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ΣΥΜΒΑΣΗ 

1. Στις Αχαρνές, σήμερα, 1 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ. 

στο Δημοτικό Κατάστημα, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:  

2. ο κ. Σπυρίδων Βρεττός, με την ιδιότητα του Δημάρχου, που θα αποκαλείται εφεξής «Εργοδότης» 

και  

3. η κ. Αναστασία Πεπονάκη, νόμιμη εκπρόσωπος σύμφωνα με το από 10/02/2014 καταστατικό της 

εταιρείας «Landscape Master Μον. Ι.Κ.Ε.» (Έδρα: Νεοφύτου 60, 34100 Χαλκίδα, Α.Φ.Μ. 

800558673, Δ.Ο.Υ.: Χαλκίδας), κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμ. ΑΜ 984281/02-03-

2016/Α.Τ. Αταλάντης Φθιώτιδας, που θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα «Ανάδοχος», 

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 

Ο πρώτος των συμβαλλομένων ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου, καλούμενος στο εξής 

«Εργοδότης», έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του Ν. 4555/18 «Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 

4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 209,  παρ. 9, του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ), όπως ισχύουν. 

4. Τις διατάξεις του Ν.4727/20 (ΦΕΚ 184/23.09.2020 τεύχος Α'): Ψηφιακή Διακυβέρνηση 

(Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 

2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 

2018/1972) και άλλες διατάξεις. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20, παρ. 13, του Ν. 3731/2008. 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 & 72 παρ. 1ζ του Ν. 3852/2010 περί ορισμού Αντιδημάρχων και 

μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Δημάρχου, καθώς και την με αρ. 1156 και με αρ. πρωτ. 34299/03-09-

2021 απόφαση Δημάρχου, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και τη μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών. 





7. Τις εκάστοτε ισχύουσες εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα της εκτέλεσής  της. 

8. Την με αριθμ. 122/2021 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου. 

9. Το με αριθμ. πρωτ. 35757/10-09-2021 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, που 

αφορά στην ανάγκη παροχής εργασιών κλαδέματος υψηλών δέντρων. 

10. Το με αριθμ. πρωτ. 36514/15-09-2021 τεκμηριωμένο αίτημα στο Τμήμα Προϋπολογισμού – 

Απολογισμού & Οικονομικής Πληροφόρησης για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. 

11. Την με αριθμ. 1311 και με αριθμ. πρωτ. 38126/23-09-2021 απόφαση Δημάρχου, που αφορά στην 

με αριθμ. Α-807/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: Ψ68ΕΩΨ8-1ΦΩ) για τη διάθεση 

πίστωσης συνολικού ποσού 37.200,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 35-6262.004, προϋπολογισμού εξόδων 

του Δήμου, οικονομικού έτους 2021, για την ανωτέρω παροχή. 

12. Tην με αριθμ. 1360 και με αριθμ. πρωτ. 39313/30-09-2021  Απόφαση Αντιδημάρχου, που αφορά 

στη  έγκριση της ανωτέρω μελέτης, την διενέργεια με απευθείας ανάθεση των ανωτέρω εργασιών, 

και στον ορισμό υπαλλήλου για την αξιολόγηση των προσφορών. 

13. Tην με αριθμ. πρωτ. 39490/30-09-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για υποβολή 

προσφοράς. 

14. Την με αριθμ. πρωτ. 40315/05-10-2021 προσφορά της εταιρείας «Landscape Master Μον. Ι.Κ.Ε.». 

15. Το με αριθμ. πρωτ. 40857/07-10-2021 πρακτικό αξιολόγησης του αρμοδίου υπαλλήλου. 

16. Την με αριθμ. 1474 και με αριθμ. πρωτ. 41440/11-10-2021 Απόφαση Αντιδημάρχου Oικ. 

Υπηρεσιών, που αφορά στην απευθείας ανάθεση των εργασιών κλαδέματος υψηλών δέντρων, 

στην εταιρεία «Landscape Master Μον. Ι.Κ.Ε.».  

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 

στη δεύτερη των συμβαλλομένων «Ανάδοχο», τις εργασίες κλαδέματος υψηλών δέντρων, 

συνολικού ποσού έως 37.200,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και αναλυτικά ως εξής: 

 
Η «Ανάδοχος» αναλαμβάνει τις εργασίες με τους παρακάτω όρους: 

Άρθρο 1.  

Η «Ανάδοχος» αναλαμβάνει το κλάδεμα ψηλών δένδρων που φύονται σε πεζοδρόμια, νησίδες, 

ερείσματα, παράπλευρους χώρους οδών και κοινόχρηστους χώρους, εντός των ορίων του Δήμου, των 

Περιγραφή εργασίας Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα Τιμή  

Μονάδας  Σύνολο 

Κλάδεμα ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους 
από 12 - 16 m σε πλατείες, πάρκα κλπ. Τεμάχιο 97 100,00 9.700,00 

Κλάδεμα ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους 
από 16 - 16 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ. Τεμάχιο 100 140,00 14.000,00 

Κλάδεμα ή κοπή μεγάλων δένδρων, από 
16-20 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ. Τεμάχιο 28 225,00 6300,00 

Μερικό Σύνολο: 30.000,00 
Φ.Π.Α. 24 %: 7.200,00 
Γενικό Σύνολο: 37.200,00 





οποίων η μεγάλη κλίση τους τα καθιστά επικίνδυνα για πτώση ή εγκυμονούν κινδύνους από πιθανό 

σπάσιμο και πτώση των κλάδων τους, λόγω μεγάλου ύψους ή ασθενειών σε συνδυασμό με έντονα καιρικά 

φαινόμενα.  

Άρθρο 2.  

Η «Ανάδοχος» οφείλει να πραγματοποιήσει τις εργασίες με την χρήση καλαθοφόρων οχημάτων, 

κατάλληλων για εργασία σε μεγάλα ύψη και την απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού και όπου 

απαιτηθεί με αναρρίχηση.  

Ο «Εργοδότης» υποχρεούται να ενημερώνει τον «Ανάδοχο» για την ανάγκη των εργασιών 

κλαδέματος, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες νωρίτερα.  

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας και αφού προηγηθεί 

συνεννόηση με τον «Ανάδοχο» για την ακριβή ημέρα έναρξης των εργασιών, τον καθορισμό των δένδρων 

και το επιθυμητό σχήμα κλάδευσης.  

Η «Ανάδοχος» υποχρεούται να εξασφαλίσει οποιαδήποτε άδεια αρμόδιας αρχής (πχ Τροχαία, ΟΑΣΣΑ 

κλπ) όπου χρειαστεί. 

Η «Ανάδοχος» υποχρεούται με ευθύνη της να απομακρύνει άμεσα  κάθε φορά τα προϊόντα υλοτομίας 

ή κλάδευσης με φορτηγό - αρπάγη από τον τόπο των εργασιών και θα απορρίπτονται σε οποιαδήποτε 

χιλιομετρική απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. 

Η «Ανάδοχος» επιβαρύνεται με την δαπάνη του απασχολούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, της 

χρήσης των μηχανημάτων και εργαλείων, την επάλειψη των τομών καθώς επίσης και την δαπάνη 

απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που 

επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. 

Άρθρο 3. 

Η έναρξη των εργασιών από την «Ανάδοχο» θα πραγματοποιείται μέσα σε προθεσμία τριών (3) 

ημερών από την έγγραφη εντολή της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου. Η «Ανάδοχος» δεν έχει δικαίωμα 

να προβάλλει αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών, επικαλούμενος οποιαδήποτε δυσχέρεια, γιατί η 

προσφορά της υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει τις εργασίες μέσα στα χρονικά όρια της 

σύμβασης.  

Η Υπηρεσία θα ορίσει υπαλλήλους, ως επόπτες, για την επιτήρηση των εργασιών, η ολοκλήρωση των 

οποίων  θα συνοδεύεται από έγγραφη βεβαίωση καλής εκτέλεσης, όπου θα αναφέρεται τόσο η ποσότητα 

των δέντρων που κλαδεύτηκαν, όσο και η η περιοχή στην οποία πραγματοποιήθηκαν οι σχετικές εργασίες. 

Άρθρο 4.  

Η πληρωμή της «Αναδόχου» θα γίνεται μέσα σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την 

έκδοση και υποβολή στον Δήμο του αντίστοιχου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, τη σύνταξη σχετικού 

πρωτοκόλλου παραλαβής και την έκδοση του χρηματικού εντάλματος πληρωμής, που θα συνοδεύεται 

από τα νόμιμα δικαιολογητικά.  





Η οριστική παραλαβή των εργασιών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής θα 

πραγματοποιείται από τριμελή επιτροπή παραλαβής, η οποία έχει συγκροτηθεί με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου. 

Άρθρο 5. 

Ο «Εργοδότης» διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι 

παραβιάζονται οι διαβεβαιώσεις του «Ανάδοχου». Παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας 

σύμβασης, που όλοι θεωρούνται ουσιώδεις, θα παρέχει το δικαίωμα, τόσο στον «Εργοδότη», όσο και στον 

«Ανάδοχο» για τη λύση της, με καταγγελία που θα κοινοποιείται με Δικαστικό Επιμελητή. 

Άρθρο 6. 

Η «Ανάδοχος» βαρύνεται με όλες γενικά τις δαπάνες, φόρους, τέλη, κρατήσεις. 

Άρθρο 7. 

Η «Ανάδοχος»  οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016. Η 

τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 

εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός 

των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

Άρθρο 8. 

Τα στοιχεία της παρούσας σύμβασης που θα θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και θα 

ισχύουν με τους υπόλοιπους όρους της είναι: 

1. Η με αριθ. 122/2021 μελέτη. 

2. Η προσφορά της «Αναδόχου». 

Η «Ανάδοχος» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας σύμβασης.  

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. 

Η παρούσα σύμβαση - απαίτηση δεν ενεχυριάζεται ούτε εκχωρείται. 

Η παρούσα σύμβαση συντάσσεται σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα και υπογράφεται, όπως 

παρακάτω: 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

          Για τον «Εργοδότη»                              Για την «Ανάδοχο» 
                    Ο Δήμαρχος 
 
 
 
             Σπυρίδων Βρεττός                            Αναστασία Πεπονάκη 
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