
 

 

 

                  
 

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         ΠΑΛΛΗΝΗ, 15/05/2018 

        ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                     ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 15640  

        ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ            ΑΡ. MEΛ:  09/2018         

Ταχ. Δ/νση : Ιθάκης 12 

Ταχ. Κώδ. :  153.44 – Γέρακας 

Τηλ. 210-66.04.645, Fax. : 210-66.04.646 

    

ΣΥΜΒΑΣΗ YΠΗΡΕΣΙΑΣ  

«Δαπάνες απόφραξης δικτύων και φρεατίων ακαθάρτων (2018)», 

ποσού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πενήντα έξι ευρώ (24.056,00 €) 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%, όπως παρακάτω: 

Α/Α 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 
     Απόφραξη 

Κτιρίων: 

Πρόκειται να 

γίνει απόφραξη 

σε υπάρχοντα 

κτίρια του 

Δήμου 

Τεμ. 25 100 2.500,00 

2 
Απόφραξη 

Κεντρικών 

Αγωγών 

Ακαθάρτων: 

Πρόκειται να 

γίνει απόφραξη 

σε κεντρικούς 

αγωγούς 

ακαθάρτων του 

Δήμου 

Τεμ. 80 150 12.000,00 

3 
Καθαρισμός 

Φρεατίων 

Ακαθάρτων: 

Πρόκειται να 

γίνει 

καθαρισμός σε 

φρεάτια 

ακαθάρτων του 

Δήμου 

Τεμ. 110 50 5.500,00 

    Σύνολο 20.000,00 

    Έκπτωση 3%      600,00 

    Τελικό 

Σύνολο 

  19.400,00 
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    Φ.Π.Α. (24%) 4.656,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

24.056,00 

 

 

 

Στο Δημοτικό Κατάστημα Παλλήνης σήμερα την 15
η
  του μήνα Μαϊου του έτους 2018 ημέρα Tρίτη 

και ώρα 12
η
 οι πιο κάτω υπογεγραμμένοι: 

1. Ο κ. Αθανάσιος Η. Ζούτσος, ενεργώντας με την ιδιότητά του ως Δημάρχου του Δήμου Παλλήνης 

και 

2. Ο  κ. Ευάγγελος Μπερέτης εκπρόσωπος της επιχείρησης Ευάγγελος Μπερέτης- Ηλεκτρολογικές  

Εγκαταστάσεις,  με έδρα Αγίου Ιωάννου Θεολόγου 22, Τ_Κ: 153_44,  Γέρακας Αττικής, του 

Δήμου Παλλήνης, Α.Φ.Μ. 045182738 και Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, ως ανάδοχος της παραπάνω 

υπηρεσίας, έχοντας υπόψη:  

 

-Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως προστέθηκαν με την παρ. 13 του 

άρθρου 20 του Ν. 3731/08 και διατηρήθηκαν σε ισχύ με την περιπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 

του Ν. 4412/2016. 

-Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010. 

-Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 72, 116, 118 και 120. 

-Το υπ’ αριθ. 9/2018 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου με 

τίτλο υπηρεσίας «Δαπάνες απόφραξης δικτύων και φρεάτιων ακαθάρτων (2018)». 

-Το υπ’ αριθ. πρωτ. 10441-26/03/2018 (ΑΔΑΜ:18REQ002857847) πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος του Δήμου. 

-Την υπ’ αριθ. 130/2018 (27/03/2018, ΑΔΑ: 7ΜΛΔΩΞΚ-16Ι) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 

την οποία εγκρίθηκε πίστωση ποσού 14.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 25.6275.0022 του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, με τίτλο υπηρεσίας «Δαπάνες απόφραξης 

δικτύων και φρεάτιων ακαθάρτων (2018)» και το ποσό των 10.800,00 € θα προβλεφθεί για το έτος 

2019,  για κάλυψη συνεχιζόμενων αναγκών (ΑΔΑΜ: 18REQ002915476 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ). 

-Την υπ’ αριθ. πρωτ. 10988-29/3/2018 (ΑΔΑ: ΨΕΡΓΩΞΚ-ΦΨΜ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

-Την υπ’ αριθ. πρωτ. 12347/17-04-2018 (ΑΔΑ: 6ΗΑΞΩΞΚ-Ι8Ο) Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση 

τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου ανάθεσης. 

-Την ανάγκη του Δήμου για την ανάθεση των ανωτέρω υπηρεσιών. 

-Τις με αριθ. πρωτ. 12806/19-04-2018, 12807/19-04-2018 και 12810/19-04-2018 προσκλήσεις του Δήμου 

μας. 

-Την προσφορά που υποβλήθηκε από την επιχείρηση Ευάγγελος Μπερέτης- Ηλεκτρολογικές 

Εγκαταστάσεις, Αγίου Ιωάννου Θεολόγου 22, Τ_Κ 153_44, Γέρακας Αττικής, Α.Φ.Μ. 045182738 

και Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, με οικονομική προσφορά με έκπτωση 3% επί των τιμών του προϋπολογισμού 

της μελέτης, δηλαδή ποσού 24.056,00 €  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

-Τις υποβληθείσες προσφορές και την από 25-04-2018 εισήγηση ανάθεσης (γνωμοδότηση) της 

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου επί τριών (3) οικονομικών προσφορών. 

-Την υπ’ αριθμ. 13614/27.04.2018 απόφαση του Δημάρχου με την οποία κατακυρώθηκε η 

υπηρεσία στoν παραπάνω ανάδοχο με ΑΔΑ : Ω8TEΩΞΚ-0ΦΙ και ΑΔΑΜ:18ΑWRD003015126. 

 

Συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα: 

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την πιο πάνω ιδιότητά του αναθέτει στον δεύτερο τις «Δαπάνες 

απόφραξης δικτύων και φρεατίων ακαθάρτων (2018)», σύμφωνα με τα τεύχη και τους όρους της με 

αριθμό 09/2018 μελέτης του Δήμου, με την ισχύουσα νομοθεσία, με τις υποδείξεις της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος του Δήμου Παλλήνης και συνολικής δαπάνης είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πενήντα έξι  

ευρώ 24.056,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%. Η πληρωμή της αξίας της ανωτέρω υπηρεσίας ως 

το ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πενήντα έξι ευρώ 24.056,00 € θα γίνει τμηματικά ανάλογα με τις 

εκτελεσθέντες εργασίες και τις βεβαιώσεις εργασιών από την αρμόδια επιτροπή.  
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o Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα  με τις οδηγίες της διευθύνουσας υπηρεσίας, τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016 καθώς και όλων των ισχυουσών περί υπηρεσιών διατάξεων 

που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα εκτελέσεως της υπηρεσίας. 

o Η προθεσμία εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται για δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα 

υπογραφής της σύμβασης. 

o Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας θα γίνει από ιδίους πόρους του Δήμου Παλλήνης. 

o Δεν απαιτείται έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το αρ. 72, παρ. 

β. του Ν. 4412/2016. 

o Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα, πρωτοκολλήθηκε με αριθμό: 

15640/15.05.2018 στο πρωτόκολλο του Δήμου και ο ανάδοχος πήρε δύο (2) αντίγραφα. 

 

 

Ο Δήμαρχος 

 

 

 

 

   Αθανάσιος Η. Ζούτσος 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

             Ο Ανάδοχος  

 

 

 

 

      Ευάγγελος Μπερέτης 
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