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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 
 
Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» 
Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» 

 
Αχαρνές, 25/08/2021 

 
Αριθμ. πρωτ.: 32853 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

Στις Αχαρνές σήμερα 25, του μηνός Αυγούστου, του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και 

ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

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

«Εργοδότης» και  

2. ο κος Νικόλαος Τσόγκας, με Α.Φ.Μ.: 040164756, Δ.Ο.Υ.: Αχαρνών και έδρα στην 

οδό Λεωφ. Πάρνηθος 69, 136 71 Αχαρνές – Αττικής, κάτοχος του με αριθμ. ΑΒ 

269772/10-05-2006/Δελτίου Ταυτότητας, που θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα 

«Συντηρητής», 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 209,  παρ. 9, του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ), όπως ισχύουν. 

4. Τις διατάξεις του Ν.4727/20 (ΦΕΚ 184/23.09.2020 τεύχος Α'): Ψηφιακή 

Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 

και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο 

Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20, παρ. 13, του Ν. 3731/2008. 

6. 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. 1242 

και με αρ. πρωτ. 38816/01-10-2020 απόφαση Δημάρχου, αναφορικά με τον ορισμό 

των Αντιδημάρχων και τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών. 

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

εκτέλεσής  της. 

8. Την με αριθμ. 93/2021 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου. 

9. Το με αριθμ. πρωτ. 26325/12-07-2021 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & 

Πρασίνου, που αφορά στην ανάγκη της παροχής εργασιών συντήρησης και επισκευής 

γεωργικών μηχανημάτων. 





10. Το με αριθμ. πρωτ. 28065/21-07-2021 τεκμηριωμένο αίτημα στο Τμήμα 

Προϋπολογισμού – Απολογισμού & Οικονομικής Πληροφόρησης για την έκδοση 

απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. 

11. Την με αριθμ. 1020 και με αριθμ. πρωτ. 28915/27-07-2021 απόφαση Δημάρχου, 

που αφορά στην με αριθμ. Α-666/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: 

Ω2ΣΦΩΨ8-Ρ9Θ) για τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 24.738,00 €, σε βάρος 

του Κ.Α. 35-6264, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2021, για 

την ανωτέρω παροχή. 

12. Την με αριθμ. 1022 και με αριθμ. πρωτ. 28918/27-07-2021 απόφαση Δημάρχου, 

που αφορά στην με αριθμ. Α-668/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: 

66Ω0ΩΨ8-1ΣΛ) για τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 12.400,00 €, σε βάρος 

του Κ.Α. 35-6672, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2021, για 

την ανωτέρω παροχή. 

13. Την με αριθμ. 1044 και με αριθμ. πρωτ. 29387/29-07-2021 απόφαση 

Αντιδημάρχου, που αφορά στη διενέργεια των ανωτέρω προμηθειών με απευθείας 

ανάθεση, στην έγκριση της ανωτέρω μελέτης και στον ορισμό αρμοδίου υπαλλήλου 

για την αξιολόγηση των εργασιών. 

14. Την με αριθμ. πρωτ. 29511/30-07-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για 

αποστολή οικονομοτεχνικής προσφοράς. 

15. Την με αριθμ. πρωτ. 30006/03-08-2021 προσφορά του κου Νικολάου Τσόγκα. 

16. Το με αριθμ. πρωτ. 30438/05-08-2021 πρακτικό αξιολόγησης του αρμοδίου 

υπαλλήλου. 

17. Την με αριθμ. 1091 και με αριθμ. πρωτ. 31279/11-08-2021 απόφαση 

Αντιδημάρχου, που αφορά στην απευθείας ανάθεση των ανωτέρω εργασιών 

συντήρησης και επισκευής, στον κο Νικόλαο Τσόγκα. 

18. Την με αρ. πρωτ. 31932/16-08-2021 πρόσκληση υπογραφής σύμβασης προς τον κο 

Νικόλαο Τσόγκα. 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 

στο δεύτερο των συμβαλλομένων «Συντηρητή», τις εργασίες  συντήρησης και επισκευής 

γεωργικών μηχανημάτων, συνολικού ποσού 37.138,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

24% και αναλυτικά σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

«Α». Εργασίες συντήρησης: 

Εργασίες  
Αριθμός 
μηχ/των 

Αριθμός 
Επεμβάσεων 

Κόστος/επέμβαση   Σύνολο 

Καθαρισμός - ρύθμιση 
καρμπυρατέρ 
χλοοκοπτικών 
μηχανών 

5 10 40,00 400,00 

Σέρβις χλοοκοπτικών 
μηχανών 

5 10 50,00 500,00 





Εργασίες  
Αριθμός 
μηχ/των 

Αριθμός 
Επεμβάσεων Κόστος/επέμβαση   Σύνολο 

Επισκευή 
κυλινδροπίστονου 
χλοοκοπτικών 
μηχανών 

5 5 80,00 400,00 

Επισκευή αυτοκίνησης 
χλοοκοπτικών 
μηχανών 

2 4 60,00 240,00 

Επισκευή τροχών 
χλοοκοπτικών 
μηχανών 

5 10 30,00 300,00 

Επισκευή μαχαιριών 
χλοοκοπτικών 
μηχανών 

5 10 30,00 300,00 

Καθαρισμός - ρύθμιση 
καρμπυρατέρ 
αλυσοπρίονων, 
θαμνοκοπτικών - 
χορτοκοπτικών,  
ψαλιδιών 
μπορντούρας, 
φυσητήρων φύλλων, 
τηλεσκοπικών 
αλυσοπρίονων 

80 160 35,00 5.600,00 

Σέρβις αλυσοπρίονων, 
θαμνοκοπτικών - 
χορτοκοπτικών,  
ψαλιδιών 
μπορντούρας, 
φυσητήρων φύλλων, 
τηλεσκοπικών 
αλυσοπρίονων 

80 160 55,00 8.800,00 

Επισκευή 
κυλινδροπίστονου 
αλυσοπρίονων, 
θαμνοκοπτικών - 
χορτοκοπτικών,  
ψαλιδιών 
μπορντούρας, 
φυσητήρων φύλλων, 
τηλεσκοπικών 
αλυσοπρίονων 

80 23 80,00 1.840,00 

Καθαρισμός - ρύθμιση 
καρμπυρατέρ 
χλοοκοπτικού τρακτέρ 

1 2 60,00 120,00 

Σέρβις χλοοκοπτικού 
τρακτέρ 

1 1 200,00 200,00 

Επισκευή μαχαιριών 
χλοοκοπτικού τρακτέρ 

1 2 40,00 80,00 

Σέρβις κλαδοφάγων 2 4 60,00 240,00 
Επισκευή μαχαιριών 
κλαδοφάγων 

2 4 40,00 160,00 

Καθαρισμός - ρύθμιση 
καρμπυρατέρ 
Μοτοσκαπτικού 
(Φρέζας) 

4 4 40,00 160,00 





Εργασίες  
Αριθμός 
μηχ/των 

Αριθμός 
Επεμβάσεων Κόστος/επέμβαση   Σύνολο 

Σέρβις Μοτοσκαπτικού 
(Φρέζας) 

4 4 55,00 220,00 

Επισκευή μαχαιριών 
Μοτοσκαπτικού 
(Φρέζας) 

4 4 45,00 180,00 

Σέρβις μηχανημάτων 
μπαταρίας (Ψαλίδι 
μπορντούρας 
μπαταρίας, 
Κονταροαλυσοπρίονο 
μπαταρίας, 
Θαμνοκοπτικό 
μπαταρίας 

7 7 30,00 210,00 

Μερικό Σύνολο  «Α»: 19.950,00 

Φ.Π.Α.  24%: 4.788,00 

Γενικό Σύνολο «Α»: 24.738,00 

 

«Β». Προμήθεια ανταλλακτικών: 

Περιγραφή είδους 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο 

Κυλινδροπίστονο μικρών 
αλυσοπρίονων 

Τεμ. 10 185,00 1.850,00 

Κυλινδροπίστονο μεγάλων 
αλυσοπρίονων 

Τεμ. 5 220,00 1.100,00 

Πιστόνι αλυσοπρίονων Τεμ. 5 58,00 290,00 
Συμπλέκτης χορτοκοπτικών Τεμ. 10 44,00 440,00 
Καμπάνα χορτοκοπτικών Τεμ. 10 32,00 320,00 
Καμπάνα χορτοκοπτικών με 
συμπλέκτη 

Τεμ. 7 65,00 455,00 

Καρμπυρατέρ Τεμ. 10 85,00 850,00 
Ηλεκτρονική ανάφλεξη  Τεμ. 10 56,00 560,00 
Γωνιακή κεφαλή χορτοκοπτικών Τεμ. 10 160,00 1.600,00 
Σύστημα εκκίνησης βενζινοκίνητων 
μηχανημάτων 

Τεμ. 20 43,00 860,00 

Άξονας χορτοκοπτικού Τεμ. 10 42,00 420,00 

Εξάτμιση Τεμ. 10 34,00 340,00 
Ρεζερβουάρ Τεμ. 5 43,00 215,00 
Σετ λάμες μπορντουροψάλιδου 
(μαζί με οδηγό) stihl  

Τεμ. 4 175,00 700,00 

Μερικό σύνολο «Β» 10.000,00 
Φ.Π.Α. 24 %: 2.400,00 
Γενικό σύνολο «Β»: 12.400,00 

Μερικό σύνολο «Α» + «Β»: 29.950,00 

Φ.Π.Α. 24 % «Α» + «Β»: 7.188,00 
Γενικό σύνολο «Α» + «Β»: 37.138,00 

 

Ο «Συντηρητής» αναλαμβάνει τις εργασίες συντήρησης και επισκευής γεωργικών 

μηχανημάτων με τους παρακάτω όρους: 





Άρθρο 1. 

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την παράδοση των εργασιών, από τον «Συντηρητή», 

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

πρωτόκολλο παραλαβής. 

Ο «Συντηρητής» δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης εκτέλεσης των 

εργασιών συντήρησης και επισκευής, επικαλούμενος τυχόν δυσχέρεια εξεύρεσης των 

ανταλλακτικών στην αγορά, γιατί η προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε θέση να 

εκτελέσει τις εργασίες μέσα στα χρονικά όρια της σύμβασης. 

Άρθρο 2. 

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

Άρθρο 3. 

Κατά την παραλαβή από τον «Εργοδότη» των επισκευασμένων μηχανημάτων, 

εξετάζονται και διαπιστώνονται τυχόν φθορές, ζημιές κ.λ.π., εξαιτίας ελαττωματικής 

επισκευής ή βλάβης που έπαθαν τα μηχανήματα κατά την παραμονή τους στον 

«Συντηρητή». Γι’ αυτό ο «Συντηρητής» στην περίπτωση που ένα μηχάνημα παρουσιάζει 

οποιασδήποτε φύσης ελάττωμα, οφείλει άμεσα να προβεί στην εκ νέου επισκευή του.  

Άρθρο 4. 

Ως χρόνος ανταπόκρισης του «Συντηρητή», για την αποκατάσταση των βλαβών στα 

διάφορα γεωργικά μηχανήματα, ορίζεται ο χρόνος των τριών (3) ημερών μετά την παράδοση 

τους από τον «Εργοδότη» στον «Συντηρητή». 

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις, στις οποίες υπάρχει έλλειψη εξειδικευμένων 

ανταλλακτικών, τα οποία είναι απαραίτητα για την αποκατάσταση της συγκεκριμένης 

βλάβης. 

Άρθρο 5. 

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

ημερομηνία υπογραφής της. 

Άρθρο 6. 

  O «Συντηρητής» οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις 

διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που 

έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 

διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016. Η τήρηση των 

εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 

εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 

ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητας τους. 

Άρθρο 7. 

Ο «Συντηρητής» 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 αρ. 93/2021 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου. 

2. Η προσφορά του «Συντηρητή». 

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

σύμβασης. 

Τροποποίηση της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνο με έγγραφη συμφωνία των δύο 

συμβαλλομένων. 

Η παρούσα σύμβαση - απαίτηση δεν ενεχυριάζεται ούτε εκχωρείται. 

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

παρακάτω: 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

              Για τον «Εργοδότη»                    Για τον «Συντηρητή» 
              Ο Δήμαρχος  
 

 

                Σπυρίδων Βρεττός                         Νικόλαος Τσόγκας 
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