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ΚΑΣΑΥΩΡΗΣΕΑ ΣΟ ΚΗΜΔΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                                                       

ΝΟΜΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ                                                     άκε,  01/08/2022 

ΓΗΜΟ ΑΜΗ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                              Αξ. Πξωη: 6119 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ, ΠΡΟΤΠΜΟΤ 

ΔΝΗ: Ι. Μεηαμά  27, άκε, ΣΚ 28080                 

ΣΗΛ: 26740-22640 

ΠΛΗΡ: Γεξάζηκνο Κ. Αλησλάηνο 

Email: gantonatos19@gmail.com 

 

ΤΜΒΑΗ 
γηα ηε «ΤΝΣΗΡΗΗ- ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΓΗΠΔΓΩΝ ΜΠΑΚΔΣ ΚΑΙ ΒΟΛΔΫ ΣΑ 

ΜΑΚΡΤΩΣΙΚΑ ΓΗΜΟΤ ΑΜΗ 2022» ζηνλ θωδηθό 30.6262.16 θαη γηα πνζό 

36.332 επξώ κε ΦΠΑ 24% 

 
 

ηε άκε, νη ππνγεγξακκέλνη:  

 

1. Ο ΓΔΡΑΙΜΟ ΜΟΝΙΑ ΝΔΣΗ, Δήκαξρνο άκεο, ελεξγώλ ζηελ πεξίπησζε απηή 

ζαλ λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ Δήκνπ άκεο, κε ΑΦΜ: 996937715 ηεο ΔΟΤ ΑΡΓΟΣΟΛΙΟΤ 

πνπ ζα απνθαιείηαη παξαθάησ ‘ΔΗΜΟ’ θαη 

 

2. Η εηαηξεία ΓΔΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣΟ Ο.Δ., ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Α.Φ.Μ.: 

084244207 ΛΔΩΦΟΡΟ Γ ΒΔΡΓΩΣΗ 14, Γ.Ο.Τ. ΑΡΓΟΣΟΛΙΟΤ, Σει. 26710-

25250, 6977-986661 e-mail: papg-p@otenet.gr πνπ ζα απνθαιείηαη παξαθάησ 

«ΠΑΡΟΥΟ», ζπκθσλνύκε ηα παξαθάησ: 

 

     Σν Σκήκα Πξνκεζεηώλ πξνθεηκέλνπ λα παξαζρεζνύλ ζην Δήκν άκεο νη αλσηέξσ 

ππεξεζίεο, αθνινύζεζε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο από ην Δήκαξρν θαη 

εμέδσζε πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κε αξ. πξση. 5946/2022.  

 

Σν Σκήκα Πξνκεζεηώλ αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ: 

 

 Το ππυηογενέρ αίηημα πος αναπηήθηκε ζηο ΚΗΜΔΗΣ 

 Την ανάλητη ςποσπέυζηρ πος αναπηήθηκε ζηο ΚΗΜΔΗΣ 

 Την ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ 5946/2022 πος αναπηήθηκε ζηο 

ΚΗΜΔΗΣ 

 Τη διαδικαζία ηηρ απεςθείαρ ανάθεζηρ πος διεξήσθη 

 Την απόθαζη ……../2022 ηος Δημάπσος πος καηακςπώνει ηην ανυηέπυ παποσή 

ςπηπεζίαρ και αναπηήθηκε ζηο ΚΗΜΔΗΣ  

 

ζα πξνβεί ζε ζύκβαζε κε ηνλ αλσηέξσ. Έηζη ινηπόλ: 

 

mailto:papg-p@otenet.gr
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ΑΡΘΡΟ 1 

Ωο ζπλνιηθή αμία ζπκθσλείηαη ην πνζό ηωλ 36.332 επξώ κε 24% ΦΠΑ ή 29.300 

επξώ άλεπ θπα. Ο Δήκνο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα εμαληιήζεη ην αλσηέξσ πνζό. Η 

ζύκβαζε ζα έρεη δηάξθεηα από ηελ ππνγξαθή ηεο κέρξη ηηο 31/12/2022, αιιά ε 

παξάδνζε ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη κέρξη ηηο 31/10/2022 θαη κέρξη ηόηε νη θάησζη 

ηηκέο ζα παξακείλνπλ ζηαζεξέο. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΛΙΚΟΤ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣΗΣΑ ΚΟΣΟ / ΤΝΟΛΙΚΟ 

   

  ΜΕΣΡΗΗ  ΜΟΝΑΔΑ 
( € ) 

ΚΟΣΟ ΑΝΕΤ 
ΦΠΑ (€) 

 

1 
 
Υπηρεςία επίςτρωςησ ελαςτικοφ τάπητα γηπζδων 
πάχουσ ζωσ 3χιλ 

  

1100 

  

μ2 23 25.300,00 

2  Υπηρεσία προμήθειας μεταυοράς και τοποθέτησης 

μπασκετών 
τεμ 2 2.000 4.000,00 

    
ΣΥΝΟΛΟ 

 
29.300,00 

    
ΦΠΑ 24% 

 
7.032,00 

    
ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 

 
36.332,00 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

Ο πάξνρνο δελ έρεη δηθαίσκα λα πξνβάιιεη αδπλακία έγθαηξεο παξάδνζεο νπνηαζδήπνηε 

ππεξεζίαο γηαηί ε πξνζθνξά ηνπ ππνδειώλεη πσο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηελ ππεξεζία 

κέζα ζηα ρξνληθά όξηα ηεο ζύκβαζεο. Ιζρύνπλ όινη νη όξνη θαη νη ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο πνπ ηέζεθαλ ζηε δηαδηθαζία, αλεμαξηήηωο αλ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξνύζα ή όρη κέρξη θαη ην πέξαο απηήο θαη δεζκεύνπλ ΑΠΟΛΤΣΑ ηα δύν κέξε.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

Ο πάξνρνο δεζκεύεηαη όπσο ε ππεξεζία πνπ ζα πξνζθέξεη ζην Δήκν ζα αθνινπζήζεη 

πηζηά θαη ρσξίο θακία παξέθθιηζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ηέζεθαλ ζηε δηαδηθαζία. 

ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα ηζρύζνπλ νη πνηληθέο ξήηξεο πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ Ν. 

4412/2016. Ο Δήκνο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα εμαληιήζεη όιε ηελ πνζόηεηα ηεο 

ζύκβαζεο. 

ΑΡΘΡΟ 4 

Ο πάξνρνο εγγπάηαη ην ζηαζεξό θαη ακεηάβιεην ηηο ζπκθσλεκέλεο ηηκήο κέρξη θαη ηε 

ιήμε ηεο ζύκβαζεο. Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη από ηελ ππνγξαθή ηεο 

κέρξη ηηο 31/12/2022, αιιά ε παξάδνζε ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη κέρξη ηηο 

31/10/2022. Πξνβιέπεηαη παξάηαζε ηεο ζύκβαζεο κε ηε ζύκθωλε γλώκε θαη 

ηωλ 2 πιεπξώλ. Όια ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη παξάδνζεο ηωλ ππεξεζηώλ 

βαξύλνπλ ην κεηνδόηε. Ο Δήκνο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα εμαληιήζεη όιε ηελ 

πνζόηεηα ηεο ζύκβαζεο θαη δελ πξνβιέπεηαη παξάηαζε απηήο.  
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ΑΡΘΡΟ 5 

Η δαπάλε ηεο ππεξεζίαο πξνβιέπεηαη θαη θαιύπηεηαη από ηελ πίζησζε πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ έηνπο 2022 θαη ζηνλ θωδηθό 30.6262.16 θαη 

έρεη εθδνζεί έθζεζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Ο πάξνρνο ππόθεηληαη ζε όιεο ηηο λόκηκεο θξαηήζεηο, πιελ ηνπ ΦΠΑ πνπ ζα βαξύλεη ην 

Δήκν. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

Σπρόλ δηαθνξέο κεηαμύ Δήκνπ θαη παξόρνπ επηιύνληαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηνλ 

Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

Η παξνύζα ζύκβαζε δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο : 

 Σν Ν.4412/2016 

 ηνπ λένπ Ν.3463/2006 (Πεξί Κπξώζεσο Δεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα, άξζξν 

209.                                                       

                                                    ΑΡΘΡΟ 9 

Σέινο, αλαθέξεηαη όηη ε πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ ππεξεζηώλ ηεο παξνύζεο δύλαηαη λα γίλεη 

θαη κε εμόθιεζε 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο (ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016, 

θαη θαηά πεξίπησζε, εάλ παξαδίδεηαη ηκεκαηηθά θαη ζε θάζε πεξίπησζε κεηά ηελ 

παξέιεπζε δύν (2) κελώλ από ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ ππεξεζηώλ (έθδνζε 

πξσηνθόιινπ παξαιαβήο θαη ινγηζηηθή ηαθηνπνίεζή ηνπ). Θα εθδίδεηαη ηηκνιόγην γηα θάζε 

πνζόηεηα ππεξεζίαο. Ο ηξόπνο εμόθιεζεο αθνξά ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ Δήκνπ θαη 

απηή ζα ππνδείμεη θαη ζα ιύζεη ηπρόλ δεηήκαηα πνπ ελδερνκέλσο πξνθύςνπλ γηα ηελ 

ζπκβαηηθή πιεξσκή ηεο πξνκήζεηαο. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ειέγρνληαη από 

ηελ αξκόδηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ Δήκνπ άκεο. Όινη νη όξνη ηεο παξνύζαο 

ζεσξνύληαη νπζηώδεηο θαη ε ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε νπνηνπδήπνηε όξνπ 

απνδεηθλύεηαη κόλν εγγξάθσο, απνθιεηόκελνπ παληόο άιινπ απνδεηθηηθνύ κέζνπ.  

 

Σν θείκελν ηεο παξνύζεο ζπκβάζεσο αλαγλώζζεθε θαη βεβαηώζεθε από ηνπο δύν 

ζπκβαιιόκελνπο πνπ ππέγξαςαλ ηξία (3) όκνηα πξσηόηππα απηήο. 

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ                                                                      Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΑΜΗ 

 

 

 

Γ ΚΑΙ Π ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣΟ ΟΔ                                     ΓΔΡΑΙΜΟ ΜΟΝΙΑ ΝΔΣΗ 

 




