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                ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
 
                 Βαθμός Προτ.: «Κοινός»  
                 Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές»     

 

      Αχαρνές, 25/08/2021 

      Αριθμ. πρωτ.: 32855 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

Στις Αχαρνές σήμερα 25, του μηνός Αυγούστου, του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 

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

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

«Εργοδότης» και 

2. ο κ. Θεόδωρος Κασκάνης, κάτοχος του με αρ. ΑΚ726733/21-06-2013/Αστυνομικής Ταυτότητας, 

ενεργών σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 1523206.2204157/14-06-2021 πιστοποιητικό ισχύουσας 

εκπροσώπησης, του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ως νόμιμος εκπρόσωπος 

της εταιρείας «Kafsis Μον. Βιομηχανική & Ενεργειακή Α.Ε.»  (Α.Φ.Μ.: 998535328, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. 

Πειραιά), που θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα «Ανάδοχος», 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. 73/2021 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης. 

9. Το με αριθμ. πρωτ. 24643/02-07-2021 έγγραφο της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, που 

αφορά στην ανάγκη υπηρεσιών περισυλλογής νεκρών ζώων. 

10. Το με αριθμ. πρωτ. 25012/05-07-2021 τεκμηριωμένο αίτημα στο Τμήμα Προϋπολογισμού – 

Απολογισμού & Οικονομικής Πληροφόρησης για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. 

11. Την με αριθμ. 915 και με αριθμ. πρωτ. 26382/12-07-2021 απόφαση Δημάρχου, που αφορά στην 

με αριθμ. Α-616/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: 641ΞΩΨ8-ΚΑΛ) για τη διάθεση 

πίστωσης συνολικού ποσού 4.910,40 €, σε βάρος του Κ.Α. 20-6142.007, προϋπολογισμού εξόδων 

του Δήμου, οικονομικού έτους 2021, για τις ανωτέρω υπηρεσίες. 

12. Tην με αριθμ. 943 και με αριθμ. πρωτ. 26973/14-07-2021    Απόφαση Αντιδημάρχου, που αφορά 

στη  έγκριση της ανωτέρω μελέτης, την διενέργεια με απευθείας ανάθεση των ανωτέρω εργασιών, 

και στον ορισμό υπαλλήλου για την αξιολόγηση των προσφορών. 

13. Tην με αριθμ. πρωτ. 27359/15-07-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για υποβολή 

προσφοράς. 

14. Την με αριθμ. πρωτ. 28038/20-07-2021 προσφορά της εταιρείας «Kafsis Μον. Βιομηχανική και 

Ενεργειακή Α.Ε.». 

15. Το με αριθμ. πρωτ. 28226/21-07-2021 πρακτικό αξιολόγησης της αρμοδίας υπαλλήλου. 

16. Την με αρ. 1042 και με αριθμ. πρωτ. 29384/29-07-2021 απόφαση Αντιδημάρχου, που αφορά στην 

επικύρωση του ανωτέρω πρακτικού και στην ανάθεση των υπηρεσιών περισυλλογής νεκρών 

ζώων, στην εταιρεία «Kafsis Μον. Βιομηχανική και Ενεργειακή Α.Ε.». 

17. Την με αριθμ. πρωτ. 29506/30-07-2021 πρόσκληση υπογραφής σύμβασης. 

 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 

 

στον δεύτερο των συμβαλλομένων «Ανάδοχο», τις υπηρεσίες περισυλλογής νεκρών ζώων, συνολικού 

ποσού 4.910,40 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και αναλυτικά ως εξής: 

 

A.A. Περιγραφή εργασιών CPV Αριθμός 
περιστατικών 

Τιμή 
μονάδας Σύνολο 

1 
Περισυλλογή νεκρών ζώων και μεταφορά 
τους στο αποτεφρωτήριο  του ΔΙΚΕΠΑΖ στο 
Σχιστό 

77
40

00
00

-4
 

22 180,00 3.960,00 

Μερικό σύνολο: 3.960,00 

Φ.Π.Α. 24 %:  950,40 

Γενικό σύνολο: 4.910,40 
 



  

Ο «Ανάδοχος» αναλαμβάνει τις υπηρεσίες περισυλλογής νεκρών ζώων με τους κατωτέρω όρους: 

Άρθρο 1. 

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την εκτέλεση των υπηρεσιών, οι οποίες θα εκτελεστούν τμηματικά ή στο 

σύνολό τους, από την «Ανάδοχο», ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής του «Εργοδότη», που θα 

συντάξει και το σχετικό πρωτόκολλο. 

Άρθρο 2. 

Ο «Ανάδοχος» θα ειδοποιείται από τον αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης Καθαριότητας-και 

Ανακύκλωσης, σε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας χρειαστεί και θα παραλαμβάνει άμεσα (εντός περίπου 

επτά (7) ωρών από την ειδοποίηση) τα εγκαταλελειμμένα πτώματα. Ταυτόχρονα, ο «Ανάδοχος» θα 

καθαρίζει και θα απολυμαίνει τον χώρο που βρισκόταν το νεκρό ζώο. Με δική του ευθύνη, θα τα 

μεταφέρει με κατάλληλο όχημα, στο Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων (ΔΙΚΕΠΑΖ) του 

Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά (ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π.), Βιομηχανικό Πάρκο Σχιστού, του 

οποίου ο Δήμος είναι μέλος, όπου θα αποτεφρώνονται . 

 Ο τελικός αποδέκτης σφραγίζει και υπογράφει το εμπορικό έγγραφο και αποστέλλει ένα αντίγραφο 

αυτού στον Δήμο προς ενημέρωση. 

Ο «Ανάδοχος» υποχρεούται να διαθέτει επαρκές εργατικό προσωπικό και μεταφορικά μέσα για τα 

οποία έχει και την αποκλειστική ευθύνη. Να εργάζεται υπερωριακά, να οργανώνει νυχτερινό συνεργείο ή 

και εργασία σε εξαιρέσιμες ημέρες, χωρίς να δικαιούται ουδεμία πρόσθετη αποζημίωση όταν το απαιτούν 

οι συνθήκες. 

Ο «Ανάδοχος» υποχρεούται στην κάλυψη βλάβης ή ζημίας έναντι τρίτων που προκύπτουν από 

ενέργειες ή παραλείψεις ή αμέλειά του κατά την εκτέλεση του συνόλου της παραπάνω αναφερόμενης 

υπηρεσίας.  

Ο «Ανάδοχος» δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης εκτέλεσης οποιασδήποτε 

υπηρεσίας, επικαλούμενη τυχόν πρόβλημα ή δυσχέρεια εξεύρεσης στην αγορά γενικά υλικών που θα 

χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεσή της, γιατί η προσφορά της υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει 

τις υπηρεσίες μέσα στα χρονικά όρια της σύμβασης. 

Άρθρο 3. 

Οι υπηρεσίες που περιγράφονται στην προσφορά του «Αναδόχου», πρέπει να είναι απόλυτα όμοιες 

με εκείνες που θα παραδώσει. 

Άρθρο 4. 

Ο «Ανάδοχος» εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης τιμής, ανεξάρτητα αν στο 

χρονικό διάστημα που ορίζεται σαν χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ήθελε τυχόν αυξηθεί από 

οποιοδήποτε λόγο ή αιτία η τιμή μονάδας του συμβατικού τιμολογίου. 

Άρθρο 5. 

Αν ο «Ανάδοχος» καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την εκτέλεση στον Δήμο έστω και μιας 

υπηρεσίας, πέραν από το συμφωνούμενο στο άρθρο 2 χρόνο, τότε ο «Ανάδοχος» είναι υποχρεωμένος 



  

εξαιτίας της καθυστέρησης αυτής και μόνο, να καταβάλει στον Δήμο σαν ποινική ρήτρα 2 τοις χιλίοις για 

κάθε ημέρα καθυστέρησης. Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από το λογαριασμό πληρωμής. Σε περίπτωση 

που ο «Ανάδοχος» καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την ολική ή μερική εκτέλεση, με την έννοια που 

σημειώνεται στον όρο από το παρόν άρθρο, περισσότερο από εικοσιτέσσερις (24) ώρες, τότε ο 

«Ανάδοχος» μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Ανεξάρτητα όμως αν κινηθεί ή όχι η διαδικασία της έκπτωσης του «Αναδόχου» ή αυτός κηρυχθεί 

έκπτωτος, θα καταπίπτει απαραίτητα σε βάρος του και στο σύνολό του, η συνομολογούμενη ποινική 

ρήτρα (2 τοις χιλίοις επί του συμβατικού ποσού για κάθε ημέρα καθυστέρησης) λόγω καθυστέρησης 

παράδοσης. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία, η 

προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό.  Ο «Ανάδοχος» για αυτή 

την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση από τον Δήμο, άλλως ρητώς δηλώνει ότι 

παραιτείται τώρα κάθε σχετικού δικαιώματος ή αξίωσής του. 

Άρθρο 6. 

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται  για  δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της  και την 

ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τερματιστεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή με προηγούμενη γραπτή 

ειδοποίηση από οποιονδήποτε από τους συμβαλλομένους, όταν ο άλλος αθετήσει μια ή παραπάνω από 

τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης. 

Άρθρο 7. 

Ο «Ανάδοχος» 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 8. 

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

Ο «Ανάδοχος» δεν έχει το δικαίωμα μετά την υπογραφή της σύμβασης να μεταβιβάζει ή να εκχωρεί σε 

τρίτους τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την παρούσα σύμβαση εν μέρει ή εξ 

ολοκλήρου. 

 

 

 

 



  

Άρθρο 9. 

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

ισχύουν με τους υπόλοιπους όρους της είναι: 

1. Την με αρ. 73/2021 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. 

2. Η προσφορά του «Αναδόχου». 

Ο «Ανάδοχος» 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 «Εργοδότη»                 Για τον «Ανάδοχο» 
                  Ο  Δήμαρχος 

 
 

 

               Σπυρίδων Βρεττός                                    Θεόδωρος Κασκάνης 
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