
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 630c76f170128e28a8665f49 στις 01/09/22 12:06

                                                                                                                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
13673 Αχαρνές.

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός»
Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές»

ΣΥΜΒΑΣΗ
Στις Αχαρνές σήμερα 29, του μηνός Αυγούστου, του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 

στο Δημοτικό Κατάστημα, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

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

και 

2. ο κ. Γεώργιος Λαζάρου, με Α.Φ.Μ.: 038049650, Δ.Ο.Υ.: Αγ. Αναργύρων και έδρα στην οδό 

Παπαφλέσσα 75 – 13674 Αχαρνές, κάτοχος του με αριθμ. ΑΖ135647/22-11-2007/Τ.Α. 

Αχαρνών/Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα 

«Ανάδοχος», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την ιδιότητα που παρίσταται, 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. 1242 και με αρ. πρωτ. 38816/01-10-

2020 απόφαση Δημάρχου, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και τη μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών.

7. Την με αρ. 589/2022 απόφαση Δημάρχου περί αναπλήρωσης Δημάρχου.

8. Τις εκάστοτε ισχύουσες εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα της εκτέλεσής  της.
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9. Την υπ’ αριθ. 38/2022 Μελέτη της ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ 

ΤΟΜΕΑ του Δήμος Αχαρνών

10. Το υπ’ αριθμ. 73126/ 26-07-2022 πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας με ΑΔΑΜ: 22REQ011020951 

για διαδικασία με τύπο σύμβασης Γενικές Υπηρεσίες και τίτλο «Εργασίες αποψίλωσης ακάλυπτων 

χώρων Δ.Ε. Αχαρνών».

11. Το υπ’ αριθμ. 74134 / 29-07-2022 Τεκμηριωμένο αίτημα.

12. Την υπ’ αριθμ. Α-633/01-08-2022 (με ΑΔΑ: 97ΦΥΩΨ8-ΒΜΞ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με 

την οποία διατέθηκε πίστωση συνολικού ύψους 24.955,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24,00%) σε βάρος του 

Κ.Α.: 35-6262.005, υπό τον τίτλο ΚΑΕ «Εργασίες αποψίλωσης ακάλυπτων χώρων Δ.Ε. Αχαρνών». 

Συγκεκριμένα, για το οικ. έτος 2022 ποσό ύψους 24.955,00 € σε βάρος του Κ.Α.: 35-6262.005 .

13. Το Εγκεκριμένο Αίτημα του φορέα με ΑΔΑΜ: 22REQ011049003

14. Την υπ΄ αριθ. 79231/ 10-08-2022 απόφαση Αντιδημάρχου για τη διενέργεια της υπηρεσίας,

15. Την υπ’ αριθμ. 79360/11-08-2022 πρόσκληση για υποβολή προσφοράς 

16. Την υπ’ αριθμ. 79499/11-08-2022 προσφορά του οικονομικού φορέα «ΛΑΖΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

17. Την υπ’ αριθμ. 79689/12-08-2022  γνωμοδότηση του αρμόδιου υπαλλήλου του φορέα

18. Την με αριθμ. 611/2022 και με αριθμ. πρωτ. 80394/18-08-2022 απόφαση Αντιδημάρχου, που 

αφορά στην επικύρωση του ανωτέρω πρακτικού και στην ανάθεση των ανωτέρω εργασιών στον κ. 

Γεώργιο Λαζάρου.

19. Την με αριθμ. πρωτ. 80495/18-08-2022 πρόσκληση υπογραφής σύμβασης.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ
στο δεύτερο των συμβαλλομένων «Ανάδοχο», τις εργασίες αποψίλωσης ακάλυπτων χώρων Δ.Ε. Αχαρνών, 

συνολικού ποσού 24.955,00  €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και αναλυτικά ως εξής:

Περιγραφή είδους Ποσότητα 
(στρ.) 

Τιμή 
Μονάδας Σύνολο

Βοτάνισμα με αυτοκινούμενο μηχάνημα (με καταστροφέα 
χόρτων). 1.150 17,50 20.125,00  

Μερικό σύνολο : 20.125,00  

Φ.Π.Α  24 %  : 4.830,00  

Γενικό σύνολο : 24.955,00  

Ο «Ανάδοχος» αναλαμβάνει τις  εργασίες αποψίλωσης ακάλυπτων χώρων Δ.Ε. Αχαρνών με τους 

κατώτερους όρους:

Άρθρο 1.

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την παράδοση των εργασιών, οι οποίες θα εκτελούνται τμηματικά ή στο 

σύνολό τους από τον «Ανάδοχο», μετά την έκδοση του αντίστοιχου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από 
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τον «Ανάδοχο», ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής του «Εργοδότη», που θα συντάξει και το 

σχετικό πρωτόκολλο. 

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου υποχρεούται να βεβαιώνει  κάθε φορά 

εγγράφως την εκτέλεση των εργασιών.

Άρθρο 2.

Οι εργασίες αποψίλωσης ξερών χόρτων θα πραγματοποιούνται με τη χρήση αυτοκινούμενου 

μηχανήματος (με προσαρτημένο καταστροφέα χόρτων), σύμφωνα με τις εντολές της υπηρεσίας Πρασίνου, 

αφού προηγηθεί συνεννόηση με τον «Ανάδοχο» για την έναρξη των εργασιών. Στις εργασίες 

περιλαμβάνεται η κοπή των ζιζανίων στο χώρο μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν 

φυτευτεί, η απομάκρυνση από τους χώρους όλων των υλικών που προέκυψαν από το βοτάνισμα και η 

απόρριψή τους  σε χώρους που επιτρέπεται.

Ο «Ανάδοχος» είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την ασφαλή 

εκτέλεση των εργασιών και προς αποφυγή ατυχημάτων.

Ο «Ανάδοχος» δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών, επικαλούμενος 

τυχόν δυσχέρειες, γιατί η προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε θέση να τις εκτελέσει στα χρονικά όρια 

της σύμβασης.

Άρθρο 3.

Ο «Ανάδοχος» εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης τιμής.

Άρθρο 4.

Αν ο «Ανάδοχος» καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την εκτέλεση των εργασιών, , τότε ο «Ανάδοχος» 

είναι υποχρεωμένος, εξαιτίας της καθυστέρησης αυτής και μόνο, να καταβάλλει στον Δήμο σαν ποινική 

ρήτρα 2 τοις χιλίοις για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από το λογαριασμό 

πληρωμής. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης, που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία η 

προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. Ο «Ανάδοχος» για αυτή την 

καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση από το Δήμο, άλλως ρητώς δηλώνει ότι 

παραιτείται τώρα κάθε σχετικού δικαιώματος ή αξίωσής του.

Άρθρο 5.

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται μέχρι τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου στις 

31/10/2021 από την ημερομηνία υπογραφής και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Άρθρο 6.

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

Άρθρο 7.

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

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
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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 αρμοδιότητας 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 αρ. 38/2022 μελέτη.

2. Η προσφορά του «Αναδόχου».

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

Η παρούσα συντάσσεται σε ένα (1) πρωτότυπο και υπογράφεται όπως παρακάτω:

     

      ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

             Για τον «Εργοδότη»                   Για τον «Ανάδοχο»
                      Ο  Δήμαρχος  

    Σπυρίδων Βρεττός                  Γεώργιος Λαζάρου
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