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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 

ΑΦΜ  099285315 

                  Θραψανό,  27/10/2020 

                  Αρ. πρωτ. οικ.    16385  

 

ΣΥΜΒΑΣΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   

(μίσθωσης μηχανημάτων έργου)  

για τη  «Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας» 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: Είκοσι τέσσερεις  χιλιάδες πεντακόσια τριάντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά  

(24.539,60 €) με  Φ.Π.Α. 24% 

 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας,  σήμερα την 27
η
 Οκτωβρίου 2020,  οι 

παρακάτω  συμβαλλόμενοι:  

1.  Ο Εμμανουήλ Φραγκάκης,  Δήμαρχος,  που εκπροσωπεί νόμιμα το ΔΗΜΟ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ, με ΑΦΜ : 

099285315, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, έδρα: Ευαγγελισμός Πεδιάδας  και 

2. Ο Νικόλαος Μητσόπουλος  του Τηλεμάχου, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας “ΑΦΟΙ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.”  με 

ΑΦΜ: 081788217, Δ.Ο.Υ. : Ηρακλείου, με έδρα : Σινδωνία Ψαρής Φοράδας Βιάννου, Τ.Κ. 70004,  τηλ. 28950 

61240, κιν. 6944 265895 
                                 

συμφώνησαν και  συναποδέχθηκαν  τα  ακόλουθα: 
 

Ο μεν πρώτος, με την ιδιότητά του κι έχοντας υπόψη του: 

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 και ειδικότερα των άρθρων 116,118,120,199,376,379 «Δημόσιες συμβάσεις 

έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α'): Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες. 

6. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τεύχος Α'). 

7. Την με αρ.31/2020 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ ΩΕ07ΩΚ6-ΗΙΙ) για την ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού 

έτους 2020, ως και τη με αρ.πρ. 3634/15-05-2020 (ΑΔΑ: 97Z9OΡ1Θ-1NΣ) εγκριτική Απόφαση ελέγχου της 

Συντονίστριας Αποκ/μένης Διοίκησης Κρήτης. 

8. Την αναγκαιότητα του Δήμου για την εν λόγω υπηρεσία . 

9. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις προερχόμενες από Κ.Α. 2010ΕΠ00200006 της ΣΑΕΠ 002 (σύμφωνα με την με αρ. 

πρωτ. 146588/13-7-2020 Απόφαση Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης Περιφέρειας Κρήτης (ΑΔΑ : 6Ζ8Ο7ΛΚ-4ΒΛ)  

όσον αφορά το Υποέργο(νέο): “Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας”) που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό 

του Δήμου οικ.έτους 2020 υπό τον κωδικό Κ.Α. 64-6262.007. 

10. Τη με αρ. 34/2020 σχετική μελέτη που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. 

11. Την έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος με αρ. πρωτ. 15049/07-10-2020 & με αριθμό ΑΔΑΜ : 20REQ007497974 

2020-10-19.  

12. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 15714/19-10-2020 τεκμηριωμένο αίτημα Δημάρχου, για την εν λόγω δαπάνη.  

13. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί (α) η υπ’ αριθ. 701/2020 Απόφαση  

ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ : 20REQ007497974 & ΑΔΑ :6ΤΑΞΩΚ6-2ΑΠ) και (β)η βεβαίωση του Προϊσταμένου 

της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω πρότασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου 

ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο 

Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α:  Α/701. 

14. Την με αρ. πρωτ. 15773/20-10-2020 έγγραφη πρόσκληση του Δήμου μας, ως και τα δικαιολογητικά που 

κατέθεσε συνημμένα η εταιρεία “ΑΦΟΙ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.“ με την αρ. πρωτ. 16373/27-10-2020 οικονομική 

της προσφορά, συνολικής προσφερόμενης αξίας 19.790,00 € χωρίς ΦΠΑ, ήτοι δαπάνη 24.539,60 € με το ΦΠΑ 

24% . 

15. Τη με αρ. 18882/16383/27-10-2020 Απόφαση Δημάρχου “Απευθείας ανάθεση & έγκριση τεχνικών 

προδιαγραφών για την υπηρεσία μίσθωσης μηχανημάτων έργου για την «Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας» ” με 
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ΑΔΑΜ : 20AWRD007546685 2020-10-27 &  ΑΔΑ : 6Λ5ΩΩΚ6-ΝΝ4, 

16. Τη με αρ.πρωτ. 16384/27-10-2020 πρόσκλησης υπογραφής σύμβασης  

 

αναθέτει 

 

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων, ο οποίος στο εξής θα καλείται «Εκμισθωτής», τη μίσθωση τριών (3) 

μηχανημάτων έργου , με τους ακόλουθους όρους : 

 

Άρθρο 1 

Σκοπός – αντικείμενο 

Σκοπός της παρούσας σύμβασης αποτελεί η μίσθωση από τον εκμισθωτή τριών (3) μηχανημάτων έργου :  

 ένα διαμορφωτήρα γαιών με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ-70906   και  

 ένα εκσκαφέα με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ-61693   και  

 ένα φορτηγό αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΗΚΟ -3010  ,  

τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για πρόληψη 

καταστροφών από θεομηνίες, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη με αρ. 34/2020 σχετική μελέτη της Δνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών .  

Η συντήρηση αγροτικής οδοποιίας θεωρείται επιβεβλημένη για την πρόληψη καταστροφών από θεομηνίες 

(χειμερινές ορμητικές βροχοπτώσεις).  

Ο τόπος εκτέλεσης εργασιών ορίζεται επί αγροτικής οδοποιίας εντός της έκτασης των διοικητικών ορίων του Δήμου 

Μινώα  Πεδιάδας . 

 

Άρθρο 2 

Διάρκεια μίσθωσης 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 6 (έξι) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης . 

 

Άρθρο 3 

Ποσό μίσθωσης & τρόπος καταβολής ποσού μίσθωσης 

Σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του εκμισθωτή, η συνολική δαπάνη ανέρχεται: 

 

CPV : 45520000-8 : Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με χειριστή 

1 Διαμορφωτής γαιών (Grader) 46,50 ώρα 160 7.440,00 €

2 Εκσκαφέας 47,50 ώρα 140 6.650,00 €

3 Φορτηγό Αυτοκίνητο 47,50 ώρα 120 5.700,00 €

19.790,00 €

4.749,60 €

24.539,60 €

ΦΠΑ 24%:

Προσφερόμενο Τελικό σύνολο με ΦΠΑ 24%:

Είδος  Μηχανήματος
Προσφερόμενη 

Τιμή μονάδας (€)

Προσφερόμενη 

Δαπάνη (€)
α/α

Μονάδα 

μέτρησης
Ποσότητα

Προσφερόμενο Σύνολο χωρίς ΦΠΑ:

 
 

Ολογράφως :  Είκοσι τέσσερεις  χιλιάδες πεντακόσια τριάντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά με  Φ.Π.Α. 24% 

 (24.539,60 €)  

 

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 εκμισθωτή και 

προσφέρεται σε άριστη κατάσταση για χρήση. Οποιαδήποτε βλάβη υποστεί το μηχάνημα, βαραίνει τον 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. 
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Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί συνολικά ή τμηματικά, ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης της 

σύμβασης, από την αρμόδια υπηρεσία και θα καταβάλλεται το ποσό που αντιστοιχεί στις παραδοτέες υπηρεσίες 

όπως προκύπτει από το τιμολόγιο Π.Υ. αναδόχου και προϋπολογισμό της προσφοράς για το χρονικό διάστημα που 

έχει οριστεί σχετικά, συνάπτοντας και το σχετικό Πρωτόκολλο παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής . 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017) καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που 

τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Το συμβατικό τίμημα είναι σταθερό και αμετάβλητο και δεν επιδέχεται αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση.  

Ο ανάδοχος της υπηρεσίας   βαρύνεται με της νόμιμες κρατήσεις κατά της ισχύουσες διατάξεις. 

Ο Φ.Π.Α. βαραίνει την αναθέτουσα αρχή . 

 

Η συνολική δαπάνη της υπηρεσίας προβλέπεται στον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2020, υπό τον Κ.Α. 64-

6262.007, με τη χρηματοδότηση να προέρχεται από τη ΣΑΕΠ 002 με Κ.Α. 2010ΕΠ00200006 (σύμφωνα με την με αρ. 

πρωτ. 146588/13-7-2020 Απόφαση Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης Περιφέρειας Κρήτης (ΑΔΑ : 6Ζ8Ο7ΛΚ-4ΒΛ)  όσον 

αφορά το Υποέργο(νέο): “Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας”).  

 

Η παρακολούθηση και παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών, γίνεται από την επιτροπή της παραγράφου 11.δ 

του άρθρου 221 Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 219 του ως άνω νόμου. Κατά την 

διαδικασία  παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος. 

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. 

 

Άρθρο 4 

Υποχρεώσεις αναδόχου 

Α. Το κάθε μηχάνημα έργου θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό που ορίζεται στο άρθρο 1  της 

παρούσας και της Ε.Σ.Υ. της παρούσας μελέτης :  προσδιορίζεται αποκλειστικά για Συντήρηση Αγροτικής 

Οδοποιίας  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 .  

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 ισχύη, κατά την εκτέλεση των εργασιών που 

αναφέρονται στην παρούσα, την απαιτούμενη από το νόμο άδεια. 

 

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε πέντε (5) όμοια αντίτυπα και υπογράφεται όπως παρακάτω. 

 

 

Οι συμβαλλόμενοι 

 

 

          Για το Δήμο Μινώα Πεδιάδας 

                      Ο Δήμαρχος 

                 Για την ανάδοχο  

                  «ΑΦΟΙ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.» 

 

 

             Εμμανουήλ Φραγκάκης                 Νικόλαος Μητσόπουλος 
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