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ΣΥΜΒΑΣΗ 

Στις Αχαρνές σήμερα 22, του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 

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

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

«Προμηθευόμενος» και   

2. Ο κος Μελέτιος Μαραγκός, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «Αφοί Σ. Μαραγκού Ο.Ε.» 

(Α.Φ.Μ.: 092817770, Δ.Ο.Υ.: Ελευσίνας και Έδρα στο 27
ο
 χλμ. Π.Ε.Ο.Α.Θ., 196 00 Μάνδρα - 

Αττικής, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμ. Χ 041461/27-09-2002/Τ.Α. Μάνδρας 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 άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και 117.  

3. Τις διατάξεις του Ν. 4469/2017 και ιδίως του άρθρου 18.  

4. Τις διατάξεις της με αρ. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/23-05-2017) Απόφασης Υπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018. 

6. Την με αρ. 78/2021 μελέτη του Τμήματος Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

7. Το με αρ. πρωτ. 25552/07-07-2021 αίτημα του Τμήματος Συντήρησης Έργων και Κατασκευής 

Έργων με Αυτεπιστασία, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που αφορά στην ανάγκη της 

προμήθειας  κρασπέδων και πλακών πεζοδρομίου. 

8. Το με αρ. πρωτ. 26230/09-07-2021 τεκμηριωμένο αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών προς 

τη Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών, για έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. 

9. Την με αρ. 927 και με αρ. πρωτ. 26451/12-07-2021 απόφαση Δημάρχου, που αφορά στην με 

αρ. Α-641/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: 6ΧΩ9ΩΨ8-ΑΞΓ) για τη διάθεση 





 
 

πίστωσης συνολικού ποσού 49.972,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 30-6699.011, προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2021. 

10. Την με αρ. 928 και με αρ. πρωτ. 26453/12-07-2021 απόφαση Δημάρχου, που αφορά στην με 

αρ. Α-640/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: Ψ6ΚΞΩΨ8-45Ξ) για τη διάθεση 

πίστωσης συνολικού ποσού 8.928,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 30-6699.010, προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2021. 

11. Την με αρ. 342/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην έγκριση της 

ανωτέρω μελέτης και στη σύνταξη των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την 

ανωτέρω προμήθεια. 

12. Την με αρ. πρωτ. 29252/29-07-2021 διακήρυξη διαγωνισμού. 

13. Την με αρ. πρωτ. 29253/29-07-2021 προκήρυξη διαγωνισμού. 

14. Το από 29/07/2021 αποδεικτικό τοιχοκόλλησης. 

15. Το με αρ. 4541/30-07-2021 φύλλο της εφημερίδας «Συνείδηση». 

16. Την με αρ. πρωτ. 29507/30-07-2021 πρόσκληση προς τα μέλη της Επιτροπής Αποσφράγισης, 

Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & 

Παροχής Γενικών Υπηρεσιών. 

17. Το με αρ. πρωτ. 35433/09-09-2021 πρακτικό της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και 

Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών 

Υπηρεσιών. 

18. Την με αρ. πρωτ. 35436/09-09-2021 πρόσκληση της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και 

Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών 

Υπηρεσιών. 

19. Την οικονομική προσφορά της εταιρείας «Εύρυθμος – Δ. Κραμποβίτης & Σια Ε.Ε.». 

20. Την οικονομική προσφορά του κου Εμμανουήλ Εμ. Πετράκη. 

21. Την οικονομική προσφορά της εταιρείας «Αφοί Μαραγκού Ο.Ε.». 

22. Το με αρ. πρωτ. 36521/15-09-2021 πρακτικό της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και 

Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών 

Υπηρεσιών. 

23. Την με αριθμ. 418/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην επικύρωση των 

ανωτέρω πρακτικών και στην ανάδειξη της εταιρείας «Αφοί Μαραγκού Ο.Ε.» ως προσωρινής 

αναδόχου για την ομάδα «Α» και του κου Εμμανουήλ Εμ. Πετράκη για την ομάδα «Β» του 

συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια κρασπέδων και πλακών πεζοδρομίου. 

24. Την με αριθμ. πρωτ. 39330/30-09-2021 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

25. Την με αριθμ. πρωτ. 39332/30-09-2021 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

26. Τον με αριθμ. πρωτ. 40198/05-10-2021 φάκελο υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

κου Εμμανουήλ Εμ. Πετράκη. 





 
 

27. Τον με αριθμ. πρωτ. 40316/05-10-2021 φάκελο υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης της 

εταιρείας «Αφοί Μαραγκού Ο.Ε.». 

28. Το με αριθμ. πρωτ. 41433/11-10-2021  πρακτικό της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και 

Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών 

Υπηρεσιών, που αφορά στον έλεγχο των ανωτέρω υποβληθέντων δικαιολογητικών 

κατακύρωσης. 

29. Την με αρ. 471/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην επικύρωση του 

ανωτέρω πρακτικού και στην κατακύρωση της προμήθειας κρασπέδων και πλακών 

πεζοδρομίου, για την ομάδα «Α», στην εταιρεία «Αφοί Μαραγκού Ο.Ε.» και για την ομάδα «Β»,  

στον κο Εμμανουήλ Εμ. Πετράκη. 

30. Την με αριθμ. πρωτ. 46534/05-11-2021 πρόσκληση υπογραφής σύμβασης προς την εταιρεία 

«Αφοί Μαραγκού Ο.Ε.». 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 

στο δεύτερο των συμβαλλομένων «Προμηθευτή», την ομάδα «Α-Κράσπεδα» από την προμήθεια 

κρασπέδων και πλακών πεζοδρομίου, συνολικού ποσού 8.308,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % 

και αναλυτικά ως εξής: 

ΟΜΑΔΑ A: «ΚΡΑΣΠΕΔΑ» (Κ.Α.30-6699.010) 

Α/Α Περιγραφή είδους CPV 
Moν. 

Μετρ. 
Ποσ. 

Τιμή 

Μονάδος 
Σύνολο 

1. 
Κράσπεδο οδού διαστάσεων 100Χ30Χ15 

cm σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

Προτύπου CE EN 1340. 

44114200-4 Τεμ. 2.000 3,35 6.700,00 

Μερικό σύνολο ομάδας «Α»: 6.700,00 

Φ.Π.Α. 24 %: 1.608,00 

Γενικό σύνολο ομάδας «Α»: 8.308,00 

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

Άρθρο 1. 

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την παράδοση της προμήθειας, η οποία θα παραδίδεται τμηματικά ή 

στο σύνολό της, από τον «Προμηθευτή», ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής του 

«Προμηθευόμενου», που θα συντάξει και το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. 

             Η παραλαβή θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου και θα πρέπει να 

μεταφέρονται στο εργοτάξιο ή στις ακριβείς θέσεις, που θα υποδειχθεί από τον  υπεύθυνο του Δήμου, 

συσκευασμένα σε παλέτες. Η φορτοεκφόρτωση των τεμαχίων θα γίνεται  μόνο με περονοφόρα οχήματα ή 

γερανούς, έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι φθορές. 

Άρθρο 2. 

Ο «Προμηθευτής» οφείλει να μεταφέρει με δαπάνη της την παραγγελθείσα ποσότητα της 

προμήθειας, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, ύστερα από την υπογραφή της 





 
 
παρούσας. Ο «Προμηθευτή» οφείλει μαζί με το τιμολόγιο να προσκομίζει την εντολή παραγγελίας, που 

έχει εκδοθεί από το Τμήμα Προμηθειών. 

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

είδους, επικαλούμενος τυχόν δυσχέρεια εξεύρεσης στην αγορά του είδους αυτού ή των πρώτων υλών, 

γιατί η προσφορά της υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει την προμήθεια μέσα στα χρονικά όρια 

της σύμβασης. 

Άρθρο 3. 

Εάν ο «Προμηθευτής» καθυστερήσει για οποιοδήποτε λόγο την παράδοση της παραγγελθείσας 

ποσότητας πέραν της ορισθείσης στο άρθρο 2 προθεσμίας και εφόσον η καθυστέρηση υπερβαίνει τις δέκα 

ημερολογιακές (10) ημέρες, τότε ο «Προμηθευτής» μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου. 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 

«Προμηθευτής» για αυτή την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση, άλλως ρητώς 

δηλώνει ότι παραιτείται τώρα κάθε σχετικού δικαιώματος ή αξίωσής του. 

Καμία ευθύνη δεν θα αναζητείται από την «Προμηθεύτρια» για την καθυστέρηση, παράλειψη ή 

αδυναμία εκτέλεσης των όρων της σύμβασης αυτής εφόσον θα οφείλεται σε τυχαίο γεγονός ή ανωτέρα 

βία (λ.χ. πόλεμος, γενική απεργία ή απεργίας του προσωπικού του «Προμηθευτή», γενική έλλειψη 

προϊόντος, πυρκαγιά, σεισμός, κλπ). 

Όμως στις περιπτώσεις τυχαίου γεγονότος ή ανωτέρας βίας ο «Προμηθευτής» θα οφείλει να 

ενημερώνει άμεσα τον «Προμηθευόμενο» για την επέλευση περίπτωσης τυχαίου γεγονότος ή ανωτέρας 

βίας. 

Άρθρο 4. 

Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών εξετάζεται η καταλληλότητα αυτών και η 

συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και αυτές των επισήμων κρατικών φορέων. 

Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα όλης ή μέρους της ποσότητας του κάθε είδους, η «Προμηθεύτρια» 

οφείλει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτής. Εάν ο «Προμηθευτής» δεν προβεί μέσα σε τρεις (3) 

ημέρες από την ειδοποίησή του σε αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης ποσότητας, η Υπηρεσία 

δικαιούται κατά την κρίση της να προβεί στην απόρριψη των ειδών ή στη μείωση του τιμήματος. Το 

συγκεκριμένο ποσοστό θα εγκρίνει με απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο. Εάν ο «Προμηθευτής» 

αδυνατεί να το αντικαταστήσει άμεσα, τότε μπορεί να γίνει η προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο και θα 

καταλογιστεί η δαπάνη στον «Προμηθευτή». 

Οι δαπάνες επιστροφής στην «Προμηθεύτρια» των ακαταλλήλων προϊόντων και αποστολής στην 

Υπηρεσία των νέων σε αντικατάσταση των ακαταλλήλων, θα βαρύνουν τον «Προμηθευτή». 

Άρθρο 5. 

Η πληρωμή του «Προμηθευτή» θα γίνεται μέσα σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την 

παράδοση των προϊόντων, την υποβολή του τιμολογίου πώλησης, τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου 





 
 
παραλαβής προμηθειών και την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, που θα συνοδεύεται από τα 

νόμιμα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που η πληρωμή του «Προμηθευτή» καθυστερήσει από τον 

«Προμηθευόμενο» εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης, ο «Προμηθευόμενος», 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α’/5.6.2003), καθίσταται υπερήμερος και 

οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από την «Προμηθεύτρια». 

Ο «Προμηθευτής» βαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη, κρατήσεις. 

Άρθρο 6. 

Ο «Προμηθευτή» 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. 

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

υπογραφής της και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ, εκτός και αν οι προς προμήθεια ποσότητες 

εξαντληθούν νωρίτερα. 

Άρθρο 8. 

Ο «Προμηθευόμενος» δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που 

αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου 

των ποσοτήτων, η «Προμηθεύτρια» υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Υπηρεσίας. 

Άρθρο 9. 

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. 78/2021 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

2. Η με αρ. πρωτ. 29252/29-07-2021 διακήρυξη. 

3. Η προσφορά του «Προμηθευτή». 

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

προσκόμισε την με αριθμ. 827825/10-11-2021-2021 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης,  του Ταμείου 

Παρακαταθηκών & Δανείων, ποσού 268,00 €, (ποσοστό 4 % επί του προϋπολογισμού, χωρίς τυχόν 

έκπτωση και Φ.Π.Α.). 

Τροποποίηση της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνο με έγγραφη συμφωνία των δύο 

συμβαλλομένων. 

Η παρούσα σύμβαση - απαίτηση δεν ενεχυριάζεται ούτε εκχωρείται. 





 
 

Η παρούσα συντάσσεται σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα και υπογράφεται όπως παρακάτω:  

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

         Για τον «Προμηθευόμενο»     Για τον «Προμηθευτή» 

                    Ο Δήμαρχος 

 

 

                          Σπυρίδων Βρεττός       Μελέτιος Μαραγκός 
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