
 

  

 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Δ ΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
 

 
 
 
 
 
 
 

Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» 
Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές»  
 
Αχαρνές,   12… /..9 /2017…. 
 
Αριθμ. πρωτ.: 56012……. 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

Στις Αχαρνές σήμερα …ΤΡΙΤΗ…..… του μηνός …ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ……….., του έτους 2017,     

ημέρα …ΤΡΙΤΗ…………… 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 «ΕΝΤΟΛΕΑΣ» 

και     

2. …Ο κΟς ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ… …………………………, κάτοχος του με αριθμ. 

Τ…ΑΗ-143884……………. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας νόμιμος εκπρόσωπος (ΦΕΚ 

………………) της εταιρείας ««ΝΙΚ.Ι.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε……….….………………..» 

με Α.Φ.Μ.998879069 …..…….………....., Δ.Ο.Υ.: ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ……….………….. και έδρα 

ΘΕΣΗ ΛΟΥΤΣΑΣΚΛΗΡΟΥ-ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ……………………….,, 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 του άρθρου 209, του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.). 

2. Τις Διατάξεις του άρθρου 58 & 72, του Ν. 3852/2010. 

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

4. Τις Διατάξεις του  Ν. 4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120. 

5. Τις Διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016. 

6. Τα 2  με ημερ. 30/06/2017 Δελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης και Επισκευής Αυτοκινήτου. 

7. Τα 2  με ημερ . 30/06/2017 βεβαίωση του συνεργείο του Δήμου. 

8. Την οικονομική προσφορά της εταιρείας «ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΝΙΚ. & ΣΙΑ Ο.Ε.». 

9. Τα 2 με αριθμ. 1870 & 1871  πρακτικά  εντολών της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων - 

Μηχανημάτων. 

10. Την με αριθμ. 507/17-7-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Α.Δ.Α.: 649ΓΩΨ8-8Δ2), που αφορά 

στην ψήφιση πίστωσης ποσού 3.538,34 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την ανωτέρω προμήθεια.  

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 

στο δεύτερο των συμβαλλομένων «ΠΑΡΟΧΟ», τα ανταλλακτικά και την επισκευή των οχημάτων του 

Δήμου με αριθμ. κυκλοφορίας : s/n 0493560 & ΜΕ - 102352  συνολικού ποσού 3.538,34 €,  

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% . 
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Ο «ΠΑΡΟΧΟΣ» αναλαμβάνει την προμήθεια με τους κατωτέρω όρους: 

Άρθρο 1. 

Ως συνολική τιμή συμφωνείται το ποσό των 3.538,34 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Η 

πληρωμή θα γίνει μετά την εκτέλεση των εργασιών επισκευής, από τον «ΠΑΡΟΧΟ», ενώπιον της αρμόδιας 

επιτροπής παραλαβής του «ΕΝΤΟΛΕΑ», που θα συντάξει και το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. 

Άρθρο 2. 

Ο «ΠΑΡΟΧΟΣ» οφείλει να εκτελέσει τις εργασίες επισκευής μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών, μετά 

την υπογραφή της παρούσας σύμβασης. 

Ο «ΠΑΡΟΧΟΣ» δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών επισκευής  

επικαλούμενος τυχόν τεχνικές δυσκολίες ή αδυναμίας εξεύρεσης των ανταλλακτικών που πιθανόν να 

χρειαστούν, γιατί η προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει την προμήθεια μέσα στα 

χρονικά όρια της σύμβασης. 

Άρθρο 3. 

Ο «ΠΑΡΟΧΟΣ» εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης στο άρθρο 1 τιμής. 

Οι εργασίες επισκευής θα γίνουν σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην προσφορά του 

«ΠΑΡΟΧΟΥ». 

Άρθρο 4. 

         Ο «ΠΑΡΟΧΟΣ» εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης στο άρθρο 1 τιμής ανεξάρτητα 

αν στο χρονικό διάστημα, που ορίζεται σαν χρόνος παράδοσης της επισκευής, ήθελε τυχόν αυξηθεί από 

οποιοδήποτε λόγο ή αιτία η τιμή μονάδος του συμβατικού τιμολογίου 

Άρθρο 5. 

        Μετά την εκτέλεση των εργασιών από τον «ΠΑΡΟΧΟ» γίνεται παραλαβή των επισκευασμένων 

οχημάτων από τον Δήμο όπου εξετάζεται και διαπιστώνεται η καλή λειτουργία τους από την αρμόδια 

επιτροπή παραλαβής και συντάσσεται το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. 

 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι εργασίες επισκευής εκτελέστηκαν πλημμελώς από τον 

«ΠΑΡΟΧΟ» αυτός υποχρεούται να προβεί μέσα σε πέντε (5) ημέρες, αφότου ειδοποιηθεί από τον Δήμο στην 

ολοκλήρωση της επισκευής, διαφορετικά ο Δήμος δεν θα προβαίνει στην εξόφληση του συγκεκριμένου 

τιμολογίου. 

Άρθρο 6. 

 Ο χρόνος εγγύησης για τις συγκεκριμένες εργασίες επισκευής, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, από την 

ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου από τον  «ΠΑΡΟΧΟ». 
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 Κάθε βλάβη που θα παρουσιαστεί μέσα στο χρονικό διάστημα της εγγύησης και θα οφείλεται στην 

κακή ποιότητα ή στην ελαττωματική κατασκευή, πρέπει να αποκαθίσταται από τον  «ΠΑΡΟΧΟ» μέσα σε 

πέντε (5) το πολύ ημέρες, αφότου ειδοποιηθεί από  τον Δήμο. 

 

Άρθρο 7. 

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

Άρθρο 8. 

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

τους υπόλοιπους όρους της είναι: 

1. Οι εντολές. 

2. Η προσφορά του «ΠΑΡΟΧΟΥ». 

3. η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Ο «ΠΑΡΟΧΟΣ» 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 «ΕΝΤΟΛΕΑ»              Για τον «ΠΑΡΟΧΟ» 
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