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ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

Στο Περιστέρι, σήμερα 25/11/2022 ημέρα Παρασκευή, στα γραφεία του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, οι ακόλουθοι
συμβαλλόμενοι:

1. Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας που εδρεύει στο Περιστέρι, οδός Αρκαδίας 37, εκπροσωπείται νόμιμα από τον
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανδρέα Π. Παχατουρίδη, Δήμαρχο Περιστερίου και θα καλείται στη σύμβαση αυτή
«ΑΣΔΑ»

2. Η Μαρία Παναγιωτοπούλου, ΑΔΤ: ΑΕ051177, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ , που εδρεύει στο Χαϊδάρι Αττικής, στην οδό: Κυπρίων Αγωνιστών 4, Α.Φ.Μ. 020579830, Δ.Ο.Υ.  Χαϊδαρίου και
θα καλείται στη σύμβαση αυτή «αντισυμβαλλόμενος»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ΦΕΚ 147A «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (Προσαρμογή στις
οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25ΕΕ», όπως ισχύουν,

2. Το υπ' αριθ. 5729/24-10-2022 αίτημα του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης (ΑΔΑΜ:
22REQ011476888),

3. Την υπ' αριθ.99/2022 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ: ΨΙ5ΚΟΡΕΓ-ΤΚΤ) περί "Λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση πολιτιστικών
εκδηλώσεων στο Δήμο Περιστερίου που θα πραγματοποιηθούν την περίοδο Χριστουγέννων - Πρωτοχρονιάς 2022-2023" , 

4. Την υπ' αριθ. 5935/3-11-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΡΒΖ3ΟΡΕΓ-ΤΑ0, ΑΔΑM: 22REQ011538326) ,

5. Τις υπ' αριθ. 5668/20-10-2022 εγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές,

6. Την υπ' αριθ. 6225/17-11-2022 προσφορά του αντισυμβαλλόμενου,

7. Την υπ' αριθ. 6245/18-11-2022 (ΑΔΑ: 6ΜΑΙΟΡΕΓ-ΘΡ4, ΑΔΑΜ: 21WRD011630712) απόφαση του Προέδρου για τη σχετική
ανάθεση,

8. Τα υπ' αριθ. 6226/17-11-2022 απαραίτητα δικαιολογητικά (φορολογική - ασφαλιστική ενημερότητα,ποινικό μητρώο).

συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

1. Ο Πρόεδρος αναθέτει στον αντισυμβαλλόμενο, για λογαριασμό του ΑΣΔΑ, την υπηρεσία "Διοργάνωση εορταστικών
εκδηλώσεων την περίοδο Χριστουγέννων - Πρωτοχρονιάς 2022-2023" , σύμφωνα με την υπ' αριθ. 6225/17-11-2022
προσφορά του, ποσού 30.000,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).

2. Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν.

3. Η υπηρεσία θα παρασχεθεί από την υπογραφή του παρόντος και έως τις 7 Ιανουαρίου 2023. Αν ο αντισυμβαλλόμενος δεν
εκτελέσει τις υπηρεσίες εγκαίρως, κηρύσσεται έκπτωτος και επιβάλλονται σε βάρος του κυρώσεις.

4. Η παραλαβή θα γίνει από τον αρμόδιο Προϊστάμενο της υπηρεσίας του έργου με την σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής
παραλαβής.

5. Ο αντισυμβαλλόμενος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, πλην του Φ.Π.Α., με το οποίο βαρύνεται ο Σύνδεσμος.

6. Ο αντισυμβαλλόμενος αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016, όπως ισχύει, της υπ' αριθ.
6225/17-11-2022 προσφοράς του και της υπ' αριθ. 6245/18-11-2022 απόφασης ανάθεσης του Προέδρου.

7. Ο αντισυμβαλλόμενος θα λάβει αμοιβή βάσει τιμολογίου μετά την σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής από τον
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αρμόδιο Προϊστάμενο της υπηρεσίας του έργου. Η καταβολή του ποσού θα γίνει από την Ταμειακή Υπηρεσία του ΑΣΔΑ με
την καταβολή του ποσού στον λογαριασμό τραπέζης του δικαιούχου. H δαπάνη αυτή θα βαρύνει τον Κ.Α 70.6471 του
προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2023.

8. Για την επίλυση των τυχόν διαφορών που θα προκύψουν μετά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης έχουν εφαρμογή
οι διατάξεις του Ν.4412/2016.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε αυτή η
σύμβαση και αφού διαβιβάστηκε και βεβαιώθηκε από αυτούς υπογράφηκε σε δύο (2) πρωτότυπα, από τα οποία ένα (1) έλαβε ο
αντισυμβαλλόμενος και ένα (1) ο ΑΣΔΑ.

Οι συμβαλλόμενοι

Για τον Αντισυμβαλλόμενο

ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Για τον ΑΣΔΑ
Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

  
  

Εσωτερική Διανομή:
::Α .Τ.Π.Α .  ::Πρόεδρο Α ΣΔΑ  

κ. Α ν δρέα Παχατουρίδη  
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