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ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΣΣΗΗ    ΠΠΑΑΡΡΟΟΧΧΗΗΣΣ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ  
««ΧΧωωμμααττοουυρργγιικκέέςς  εερργγαασσίίεεςς  ββεελλττίίωωσσηηςς  οοδδώώνν»»  

  
 
 

Ποσό σύμβασης χωρίς ΦΠΑ:                                                           52.140,00€ 
(πενήντα δύο χιλιάδες εκατό σαράντα ευρώ)  
 
Ποσό σύμβασης με ΦΠΑ:                                                                           64.653,60€ 
(εξήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια πενήντα τρία ευρώ και εξήντα λεπτά)  
 
 
Στο Θραψανό σήμερα, την 11η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2019, στα γραφεία του Δήμου 
Μινώα Πεδιάδας, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

α.  Εμμανουήλ Φραγκάκης, που εκπροσωπεί νόμιμα το ΔΗΜΟ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ, με έδρα 
τον Ευαγγελισμό Πεδιάδας (τηλ.: 28913 40406, Φαξ: 28913 40417) με Α.Φ.Μ. Δήμου: 
099285315 της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου,  

και 

β. Νικόλαος Μητσόπουλος του Τηλέμαχου, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας ΑΦΟΙ 
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε., με έδρα Σινδονία Ψαρής Φοράδας Βιάννου (τηλ.: 289150-61240), 
με Α.Φ.Μ.: 081788217 της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, που θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα 
σύμβαση, “Ανάδοχος’’, συμφώνησαν  τα ακόλουθα.  

 
Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους, με την ιδιότητά του και έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 
2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 

13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της 
παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του 
άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

5. Τη με αρ. πρωτ. 2884/10 4-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας 
(ΑΔΑ: 6Ν7Ι46ΜΚ6Π-ΖΧΚ) περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής 
προστασίας των ΤΚ Σκινιά, Καραβάδου, Δεματίου, Καστελλιανών και Γαρίπας της Δ.Ε. 
Αρκαλοχωρίου. 
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6. Την αρ. πρωτ. 7120/04-10-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας 
(ΑΔΑ: 78ΝΛ46ΜΚ6Π-Α20) περί παράτασης κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
πολιτικής προστασίας έως την 07/04/2020. 

7. Τη με αριθ. πρωτ. 30508/22-4-2019 (78ΙΣ465ΧΘ7-Ι7Π) Απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών «Χρηματοδότηση του Δήμου Μινώα Πεδιάδας Ν. Ηρακλείου για πρόληψη και 
αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)». 

8. Τη με αρ. 26/2019 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

9. Τη με αρ. 565/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6Λ91ΩΚ6-Ρ5Ψ) που θα 
βαρύνει τον Κ.Α. 64-6262.006 του προϋπολογισμού για το οικ. έτος 2019 του Δήμου 
Μινώα Πεδιάδας. 

10. Το με αρ. πρωτ.:10802/01-08-2019 εγκεκριμένο πρωτογενές αίτημα ποσού 65.992,80€ και 
ΑΔΑΜ: 19REQ005377473.  

11. Τη με αριθμ. 85/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (με ΑΔΑ : 6ΧΙ2ΩΚ6-ΦΩ3) για 
την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης 
(έγκριση όρων δημοπράτησης) και για την συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την 
παραπάνω προμήθεια. 

12. Τη με αρ. πρωτ. 11348/14-08-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005440490) αναλυτική διακήρυξη. 
13. Τη με αρ. πρωτ. 11375/16-08-2019 πρόσκληση υποβολής προσφορών. 
14. Την αρ. 95/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 

πρακτικό διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της αναφερόμενης υπηρεσίας και ανάδοχος 
αναδείχθηκε η εταιρεία ΑΦΟΙ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. 

 
ααννααθθέέττεειι  

 
στο δεύτερο των συμβαλλομένων την εκτέλεση της υπηρεσίας που αφορά σε 
«Χωματουργικές εργασίες βελτίωσης οδών», με τους οικονομικούς όρους της προσφοράς 
του, κατά τη διεξαχθείσα διαδικασία διαπραγμάτευσης (του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 
4412/2016), με τους αναφερόμενους όρους της σχετικής διακήρυξης και της με αρ. 26/2019 
μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.  
Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που περιγράφονται στις 
επόμενες παραγράφους. 
 
ΑΡΘΡΟ 1 – Αντικείμενο 
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί η μίσθωση μηχανημάτων έργου (2 
διαμορφωτήρες γαιών, 2 εκσκαφείς, 2 φορτηγά αυτοκίνητα), με σκοπό την πραγματοποίηση 
εργασιών για τη βελτίωση οδών που παρουσιάζουν προβλήματα προσπελασιμότητας και τα 
οποία προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 05/04/2019 στις τ.κ. Σκινιά, 
Καραβάδου, Δεματίου, Καστελλιανών & Γαρίπας της Δ.Ε. Αρκαλοχωρίου, σύμφωνα με τους 
όρους και τις προδιαγραφές της σχετικής μελέτης, της διακήρυξης και της προσφοράς της 
αναδόχου.  
 
ΑΡΘΡΟ 2 –  Οικονομικό αντικείμενο σύμβασης 
Το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης προκύπτει από την οικονομική προσφορά του 
αναδόχου, όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑΔΑΣ(€) 

ΔΑΠΑΝΗ  
(€) 

1 Διαμορφωτής γαιών (grader), 
>120ΗΡ τροχοφόρος 

ώρα 200 44,00€ 8.800,00€ 

2 Διαμορφωτής γαιών (grader), 
>120ΗΡ τροχοφόρος 

ώρα 160 46,00€ 7.360,00€ 

3 Εκσκαφέας >90ΗΡ τροχοφόρος ώρα 200 45,00€ 9.000,00€ 
4 Εκσκαφέας βαρύς >140PS 

ερπυστριοφόρος 
ώρα 160 64,00€ 10.240,00€ 

5 Φορτηγό αυτοκίνητο >25tn ώρα 180 44,00€ 7.920,00€ 
6 Φορτηγό αυτοκίνητο >30tn ώρα 180 49,00€ 8.820,00€ 

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ: 52.140,00€ 
ΦΠΑ 24%: 12.513,60€ 

Γενικό σύνολο συμπ. ΦΠΑ: 64.653,60€ 
 

Η τιμή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένει 
σταθερή και αμετάβλητη καθόλη την διάρκεια ισχύος της παρούσας.  
Το μίσθωμα καθορίζεται βάση των απαιτούμενων ωρών για την διεκπεραίωση εργασίας και 
συμπεριλαμβάνει την αμοιβή του χειριστή (καθώς και κάθε άλλη απαίτηση επ’ αυτής), το 
καύσιμο (πετρέλαιο) που καταναλώνεται κατά την λειτουργία-πορεία –μεταφορά του, τα 
ελαιολιπαντικά - ορυκτέλαια καθώς και κάθε ζημιά ή φθορά που μπορεί να προκύψει κατά 
την διάρκεια της λειτουργίας του. Το κάθε μηχάνημα θα συντηρείται από τον ανάδοχο 
εκμισθωτή και προσφέρεται σε άριστη κατάσταση για χρήση.  
Οποιαδήποτε βλάβη υποστεί το μηχάνημα, βαραίνει τον ανάδοχο εκμισθωτή και αν αυτή δεν 
μπορεί να επισκευασθεί εντός 3 (τριών) ημερών είναι υποχρεωμένος να διαθέσει άμεσα άλλο 
μηχάνημα ιδίων δυνατοτήτων για να καλυφθούν οι ανάγκες της Υπηρεσίας. 
 
ΑΡΘΡΟ 3 - Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος κατάθεσε το αρ. 4182/02-10-2019 
γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης, υπέρ του Δήμου εκδόσεως του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού 2.607,00€, ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) του 
συνολικού ποσού της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α.  
Το αναφερόμενο γραμμάτιο που ισχύει για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας, θα 
επιστραφεί στον ανάδοχο, μόνον όταν ολοκληρωθεί το συμβατικό αντικείμενο και οι λοιποί 
όροι που ορίζονται με την παρούσα. 
 
ΑΡΘΡΟ 4 - Χρηματοδότηση  της σύμβασης – Πληρωμή -Κρατήσεις 
1. Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί από τη ΣΑΕ 055, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου 2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και 
αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α’ και 
Β’ βαθμού της Χώρας», σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 30508/22-04-2019 απόφαση του Υπ. 
Εσωτερικών. 
Στον προϋπολογισμό του έτους 2019, η σχετική δαπάνη έχει ενταχθεί υπό τον κ.α. 64-
6262.006 και έχει εκδοθεί η αρ. 565/2019 απόφαση ανάληψης δαπάνη (ΑΔΑΜ: 
19REQ005377473). 
 
2. Η καταβολή του μισθώματος θα πραγματοποιηθεί τμηματικά, ανάλογα με τις 
πιστοποιημένες ημέρες και ώρες  μίσθωσης των μηχανημάτων και έπειτα από την έκδοση 
πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών, από το αρμόδιο όργανο. 
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Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του αναδόχου καθορίζεται σύμφωνα με 
το ποσό της προσφοράς του, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% .  
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση της υπηρεσίας 
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Με κάθε πληρωμή 
θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος 
επί του καθαρού ποσού. 
Η πληρωμή προβλέπεται να γίνεται τμηματικά, μετά την έκδοση  βεβαίωσης από την 
ορισμένη επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής. Ακολουθεί η έκδοση χρηματικών 
ενταλμάτων πληρωμής στο όνομα του Αναδόχου, τα οποία θα συνοδεύονται από τα νόμιμα 
παραστατικά και δικαιολογητικά που προβλέπονται (άρθρο 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016) 
καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε νομίμως ζητηθεί από τις αρμόδιες 
Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους 
φόρους, τέλη, και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
 
ΑΡΘΡΟ 5 - Διάρκεια σύμβασης, τόπος και τρόπος εκτέλεσης  
1. Ο χρόνος ολοκλήρωσης της μίσθωσης ορίζεται έως την 7η Απριλίου 2020 (ημερομηνία 
λήξης της κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με την 
αρ. πρωτ. 7120/04-10-2019 απόφαση του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας).  
2. Ο τόπος εκτέλεσης ορίζεται εντός ορίων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου Μινώα  
Πεδιάδας, κατά την υπόδειξη της αρμόδιας υπηρεσίας. 
3. Για την παρακολούθηση και παραλαβή της υπηρεσίας, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Ν. 
4412/2016,  ιδίως οι διατάξεις των άρθρων 216 έως 220 και παρ.11.δ. του άρθρου 221. 
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή 
παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 221 Ν.4412/2016. 
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Αν η επιτροπή 
παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που 
αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί 
αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις 
σχετικές ανάγκες.  
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με 
απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. 
 
ΑΡΘΡΟ 6 - Υποχρεώσεις αναδόχου 
Α. Το μηχάνημα έργου θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό που ορίζεται 
και προσδιορίζεται αποκλειστικά για την υλοποίηση χωματουργικών εργασιών βελτίωσης 
οδών,  για τις ανάγκες του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. 
Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε μετατροπή της χρήσης αυτού, καθώς και η συνολική ή 
μερική υπεκμίσθωση ή με οποιονδήποτε τίτλο με ή χωρίς αντάλλαγμα παραχώρηση της 
χρήσης του σε τρίτους, χωρίς τη σαφή έγγραφη συγκατάθεση της αναθέτουσας αρχής. 
Β. Ο ανάδοχος εκμισθωτής υποχρεούται να χρησιμοποιήσει το ειδικευμένο και έμπειρο 
προσωπικό, που διαθέτει την προβλεπόμενη άδεια χειριστή και να συμμορφώνεται άμεσα με 
τις υποδείξεις της αναθέτουσας αρχής.  
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Οι αμοιβές του προσωπικού που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, καθώς και οι πάσης φύσεως 
ασφαλιστικές υποχρεώσεις και εισφορές, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο εκμισθωτή. 
Απαγορεύεται ρητά η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. 
Γ. Η υποχρέωση ασφάλισης των μηχανημάτων βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο εκμισθωτή. 
Δ. Ο χειριστής του μηχανήματος θα πρέπει να διαθέτει σε ισχύ, κατά την εκτέλεση των 
εργασιών που αναφέρονται στην παρούσα, την απαιτούμενη από το νόμο άδεια. 
 
ΑΡΘΡΟ 7 - Έκπτωση αναδόχου 
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν εκτελέσει το συμβατικό αντικείμενο μέσα στον συμβατικό 
χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 
217 του ν. 4412/2016 . 
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 
α) η υπηρεσία δεν εκτελεστεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας . 
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με 
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το 
οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω 
κυρώσεις: 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 
αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα 
μέλη της ένωσης. 
 
ΑΡΘΡΟ 8 - Επίλυση διαφορών 
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις (Ν 4412/2016) , τους όρους της διακήρυξης και συμπληρωματικά τον 
Αστικό Κώδικα.  
 
Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τέσσερα (4) όμοια αντίτυπα και υπογράφεται όπως 
παρακάτω. 
 
 

Για το Δήμου Μινώα Πεδιάδας 
Ο Δήμαρχος 

 
 
 

Εμμανουήλ Φραγκάκης 

Για την ανάδοχο εταιρεία 
ΑΦΟΙ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. 
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