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ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 
Στις Αχαρνές σήμερα την 29 Νοεμβρίου 2019 οι κατωτέρω υπογράφοντες 
συμβαλλόμενοι: 

 

1. Αφ’ ενός η Εταιρεία με την επωνυμία  Δημοτική Κοινωφελής 
Επιχείρηση δήμου Αχαρνών (ΔΗ.Κ.Ε.Α.), η οποία εδρεύει στο δήμο 
Αχαρνών, οδός πλατεία Αγίου Νικολάου 3,  Α.Φ.Μ. 998238870 & Δ.Ο.Υ. 
Αχαρνών, όπως νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας 
από τον κ. Νίκα Ιωάννη, Πρόεδρο και Νόμιμος Εκπρόσωπος της 
επιχείρησης, εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας «η Εταιρεία» και αφ’ 
ετέρου 

 
2. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΤΑΚΟΥ ΣΤΕΡ. ΜΑΡΘΑ» και με δ.τ. 

«ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ», που εδρεύει στο Χαλκούτσι 
Αττικής, οδός θέση Πευκιάς, με Α.Φ.Μ. 119622793 & Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, 
όπως νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας από την 
κα. Ματάκου Σ. Μάρθα, εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας «η 
Ανάδοχος». 

 

Εφεξής αποκαλουμένων των δύο ως άνω συμβαλλομένων μερών από κοινού 
«τα Μέρη». 

 

Αφού έλαβαν υπόψη τους ότι : 

 

Α. Ο Δήμος Αχαρνών με τον αριθ. Πρωτ. 53732/28-11-2019 παραχώρησε την 
χρήση του κοινόχρηστου χώρου της κεντρικής πλατείας Αχαρνών – Αγίου 
Βλασίου για τις ετήσιες ανάγκες των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων από την 
1 Δεκεμβρίου 2019 έως την 10 Ιανουαρίου 2020. 

Β. Η Εταιρεία με την από 55/27-11-2019 απόφαση του Διοικητικού της 
Συμβουλίου, αποφάσισε την παραχώρηση του χώρου της κεντρικής πλατείας 
Άγιος Βλάσης στην Ανάδοχο, κατόπιν πρότασής της, στα πλαίσια συνεργασίας 
για την πραγματοποίηση προγράμματος χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, που 
θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από 06 Δεκεμβρίου 2019 έως 6 
Ιανουαρίου 2020 

 

Από κοινού συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τη σύναψη της παρούσας Σύμβασης 
με τους παρακάτω αναφερόμενους όρους: 

 

Άρθρο 1α : Αντικείμενο 

Στο χρονικό διάστημα από 01-12-2019 έως 08-01-2020 και σε αντάλλαγμα για 
την παραχώρηση του χώρου, η Ανάδοχος αναλαμβάνει τη δημιουργία ενός 
μικρού πάρκου ψυχαγωγίας με παιχνίδια, καρουζέλ, πατάρι, τρένο, τραμπολίνο 
και παγοδρόμιο.  
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Αναλυτικά και βάσει της προσφοράς από την «Ανάδοχο» το πρόγραμμα 
περιλαμβάνει τα εξής: 

Από την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019 έως την Δευτέρα 6 Ιανουαρίου 2020 
(32 ημέρες) θα υπάρχει πρόγραμμα 4 ατόμων με Άγιο Βασίλη, face painting, 
μπαλονοκατασκευές κλπ. Τα ωράρια για καθημερινές ορίζονται από τις 17:30 
έως τις 20:30 και για Σαββατοκύριακα και αργίες από 11:00-14:00 & 17:30-
20:30. 

Επιπλέον, δεσμεύεται να στολίσει το χώρο των παιχνιδιών με Χριστουγεννιάτικα 
φώτα και στολίδια  που θα δίνουν την αίσθηση  Χριστουγεννιάτικου χωριού.  

Παράλληλα θα υπάρχει η υποχρέωση τοποθέτηση ενός παγοδρομίου 8*20m, 
του ψυκτικού μηχανήματός του 3*5,5m, ενός καρουζέλ διαμέτρου 6,5m, ενός 
ηλεκτροκίνητου τρένου σε ράγες 7*13m και ενός τραμπολίνου.  

Τα ανωτέρω παιχνίδια θα φέρουν υποχρεωτικά πιστοποιήσεις καθώς και την 
ασφάλιση αστικής ευθύνης που τα συνοδεύει. Υπόχρεος για την σωστή 
λειτουργία και την σωστή συντήρηση των μηχανημάτων ψυχαγωγίας φέρει η 
«Ανάδοχος». Το τίμημα για την είσοδο στα ψυχαγωγικά παιχνίδια το ορίζει η 
«Ανάδοχος» και η «Εταιρία».  

 
Άρθρο 1β : Υποχρεώσεις της Εταιρίας ( ΔΗ.Κ.Ε.Α. ) 
 

• Μικροφωνική εγκατάσταση 
• Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για τα παιχνίδια 
• Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για το παγοδρόμιο  

• Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος  για το στολισμό 
• Στολισμός Χριστουγεννιάτικου δένδρου και πλατείας  
• Φύλαξη του χώρου 
• Επιπλέον σπιτάκια για ενοικίαση και εκμετάλλευση 
• Φωτισμός του χώρου με προβολείς 

 

Άρθρο 2: Διάρκεια  

Η διάρκεια της παρούσας Σύμβασης αρχίζει από την 01-12-2019 και λήγει την 08-
01-2020. Κατά το διάστημα αυτό η Ανάδοχος θα παρέχει τις αναφερθείσες στο 
άρθρο 1α υπηρεσίες της στην Εταιρεία. 

Άρθρο 3: Υποχρεώσεις - Δικαιώματα Αναδόχου 

Η Ανάδοχος θα αναλάβει πλήρως το συντονισμό και την επιμέλεια της όλης 
εκδήλωσης, προκειμένου αυτή να εκτελεστεί με άρτιο και ασφαλή τρόπο. 

 

Η Ανάδοχος αναλαμβάνει, επίσης, την αμοιβή του προσωπικού της που θα 
χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία των ανωτέρω καθώς  και για την 
πραγματοποίηση των εκδηλώσεων. Ακόμα και κάθε άλλη δαπάνη, που αφορά 
πάσης φύσεως προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί από την Ανάδοχο, βαρύνει 
αποκλειστικά και μόνο την ίδια (όπως π.χ. έξοδα μεταφοράς, κλπ. ) 
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Στην  περίπτωση μη πραγματοποίησης των εκδηλώσεων για λόγους που 
αφορούν την Ανάδοχο ή σε κάθε άλλη περίπτωση μη τήρησης των όρων του 
παρόντος από την πλευρά της Αναδόχου, δίνεται το δικαίωμα στην Εταιρεία να 
ζητήσει αποζημίωση για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που υπέστη εξαιτίας του 
γεγονότος αυτού. 

 

Η Ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί με την Εταιρεία και να συμμορφωθεί με 
τυχόν υποδείξεις της τελευταίας κατά την πραγματοποίηση των παραπάνω 
εκδηλώσεων, αναφορικά τόσο με τα παιχνίδια του πάρκου, όσο και με το 
στολισμό, καθώς και με την ποιότητα του προγράμματος του εκδηλώσεων.  

 

 Ρητά συμφωνείται ότι η Ανάδοχος είναι ο εργοδότης κάθε είδους προσωπικού 
(τεχνικό, βοηθητικό, κλπ.) που θα χρησιμοποιηθεί σε εκτέλεση του παρόντος 
έργου και αυτή βαρύνουν κάθε είδους εργοδοτικές, ασφαλιστικές κλπ., όπως 
εισφορές και επιβαρύνσεις για το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει. 
Οποιαδήποτε αξίωση προκύψει από το λόγο αυτό, βαρύνει αποκλειστικά την 
Ανάδοχο, η οποία είναι μόνη υπεύθυνη για την επιλογή του προσωπικού, την 
ποιότητα της εργασίας του και οποιασδήποτε τυχόν ζημίας προκύψει από αυτό. 

 

Επίσης, η Ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να αναλάβει με δική της μέριμνα και 
δαπάνες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και κάθε είδους παραστατικά που 
αφορούν στην ασφάλεια μελέτες (π.χ. στατικές, ηλεκτρομηχανολογικές, κλπ.) 
και την έκδοση οποιασδήποτε φύσεως αδειών, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
για τη λειτουργία του χωριού, για την εγκατάσταση των εξεδρών, εξοπλισμού, 
συστημάτων, κλπ.  

 

Άρθρο 4: Υποκατάσταση 

Η Ανάδοχος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υποκατασταθεί ολικά ή μερικά 
από τρίτον στα δικαιώματα ή στις υποχρεώσεις της από την παρούσα, χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας. 

Άρθρο 5: Εμπιστευτικότητα 

Η Εταιρεία οφείλει να διαθέσει στην Ανάδοχο, όσα στοιχεία ή πληροφορίες είναι 
απαραίτητες για την εκτέλεση των υπηρεσιών που της  ανατίθενται με την 
παρούσα, ενώ η Ανάδοχος έχει υποχρέωση να επιστρέψει αυτές μετά τη λήξη της 
παρούσας Σύμβασης. Παράλληλα, έχει υποχρέωση εχεμύθειας καθώς επίσης 
ευθύνεται για κάθε είδους δημοσιοποίηση σε τρίτους των στοιχείων της 
Εταιρείας. 
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Άρθρο 6: Ευθύνη 

6.1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος υποχρεώνεται να εκτελέσει το αντικείμενο της 
παρούσας Σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας και με 
τους όρους της παρούσας. 

6.2. Σε περίπτωση που κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη παραβεί υπαίτια 
οποιαδήποτε από τις ως άνω υποχρεώσεις, το έτερο συμβαλλόμενο μέρος 
δικαιούται να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο και να ζητήσει την 
αποκατάσταση πάσας θετικής και αποθετικής  ζημίας που υπέστη. 

 

Άρθρο 7: Κόστος Εκδήλωσης 

Από κοινού συμφώνησαν και αποδέχθηκαν ότι κόστος του Χριστουγεννιάτικου 
χωριού ανέρχεται στα 19.400ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, το οποίο θα καταβληθεί 
τραπεζικά μετά την παράδοση του τιμολογίου στην «Εταιρία». 

 

Άρθρο 8: Λοιποί όροι 

8.1. Η Ανάδοχος δεν τελεί σε σχέση προστήσεως με την Εταιρεία.  

8.2. Τα Μέρη δεν φέρουν καμία ευθύνη εάν αδυνατούν να εκτελέσουν τις 
υποχρεώσεις τους στα πλαίσια της παρούσας, εφόσον η αδυναμία αυτή οφείλεται 
σε ανώτερη βία. 

8.3. Αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση των διατάξεων κοινής ησυχίας, και εν 
γένει των δημοσίων διατάξεων και κανονισμών έχει η αφετέρου συμβαλλομένη 
ενώ ουδεμία ευθύνη φέρει η ΔΗ.Κ.Ε.Α. γι’ αυτά. Η διοργάνωση, η παράσταση και 
κάθε άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενη με αυτές ενέργεια της Β’ των συμβαλλομένων, 
πρέπει να γίνεται συμφώνα με τους Νόμους και τις Αστυνομικές και Υγειονομικές 
διατάξεις που προβλέπονται. 

8.4. Απαγορεύεται η εναπόθεση στο χώρο της πλατείας και γύρω απ’ αυτήν, 
εύφλεκτων υλικών, η χρήση όπλων καθώς και κάθε αντικειμένου, η χρήση του 
οποίου μπορεί να προκαλέσει αναστάτωση, φόβο, δυσοσμία και εν γένει κίνδυνο 
για την ασφάλεια των θεατών και των συμμετεχόντων στα ψυχαγωγικά 
παιχνίδια. 

8.5. Η «Ανάδοχος» υποχρεούται να λαμβάνει καθ’ όλη τη διάρκεια της 
παραχώρησης όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας εντός της πλατείας προς 
αποφυγή ατυχημάτων των θεατών καθώς και των υπαλλήλων της.  Η ΔΗ.Κ.Ε.Α. 
και ο Δήμος Αχαρνών ουδεμία ευθύνη φέρει, ποινική ή αστική, έναντι τρίτων, σε 
περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος. 

8.6. Η «Ανάδοχος» υποχρεούται να κάνει χρήση μόνο του παραχωρούμενου 
χώρου, δημιουργώντας διαδρόμους για πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων, 
ασθενοφόρων, και Αστυνομικών οχημάτων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί 
χρήση μεγαλύτερης έκτασης, θα επιβληθούν οι νόμιμες κυρώσεις (οικονομικές – 
διοικητικές) και θα ανακαλεστεί η άδεια παραχώρησης από το δήμο Αχαρνών με 
υπαιτιότητά της. 

ΑΔΑ: 9Π30ΟΞΥ5-Δ6Χ



 5 

8.7. Απαγορεύεται στον ενδιαφερόμενο να προβεί σε οποιαδήποτε μόνιμη 
εγκατάσταση, οι δε προσωρινού χαρακτήρα δεν θα αλλοιώνουν το χώρο του 
θεάτρου. 

8.8 Ο ενδιαφερόμενος δεν αποκτά κανένα ενοχικό ή εμπράγματο δικαίωμα στην 
κεντρική πλατεία Αχαρνών – Αγίου Βλασίου, η χρήση και εκμετάλλευση του 
οποίου ανήκει αποκλειστικά και μόνο στη ΔΗ.Κ.Ε.Α. και αφετέρου το Δήμο 
Αχαρνών. 

8.9. Σε περίπτωση ζημιάς στην πλατεία με υπαιτιότητα της «Αναδόχου» ή των 
συνεργατών της, η ευθύνη αποκατάσταση βαραίνει την ίδια και θα πρέπει να 
προβεί στην επισκευή ή αντικατάσταση της φθοράς που προκλήθηκε. 

8.10. Τίποτα σε αυτή τη σύμβαση δεν δημιουργεί ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι 
δημιουργεί σχέση εξαρτημένης εργασίας ή σχέση αντιπροσώπευσης μεταξύ των 
συμβαλλόμενων μερών. 

8.11. Όλοι οι όροι της παρούσας είναι ουσιώδεις και κάθε τροποποίησή τους θα 
γίνεται εγγράφως και κατόπιν συμφωνίας αμφοτέρων των συμβαλλομένων 
μερών.  

8.12. Εάν οποιεσδήποτε από τις διατάξεις αυτής της Σύμβασης θεωρηθούν 
άκυρες ή μη εκτελεστές για οποιονδήποτε λόγο, οι υπόλοιπες διατάξεις δε θα 
επηρεάζονται από αυτή την ακυρότητα ή μη εκτέλεση και θα παραμένουν καθ’ 
όλα έγκυρες. 

8.13. Τα Μέρη δηλώνουν ότι σε περίπτωση διαφωνιών πρέπει η φιλική συμφωνία 
να έχει την τελική υπεροχή. Σε περίπτωση δε μη επίλυσης των διαφωνιών αυτών 
με φιλικό διακανονισμό, για την επίλυσή τους είναι αρμόδια τα δικαστήρια 
Αθηνών. 

Το παρόν συμφωνητικό συντάχθηκε σε δύο (3) όμοια αντίτυπα, υπογράφηκε από 
τους συμβαλλόμενους και έλαβε καθένας από ένα (1) πρωτότυπο, το δε τρίτο 
διαβιβάστηκε στην Εφορία. 

 

Οι συμβαλλόμενοι 

 

 

Για  την Εταιρεία                                                        Για την Ανάδοχο                          
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