
                 

Ελληνική Δημοκρατία
 Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Γραφείο Δημάρχου
Δ/νση:Κ.Καραμανλή 18 Βούλα
e-mail: info@vvv.gov.gr

Χρόνος διατήρησης: 3 χρόνια

Βαθμός  Ασφαλείας:  Αδιαβάθμητο

Βούλα:04-03-2022

Aρ. Πρωτ.: 9439

Bαθμός προτεραιότητας: Κοινό

              
     ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 5.724,93 €   πλέον ΦΠΑ (24%) ΗΤΟΙ  7.098,92€ 
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  ΚΗΗ 5515

Στην Βούλα σήμερα την  4η Μαρτίου , ημέρα  Παρασκευή  του έτους 2022, μεταξύ των: 

α) Του Δήμου Βάρης Βούλας  Βουλιαγμένης που εδρεύει στην Βούλα, οδό Κων/νου Καραμανλή 18
με ΑΦΜ.997573323 της ΔΟΥ  Γλυφάδας, ο οποίος εκπροσωπείται νομίμως από τον 
κ. ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟ  με την ιδιότητα του  Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 
παρ. 1 περ. στ΄, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/2010),

β )Της εταιρείας  Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  Α.Φ.Μ. : 094036579 
ΔΟΥ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ η οποία εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον
 ΚΑΟΥΣΗ ΑΝΔΡΕΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ   πρόεδρο της εταιρείας, και που για λόγους συντομίας στην παρούσα 
σύμβαση θα αναφέρεται στο εξής ως “ανάδοχος”.

Ο Δήμαρχος του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης λαμβάνοντας υπόψη : 
 Την υπ΄αριθμ. 2344/1-01-2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  για την συγκρότηση της 

Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Διαδικασιών Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων του 
Δήμου Βούλας.

 Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού έτους 2020 στον Κ.Α. 20.6263.006 για τα 
ανταλλακτικά που διατέθηκαν με την αριθμ. 307/01-11-2021 Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου περί ψήφισης του Π/Υ οικ. Έτους 2022. 

 Την αριθ. Πρωτ. , 8183/25-02-2022 , ΑΔΑ:  ΨΖ5ΜΩΨΖ-ΚΚΗ απόφαση απευθείας ανάθεσης της 
επιτροπής συντήρησης και επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Βούλας για τα 
οχήματα με αριθμ. κυκλοφορίας    ΚΗΗ 5515 .

 Την υποβληθείσα προσφορά του καταστήματος,συνεργείο φρένων &  ανταλλακτικών αυτοκινήτων
της εταιρείας “ Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε”  .





Αναθέτει στον “συμβαλλόμενο “ τις επισκευαστικές εργασίες και προμήθεια ανταλλακτικών εκτάκτων 
αναγκών του Δήμου ως κατωτέρω: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ευρω

ΕΚΠΤΩΣΗ
      %

ΑΞΙΑ
ευρω

1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΩΡΕΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 
ΨΕΥΔΟΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΤΟ 
ΠΑΤΩΜΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΩΛΗΝΑ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ,ΕΞΑΓΩΓΗ ΦΟΡΕΙΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΩΝ 
ΚΟΥΖΙΝΕΤΩΝ ΠΕΙΡΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ,ΑΛΛΑΓΗ 
ΚΟΥΖΙΝΕΤΩΝ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ 
ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ 
ΡΥΘΜΙΣΗ (ΑΡ) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 
ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΒΑΦΗ 
ΜΕΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΤ ΟΠΙΣΘΙΑΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΜΕΡΑΣ

48,00 50,00€ 30% 1.680,00€

ΣΥΝΟΛΟ 1.680,00€

2 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΣΩΛΗΝΑΣ 2,1/2 1,00 40,00€ 30% 28,00€

ΠΕΙΡΟΣ 1003731 2,00 316,06€ 30% 442,48€

ΓΛΙΣΤΡΑ 1001257 8,00 305,70€ 30% 1.711,92€

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ 1001540 4,00 92,43€ 30% 258,80€

ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΑΥΤΟΛ.ΓΡΑΦ.60Χ65Χ40 2,00 16,83€ 30% 23,56€

ΧΡΩΜΑ 7,60 18,39€ 30% 97,83€

ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ 1023663 1,00 298,44€ 30% 208,92€

ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ Χς 212BLPAL2 1,00 82,00€ 30% 57,40€

ΛΑΜΑΡΙΝΑ 4ΧΙΛ. 49,00 3,60€ 30% 123,48€

ΛΑΜΑΡΙΝΑ 4ΧΙΛ. HARDOX 51,00 7,28€ 30% 259,90€€

ΚΑΜΕΡ/08 ΚΑΜΕΡΑ 1005402-18 1,00 1.189,50€ 30% 832,65€

ΣΥΝΟΛΟ 4.044,93€

ΣΥΝΟΛΟ 5.724,93€





ΦΠΑ 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1.373,99€

7.098,92€

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6263.006  με τίτλο “ Έκτακτη επείγουσα Συντήρηση & Επισκευή
οχημάτων του Δήμου ΒΒΒ 2022” έως του ποσού των    1.680,00 € πλέον ΦΠΑ για  τις επισκευαστικές 
εργασίες του οχήματος με αριθμ. κυκλοφορίας   ΚΗΗ 5515  και Κ.Α. 20.6263.006   με τίτλο 
“έκτακτη/επείγουσα συντ/ση & επισκευή οχημάτων του Δήμου ΒΒΒ 2022 ” ποσού των 4.044,94 €  πλέον 
ΦΠΑ για την προμήθεια ανταλλακτικών των οχημάτων με αρθ. Κυκλοφορίας    ΚΗΗ 5515 όπως αυτές 
αναφέρονται αναλυτικά στο Δελτίο Επιθεώρησης και Επισκευής του οχήματος.

                                                          ΑΡΘΡΟ 1

Ως συνολική τιμή συμφωνείται το ποσό  7.098,92 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ που θα πληρωθεί στον 
προμηθευτή αφού γίνει παραλαβή των ειδών από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου και υπογραφεί από 
τα συμβαλλόμενα μέρη τα σχετικά πρωτόκολλα.

                                                         
                                                            ΑΡΘΡΟ 2

Χρόνος παραδόσεως ορίζεται το άμεσο διάστημα από την υπογραφή της παρούσης καθώς είναι αναγκαία 
και έκτακτη ανάγκη.

Ο προμηθευτής οφείλει να επισκευάσει, τα είδη που αναγράφονται στην αριθ.πρωτ.    8183/25-02-2022
Ανάθεση της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης και οι οποίες επισκευαστικές εργασίες στο σύνολο τους θα παραληφθούν από την αρμόδια 
επιτροπή. Ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης παραδόσεως οποιοδήποτε 
είδους, επικαλούμενος τυχόν δυσχέρεια εξευρέσεως  στην αγορά του είδους αυτού ή των πρώτων υλών 
και γενικά υλών που θα χρησιμοποιηθούν για την  κατασκευή του, γιατί η προσφορά του υποδηλώνει πως 
είναι σε θέση να εκτελέσει την προμήθεια  μέσα στα χρονικά όρια της σύμβασης.

                                                            ΑΡΘΡΟ 3

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με την αριθμ.Πρωτ.    8183/25-02-2022    απόφαση της Επιτροπής 
Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
εκτάκτων αναγκών με      ΑΔΑ:    ΨΖ5ΜΩΨΖ-ΚΚΗ  . Τα δε είδη που περιγράφονται στην προσφορά του 
προμηθευτή, πρέπει να είναι απόλυτα όμοια με εκείνα που θα παραδώσει.





                                                            ΑΡΘΡΟ 4

Κατά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών από το Δήμο, εξετάζονται και διαπιστώνονται οι 
κατ΄αρχήν “ιδιότητες” και οι τυχόν φθορές ζημιές κ.λ.π., εξ αιτίας ελαττωματικής κατασκευής ή κακής 
ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν ή κάποιας βλάβης που έπαθαν τα είδη κατά τη μεταφορά 
τους στον Δήμο. Γι΄αυτό αν ο προμηθευτής  δεν προβεί μέσα σε δέκα μέρες (10) ημέρες, αφότου 
ειδοποιηθεί από τον Δήμο για την επισκευή τους (αν υπάρχει τέτοια τεχνική δυνατότητα ) ή στην 
αντικατάσταση των ειδών που παρουσιάζουν  οποιασδήποτε φύσεως  ελάττωμα, ο Δήμος θα δικαιούται, 
κατ΄απόλυτη κρίση του να προβεί  στην απόρριψη των υπό προμήθεια ειδών, κηρύσσων  έκπτωτο τον 
προμηθευτή.

                                                            ΑΡΘΡΟ 5

Ο προμηθευτής εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης στο άρθρο 1 τιμής, ανεξάρτητα 
αν στο χρονικό διάστημα που ορίζεται σαν χρόνος παράδοσης της προμήθειας, ήθελε τυχόν αυξηθεί από 
οποιοδήποτε λόγο ή αιτία η τιμή μονάδος του συμβατικού τιμολογίου.

                                                            ΑΡΘΡΟ 6

Ο προμηθευτής δεν τελεί σε σχέση “προστήσεως” προς το Δήμο. Ευθύνεται προσωπικώς αυτός μόνον 
αποκλειόμενης κάθε ευθύνης του Δήμου, για τα κατά τη διάρκεια εκτελέσεως της συμβάσεως ατυχήματα 
που μπορεί να συμβούν στο πάσης φύσεως προσωπικό του ή και σε τρίτους από οποιοδήποτε λόγο ή 
αιτία.

                                                           ΑΡΘΡΟ 7

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν παραδώσει ή αντικαταστήσει το συμβατικό υλικό στο συμβατικό 
χρόνο παράδοσης ή στο χρόνο παράτασης που του δοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 
κηρύσσεται έκπτωτος και επιβάλλονται σε βάρος του οι κυρώσεις που αναγράφονται στον ανωτέρω νόμο.

                                                           ΑΡΘΡΟ 8
Ο προμηθευτής βαρύνεται με όλες γενικά τις κρατήσεις, φόρους , τέλη κ.λ.π., πλην του ΦΠΑ, ο οποίος 
βαρύνει το Δήμο.

                                                           ΑΡΘΡΟ 9

Τ α στοιχεία της παρούσης απόφασης συμβάσεως που θα θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα
και θα ισχύουν με τους υπόλοιπους όρους της είναι:

1. Το Δελτίο Επιθεώρησης και Επισκευής του Οχήματος
2. Η αριθμ.πρωτ.  8183/25-02-2022  Απόφαση της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων 

και Μηχανημάτων του Δήμου με  ΑΔΑ:    ΨΖ5ΜΩΨΖ-ΚΚΗ .





                                                           ΑΡΘΡΟ 10

       Η παρούσα αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο συμβαλλόμενους που υπέγραψαν τρία (3) 
όμοια πρωτότυπα αυτής, εκ των οποίων τα (2) δύο κρατήθηκαν από το Δήμο. Το άλλο έλαβε ο 
προμηθευτής.

Οι συμβαλλόμενοι : 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                                  
 
             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                    Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                                                     

  ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ                                                ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 




