
 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

Στις Αχαρνές, σήμερα, 28 του μηνός Ιουλίου, του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη 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. η κα Δήμητρα Αναγνώστου, (Α.Φ.Μ.: 161734264, Δ.Ο.Υ.: Αγ. Αναργύρων, δρα στην οδό Κερασιάς 0, Ολ. 

χωριό, 13674 Αχαρνές Αττικής), σύμφωνα με το 389815 πιστοποιητικό μητρώου επιχειρήσεων ΑΡ. 

ΓΕΜΗ 157033403000, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμ. ΑΖ 600625/10-04-2008, που 

εκδόθηκε στο Τ.Α. Αχαρνών , 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. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

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

4. 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. 

5. 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. 

6. Την με αριθμ. 4/2022 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου. 

7. Το με αρ. πρωτ. 25214/17-03-2022 έγγραφο της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, που αφορά 

στην ανάγκη των εργασιών  υλοτομίας, περισυλλογής, απομάκρυνσης & αποθήκευσης καμένων & 

σπασμένων δέντρων στις πληγείσες περιοχές του Δήμου από την πυρκαγιά του 2021. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών 

Τμήμα Προμηθειών 

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 

136 73 Αχαρνές 

Τηλ.: 2132072469 

Fax:   2132072369 

              ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

             Βαθμός Προτ.: «Κοινός»  

             Χρόνος διατ. εγγράφου: «Διηνεκές»  
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8. Το με αρ. πρωτ. 25518/18-03-2022 τεκμηριωμένο αίτημα προς τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, για 

την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 

9. Το με αρ. πρωτ. 46720/23-05-2022 βεβαίωση πρόβλεψης πίστωσης του τμήματος Προϋπολογισμού, 

Απολογισμού & Οικονομικής Πληροφόρησης, για τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 49.507,00 €, 

σε βάρος του 00-6495.024, του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2022. 

10. Την με αρ. 121/2022 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. 

11. Την με αρ. πρωτ. 51248/01-06-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς την κυρία 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ. 

12. Την με αρ. πρωτ. 53486/07-06-2022 προσφορά της κυρίας ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ  

13. Το με αρ. πρωτ. 57343/17-06-2022 πρακτικό της Επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση. 

14. Την με αριθμ. 347/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην ανάθεση των 

εργασιών υλοτομίας, περισυλλογής, απομάκρυνσης και αποθήκευσης των καμένων και σπασμένων 

δέντρων στις πληγείσες περιοχές του Δήμου Αχαρνών, από την πυρκαγιά του 2021, στην κα. 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

15. Την με αριθμ. πρωτ. 70408/19-07-2022 πρόσκληση υπογραφής σύμβασης. 

 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 

στη δεύτερη των συμβαλλομένων « Ανάδοχο», τις εργασίες υλοτομίας, περισυλλογής, απομάκρυνσης 

και αποθήκευσης των καμένων και σπασμένων δέντρων στις πληγείσες περιοχές του Δήμου Αχαρνών, από την 

πυρκαγιά του 2021, συνολικού ποσού 49.507,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και αναλυτικά ως εξής: 

Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα  

Τιμή  

Μονάδας 
Σύνολο 

Ρίψη, τεμαχισμός, περισυλλογή και 

απομάκρυνση δένδρων ύψους έως και 20m - 

Κωδικός αναθεώρησης ΠΡΣ 5354
Α
. 

Στρέμμα 50 798,50  39.925,00  

Μερικό σύνολο: 39.925,00 

 Φ.Π.Α. 24 %: 9.582,00  

 Γενικό σύνολο: 49.507,00  

 

Άρθρο 1
ο
  - Σκοπός – Αντικείμενο 

Η «Ανάδοχος» αναλαμβάνει τις εργασίες  υλοτόμησης καμένων δένδρων, συλλογής και 

φορτοεκφόρτωσης των προϊόντων της υλοτόμησης καθώς και μεταφοράς και αποθήκευσής τους σε περιοχές 

του Δήμου. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν, θα γίνουν με την επίβλεψη και τις οδηγίες της Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου.   

Άρθρο 2
ο
  – Χρόνος εκτέλεσης. 
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Οι εργασίες θα εκτελεστούν εντός χρονικού διαστήματος πενήντα (50) ημερών από την ανάρτηση  της 

σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Άρθρο 3
ο
  - Τρόπος πληρωμής. 

Η πληρωμή τής «Αναδόχου» θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, 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
ο
  – Κρατήσεις. 

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

Άρθρο 5
ο
  – Υποχρεώσεις τής «Αναδόχου». 

1. Η «Ανάδοχος» θα πρέπει να διαθέτει τεχνική υποδομή και οργάνωση η οποία θα της εξασφαλίζει 

συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη του μηχανολογικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιεί για την 

κάλυψη των εργασιών. 

2. Η «Ανάδοχος» τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου προς τις εντολές 

και οδηγίες της οποίας οφείλει απόλυτη συμμόρφωση ευρισκόμενη σε συνεχή επαφή για να 

πιστοποιείται η εκτέλεση των εργασιών.  

3. Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση του έργου αμείβεται και 

ασφαλίζεται αποκλειστικά από την «Ανάδοχο». Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση 

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

νόμιμη άδεια εργασίας, η οποία θα θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι οδηγοί των οχημάτων 

μεταφοράς και οι χειριστές των ανυψωτικών και καλαθοφόρων οχημάτων ή μηχανημάτων έργου 

καθώς και το λοιπό προσωπικό που θα χρησιμοποιεί η Ανάδοχος, θα αντικαθίστανται εφόσον το 

απαιτήσει ο Δήμος, σε περίπτωση που θα κριθούν ακατάλληλοι για την ομαλή διεκπεραίωση του 

συμβατικού έργου. 

4. Η «Ανάδοχος» δεν μπορεί να υποκατασταθεί στη σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής από άλλο φυσικό 

ή νομικό πρόσωπο χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου, μετά από απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

5. Την «Ανάδοχο» βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ του δημοσίου, ενώ ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον 

Δήμο. Την «Ανάδοχο» βαρύνουν επίσης οι δαπάνες δημοσίευσης της παραπάνω δημοπρασίας καθώς 

και τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα του διαγωνισμού. 

6. Η «Ανάδοχος» ευθύνεται απεριόριστα για τις ζημιές προς τρίτους, τις οποίες θα προξενήσει κατά τις 

εργασίες της, με υπαιτιότητά της. Θα πρέπει να προσκομίσει εντός 15 ημερών, μετά την υπογραφή της 

σύμβασης βεβαίωση ότι θα είναι ασφαλισμένη προς τρίτους και θα καλύπτεται για την αστική ευθύνη, 

για ζημιές που τυχόν προκαλέσει κατά την εκτέλεση εργασιών που αφορούν το αντικείμενο της 

σύμβασης. 

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 
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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 6
ο
 – Υποχρεώσεις του Δήμου 

1. Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται 

απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης παροχής υπηρεσιών.  

2. Η Δημοτική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επιβολής ποινικής ρήτρας ίσης με το ποσό των 200 €, για τις 

ημέρες που αποδεδειγμένα κρίνει ότι η εργολάβος εκτελεί το έργο πλημμελώς και αντισυμβατικώς, 

έχει δε το δικαίωμα μετά από συνεχή επανάληψη της αντισυμβατικής συμπεριφοράς να κηρύξει 

έκπτωτη την εργολάβο, αφού πρώτα την καλέσει σε εξώδικη διαμαρτυρία δεκαπέντε ημέρες πριν, να 

υποβάλλει τις απόψεις της εγγράφως. 

Άρθρο 7
ο
 – Ανωτέρα βία. 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω 

και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσής του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και 

επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά 

γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες η εντολοδόχος ή ο 

εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του 

προσωπικού της εντολοδόχου κ.α., στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας η 

εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε 

συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της 

ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος 

ανάλογα. 

Άρθρο 8
ο
 – Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

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

ισχύουν με τους υπόλοιπους όρους της είναι: 

1. Οι τεχνικές προδιαγραφές της με αριθ. 04/2022 μελέτης. 

2. Η προσφορά της «Αναδόχου». 

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

προσκόμισε την με αριθμ. BTD028348/B’ Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης της Εθνικής Τράπεζας, ποσού 

1.597,00 €, (ποσοστό 4% επί του προϋπολογισμού, χωρίς τυχόν έκπτωση και Φ.Π.Α.). 

Η «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: 
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

              

               

               Για τον «Εργοδότη»                              Για την «Ανάδοχο» 

                    Ο  Δήμαρχος   

 

 

 Σπυρίδων Βρεττός                            Δήμητρα Αναγνώστου 
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