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ΣΥΜΒΑΣΗ

Στις Αχαρνές, σήμερα, 11 του μηνός Αυγούστου, του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

1. ο κ. Γεώργιος Σιδηρόπουλος, με την ιδιότητα του Αναπληρωτή Δημάρχου, που θα αποκαλείται εφεξής 

«Εργοδότης»  και 

2. ο κ. Μιχαήλ Σοϊλέδης, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «HATTOSOI MON.Ι.Κ.Ε.», (Α.Φ.Μ.: 

037276546, Δ.Ο.Υ.: Κηφισιάς και έδρα στην οδό Ανοίξεως 76, 14568 Κρυονέρι), σύμφωνα με το με αρ. 

πρωτ.: 1930635.2842395/05-08-2022 πιστοποιητικό εκπροσώπησης της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., του 

Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας , κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμ. ΑΚ505428/13-03-

2012/Τ.Α. Καμινίων, που θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα «Ανάδοχος», συμφώνησαν και 

συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων «Εργοδότης», ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τις διατάξεις της παρ. 72 του Ν. 3852/2010.

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδιαιτέρως της παρ. 2γ του άρθρου 32.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 32Α του Ν. 4412/2016.

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

6. Την με αρ. πρωτ. 7169/4-8-2021 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με την οποία 

ο Δήμος μας κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, λόγω των πρόσφατων 

πυρκαγιών του Αυγούστου 2021.

7. Την με αρ. πρωτ. 628/28-1-2022 απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 

Ω2ΑΙ46ΝΠΙΘ-ΦΣΧ) παράταση διότι δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο της διαχείρισης των συνεπειών που 

προέκυψαν από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την 3η-8-2021.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές

              ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
             Βαθμός Προτ.: «Κοινός» 
             Χρόνος διατ. εγγράφου: «Διηνεκές» 
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8. Την με αρ. πρωτ. 881/02-8-2022 απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 

6Β8Κ46ΝΠΙΘ-ΣΨ7) παράταση διότι δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο της διαχείρισης των συνεπειών που 

προέκυψαν από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την 3η-8-2021.

9. Την με αριθμ. 71/2022 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου.

10. Το με αρ. πρωτ. 72252/22-07-2022 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, που αφορά στην 

ανάγκη των εργασιών  καθαρισμού βλάστησης και απομάκρυνσης υπολειμμάτων καθαρισμού από 

οικοπεδικές εκτάσεις, περιβάλλοντες χώρους κατοικιών, δημοτικούς χώρους κ.λ.π του Δήμου 

Αχαρνών.

11. Το με αρ. πρωτ. 73615/27-07-2022 τεκμηριωμένο αίτημα.

12. Το με αρ. πρωτ. 74455/29-07-2022 βεβαίωση πρόβλεψης πίστωσης του τμήματος Προϋπολογισμού, 

Απολογισμού & Οικονομικής Πληροφόρησης, για τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 99.820,00 €, 

σε βάρος του 00-6495.006, οικονομικού έτους 2022.

13. Την με αρ. 400/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην έγκριση της προσφυγής 

σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση των ανωτέρω υπηρεσιών, στην έγκριση της 

ανωτέρω μελέτης και στην συγκρότηση επιτροπής για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

14. Την με αρ. πρωτ. 76275/02-08-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς την εταιρία 

«HATTOSOI ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.».

15. Την με αρ. πρωτ. 77450/05-08-2022 προσφορά της εταιρίας «HATTOSOI ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.».

16. Το με αρ. πρωτ. 77910/08-08-2022 πρακτικό της Επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση.

17. Την με αρ. 411/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην ανάθεση των εργασιών  

καθαρισμού βλάστησης και απομάκρυνσης υπολειμμάτων καθαρισμού από οικοπεδικές εκτάσεις, 

περιβάλλοντες χώρους κατοικιών, δημοτικούς χώρους κ.λ.π του Δήμου Αχαρνών, στην εταιρεία 

«HATTOSOI ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.».

18. Την με αριθμ. πρωτ. 79010/10-08-2022 πρόσκληση υπογραφής σύμβασης.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

στο δεύτερο των συμβαλλομένων «Ανάδοχο», τις εργασίες  καθαρισμού βλάστησης και απομάκρυνσης 

υπολειμμάτων καθαρισμού από οικοπεδικές εκτάσεις, περιβάλλοντες χώρους κατοικιών, δημοτικούς χώρους 

κ.λ.π του Δήμου Αχαρνών , συνολικού ποσού 99.820,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και αναλυτικά 

ως εξής:
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Περιγραφή είδους Ποσότητα 
(στρ.) 

Τιμή 
Μονάδας Σύνολο

Καθαρισμός ποώδους αυτοφυούς βλάστησης, κοπή χόρτων 
με χρήση χορτοκοπτικού μηχανήματος ή οποιοδήποτε άλλου 

κατάλληλου μηχανικού ή χειρωνακτικού μέσου και 
απομάκρυνση των προϊόντων κοπής και τυχόν απορριμμάτων  

510 50,00 25.500,00  

Καθαρισμός θαμνώδους και ξυλώδους αυτοφυούς 
βλάστησης με κατάλληλα μηχανήματα και εργαλεία 

(θαμνοκοπτικά, αλυσοπρίονα, μηχανήματα έργου κλπ) και 
απομάκρυνση των προϊόντων κοπής και τυχόν απορριμμάτων  

550 100,00 55.000,00  

Μερικό Σύνολο : 80.500,00  
Φ.Π.Α  24%   : 19.320,00  

Γενικό Σύνολο : 99.820,00  

Άρθρο 1 - Σκοπός – Αντικείμενο

Ο «Ανάδοχος» αναλαμβάνει τις εργασίες  καθαρισμού βλάστησης και απομάκρυνσης υπολειμμάτων 

καθαρισμού από οικοπεδικές εκτάσεις, περιβάλλοντες χώρους κατοικιών, δημοτικούς χώρους κ.λ.π του Δήμου 

Αχαρνών.  

Άρθρο 2 - Διάρκεια μίσθωσης – Διάρκεια σύμβασης.

Η παροχή των υπηρεσιών θα είναι συνεχόμενη, ενώ η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ένα (1) μήνα 

από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Άρθρο 3 - Ποσό και τρόπος καταβολής.

Η πληρωμή του «Αναδόχου» θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των υπηρεσιών και την προσκόμιση των 

παραστατικών ποσοτικής παραλαβής, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής του «Εργοδότη», που θα 

συντάξει και το σχετικό πρωτόκολλο. Η παραλαβή των υπηρεσιών πραγματοποιείται από τριμελή επιτροπή, η 

οποία έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα συντάξει και το σχετικό πρωτόκολλο 

παραλαβής.

Άρθρο 4 – Κρατήσεις.

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

Άρθρο 5 – Υποχρεώσεις.

Α. Ο «Ανάδοχος» αναλαμβάνει τις εργασίες  καθαρισμού βλάστησης και απομάκρυνσης υπολειμμάτων 

καθαρισμού από οικοπεδικές εκτάσεις, περιβάλλοντες χώρους κατοικιών, δημοτικούς χώρους κ.λ.π 

του Δήμου Αχαρνών. Ο «Ανάδοχος» αναλαμβάνει τον καθαρισμό ποώδους αυτοφυούς βλάστησης, 

κοπή χόρτων με χρήση χορτοκοπτικού μηχανήματος ή οποιοδήποτε άλλου κατάλληλου μηχανικού ή 

χειρωνακτικού μέσου και απομάκρυνση των προϊόντων κοπής και τυχόν απορριμμάτων . Ο 

«Ανάδοχος» αναλαμβάνει τον καθαρισμό θαμνώδους και ξυλώδους αυτοφυούς βλάστησης με 

κατάλληλα μηχανήματα και εργαλεία (θαμνοκοπτικά, αλυσοπρίονα, μηχανήματα έργου κλπ) και 

απομάκρυνση των προϊόντων κοπής και τυχόν απορριμμάτων  
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Β. Τα μηχανήματα και τα οχήματα που χρησιμοποιεί θα συντηρούνται από τον «Ανάδοχο»  και θα είναι σε 

άριστη κατάσταση, έτοιμα  για χρήση. Στο κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται 

οι αμοιβές του προσωπικού, το κόστος των διοδίων, το κόστος του νόμιμου χώρου εναπόθεσης, τα 

καύσιμα (πετρέλαιο ελαιολιπαντικά – ορυκτέλαια) που καταναλώνονται κατά την λειτουργία – πορεία 

–μεταφορά, καθώς και κάθε ζημιά ή φθορά που μπορεί να προκύψει κατά την διάρκεια της 

λειτουργίας των οχημάτων - μηχανημάτων. Ο «Ανάδοχος» υποχρεούται στην κάλυψη βλάβης ή ζημίας 

έναντι τρίτων καθώς και την επαναφορά του περιβάλλοντος στη πρότερη κατάσταση σε περίπτωση 

ζημίας.

Γ. Ο «Ανάδοχος» οφείλει να χρησιμοποιήσει ειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό το οποίο θα  αμείβεται 

και ασφαλίζεται αποκλειστικά από αυτόν. Απαγορεύεται ρητά η απασχόληση ανασφάλιστου 

προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών, θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια 

εργασίας η οποία θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Δ. Ο «Ανάδοχος» δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία εκτέλεσης των ανωτέρω υπηρεσιών, γιατί η 

προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε θέση να τις εκτελέσει μέσα στα χρονικά όρια της σύμβασης. 

Εάν ο «Ανάδοχος» καθυστερήσει για οποιοδήποτε λόγο, τότε μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

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

οι διαβεβαιώσεις του «Αναδόχου».  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. 

ΣΤ. Ο «Ανάδοχος» υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες Αστυνομικές και Υγειονομικές 

διατάξεις περί καθαριότητας και μεταφοράς απορριμμάτων. Τα  υπολείμματα βλάστησης θα 

μεταφέρονται σε νόμιμο χώρο.

Άρθρο 6.

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 

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 αριθ. 71/2022 μελέτη.
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2. Η προσφορά της «Αναδόχου» εταιρείας.

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

Η παρούσα σύμβαση δεν ενεχυριάζεται ούτε εκχωρείται.

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

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
             
              
               Για τον «Εργοδότη»                           Για τον «Ανάδοχο»
         Ο  Αναπληρωτής Δήμαρχος  

            Γεώργιος Σιδηρόπουλος                  Μιχαήλ Σοϊλέδης
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