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ΣΥΜΒΑΣΗ 

 
Στις Αχαρνές σήμερα 18 του μηνός Μαΐου, του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., 

στο Δημοτικό κατάστημα, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

1. Ο κ. Σπυρίδων Βρεττός, με την ιδιότητα του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών, που θα 

αποκαλείται εφεξής «Προμηθευόμενος» και 

2. η κα Ευαγγελία Κιουλάνη, νόμιμη εκπρόσωπος της εταιρείας «AΛΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ Ε.Π.Ε.», 

(Α.Φ.Μ.: 800436332, Δ.Ο.Υ.: Αμαρουσίου και έδρα στην οδό Βλαχερνών 10, 15124 

Μαρούσι), σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 1741208.2545994/08-02-2022 πιστοποιητικό 

εκπροσώπησης του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κάτοχος του 

Δελτίου Ταυτότητας με αριθμ. ΑΝ015754/22-11-2016, Τ.Α. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, 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. 157/2021 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

7. Το με αρ. πρωτ. 46510/05-11-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που αφορά 

στην ανάγκη της προμήθειας ασφαλτομίγματος. 

8. Το με αρ. πρωτ. 46646/08-11-2021 τεκμηριωμένο αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. 

9. Την με αρ. Α-1014/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: ΩΓΔΤΩΨ8-Ρ00). 

10. Την με αρ. 548/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην έγκριση της 

ανωτέρω μελέτης και στη σύνταξη των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού. 
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11. Την με αρ. πρωτ. 50704/19-11-2021 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC009576106). 

12. Την με αρ. πρωτ. 51165/22-11-2021 προκήρυξη (ΑΔΑ: 9ΡΧΓΩΨ8-ΙΣ4). 

13. Το από 22/11/2021 αποδεικτικό τοιχοκόλλησης της προκήρυξης. 

14. Το με αρ. 12892/23-11-2021 φύλλο της εφημερίδας «Γενική Δημοπρασιών». 

15. Το με αριθμ. 14508/23-11-2021 φύλλο της εφημερίδας «Ηχώ των Δημοπρασιών». 

16. Το με αριθμ. 4618/24-11-2021 φύλλο της εφημερίδας «Συνείδηση». 

17. Το με αριθμ. 1234/27-11-2021 φύλλο της εφημερίδας «Χτύπος». 

18. Την με αριθμ. πρωτ. 53430/25-11-2021 πρόσκληση προς την επιτροπή αποσφράγισης & 

αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών 

υπηρεσιών. 

19. Το με αρ. πρωτ. 43492 ΕΞ 2021/08-12-2021 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης. 

20. Το με αρ. πρωτ. 59910/13-12-2021 πρακτικό της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας 

και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής 

Γενικών Υπηρεσιών. 

21. Την με αρ. 617/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην παράταση του 

χρόνου καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και στη νέα ημερομηνία 

αποσφράγισης προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ασφαλτομίγματος. 

22. Την με αριθμ. πρωτ. 2563/12-01-2022 πρόσκληση προς την επιτροπή αποσφράγισης & 

αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών 

υπηρεσιών. 

23. Την οικονομική προσφορά του κ. Σκουρλέτου Αριστόδημου. 

24. Την οικονομική προσφορά της εταιρείας «Bitumix Ασφαλτικά Μίγματα Α.Ε.». 

25. Την οικονομική προσφορά της εταιρείας «ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.». 

26. Την οικονομική προσφορά της εταιρείας «ΑΛΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ Ε.Π.Ε.». 

27. Το με αρ. πρωτ. 4231/17.01.2022 πρακτικό της επιτροπής αποσφράγισης, διενέργειας και 

αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών 

υπηρεσιών. 

28. Την με αρ. 08/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην επικύρωση του 

ανωτέρω πρακτικού και στην ανάδειξη της εταιρείας «ΑΛΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ Ε.Π.Ε.» ως 

προσωρινής αναδόχου της ομάδας «Α-Ασφαλτόμιγμα εν θερμώ» και του κου Σκουρλέτου 

Αριστόδημου ως προσωρινού αναδόχου της ομάδας «Β - Ψυχρό ασφαλτόμιγμα» του ανωτέρω 

διαγωνισμού. 

29. Την με αρ. πρωτ. 9578/03-02-2022 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης 

προς την εταιρεία  «ΑΛΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ Ε.Π.Ε.». 

30. Την με αρ. πρωτ. 9565/03-02-2022 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης 

προς τον κ. Σκουρλέτο Αριστόδημου. 
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31. Τον με αρ. πρωτ. 12052/10-02-2022 φάκελο υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης της 

εταιρείας  «ΑΛΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ Ε.Π.Ε.». 

32. Το με αρ. πρωτ. 18882/01-03-2022 πρακτικό της επιτροπής αποσφράγισης, διενέργειας και 

αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών 

υπηρεσιών. 

33. Την με αρ. 111/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην επικύρωση 

του ανωτέρω πρακτικού και στην ανάδειξη της εταιρείας «ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.» ως 

προσωρινής αναδόχου της ομάδας «Β - Ψυχρό ασφαλτόμιγμα» του ανωτέρω διαγωνισμού. 

34. Την με αρ. πρωτ. 23387/12-03-2022 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης 

προς την εταιρεία  «ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.». 

35. Τον με αρ. πρωτ. 24659/16-03-2022 φάκελο υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης της 

εταιρείας  «ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.». 

36. Το με αρ. πρωτ. 26040/21-03-2022 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών & παροχής γενικών υπηρεσιών. 

37. Την με αριθμ. 136/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην επικύρωση 

του ανωτέρω πρακτικού και στην κατακύρωση της ομάδας «Α-Ασφαλτόμιγμα εν θερμώ» στην 

εταιρεία «ΑΛΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ Ε.Π.Ε.» και της ομάδας «Β - Ψυχρό ασφαλτόμιγμα» στην 

εταιρεία «ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε. 

38. Την με αριθμ. πρωτ. 41088/06-05-2022 πρόσκληση προς την εταιρεία «ΑΛΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

Ε.Π.Ε.» για την υπογραφή σύμβασης. 

 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 

στο δεύτερο των συμβαλλομένων «Προμηθευτή», την ομάδα «Α-Ασφαλτόμιγμα εν θερμώ» της 

προμήθειας ασφαλτομίγματος και ασφαλτικού γαλακτώματος, συνολικού ποσού 109.616,00 €, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και αναλυτικά ως εξής: 

 

  ΟΜΑΔΑ Α : Ασφαλτόμιγμα εν θερμώ (K.A. 30-6699.009) 

α/α cpv Είδος  
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα  

Τιμή  
Μονάδας 

(€) 
Δαπάνη (€) 

1 
44113620-7 

Ασφαλτόμιγμα (Ασφαλτικό 
Σκυρόδεμα) ΑΣ 12,5 ton 1.700,00 47,00 79.900,00 

2 
44113620-7 

Ασφαλτικό γαλάκτωμα 
(συγκολλητικό υγρό)ΚΕ1 Kg 8.500,00 1,00 8.500,00 

    ΣΥΝΟΛΟ: 88.400,00 
    ΦΠΑ 24% : 21.216,00 
    ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α: 109.616,00 

 

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

Άρθρο 1. 
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Η  παράδοση θα είναι τμηματική ή συνολική, μετά από αντίστοιχες έγγραφες εντολές 

παραγγελίας του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου. Η πληρωμή θα γίνεται μέσα σε χρονικό διάστημα 

τριών (3) μηνών από την παραλαβή της προμήθειας 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 την προμήθεια μερικώς ή στο σύνολό 

της, στο χώρο που θα του υποδειχθεί, σε προθεσμία μια  (1) ημέρας, εκτός αν ο Δήμος κρίνει ανάλογα 

με τις ανάγκες του και είναι σε θέση να κάνει από μόνος του τη μεταφορά. 

Ο «Προμηθευτής» οφείλει μαζί με το τιμολόγιο να προσκομίζει την εντολή παραγγελίας υλικών. 

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. 

Ο «Προμηθευτής» εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης τιμής, τα δε είδη που 

περιγράφονται στην προσφορά του «Προμηθευτή», πρέπει να είναι απόλυτα όμοια με εκείνα που θα 

παραδώσει. 

Άρθρο 4. 

Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να 

κάνει εργαστηριακές δοκιμές των υλικών με δική του δαπάνη. 

Κατά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών από τον Δήμο, εξετάζεται ή ποιότητα των 

υλικών και αν υπάρχουν φθορές, ο «Προμηθευτής» οφείλει να προβεί στην αντικατάστασή τους μέσα σε 

μια (1) ημέρα, αφότου ειδοποιηθεί από το Δήμο. Σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος θα δικαιούται, κατ’ 

απόλυτη κρίση του, να προβεί στην απόρριψη των προς προμήθεια ειδών, κηρύσσοντας έκπτωτο τον 

«Προμηθευτή». 

Άρθρο 5. 

Σε περίπτωση που ο «Προμηθευτής» καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την παράδοση στον 

Δήμο, πέραν από το συμφωνούμενο στο άρθρο 2 χρόνο, 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 οποιασδήποτε αποζημίωσης από το Δήμο, άλλως ρητώς 

δηλώνει ότι παραιτείται τώρα κάθε σχετικού δικαιώματος ή αξίωσής του. 

Άρθρο 6. 

 Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη από την ημερομηνία ανάρτησης της 

στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Άρθρο 7. 

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

Άρθρο 8. 
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Ο «Προμηθευτής» 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 9. 

             Η τροποποίηση της σύμβασης μπορεί να γίνεται μόνο με έγγραφη συμφωνία των δύο 

συμβαλλομένων μερών. 

Ο «Προμηθευτής» 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 10. 

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

θα ισχύουν με τους υπόλοιπους όρους της είναι: 

1. Η μελέτη 

2. Η προσφορά του «Προμηθευτή». 

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

και προσκόμισε την με αριθμ. 8002048197 εγγυητική επιστολή της Τράπεζας EUROBANK ποσού 

3.536,00 € (ποσοστό 4 % επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.). 

Η παρούσα σύμβαση - απαίτηση δεν ενεχυριάζεται ούτε εκχωρείται. 

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

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

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

  
   
 

           Σπυρίδων Βρεττός                      Ευαγγελία Κιουλάνη 
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