
 
 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΓΕΡΑΚΑΣ,     28 / 12 /2016 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 43120 
ΔΗΜΟΣ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΙΘΑΚΗΣ 12                                 Υπηρεσία κοπής και απομάκρυνσης  
ΤΑΧ. ΚΩΔ. : 153-44  ΓΕΡΑΚΑΣ                 ριζών σε κοινόχρηστους χώρους, 2016 
ΤΗΛ:210. 66.04.600                                   ΑΡΙΘ. ΥΠΗΡ.    68/2016 
FAX:210. 66.12.965   
 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΡΙΖΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ 

ΧΩΡΟΥΣ, ΕΤΟΥΣ 2016, ΠΟΣΟΥ 3.115,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%, ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ 24% 
747,60€  ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 3.862,60€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%. 
 
 Στο Δημοτικό Κατάστημα Γέρακα σήμερα την 28 η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 
2016, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:10η οι πιο κάτω υπογεγραμμένοι: 
 

 Ο κ. Αθανάσιος Ζούτσος ενεργώντας με την ιδιότητά του ως Δημάρχου του Δήμου 
Παλλήνης και 
 

 Ο κ. Σακελλαρίου Ε. Κωνσταντίνος, με έδρα στην οδό Μιλτιάδου 77 Τ.Κ. 15433 και 
Α.Φ.Μ. 056643307 και Δ.Ο.Υ. Παλλήνης με τηλ/φαξ 210-6615576, κιν. 6946508718, 
κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητος με αριθμό ΑΗ035535, Α.Τ. Ίλιον, 
ενεργώντας ως ανάδοχος της παραπάνω υπηρεσίας με επωνυμία «Σακελλαρίου Ε. 
Κωνσταντίνος, Τεχνολόγος Γεωπόνος Ε.Δ.Ε.», έχοντας υπόψη: 

 

 Τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016, καθώς και όλων των ισχυουσών περί υπηρεσιών 
διατάξεων που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα εκτελέσεως της υπηρεσίας. 

 

 Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». 
 

 Την υπ’ αριθμ. Κ.Α. 35.6262.0020 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού  του 
οικονομικού έτους 2016 για την αντιμετώπιση της δαπάνης. 

 

 Τις Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ’ αρίθμ. 68/2016 υπηρεσίας της Διεύθυνσης 
Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παλλήνης. 

 

 Το υπ’ αριθ. πρωτ. 39755/1-12-2016 (ΑΔΑΜ: 16REQ005504502) πρωτογενές αίτημα της 
Δ/νσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου. 

 

 Την υπ’ αριθ. 475/2016 (ΑΔΑ: 78ΟΚΩΞΚ-ΥΙΩ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 
την οποία εγκρίθηκε πίστωση ποσού 3994,04€ σε βάρος του Κ.Α. 35.6262.0020 του 
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016, και του υπολοίπου ποσού για το έτος 
2017.  

 

 Την υπ’ αριθ. πρωτ. 40926/12-12-2016 (ΑΔΑ: 644ΜΩΞΚ-9ΗΟ) Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης. 
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 Την υπ’ αριθ. πρωτ. 41461/12-12-2016 (ΑΔΑ: Ω9ΕΠΩΞΚ-571) Απόφαση Δημάρχου για την 
έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου ανάθεσης. 

 

 Την  οικονομικοτεχνική προσφορά που υποβλήθηκε από την επιχείρηση: «Σακελλαρίου 

Κωνσταντίνος Τ.Ε., Γεωπόνος Ε.Δ.Ε» με Α.Φ.Μ.  056643307, με αριθμ. πρωτ. 42252-

20/12/2016, με οικονομική προσφορά 3.862,60€ με Φ.Π.Α. 24% και συγκεκριμένα 

όπως τα κάτωθι:.  

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μονάδα Ποσότητα Τιμή Δαπάνη 

    μέτρησης   μονάδας € 

        €   

1 Διάνοιξη λάκκου σε πεζοδρόμιο, 

διαστάσεων  0,50μΧ0,50μ και 

βάθους έως 0,80μ, με πρέμνο 

διαμέτρου άνω των  0,40μ. 

ΤΕΜ 38 65 2470 

2 Διάνοιξη λάκκου σε πεζοδρόμιο, 

διαστάσεων  0,50μΧ0,50μ και 

βάθους έως 0,80μ, με πρέμνο 

διαμέτρου  κάτω των 0,40μ. 

ΤΕΜ 15 43 645 

     Σύνολο     3115 

     ΦΠΑ 24%     747,6€ 

     Σύνολο με ΦΠΑ      3862,6€ 

 

 Την από 21-12-2016 εισήγηση ανάθεσης- πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού και 

αξιολόγησης προσφορών σύμφωνα με την 328/2016 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής. 
 

 Την υπ’ αρίθμ. πρωτ. 42675/22-12-2016 απόφαση Δημάρχου για ανάθεση της 
υπηρεσίας στoν ανωτέρω ανάδοχο, (ΑΔΑ:ΩΔ0ΦΩΞΚ-ΗΩΩ). 

 
 Το υπ΄ αριθμ πρωτ. 42734/ 23-12-2016 έγγραφο του Δήμου Παλλήνης με το οποίο 

εκλήθη η ανάδοχος εταιρεία να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα για την υπογραφή 
της σύμβασης. 

 

 

 Την υπ΄ αριθμ πρωτ. 7503 -22/12/2016 φορολογική ενημερότητα της αναδόχου. 
 

 Την υπ΄αριθμ πρωτ. 510528-5/12/2016 βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας της 
αναδόχου, (ΙΚΑ). 

 

 Την υπ΄αριθμ πρωτ. 21781-11/11/2016 βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας της 
αναδόχου, (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.). 
 

 Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 252225-14/11/2016, αντίγραφο ποινικού μητρώου για γενική 
χρήση του αναδόχου. 

 
 

 Η χρονική διάρκεια της υπηρεσίας σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 68/2016 μελέτη ορίζεται 
σε (1) ένα έτος συνολικά, με ημερομηνία έναρξης την επόμενη της υπογραφή της 
παρούσης και λήξης την 29-12-2017. 
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Συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα: 
 

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

την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΡΙΖΩΝ ΣΕ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΕΤΟΥΣ 2016» του Δήμου Παλλήνης, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 68/2016 υπηρεσίας της Διεύθυνσης Καθαριότητας, 
Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παλλήνης, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία  και σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας. 

 

  Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα  με τις οδηγίες της διευθύνουσας υπηρεσίας και 
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 καθώς και όλων των ισχυουσών περί υπηρεσιών 
διατάξεων που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα εκτελέσεως της υπηρεσίας 

 

 Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας θα γίνει από ιδίους πόρους του Δήμου Παλλήνης. 
 
 
 Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα, πρωτοκολλήθηκε με αριθμό  
43120/28-12-2016 στο πρωτόκολλο του Δήμου και ο ανάδοχος πήρε δύο (2) αντίγραφα.  
 
 
 

 
 

Ο Δήμαρχος 
 
 
 
 
 

   Αθανάσιος Ζούτσος 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 
 

                    Ο ανάδοχος  
  
 
 
 
 

Σακελλαρίου Κωνσταντίνος 
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