 

«Εργοδότης» και 

2. Ο κος Δημήτριος Αλεπίδης με Α.Φ.Μ. 154856228 Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, διαμένων στην οδό 

Αριστοτέλους 79, Αχαρνές,  κάτοχος του με αρ. ΑΕ 519800 Δελτίου Αστυνομικής 

Ταυτότητας, που θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα ο «Ανάδοχος», συμφώνησαν και 

συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 

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

1. Τις διατάξεις της περ. γ’, της παρ. 2, του άρθρου 103, του Ν. 3463/2006. 

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 άρθρου 58, του Ν. 3852/2010. 

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980. 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 37, του Ν. 4320/2015. 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Κ.Φ.Α.Σ. (Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης 

Συναλλαγών) Ν. 4093/2012, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 51 του Ν. 4223/2013. 

10. Τις διατάξεις της παρ. 5 του αρθ.51 του Ν. 4223/2013. 

11. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθ.6 του Κ.Φ.Α.Σ., όπως συμπληρώθηκε με την 

παρ.3 του αρθ.51 του Ν. 4223/2013. 

12. Το γεγονός ότι οι Δήμοι ανήκουν στα πρόσωπα της παρ.1 του αρθ.3 του Κ.Φ.Α.Σ. 

13. Το γεγονός ότι κρίνεται απαραίτητη η τακτοποίηση αρχείων των Διοικητικών & 

Οικονομικών Υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων. 

14. Το με αριθμ. πρωτ. 47091/06-07-2015 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών 

Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού, που αφορά στην ανάγκη των 

υπηρεσιών τακτοποίησης αρχείου των Διοικητικών και Οικονομικών 

Υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων. 
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15. Την με αριθμ. Γ-424/13-07-2015 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 

16. Την με αριθμ. 534/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Α.Δ.Α.: 

ΩΙ2ΨΩΨ8-ΤΚΩ), που αφορά στην έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσιών 

τακτοποίησης αρχείου των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της 

Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων, με τίτλο κτήσης υπηρεσιών και 

ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 4.900,00€, για τις ανωτέρω υπηρεσίες. 

17. Την με αριθμ. 1372 και με αριθμ. πρωτ. 49949/17-07-2015 απόφαση Δημάρχου, 

που αφορά στην απευθείας ανάθεση της τακτοποίησης αρχείων των 

Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινότητας 

Θρακομακεδόνων, στον κ. Δημήτριο Αλεπίδη. 

 

 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 

στο δεύτερο των συμβαλλομένων «Ανάδοχο» την τακτοποίηση αρχείων των Διοικητικών & 

Οικονομικών Υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων με την σύνταξη τίτλου 

κτήσης, συνολικού ποσού 4.900,00 €,  με τους κατωτέρω όρους: 

Άρθρο 1. 

Η πληρωμή θα γίνει μετά την παροχή υπηρεσιών, από τον «Ανάδοχο», ενώπιον της 

αρμόδιας επιτροπής παραλαβής του «Εργοδότη», με την σύνταξη τίτλου κτήσης 

Άρθρο 2. 

Έργο του «Αναδόχου» θα είναι η τακτοποίηση αρχείων των Διοικητικών & 

Οικονομικών Υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων . 

Άρθρο 3. 

 Ο «Εργοδότης» οφείλει, να διευκολύνει τον «Ανάδοχο» , όποτε και για όσο χρονικό 

διάστημα απαιτείται για την τακτοποίηση του Αρχείου. 

Άρθρο . 

Η παρούσα σύμβαση  μπορεί να τερματιστεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή με 

προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση από οποιονδήποτε από τους συμβαλλομένους, όταν ο άλλος 

αθετήσει μια ή παραπάνω από τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, σύμφωνα με τους όρους 

της. 

Άρθρο 7. 

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

υπογραφής της. 
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Άρθρο 8. 

 Ο «Ανάδοχος»  βαρύνεται με όλες τις νόμιμες δαπάνες, φόρους, τέλη, κρατήσεις. 

Άρθρο 9. 

 Στοιχείο της παρούσας σύμβασης που θεωρείται ότι αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και 

θα ισχύει με τους υπόλοιπους όρους της είναι η προσφορά του «Ανάδοχου». 

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

σύμβασης. 

 Η παρούσα συντάσσεται σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα και υπογράφεται όπως 

παρακάτω: 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

  Για τον «Εργοδότη»      Για τον «Ανάδοχο» 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών 

 

 

 

        Ιωάννης Κασσαβός           
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