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ΣΥΜΒΑΣΗ 

Στις Αχαρνές σήμερα 16, του μηνός Μαΐου , του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

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

1. Ο κος Σπυρίδων Βρεττός, με την ιδιότητα του  Δημάρχου, που θα αποκαλείται εφεξής 

«Προμηθευόμενος» και  

2. ο κος Βασίλειος Κτενίδης, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «ΒΑΣ. ΚΤΕΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ 

Ο.Ε.» (Α.Φ.Μ.: 082952289, Δ.Ο.Υ.: Ιωνίας Θεσ/νίκης και έδρα 8χλμ. Εθνικής οδού 

Θες/νίκης Αθηνών 0 – 57400 Σίνδος ),  κάτοχος του με αριθμ. ΑΚ 305710/21-03-

2012/Τ.Α. Άνω πόλης Θεσσαλονίκης Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που θα 

αποκαλείται εφεξής στην παρούσα «Προμηθευτής», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν 

τα παρακάτω: 

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

1. Τις διατάξεις του Ν. 4555/18 «Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 

τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 158, 160 & 209,  παρ. 9, του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ), όπως 

ισχύουν. 

4. Τις διατάξεις της παρ. ιζ του άρθρου  158 και του άρθρου 160 του ν. 3463/2006 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει για της ανάγκες της πολιτικής προστασίας. 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 & 72 παρ. 1ζ του Ν. 3852/2010 περί ορισμού 

Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Δημάρχου, καθώς και την με αρ. 1156 

και με αρ. πρωτ. 34299/03-09-2021 απόφαση Δημάρχου, αναφορικά με τον ορισμό των 

Αντιδημάρχων και τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών. 

6. Τις εκάστοτε ισχύουσες εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα της εκτέλεσής  

της. 

7. Την με αριθμ. 07/2022 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης – Συντήρησης 

Στόλου & Λοιπού Εξοπλισμού. 
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8. Το με αριθμ. πρωτ. 16997/24-02-2022 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης 

– Συντήρησης Στόλου & Λοιπού Εξοπλισμού, που αφορά στην ανάγκη της προμήθειας 

λεπίδας εκχιονιστικού & συρόμενου διασκορπιστή αλατιού για μηχανήματα έργου. 

9. Το με αριθμ. πρωτ. 17012/24-02-2022 τεκμηριωμένο αίτημα προς το Τμήμα 

Προϋπολογισμού – Απολογισμού & Οικονομικής Πληροφόρησης για την έκδοση 

απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. 

10. Την με αριθμ. πρωτ. 20949/04-03-2022 απόφαση Δημάρχου, που αφορά στην με 

αριθμ. Α-266/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: 96ΨΦΩΨ8-ΝΗΙ) για τη 

διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 25.234,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 20-6671.006, του 

υπό κατάρτιση προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2022. 

11. Την με αριθμ. 211 και με αριθμ. πρωτ. 24506/15-03-2022 Απόφαση Αντιδημάρχου 

Οικονομικών Υπηρεσιών, που αφορά στην  έγκριση της ανωτέρω μελέτης, στην 

διενέργεια με απευθείας ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας και στον ορισμό υπαλλήλου 

για την αξιολόγηση των προσφορών. 

12. Την με αριθμ. πρωτ. 25184/17-03-2022 πρόσκληση ενδιαφέροντος, για αποστολή 

οικονομοτεχνικής προσφοράς για την ομάδα 1η στην εταιρεία «ΚΤΕΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ & 

ΣΙΑ Ο.Ε.». 

13. Την με αριθμ. πρωτ. 31831/04-04-2022 πρόσκληση ενδιαφέροντος, για αποστολή 

οικονομοτεχνικής προσφοράς για την ομάδα 2η στον κύριο Αράπογλου Θεοφάνη. 

14. Τον με αρ. πρωτ. 26942/23-03-2022 φάκελο προσφοράς της εταιρείας «ΚΤΕΝΙΔΗΣ 

ΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.». 

15. Τον με αρ. πρωτ. 34643/12-04-2022 φάκελο προσφοράς του κυρίου Αράπογλου 

Θεοφάνη. 

16. Το με αριθμ. πρωτ. 36725/18-04-2022 πρακτικό αξιολόγησης  του αρμοδίου 

υπαλλήλου. 

17. Την με αριθμ. 284 και με αριθμ. πρωτ. 37347/19-04-2022 απόφαση Αντιδημάρχου , 

που αφορά στην ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας για την 1η ομάδα στην εταιρεία 

«ΚΤΕΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και για την 2η ομάδα στον κύριο Θεοφάνη 

Αράπογλου . 

18. Την με αριθμ. πρωτ. 40857/06-05-2022 πρόσκληση υπογραφής σύμβασης. 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 
 
στο δεύτερο των συμβαλλομένων «Προμηθευτή», την προμήθεια λεπίδας εκχιονιστικού & 

συρόμενου διασκορπιστή αλατιού για μηχανήματα έργου 1η ομάδα (λεπίδα εκχιονισμού), 

συνολικού ποσού 9.796,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και αναλυτικά ως εξής: 

 
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 
ΛΕΠΙΔΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ 1 7.900,00 € 7.900,00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ 7.900,00 € 
  ΦΠΑ 24% 1.896,00 € 
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.796,00 € 

 

Ο «Προμηθευτής» αναλαμβάνει την προμήθεια με τους κατωτέρω όρους: 
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Άρθρο 1. 

Η πληρωμή θα γίνει μετά την παράδοση της προμήθειας, η οποία θα γίνει από τον «Προμηθευτή», 

ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής του «Προμηθευόμενου», που θα συντάξει και το σχετικό 

πρωτόκολλο παραλαβής. 

Άρθρο 2. 

Ο «Προμηθευτής» οφείλει να μεταφέρει με δαπάνη του τα είδη στο χώρο που θα του υποδειχθεί 

εντός  είκοσι (20) ημερών από την εντολή παραγγελίας. 

Ο «Προμηθευτής» δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης παράδοσης, επικαλούμενος 

τυχόν δυσχέρεια εξεύρεσης στην αγορά, γιατί η προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει 

την προμήθεια μέσα στα χρονικά όρια της σύμβασης. 

Άρθρο 3. 

Τα είδη που περιγράφονται στην προσφορά του «Προμηθευτή», πρέπει να είναι απόλυτα όμοια με 

εκείνα που θα παραδώσει. 

Άρθρο 4. 

Ο «Προμηθευτής» εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης τιμής. 

Άρθρο 5. 

Κατά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών από το Δήμο, εξετάζονται και διαπιστώνονται 

οι καταρχήν «ιδιότητες» και τυχόν φθορές, ζημιές κ.λ.π., εξαιτίας ελαττωματικής κατασκευής ή κακής 

ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν ή κάποιας βλάβης που έπαθαν τα είδη κατά τη μεταφορά 

τους στο Δήμο. Γι’ αυτό ο «Προμηθευτής» οφείλει να προβεί μέσα σε δύο (2) ημέρες, αφότου ειδοποιηθεί 

από το Δήμο στην αντικατάσταση του είδους που παρουσιάζει οποιασδήποτε φύσης ελάττωμα. 

Άρθρο 6. 

 Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 

και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Άρθρο 7. 

Ο «Προμηθευτής» 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. Η με αριθμ. 07/2022 μελέτη. 

2. Η προσφορά του «Προμηθευτή». 

Ο «Προμηθευτής» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας σύμβασης. 

Η παρούσα σύμβαση δεν εκχωρείται ούτε ενεχυριάζεται. 

Η παρούσα σύμβαση συντάσσεται σε ένα (1) πρωτότυπο και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
 
       Για τον «Προμηθευόμενο»          Για τον «Προμηθευτή» 
                 Ο  Δήμαρχος 
 

 

            Σπυρίδων Βρεττός                           Βασίλειος Κτενίδης 
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