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ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ  

«Διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων διημέρου Καθαράς Δευτέρας 

2018» 

συνολικού ποσού 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 

 

Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αλίμου, στην οδό Αριστοτέλους 53, σήμερα την 

29η του μήνα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, του έτους 2017, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, οι πιο κάτω 

υπογεγραμμένοι: 

1) Ο Δήμος Αλίμου με ΑΦΜ 090261546 ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου νόμιμα 

εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. Ανδρέα Κονδύλη που θα αποκαλείται 

παρακάτω «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» ή «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» και 

2) Η εταιρεία ALIFE MEDIA GROUP E.E.- Α.Φ.Μ. 997717833, Δ.Ο.Υ. Π. 

ΦΑΛΗΡΟΥ, που εδρεύει στον ΑΛΙΜΟ, οδός ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 9,Τ.Κ. 174 55, 

ΤΗΛ.: 210 9881 265 - FAX: 210 9817 487, που εκπροσωπείται νόμιμα από την 

κ. ΣΑΛΗΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕΤΙΑ, καλούμενος στο εξής «ανάδοχος», 

έχοντας υπόψιν: 

1) το Ν. 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», 

2) τις διατάξεις του Ν.3852/2010, 

3) τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 

4) το από 11.12.2017 αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών για την: 

«Διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων διημέρου Καθαράς Δευτέρας 2018» 

και τη σχετική τεχνική έκθεση,, 

5) Την υπ’ αριθ. 512/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία 

έγινε η Έγκριση διενέργειας, δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για την 

«Διοργάνωση και Εκτέλεση Αποκριάτικων Εκδηλώσεων 2018» με τίτλο 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΙΗΜΕΡΟΥΚΑΘΑΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Ταχ. δ/νση: Αριστοτέλους 53, 

Πληροφ: Κουλαντάκη Μαρία 

Τηλέφωνο: 213 2008099 
Ηλ. Ταχ.: m.koulantaki@alimos.gr 

Άλιμος, 29.12.2017 
Αριθ. Πρωτ: 28384 
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2018, ποσού 24.800,00 € η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6471.0005, για τα 

έτη 2017 και 2018,  

6) την υπ’ αριθ. 1293/28113/22.12.2017 απόφαση του Δημάρχου για την 

έγκριση της υπό στοιχείο 4 μελέτης και τη διενέργεια της ανωτέρω υπηρεσίας 

με απευθείας ανάθεση, 

7) τον προϋπολογισμό του Δήμου Αλίμου, στον Κ.Α.Ε.: 15.6471.0005, 

8) την υπ’ αριθ. πρωτ. 28334/28.12.2017 προσφορά της εταιρείας: ALIFE 

MEDIA GROUP E.E. και 

9) την υπ’ αριθ. 1301/28.12.2017 Απόφαση Δημάρχου για την ανάθεση της 

Υπηρεσίας στην εταιρεία: ALIFE MEDIA GROUP E.E., 

συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 

Άρθρο 1ο- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την πιο πάνω ιδιότητα του, αναθέτει στον δεύτερο 

[Ανάδοχος] την «Διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων διημέρου Καθαράς Δευτέρας 

2018», (C.P.V. 79952100-3) σύμφωνα με την μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών 

Υπηρεσιών και την προσφορά του αναδόχου. 

 

Άρθρο 2ο- ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η αμοιβή του αναδόχου συμφωνείται στο ποσό 24.800,00 € (είκοσι τεσσάρων 

χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ)  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

Για την κάλυψη της δαπάνης της παρούσας σύμβασης έχει δεσμευτεί πίστωση 

5.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 15.6471.0005 του προϋπολογισμού με την υπ’ 

αριθ. 805/21.12.2017 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης από την Οικονομική Επιτροπή, 

επί της οποίας υπάρχει  βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, για 

την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του 

άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της 

αντίστοιχης πίστωσης με α/α 2 και θα δεσμευτεί πίστωση 19.800,00 € σε βάρος του 

αντίστοιχου Κ.Α. προϋπολογισμού έτους 2018. 

 

Άρθρο 3ο - ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ότι αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει με την 

ολοκλήρωση των εκδηλώσεων.. 

 

Άρθρο 4ο – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ 

Ο Εργοδότης θα λάβει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο για να διευκολύνει τον Ανάδοχο στο 

έργο του, σύμφωνα με τους κανόνες που επιβάλλει η δεοντολογία και η καλή 

συνεργασία. 
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Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει στον ανάδοχο την αντίστοιχη αμοιβή 

μετά την παραλαβή της προμήθειας που θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή. 

 

Άρθρο 5ο –ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι: 

α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις 

υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί 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 της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 

ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους   

β) δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της 

εκτέλεσης της σύμβασης 

γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των 

πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

Άρθρο 6ο– ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η τιμή μονάδας της προσφοράς του Αναδόχου για την υπηρεσία θα παραμένει 

σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα υπηρεσία. 

Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του αναδόχου θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. 

Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της 

υπηρεσίας, μπορεί να επιβληθούν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία (αρθ. 218, Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’)). 

Ο Ανάδοχος θα εγγυηθεί με την υπογραφή της σύμβασης ότι η υπηρεσία που θα 

παρέχει θα ανταποκρίνεται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των 

χαρακτηριστικών και σχεδίων και της προσφοράς και κατασκευής, απαλλαγμένο από 

οποιοδήποτε ελάττωμα και ότι αυτές θα ανταποκρίνονται στην σχετική μελέτη της 

αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.  

 

Άρθρο 7ο – ΦΟΡΟΙ , ΤΕΛΗ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που 

ισχύουν κατά ημερομηνία ανάθεσης της υπηρεσίας. 
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Άρθρο 8ο  – ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

Η πληρωμή θα γίνεται για το 100% της αξίας του τιμολογίου, μετά την σύνταξη του 

σχετικού πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια 

Επιτροπή Παραλαβής. O ανάδοχος οφείλει να τηρεί τούς όρους της σύμβασης και να 

παραδίδει εμπρόθεσμα τα αναγκαία παραστατικά στην Οικονομική Υπηρεσία βάσει 

του Κ.Φ.Α.Σ. (Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών Ν.4093/12, 

Φ.Ε.Κ.222Α/12.11.12) προκειμένου να εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα. 

 

Άρθρο 9Ο – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η παραλαβή της Υπηρεσίας  ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή, παρουσία του 

αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές 

προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή 

τη μερική αυτής ή την αποκατάσταση των όποιων ανωμαλιών. Η παραλαβή των 

παραπάνω ειδών ενεργείται βάσει των κείμενων διατάξεων ως την πάροδο του 

συμβατικού χρόνου εγγύησης. 

Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε (5) όμοια αντίτυπα και ο καθένας των 

συμβαλλομένων έλαβε από ένα, ένα η Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών και δύο το 

τμήμα Προμηθειών. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ 

Εσωτερική Διανομή: 

1. Γραφείο Δημάρχου 
2. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 
3. Τμήμα Προμηθειών  

Κοινοποίηση: 

1. Επιτροπή παραλαβής συμβάσεων παροχής υπηρεσιών 
(414/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) 
[Γεωργακόπουλος Δημήτριος, Δραπανιά Ελευθερία, Κοβάνη Βασιλική] 
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