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ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ:  221/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
     ηελ Πύιν (έδξα ηνπ Γήκνπ Πύινπ - Νέζηνξνο), θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα (αίζνπζα 
ζπλεδξηάζεσλ), πνπ βξίζθεηαη επί ηεο Πιαηείαο Νέζηνξνο, ζήκεξα ηελ 2α ηνπ κελόο 
Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2019 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεπηέξα θαη ώξα 12:00, ε Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Πύινπ – Νέζηνξνο ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ύζηεξα 
από ηελ αξηζκ. 18018 θαη από 28.11.2019 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο θ. 
Καξβέια Παλαγηώηε / Γεκάξρνπ Πύινπ – Νέζηνξνο, πνπ επηδόζεθε ρσξηζηά ζηνπο θ.θ. 
Γεκνηηθνύο πκβνύινπο – Μέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 75 ηνπ λόκνπ 3852/2010 όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε από ηνπο λόκνπο 4555/2018 
Φ.Δ.Κ. 133/Α/19-07-2018 θαη 4623/2019 Φ.Δ.Κ. 134/Α/09-08-2019 θαη ηζρύεη ζήκεξα, γηα 
ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα ζέκαηα πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 
 

ΠΑΡΟΝΣΔ 
Καξβέιαο Παλαγηώηεο (Πξόεδξνο), Υαξακαξάο Θεόδσξνο (Αληηπξόεδξνο),  
Βνπγηνύθαο Θεόδσξνο, Υξνλόπνπινο Αλαζηάζηνο, ππξνπνύινπ Δπζηαζία,  

Λεπηάθε – Αξβαλίηε Πειαγία,  (Μέιε).   
  

ΑΠΟΝΣΔ  
Καλάθεο Ηιίαο, Μέιε, θαζώο επίζεο θαη ν λόκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ,  

έζησ θαη αλ λόκηκα πξνζθιήζεθαλ.  
 
     Γελ παξίζηαληαη κε δηθαίσκα ιόγνπ ν Δπηθεθαιήο ηεο 2εο Διάζζνλνο Μεηνςεθίαο ηνπ 
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Βξεηηάθνο Γεκήηξηνο, θαζώο θαη ε Δπηθεθαιήο ηεο 3εο Διάζζνλνο 
Μεηνςεθίαο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Απνζηνινπνύινπ νθία.  
     Δπίζεο δελ παξίζηαληαη νη θ.θ. Πξόεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ Πύιαο θαη Μεζώλεο, πνπ είραλ 
πξνζθιεζεί θαζόηη είραλ ζέκαηα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε γηα ηηο Κνηλόηεηέο ηνπο.  
 
     Παξίζηαηαη σο Δηδηθόο Γξακκαηέαο ηήξεζεο ησλ πξαθηηθώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ν 
Αλαζηαζόπνπινο Γεώξγηνο, ηαθηηθόο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ. 
  
     Ο θ. Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο αθνύ δηαπίζησζε όηη πθίζηαηαη λόκηκε 
απαξηία θαζόηη, επί ζπλόινπ: επηά (7), βξίζθνληαη παξόληεο: έμη (6) θαη απόληεο: έλαο 
(1), όπσο αλαθέξνληαη πην πάλσ, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 
 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΘΔΜΑΣΟ 
Δμνπζηνδόηεζε ηνπ Γεκάξρνπ Πύινπ - Νέζηνξνο θ. Παλαγηώηε Καξβέια γηα ηελ 

ππνγξαθή Ιδηωηηθνύ πκθωλεηηθνύ Αλαγλώξηζεο Υξένπο πξνο ηελ εηαηξία κε ηελ 
επωλπκία ΝΣΑΣΑΓΚΡΙΝΣ Δ.Δ., Μειέηεο - ύκβνπινη Δπηρεηξήζεωλ - Τπεξ. 

Πιεξνθνξηθήο, κε δ.η DATAGRID κε έδξα ηελ Γιπθάδα Αηηηθήο 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΚΣΙΚΟ  
ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΚΟΙ ΔΠΣΑ (27) ΚΑΙ ΑΠΟ  

02/12/2019 ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΔΓΡΙΑΗ 
ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ  

ΓΗΜΟΤ ΠΤΛΟΤ - ΝΔΣΟΡΟ 

ΑΔΑ: ΨΠΒΨΩ1Β-1ΤΜ



 
     Αθνινύζσο ν θ. Πξόεδξνο αλέγλσζε ην 5ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηεο 
ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ήηνη: «Δμνπζηνδόηεζε ηνπ Γεκάξρνπ Πύινπ - 
Νέζηνξνο θ. Παλαγηώηε Καξβέια γηα ηελ ππνγξαθή Ιδηωηηθνύ πκθωλεηηθνύ 
Αλαγλώξηζεο Υξένπο πξνο ηελ εηαηξία κε ηελ επωλπκία ΝΣΑΣΑΓΚΡΙΝΣ Δ.Δ., Μειέηεο - 
ύκβνπινη Δπηρεηξήζεωλ - Τπεξ. Πιεξνθνξηθήο, κε δ.η DATAGRID κε έδξα ηελ 
Γιπθάδα Αηηηθήο». 
 
 
     πλερίδνληαο ν θ. Πξόεδξνο είπε όηη, ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ. 425/2017 Απόθαζε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εγθξίζεθε ην απνηέιεζκα δηελεξγεζέληνο ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ 
γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν «ΣΔΥΝΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ» Τπνέξγν 3 ηεο πξάμεο 
«Αλαβάζκηζε δηαηεξεηένπ ρνιηθνύ Κηηξίνπ πγγξνύ Μεζώλεο» ηνπ Γήκνπ Πύινπ – 
Νέζηνξνο θαη ε νπνία ππεξεζία ζα εθηεινύληαλ ζύκθσλα κε ηελ 123/2017 κειέηε αληί ηνπ 
πνζνύ ησλ δέθα νθηώ ρηιηάδεο πεληαθόζηα επξώ (18.500,00) ζπλ ηνπ αλαινγνύληα Φ.Π.Α. 
24% πνζνύ 4.440,00, ήηνη ζπλνιηθνύ πνζνύ είθνζη δύν ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ ζαξάληα επξώ 
(22.940,00). Σν σο άλσ έξγν ήηαλ εληεηαγκέλν κε θσδηθό ΟΠ 5001296 ζην Δπηρεηξεζηαθό 
Πξόγξακκα «Τπνδνκέο Μεηαθνξώλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε 2014-2020». ηε 
ζπλέρεηα ν Γήκνο πξνρώξεζε ζηε ζύλαςε ηεο ππ’ αξηζκό πξση. 12817/17-9-2018 
ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ κε ηελ αλάδνρν εηαηξεία ΝΣΑΣΑΓΚΡΙΝΣ Δ.Δ., Μειέηεο - 
ύκβνπινη Δπηρεηξήζεσλ - Τπεξ. Πιεξνθνξηθήο, κε δ.η DATAGRID κε έδξα ηελ Γιπθάδα 
Αηηηθήο.  
 
     ηα πιαίζηα ηεο αλσηέξσ ζύκβαζεο, ε αλάδνρνο εηαηξεία ππέβαιε ηελ κε αξηζκό πξση. 
453/21-12-2018 1ε αλαθνξά πξνόδνπ ηεο πινπνίεζεο ηεο ζύκβαζεο θαη ε ηερληθή ππεξεζία 
ηνπ Γήκνπ εμέδσζε ζηηο 14/2/2019 ηελ 1ε εληνιή πιεξσκήο σο θαη ηελ 1ε πηζηνπνίεζε γηα 
ηελ πιεξσκή ησλ κέρξη ηόηε εθηειεζζέλησλ εξγαζηώλ. Με ηελ ππ’ αξηζκό 47/2019 απόθαζε 
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Πύινπ-Νέζηνξνο εγθξίζεθε ην πξσηόθνιιν 
παξαιαβήο ππεξεζηώλ ζρεηηθά κε ηελ 1ε Αλαθνξά Πξνόδνπ. Καηόπηλ ηνύηνπ, ε αλάδνρνο 
εηαηξεία εμέδσζε ην ππ’ αξηζκό 171/2-7-2019 ηηκνιόγην ζπλνιηθνύ πνζνύ έμη ρηιηάδσλ 
νρηαθνζίσλ νγδόληα δπν επξώ (6.882,00 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%, ην νπνίν 
παξακέλεη αλεμόθιεην έσο θαη ζήκεξα. 
 
     Δλ ζπλερεία, ε αλάδνρνο εηαηξεία ππέβαιε ηελ κε αξηζκό πξση. 477/10-04-2019 2ε 
αλαθνξά πξνόδνπ ηεο πινπνίεζεο ηεο ζύκβαζεο θαη ε ηερληθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ 
εμέδσζε ζηηο 23/4/2019 ηελ 2ε εληνιή πιεξσκήο σο θαη ηελ 2ε πηζηνπνίεζε γηα ηελ 
πιεξσκή ησλ κέρξη ηόηε εθηειεζζέλησλ εξγαζηώλ. Με ηελ ππ’ αξηζκό 138/2019 απόθαζε 
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Πύινπ-Νέζηνξνο εγθξίζεθε ην πξσηόθνιιν 
παξαιαβήο ππεξεζηώλ ζρεηηθά κε ηελ 2ε Αλαθνξά Πξνόδνπ. Καηόπηλ ηνύηνπ, ε εηαηξεία 
εμέδσζε ην ππ’ αξηζκό 172/2-7-2019 ηηκνιόγην ζπλνιηθνύ πνζνύ έμη ρηιηάδσλ νρηαθνζίσλ 
νγδόληα δπν επξώ (6.882,00 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%, ην νπνίν παξακέλεη 
αλεμόθιεην έσο θαη ζήκεξα. 
 
     Δθθξεκεί δε ε νινθιήξσζε ησλ ππνινίπσλ εξγαζηώλ πνπ αθνξνύλ ην ελ ιόγσ έξγν θαη ε 
έθδνζε ηηκνινγίνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ελλέα ρηιηάδσλ εθαηόλ εβδνκήληα έμη επξώ (9.176,00 €) 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%.  
 
     Θα πξέπεη ινηπόλ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα κε εμνπζηνδνηήζεη γηα ηελ ππνγξαθή 
Ιδησηηθνύ πκθσλεηηθνύ Αλαγλώξηζεο Υξένπο πξνο ηελ εηαηξία κε ηελ επσλπκία 
ΝΣΑΣΑΓΚΡΙΝΣ Δ.Δ., Μειέηεο - ύκβνπινη Δπηρεηξήζεσλ - Τπεξ. Πιεξνθνξηθήο, κε δ.η 
DATAGRID κε έδξα ηελ Γιπθάδα Αηηηθήο, θαζόηη ελ νθεηιή καο είλαη πξαγκαηηθή. ρέδην 
ηδησηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ αλαγλώξηζεο ρξένπο έρεη σο εμήο:  
 
 

ΑΔΑ: ΨΠΒΨΩ1Β-1ΤΜ



 
 

ΙΓΙΧΣΙΚΟ ΤΜΦΧΝΗΣΙΚΟ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΥΡΔΟΤ 
 

ην Γεκαξρείν Πύινπ ζήκεξα ηελ ….. ………………. 2019 θαη κεηαμύ: 
Α.Σνπ Γήκνπ Πύινπ Νέζηνξνο, πνπ θαηνηθνεδξεύεη ζηελ Πύιν Μεζζελίαο, όπσο 

λνκίκσο εθπξνζσπείηαη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ παξόληνο από ην Γήκαξρν Πύινπ Νέζηνξνο 
θ. Καξβέια Παλαγηώηε ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ. 221/02-12-2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, ν νπνίνο ζα θαιείηαη ζην εμήο γηα ράξε ζπληνκίαο Α’ ζπκβαιιόκελνο 

θαη αθεηέξνπ. 

    Β.Σεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΝΣΑΣΑΓΚΡΙΝΣ Δ.Δ., Μειέηεο – ύκβνπινη 
Δπηρεηξήζεωλ – Τπεξ. Πιεξνθνξηθήο, κε δ.η. DATAGRID» κε έδξα ηε Γιπθάδα, 
δηεύζπλζε Γεκ. Γνύλαξε 26, ηαρ. θσδ.: 165 62 ηειέθσλν: 210-4827296, θαμ: 211-7701661, 
κε Α.Φ.Μ.: 800570662 ηεο Γ.Ο.Τ.: Γιπθάδαο θαη εθπξνζσπείηαη λνκίκσο γηα ηελ ππνγξαθή 
ηνπ παξόληνο από ηελ Αλδξηλνπνύινπ Θενδώξα, ε νπνία ζα θαιείηαη ζην εμήο γηα ράξε 
ζπληνκίαο Β’ ζπκβαιιόκελε. 

 

πλνκνινγνύλ, ζπκθωλνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

 
Ι. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Ο Γήκαξρνο Πύινπ-Νέζηνξνο, ελεξγώληαο σο εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ ζύκθσλα κε 
ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 1418/84 θαη θαηόπηλ ηεο κε αξηζκό 425/2017 Απόθαζεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην απνηέιεζκα ηνπ δηελεξγεζέληνο 
ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ, πξνρώξεζε ζηε ζύλαςε ηεο ππ’ αξηζκό πξση. 12817/17-9-2018 
ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ κε ηελ Β' ζπκβαιιόκελε, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο κε 
ηίηιν «ΣΔΥΝΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ» Τπνέξγν 3 ηεο πξάμεο «Αλαβάζκηζε δηαηεξεηένπ 
ρνιηθνύ Κηηξίνπ πγγξνύ Μεζώλεο» ηνπ Γήκνπ Πύινπ – Νέζηνξνο, ε νπνία ζα 
εθηεινύληαλ ζύκθσλα κε ηελ 123/2017 κειέηε αληί ηνπ πνζνύ ησλ δέθα νθηώ ρηιηάδεο 
πεληαθόζηα επξώ (18.500,00) ζπλ ηνπ αλαινγνύληα Φ.Π.Α. 24% πνζνύ 4.440,00, ήηνη 
ζπλνιηθνύ πνζνύ είθνζη δύν ρηιηάδωλ ελληαθνζίωλ ζαξάληα επξώ (22.940,00). Σν σο 
άλσ έξγν ήηαλ εληεηαγκέλν κε θσδηθό ΟΠ 5001296 ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα 
«Τπνδνκέο Μεηαθνξώλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε 2014-2020». 

ηα πιαίζηα ηεο αλσηέξσ ζύκβαζεο, ε Β' ζπκβαιιόκελε ππέβαιε ηελ κε αξηζκό 
πξση. 453/21-12-2018 1ε αλαθνξά πξνόδνπ ηεο πινπνίεζεο ηεο ζύκβαζεο θαη ε ηερληθή 
ππεξεζία ηνπ Α’ πκβαιιόκελνπ εμέδσζε ζηηο 14/2/2019 ηελ 1ε εληνιή πιεξσκήο σο θαη ηελ 
1ε πηζηνπνίεζε γηα ηελ πιεξσκή ησλ κέρξη ηόηε εθηειεζζέλησλ εξγαζηώλ. Μάιηζηα, κε ηελ 
ππ’ αξηζκό 47/2019 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Πύινπ-Νέζηνξνο 
εγθξίζεθε ην πξσηόθνιιν παξαιαβήο ππεξεζηώλ ζρεηηθά κε ηελ 1ε Αλαθνξά Πξνόδνπ. 
Καηόπηλ ηνύηνπ, ε Β’ ζπκβαιιόκελε εμέδσζε ην ππ’ αξηζκό 171/2-7-2019 ηηκνιόγην 
ζπλνιηθνύ πνζνύ έμη ρηιηάδσλ νρηαθνζίσλ νγδόληα δπν επξώ (6.882,00 €) 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%, ην νπνίν παξακέλεη αλεμόθιεην έσο θαη ζήκεξα. 

ηελ ζπλέρεηα, ε Β' ζπκβαιιόκελε ππέβαιε ηελ κε αξηζκό πξση. 477/10-04-2019 2ε 
αλαθνξά πξνόδνπ ηεο πινπνίεζεο ηεο ζύκβαζεο θαη ε ηερληθή ππεξεζία ηνπ Α’ 
πκβαιιόκελνπ εμέδσζε ζηηο 23/4/2019 ηελ 2ε εληνιή πιεξσκήο σο θαη ηελ 2ε πηζηνπνίεζε 
γηα ηελ πιεξσκή ησλ κέρξη ηόηε εθηειεζζέλησλ εξγαζηώλ. Μάιηζηα, κε ηελ ππ’ αξηζκό 
138/2019 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Πύινπ-Νέζηνξνο εγθξίζεθε ην 
πξσηόθνιιν παξαιαβήο ππεξεζηώλ ζρεηηθά κε ηελ 2ε Αλαθνξά Πξνόδνπ. Καηόπηλ ηνύηνπ, ε 
Β’ ζπκβαιιόκελε εμέδσζε ην ππ’ αξηζκό 172/2-7-2019 ηηκνιόγην ζπλνιηθνύ πνζνύ έμη 
ρηιηάδσλ νρηαθνζίσλ νγδόληα δπν επξώ (6.882,00 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%, ην 
νπνίν παξακέλεη αλεμόθιεην έσο θαη ζήκεξα. 

Δθθξεκεί δε ε νινθιήξσζε ησλ ππνινίπσλ εξγαζηώλ πνπ αθνξνύλ ην ελ ιόγσ έξγν 
θαη ε έθδνζε ηηκνινγίνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ελλέα ρηιηάδσλ εθαηόλ εβδνκήληα έμη επξώ 
(9.176,00 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%.  

 

ΑΔΑ: ΨΠΒΨΩ1Β-1ΤΜ



ΙΙ. ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΟΦΔΙΛΗ 
Ο Α' ζπκβαιιόκελνο …………………………, αλαγλωξίδεη ξεηά θαη 

αλεπηθύιαθηα: 

Α)ηελ εθηέιεζε από ηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΝΣΑΣΑΓΚΡΙΝΣ Δ.Δ., Μειέηεο – 
ύκβνπινη Δπηρεηξήζεσλ – Τπεξ. Πιεξνθνξηθήο, κε δ.η. DATAGRID» κε έδξα ηε Γιπθάδα, 
επί ηεο νδνύ Γεκ. Γνύλαξε αξηζκόο 26 ηωλ εξγαζηώλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ κε αξηζκό 
πξση. 453/21-12-2018 1ε αλαθνξά πξνόδνπ ηεο πινπνίεζεο ηεο ζύκβαζεο σο θαη ζηελ κε 
αξηζκό πξση. 477/10-04-20192ε αλαθνξά πξνόδνπ ηεο πινπνίεζεο ηεο ζύκβαζεο πνπ 
αθνξά ην έξγν κε ηίηιν «ΣΔΥΝΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ» Τπνέξγν 3 ηεο πξάμεο «Αλαβάζκηζε 
δηαηεξεηένπ ρνιηθνύ Κηηξίνπ πγγξνύ Μεζώλεο» ηνπ Γήκνπ Πύινπ – Νέζηνξνο θαη νη 
νπνίεο εξγαζίεο παξειήθζεζαλ κε ηηο ππ’ αξηζκό 47/2019 θαη 138/2019 απνθάζεηο ηνπ 
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ. 

Β)ηελ εμ απηώλ απνξξένπζα νθεηιή-ρξένο ηνπ Γήκνπ Πύινπ -  Νέζηνξνο πξνο ηελ 
Β’ ζπκβαιιόκελε: 

1) εμ επξώ έμη ρηιηάδσλ νρηαθνζίσλ νγδόληα δπν επξώ (6.882,00 €) 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% από ην ππ’ αξηζκ. 171/2-7-2019 αλεμόθιεην ηηκνιόγην. 

2) θαη εμ επξώ έμη ρηιηάδσλ νρηαθνζίσλ νγδόληα δπν επξώ (6.882,00 €) 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% από ην ππ’ αξηζκ. 171/2-7-2019 αλεμόθιεην ηηκνιόγην. 

ήηνη ζπλνιηθά επξώ δεθαηξείο ρηιηάδεο επηαθόζηα εμήληα ηέζζεξα επξώ 
(13.764,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%. 

 
ΙΙΙ. ΔΞΟΦΛΗΗ ΥΡΔΟΤ 

Ο Α’ ζπκβαιιόκελνο δειώλεη όηη ζα πξνβεί ζηελ άκεζε εμόθιεζε ηεο σο άλσ 
απαίηεζεο κε θάζε λόκηκν ηξόπν κέρξη ηελ …………………., άιισο ε παξνύζα αλαγλώξηζε 
ρξένπο δύλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί από ηελ Β’ ζπκβαιιόκελε πξνθεηκέλνπ απηή λα εθδώζεη 
δηαηαγή πιεξσκήο. 

 
                                           IV. ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 
1. Ο Α’ ζπκβαιιόκελνο αλαγλσξίδεη ξεηά σο έγθπξε θαη αιεζηλή ηελ παξαπάλσ 

νθεηιή πξνο ηελ Β’ ζπκβαιιόκελε, ηελ απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα  θαη παξαηηείηαη ξεηά από 
θάζε δηθαίσκα πξνζβνιήο ηεο (νιόθιεξνπ ή θάπνηνπ κέξνπο ηεο), γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν 
θαη αηηία. 

2. Άπαληεο νη όξνη ηνπ παξόληνο ζπκθσλνύληαη σο νπζηώδεηο θαη ηξνπνπνηνύληαη 
κόλνλ ξεηώο θαη εγγξάθσο κε ζύκβαζε πνπ ππνγξάθεηαη από ακθόηεξα ηα ζπκβαιιόκελα 
κέξε.  

3. Κάζε δηαθνξά πνπ ζα αλαθύςεη από ην παξόλ ή ηελ εξκελεία απηνύ ζα θξίλεηαη 
απνθιεηζηηθώο από ηα Γηθαζηήξηα Αζελώλ, δηθάδνληα θαηά ην Διιεληθό Γίθαην. 

ε πίζησζε απηώλ ζπλεηάγε ην παξόλ ζε δύν αληίηππα θαη από έλα έιαβε έθαζην 
ζπκβαιιόκελν κέξνο, θαη, αθνύ δηαβάζζεθε θαη βεβαηώζεθε ην πεξηερόκελν ηνπ από ηνπο 
ζπκβαιιόκελνπο ππνγξάθεηαη σο θάησζη: 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 
         Ο ΓΗΜΑΡΥΟ                              ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 
ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΑΡΒΔΛΑ                                           Η ΝΟΜΙΜΗ ΔΚΠΡΟΩΠΟ 
                                                                                                      ΘΔΟΓΩΡΑ ΑΝΓΡΙΝΟΠΟΤΛΟΤ 
 

Παξαθαιώ όπωο απνθαζίζνπκε ζρεηηθά 
 
     Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, έιαβε ππόςε ηεο 
ηα αλσηέξσ θαη ηε δηαινγηθή ζπδήηεζε, ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 72, 75 ηνπ λόκνπ 
3852/2010 Φ.Δ.Κ. 87/Α΄/07-06-2010 όπσο απηά ηζρύνπλ ζήκεξα θαηόπηλ ησλ 
αληηθαηαζηάζεώλ ηνπο από ηνπο λόκνπο 4555/2018 Φ.Δ.Κ. 133/Α/19-07-2018 θαη 4623/2019 
Φ.Δ.Κ. 134/Α/09-08-2019. 

ΑΔΑ: ΨΠΒΨΩ1Β-1ΤΜ



  

Α π ν θ α ζ ί δ ε η    Ο κ ό θ ω λ α     
 

     Σελ εμνπζηνδόηεζε ηνπ Γεκάξρνπ Πύινπ - Νέζηνξνο θ. Παλαγηώηε Καξβέια γηα ηελ 
ππνγξαθή Ιδησηηθνύ πκθσλεηηθνύ Αλαγλώξηζεο Υξένπο πξνο ηελ εηαηξία κε ηελ επσλπκία 
ΝΣΑΣΑΓΚΡΙΝΣ Δ.Δ., Μειέηεο - ύκβνπινη Δπηρεηξήζεσλ - Τπεξ. Πιεξνθνξηθήο, κε δ.η 
DATAGRID κε έδξα ηελ Γιπθάδα Αηηηθήο, όπσο απηό αθξηβώο αλαγξάθεηαη ζην εηζεγεηηθό 
κέξνο ηεο παξνύζαο απόθαζεο.  
 

Η ΠΑΡΟΤΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΗΡΔ ΑΤΞΟΝΣΑ ΑΡΙΘΜΟ  221/2019 
 
 
 

Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                              ΣΑ ΜΔΛΗ 
      (Αθνινπζνύλ Τπνγξαθέο) 

 
 
 
 

                                                   Πύινο   02/12/2019  
                                                             Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                

 

                                                                                            ΚΑΡΒΔΛΑ ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ 
                                                                                               ΓΗΜΑΡΥΟ 

ΑΔΑ: ΨΠΒΨΩ1Β-1ΤΜ
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