
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές: 31/07/2015
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 4226

ΣΥΜΒΑΣΗ

Στις Αχαρνές σήμερα 31, του μηνός Ιουλίου , του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ., στα 
γραφεία της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών του Δήμου Αχαρνών, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

1)  ο  κος Γεώργιος  Δασκαλάκης,  με την ιδιότητα του Προέδρου της Δημοτικής  Φροντίδας  Αχαρνών,  που θα 
αποκαλείται εφεξής «Ο ΕΝΤΟΛΕΑΣ» και

2) ο κ. Κωνσταντίνος Βασ. Λαμπρακάκης, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 588860 Δελτίου Αστ. Ταυτότητας, οδός 
Αθηνών, αριθμός 8 στις Αχαρνές, που θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα «Ο ΠΑΡΟΧΟΣ», συμφώνησαν και 
συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

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

1. Τις διατάξεις των άρθρων 240 και 236 του Ν. 3463/06
2. Τις διατάξεις  του άρθρου 209, του Ν. 3463/2006.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ 28/1980
4. Τις διατάξεις του άρθ.20, παρ.13 του Ν.3731/2008.
5. Την  υπ΄  αριθμ:  333/23-12-2014  απόφαση  του  Δημ.  Συμβουλίου  Αχαρνών,  με  την  οποία  ορίσθηκε  ο 

Πρόεδρος και τα Μέλη του Δ/Σ του Ν.Π.Δ.Δ «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών του Δήμου Αχαρνών».
6. Το με αρ.  πρωτ.  3800/03-07-2015 Πρωτογενές  αίτημα  για την  παροχή υπηρεσιών " Υποστήριξη στην 

Οικονομική Υπηρεσία – Εφαρμογή Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής " του Ν.Π.Δ.Δ  «Δημοτική Φροντίδα 
Αχαρνών-ΔΗ.Φ.Α.».

7. Την  Τεχνική  έκθεση  αρ.  μελέτης  13/2015  από  τμήμα  προμηθειών  του  Ν.Π.Δ.Δ   «Δημοτική  Φροντίδα 
Αχαρνών-ΔΗ.Φ.Α.». 

8. Την με αριθμό 61 με αρ. πρωτ.  4159/28-07-2015  απόφαση του Προέδρου διενέργειας με απευθείας ανάθεση 
για την  παροχή υπηρεσιών " Υποστήριξη στην Οικονομική Υπηρεσία – Εφαρμογή Γενικής και Αναλυτικής 
Λογιστικής " του Ν.Π.Δ.Δ  «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών-ΔΗ.Φ.Α.».

9. Την με  αριθμό  68 με αρ. πρωτ. 4171/28-07-2015 απόφαση του Δ.Σ. έγκρισης διενέργειας για " Υποστήριξη 
στην Οικονομική Υπηρεσία – Εφαρμογή Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής ". 

10. Την με αρ. πρωτ. 4158/28-07-2015  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης .
11. Την οικονομική προσφορά με επωνυμία   «ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣ.  ΚΩΝ/ΝΟΣ» και  κόστος  υπηρεσιών 

12.300,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.
12. Την  οικονομική  προσφορά  με  επωνυμία   «ΚΑΛΗΝΤΕΡΑΚΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ»  και  κόστος  υπηρεσιών 

12.300,00 €  πλέον Φ.Π.Α. 23%.
13. Το  υπ’  αριθμ.4214/30-07-2015  Πρακτικό  της  Επιτροπής  Αξιολόγησης  Προσφορών  για  την  Παροχή 

Υπηρεσιών.
14. Την με αριθμό  62  και με αρ. πρωτ.: 4215/30-07-2015 απόφαση του Προέδρου, που αφορά την επικύρωση 

του Πρακτικού Αξιολόγησης και την κατακύρωση του αποτελέσματος, για τη παροχή υπηρεσιών  
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Υποστήριξη στην Οικονομική Υπηρεσία – Εφαρμογή Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής  στον πάροχο με την 
επωνυμία «ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΣ».    

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

στον δεύτερο των συμβαλλομένων «Πάροχο», την παροχή "Υποστήριξη στην Οικονομική Υπηρεσία – Εφαρμογή 
Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής", συνολικού ποσού 12.300,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.

Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται ο χώρος που στεγάζονται τα γραφεία της Δημοτικής Φροντίδας 
Αχαρνών Αγ. Τριάδος 39, Αχαρναί.

Ο «Πάροχος» αναλαμβάνει την παροχή του έργου με τους κατώτερους όρους:

Άρθρο 1.: 
       
                                     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
           

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

• Αναδιάρθρωση  Σχεδίου  Λογαριασμών  Γενικής 
Λογιστικής. Άυλο 1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

• Αντιστοίχιση Λογαριασμών Προϋπολογισμού και 
Γενικής Λογιστικής. Άυλο 1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

• Χαρακτηρισμός εγγραφών. Άυλο 1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

• Λογιστική καταχώρηση. Άυλο 1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

• Καταγραφή και αξιολόγηση λογισμικού. Άυλο 1
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

• Συμφωνία της συλλειτουργίας των δύο λογιστικών 
κυκλωμάτων. Άυλο 1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

• Επίβλεψη  της  υποβολής  στοιχείων  προς  τις  
Φορολογικές και Ασφαλιστικές Αρχές. Άυλο 1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

• Ειδικές  Πληροφοριακές  καταστάσεις  προς  την 
Αναθέτουσα Αρχή. Άυλο 1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

• Εκτύπωση θεωρημένων βιβλίων που προβλέπονται  
από τις κείμενες διατάξεις. Άυλο 1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

• Υποστηρικτικές ενέργειες για την αποτύπωση των 
οικονομικών πράξεων του έτους 2015 με βάση το  
ΠΔ 315/99.

Άυλο 1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

• Κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων Τέλους 
Χρήσης  2015  και  με  χρήση  Αναλυτικής 
Λογιστικής.

Άυλο 1

Οι ανωτέρω παροχές θα έχουν διάρκεια έως 31/12/2015.

Άρθρο 2.:
Ως συνολική τιμή συμφωνείται το ποσό των 12.300,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Η πληρωμή θα γίνεται 
μετά  την  εκτέλεση  του  έργου  το  οποίο  θα  παραδοθεί  τμηματικά  ή  στο  σύνολό  του  από τον  «Πάροχο».  Η 
καταβολή του ανωτέρου ποσού θα γίνει τμηματικά σε δύο (2) ή τρεις (3) δόσεις ή συνολικά σε μια δόση  με την 
έκδοση των νόμιμων παραστατικών από τον «Πάροχο» προς τον «Εντολέα».

Άρθρο 3.:
Ο «Πάροχος» εγγυάται το σταθερό και αμετάκλητο του παραπάνω συμφωνημένου ποσού, ανεξάρτητα αν στο 
χρονικό διάστημα μέχρι και την παράδοση του έργου, ήθελε τυχόν αυξηθεί από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.
  

ΑΔΑ: ΒΧΚΚΟΞΤΩ-ΠΗΥ



Άρθρο 4.:
Ο «Πάροχος» βαρύνεται με όλους γενικά τους φόρους, τέλη και κρατήσεις.

Άρθρο 5.:
Ο «Πάροχος» οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα προσοχή και 
επιμέλεια.

Άρθρο 6.:
Ο «Πάροχος» διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει ελεύθερα τους συνεργάτες και το προσωπικό του.

Άρθρο 7.:
Ο «Πάροχος» παρέχει  στον «Εντολέα» πληροφορίες σχετικές με την υλοποίηση του έργου οποτεδήποτε του 
ζητηθεί.

Άρθρο 8.:
Η διάρκεια της σύμβασης ισχύει από την ημερομηνία  της υπογραφής της  και μέχρι την 31/12/2015.

Άρθρο 9.:
Κάθε ανανέωση ή παράταση της  σύμβασης  συντάσσεται  εγγράφως  και  υπογράφεται  από τα  συμβαλλόμενα 
μέρη. 

Άρθρο 10.:
Ο «Εντολέας» θα διαθέσει το κατάλληλο προσωπικό που απαιτείται για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου.

Άρθρο 11.:
Ο «Εντολέας» υποχρεούται να παρέχει στον «Πάροχο» πρόσβαση στους χώρους υλοποίησης του έργου κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

Άρθρο 12.:
Ο «Εντολέας» οφείλει να καταβάλει στον «Πάροχο» το αναγραφόμενο στο άρθρο 2 ποσό.

Άρθρο 13.:
Εάν ο «Πάροχος» ή ο «Εντολέας» δεν ανταποκρίνεται στις παραπάνω αναγραφόμενες υποχρεώσεις του τότε το 
άλλο συμβαλλόμενο μέρος έχει δικαίωμα λύσης της σύμβασης.  

Άρθρο 14.:
Σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη επιθυμεί να λύσει τη σύμβαση νωρίτερα από τον 
συμφωνηθέντα χρόνο υποχρεούται να ειδοποιήσει το έτερον συμβαλλόμενο μέρος τριάντα (30) ημέρες πριν την 
ημερομηνία που θα ορίσει ως ημερομηνία λύσης της σύμβασης. 

Άρθρο 15.:
Σε περίπτωση που η πρόωρη λύση προέρχεται από τον «Εντολέα» αυτός οφείλει να καταβάλει στον «Πάροχο» το 
συμβατικό τίμημα, μέχρι την ημερομηνία που ορίζει ως ημερομηνία πρόωρης λύσης, καθώς και να εξοφλήσει 
πλήρως τα κονδύλια εξόδων που θα οφείλονται για την εκτέλεση του έργου και που η υλοποίησή τους θα έχει 
συμφωνηθεί πριν την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης για πρόωρη λύση. 

Άρθρο 16.:
Σε περίπτωση που η πρόωρη λύση προέρχεται από τον «Πάροχο» αυτός οφείλει να διενεργήσει και να προωθήσει 
μέχρι την ημερομηνία της πρόωρης λύσης όποιο έργο ή εργασία (ολοκληρωμένο) έχει εκπονήσει ή έχει στην 
κατοχή του, καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα και να μεριμνήσει όπως οι συνεργάτες 
του πράξουν το ίδιο.

Άρθρο 17.:
Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση της παρούσας σύμβασης σε κανέναν τρίτο ή τραπεζικό ίδρυμα.
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Άρθρο 18.:
Αναπόσπαστα  στοιχεία  της  παρούσας  σύμβασης  είναι  η  προσφορά  του  «Παρόχου»  και  οι  Τεχνικές 
Προδιαγραφές της παροχής. 

Ο «Πάροχος» 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  «ΕΝΤΟΛΕΑ»                                  ΓΙΑ ΤΟΝ «ΠΑΡΟΧΟ»
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

         ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
                        ΑΧΑΡΝΩΝ 

             ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ                                         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣ. ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΧΚΚΟΞΤΩ-ΠΗΥ
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