
                 

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:11-03-2022

Aρ. Πρωτ.:10242

Bαθμός προτεραιότητας: Κοινό

              
     ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 3.808,60€   πλέον ΦΠΑ (24%) ΗΤΟΙ  4.722,66€ 
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  ME 84675

Στην Βούλα σήμερα την  11η 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  ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ  Α.Φ.Μ. :  133408584   ΔΟΥ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ, η οποία 
εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ  του 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ,  με Α.Δ.Τ. : ΑΜ 508336 , 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. ,9024/02-03-2022, ΑΔΑ: ΩΣ01ΩΨΖ-ΚΝ7 απόφαση απευθείας ανάθεσης της 
επιτροπής συντήρησης και επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Βούλας για τα 
οχήματα με αριθμ. κυκλοφορίας  ME 84675 .

 Την υποβληθείσα προσφορά του καταστήματος,συνεργείο φρένων &  ανταλλακτικών αυτοκινήτων
της εταιρείας “  ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ “ .

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

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 7,50 45,00€ 15% 286,88€

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΡΟΜΠΑΣ ΥΔΡ/ΚΟΥ, ΣΕΡΒΙΣ 38,00 45,00€ 15% 1.453,50€

ΣΥΝΟΛΟ 1.740,38€

2 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΕΜ

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 1,00 37,40€ 15% 31,79€

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1,00 143,00€ 15% 121,55€

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΜΕΣΑ 1,00 93,50€ 15% 79,48€

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ  ΕΞΩ 1,00 121,00€ 15% 102,85€

ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 1,00 96,80€ 15% 82,28€

ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ 2,00 55,00€ 15% 93,50€

ΕΜΒΟΛΑ ΤΡΟΜΑΣ ΥΔΡΑΥΛ/ΚΟΥ 8,00 22,00€ 15% 149,60€

ΠΑΛΑΤΖΑ ΤΡΟΜΠΑΣ ΥΔΡΑΥΛ/ΚΟΥ 1,00 462,00€ 15% 392,70€

ΕΜΒΟΛΟΘΗΚΗ 1,00 418,00€ 15% 355,30€

ΠΛΑΚΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΤΡΟΜΠΑΣ ΥΔΡΑΥΛ/ΚΟΥ 1,00 291,50€ 15% 247,78€

ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 2,00 77,00€ 15% 130,90€

ΛΑΔΙ ΜΗΧΑΝΗΣ 1,00 71,50€ 15% 60,78€

ΛΑΔΙ ΚΑΔΕΝΩΝ 2,00 66,00€ 15% 112,20€

ΚΟΡΝΑ 1,00 49,50€ 15% 42,08€

ΓΙΑΛΑΚΙ ΠΙΣΩ ΦΩΤΩΝ 2,00 38,50€ 15% 65,45€

ΣΥΝΟΛΟ 2.068,22€

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

3.808,60€

   914,06€

4.722,66€

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  1.740,38 € πλέον ΦΠΑ για  τις επισκευαστικές 
εργασίες του οχήματος με αριθμ. κυκλοφορίας  ME 84675  και Κ.Α. 20.6263.006   με τίτλο 
“έκτακτη/επείγουσα συντ/ση & επισκευή οχημάτων του Δήμου ΒΒΒ 2022 ” ποσού των 2.068,22  €  πλέον 
ΦΠΑ για την προμήθεια ανταλλακτικών των οχημάτων με αρθ. Κυκλοφορίας   ME 84675     όπως αυτές 
αναφέρονται αναλυτικά στο Δελτίο Επιθεώρησης και Επισκευής του οχήματος.





                                                          ΑΡΘΡΟ 1

Ως συνολική τιμή συμφωνείται το ποσό  4.722,66 €  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.   9024/02-03-2022
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. 9024/02-03-2022   απόφαση της Επιτροπής 
Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
εκτάκτων αναγκών με      ΑΔΑ:  ΩΣ01ΩΨΖ-ΚΝ7 . 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. 9024/02-03-2022  Απόφαση της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων 

και Μηχανημάτων του Δήμου με  ΑΔΑ: ΩΣ01ΩΨΖ-ΚΝ7  .

                                                           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                                                ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ  




