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ΣΣ  ΥΥ  ΜΜ  ΒΒ  ΑΑ  ΣΣ  ΗΗ      ΠΠ  ΡΡ  ΟΟ  ΜΜ  ΗΗ  ΘΘ  ΕΕ  ΙΙ  ΑΑ  ΣΣ  
γγιιαα  ττηηνν  ««ΠΠρροομμήήθθεειιαα  σσκκυυρροοδδέέμμααττοοςς»»  

  
 
 

Ποσό σύμβασης χωρίς ΦΠΑ:                                                           54.323,50€ 
(πενήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια είκοσι τρία ευρώ και πενήντα λεπτά)  
 
Ποσό σύμβασης με ΦΠΑ:                                                                           67.361,14€ 
(εξήντα επτά χιλιάδες τριακόσια εξήντα ένα ευρώ και δέκα τέσσερα 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. Γεώργιος Παναγιωτάκης του Κων/νου, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας ΜΠΕΤΟΝ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Ι.Κ.Ε., με έδρα το Αρκαλοχώρι (ταχ. δ/νση: Αρκαλοχώρι - Τ.Κ. 70300, 
τηλ.: 28910-22860, email: info@betonpanagiotakis.gr), με Α.Φ.Μ.: 800658580 της 
Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, που θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα σύμβαση, “Ανάδοχος’’ ή 
“Προμηθευτής”, 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 
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προστασίας των ΤΚ Σκινιά, Καραβάδου, Δεματίου, Καστελλιανών και Γαρίπας της Δ.Ε. 
Αρκαλοχωρίου. 

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. 27/2019 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

9. Τη με αρ. 566/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ : 7Ν1ΒΩΚ6-ΓΝΓ) που θα 
βαρύνει τον Κ.Α. 64-6662.005 του προϋπολογισμού για το οικ. έτος 2019 του Δήμου 
Μινώα Πεδιάδας. 

10. Το με αρ.πρωτ.:10819/01-08-2019 πρωτογενές αίτημα ποσού 67.999,11€ και ΑΔΑΜ: 
19REQ005378970.  

11. Τη με αριθμ. 84/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (με ΑΔΑ : ΨΦ9ΞΩΚ6-01Ψ) 
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. 11352/14-08-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005440756) αναλυτική διακήρυξη. 
13. Τη με αρ. πρωτ. 11376/16-08-2019 πρόσκληση υποβολής προσφορών. 
14. Την αρ. 93/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 

πρακτικό διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της αναφερόμενης προμήθειας και 
ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία ΜΠΕΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Ι.Κ.Ε. 

 
ααννααθθέέττεειι  

 
στο δεύτερο των συμβαλλομένων την εκτέλεση της προμήθειας που αφορά στην 
«Προμήθεια σκυροδέματος», 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. 27/2019 μελέτης της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.  
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που περιγράφονται στις 
επόμενες παραγράφους. 
 
ΑΡΘΡΟ 1 – Αντικείμενο 
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί η προμήθεια σκυροδέματος κατηγορίας 
C16/20, με στόχο την αποκατάσταση ζημιών που 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.  
Τα παραδοτέα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στη 
σχετική μελέτη. 
 
ΑΡΘΡΟ 2 – Χρόνος, Τόπος, Τρόπος Παράδοσης - παραλαβής 
1. Χρόνος παράδοσης - παραλαβής: 
Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της σύμβασης ορίζεται η 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).  
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Η παράδοση της προμήθειας θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου και 
σε σημεία που θα υποδείξουν οι υπηρεσίες του Δήμου, εντός πάντα των ορίων αυτού. Ο 
ανάδοχος προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίζει τα είδη μέσα σε πέντε (5) το πολύ 
ημέρες από την ειδοποίησης του. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί τις υπηρεσίες 
για την υποδοχή των ειδών, για την ημερομηνία και ώρα που προτίθεται να παραδώσει τα 
είδη, τουλάχιστον δύο (2) ημέρες νωρίτερα. Ως προς τις λοιπές λεπτομέρειες του χρόνου 
παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 
4412/2016. 
Αν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης 
ή αν λήξει ο παραταθείς χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα συμβατικά είδη, ο προμηθευτής 
κηρύσσεται έκπτωτος. Σε περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, χωρίς 
υπαιτιότητα του αναδόχου, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση 
παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν. 4412/2016. 
 
2.Τρόπος, Τόπος παράδοσης – παραλαβής: 
Ο δεύτερος των συμβαλλομένων οφείλει να παραδώσει τα αναφερόμενα είδη ως 
περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη της μελέτης. Συγκεκριμένα: 
α) ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη μεταφορά του 
σκυροδέματος στα σημεία που θα υποδείξει η Υπηρεσία, με δικά του μεταφορικά μέσα.  
β) ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει σε λήψη δειγμάτων (παρουσία του εκάστοτε 
τοπικού προέδρου ή του αρμόδιου αντιδημάρχου) και σε εργαστηριακή εξέτασή τους, ανά 
200m3 του υπό προμήθεια είδους, προκειμένου να γίνεται ενδελεχής ποιοτικός έλεγχος. Τα 
αποτελέσματα των υπ΄ όψη δοκιμών θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία, με ακριβή στοιχεία 
των θέσεων και του είδους των δοκιμών. Όλες οι δαπάνες για τους παραπάνω ελέγχους 
καταβάλλονται από τον Ανάδοχο.  
γ) ο ανάδοχος υποχρεούται, για κάθε παράδοση που θα πραγματοποιεί, να προβαίνει σε 
ζύγιση του οχήματος μεταφοράς, πριν και μετά τη φόρτωση του υλικού. Τα αποτελέσματα 
της ζύγισης θα συνοδεύουν το δελτίο αποστολής και θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
του.    
δ) ο ανάδοχος υποχρεούται, για κάθε ποσότητα σκυροδέματος να καταθέτει ιδιαίτερο 
πίνακα - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (βλέπε Παράρτημα παρούσας σύμβασης), που θα συνοδεύει 
το δελτίο αποστολής και θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του, όπου θα καταγράφονται τα 
εξής τουλάχιστον στοιχεία: 
- Ο χαρακτηριστικός αριθμός του δελτίου αποστολής 
- Η ημερομηνία και ο αριθμός του οχήματος 
- Η τοποθεσία παράδοσης 
- Η ποσότητα σκυροδέματος σε κυβικά μέτρα 
- Η χαρακτηριστική αντοχή (σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή) 
Ο παραπάνω πίνακας θα πρέπει να φέρει την υπογραφή του εκάστοτε τοπικού προέδρου ή 
του αρμόδιου αντιδημάρχου. 
ε) πριν την έκδοση του πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής θα πρέπει να 
υποβληθούν στην επιτροπή παραλαβής, αντίγραφα όλων των παραπάνω αναφερομένων 
στοιχείων και να ακολουθηθεί η αναφερόμενη στο άρθρο 208 του Ν.4412/2016, διαδικασία. 
στ) Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις 
στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που 
έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.  
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ΑΡΘΡΟ 3 – Οικονομικό Αντικείμενο Προμήθειας 
Το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης προκύπτει από την οικονομική προσφορά του 
αναδόχου, όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα. 

 

CPV Είδος / 
περιγραφή 

Ποσότητα 
m3 

Προσφερόμενη 
τιμή μονάδος 

Δαπάνη ΦΠΑ 24% Συνολική 
Αξία 

44114100-3 Σκυρόδεμα 
C16/20 913 59,50€/ m3 54.323,50€ 13.037,64€ 67.361,14€ 

 
Η προσφερόμενη τιμή μονάδος θα παραμείνει σταθερή σε όλη την διάρκεια της παρούσας 
σύμβασης και δεν υπόκειται σε καμιά μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία.  
Στην προσφερόμενη τιμή / κυβικό μέτρο συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη σταλίας των 
οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλες), σύμφωνα με τον Κανονισμό 
Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και την Δ14/50504/ΦΕΚ 537/1-5-2002 Απόφαση Υπουργού 
Ανάπτυξης Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.  
 
ΑΡΘΡΟ 4 - Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ο ανάδοχος κατάθεσε το αρ. 4211/08-10-2019 
γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης υπέρ του Δήμου, εκδόσεως του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων , ποσού 2.716,18€, ίση με το πέντε τοις εκατό (5%) του 
συνολικού ποσού της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α. Επίσης, κατ’ εφαρμογή της με αρ. 17 
(Δ17γ/09/154/ΦΝ 437/21-9-2010) Εγκυκλίου του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & 
Δικτύων, επιβεβαιώθηκε η γνησιότητα της παραπάνω εγγύησης. 
Η εγγυητική επιστολή που ισχύει για την καλή εκτέλεση των όρων της προμήθειας και έχει 
διάρκεια ως απαιτείται, θα επιστραφεί στον ανάδοχο, μόνον όταν ολοκληρωθεί η 
προμήθεια και οι λοιποί όροι του συμφωνητικού. 
 
ΑΡΘΡΟ 5 - Χρηματοδότηση  της σύμβασης – Πληρωμή -Κρατήσεις 
Η χρηματοδότηση της προμήθειας 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-
6662.005 και έχει εκδοθεί η αρ. 566/2019 απόφαση ανάληψης δαπάνη (ΑΔΑΜ: 
19REQ005378970). 
 
Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016, 
ύστερα από προσκόμιση όλων των νομίμων παραστατικών (δελτία αποστολής – τιμολόγια) 
και αφού προηγηθεί η παραλαβή του από την αρμόδια ορισμένη Επιτροπή παραλαβής, 
όπως έχει ορίζεται με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μινώα Πεδιάδας. 
Η προμήθεια θα εκτελεστεί τμηματικά χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.  
Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, χαρτόσημα, έξοδα ποιοτικών ελέγχων, 
οι νόμιμες κρατήσεις καθώς και η δαπάνη δημοσίευσης της προκήρυξης (σύμφωνα με το 
άρθρο 46 του Ν. 3801/2009), ενώ ο Φ.Π.Α βαρύνει το Δήμο. 
 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
α. Παραδόθηκαν οι ποσότητες των ειδών σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην πρόσκληση. 
β. Παραλήφθηκαν οι ποσότητες των ειδών οριστικά. 
γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 
τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
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δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από 
τη σύμβαση.  
 
ΑΡΘΡΟ 6 – Ελαττωματικό προϊόν , Έκπτωση αναδόχου 
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει στον έλεγχο της ποιότητας των 
παραδοθέντων υλικών με δειγματοληπτικούς ελέγχους. Η επιτροπή παραλαβής μπορεί να 
λαμβάνει δείγματα από τα παραδοτέα υλικά ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το 
αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του Κράτους. Το κόστος των 
ελέγχων θα βαρύνει τον ανάδοχο. 
Αν ο ανάδοχος καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλου είδους, κηρύσσεται 
έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.  
Για οποιαδήποτε αμέλεια του αναδόχου σχετικά με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του 
έχουν εφαρμογή οι σχετικές παραπάνω αναφερόμενες διατάξεις. Η αναθέτουσα αρχή 
διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο με όλες τις σχετικές συνέπειες 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
ΑΡΘΡΟ 7 –Διάφορες ρυθμίσεις – Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο 
Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την 
εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο 
Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους 
κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα Διακήρυξη έχουν εφαρμογή οι 
διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και οι λοιπές διατάξεις 
που αναφέρονται στη σχετική διακήρυξη και στην παρούσα . 
 
Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 
του Ν.4412/2016: 
- η με αριθ.  27/2019 μελέτη Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που περιλαμβάνει τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τη σχετική διακήρυξη . 
- η προσφορά του αναδόχου  
 
Το κείμενο της παρούσας σύμβασης αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο 
συμβαλλόμενους που υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτής, από τα οποία τρία 
(3) παρέμειναν στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας και ένα (1) έλαβε ο ανάδοχος προμηθευτής.  
Η σύμβαση αυτή, τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής του παρόντος. 
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