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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 
ΑΦΜ : 099285315 

Ημερομηνία: 
Αρ. πρωτ.: 

 11/10/2022 
οικ.  19.191 

  
ΣΣ  ΥΥ  ΜΜ  ΒΒ  ΑΑ  ΣΣ  ΗΗ      ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΑΑΣΣ  

“Καθαρισμός Ρεμάτων” 
((ΑΑρρ..  ΜΜεελλ..  2277//22002222)) 

 
Ποσό σύμβασης με ΦΠΑ 24 % (αριθμητικώς) :  268.683,20 €   

( ολογράφως : Διακόσιες Εξήντα οκτώ  χιλιάδες Εξακόσια Ογδόντα τρία  ευρώ και είκοσι λεπτά ) 
  

Σήμερα, στο Θραψανό, στα γραφεία του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, οι κατωτέρω υπογράφοντες: 
 
1.  Ο Εμμανουήλ Φραγκάκης, Δήμαρχος, που εκπροσωπεί νόμιμα το ΔΗΜΟ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ (“Αναθέτουσα 
Αρχή”), με ΑΦΜ: 099285315, ΔΟΥ: Ηρακλείου, με έδρα τον Ευαγγελισμό Πεδιάδας, τηλ.: 28913-40300,   και 
  
2. Ο Νικόλαος Μητσόπουλος του Τηλέμαχου, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας ‘ΑΦΟΙ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.’, με 
έδρα Σινδονία Ψαρής Φοράδας Βιάννου, ΑΦΜ: 081788217, ΔΟΥ: Ηρακλείου, τηλ. 28950 61240 , 6944.265.895, 
που θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα σύμβαση, “Ανάδοχος’’ . 
 
Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους, ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, 
 

ΕΕΧΧΟΟΝΝΤΤΑΑΣΣ  ΥΥΠΠΟΟΨΨΗΗ::    
  

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ιδιαιτέρως τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ. 2γ και 32Α του Ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 32 “Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)”  της παρ.2γ του Ν.4412/2016  όπως ισχύει και του άρθρου 
32Α “Ρύθμιση ζητημάτων προσφυγής σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
του Ν.4412/2016”. 

3. Τη με αρ. 27/2022 σχετική μελέτη που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. 
4. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις προερχόμενες από ΠΔΕ : ΣΑΕ 871 , σύμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα . 
5. Τη με αριθμ.  953/2022 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (αρ. πρωτ. 49836/28-04-2021 

, ΑΔΑ: 66ΓΙ46ΜΤΛΠ-ΨΕΟ) ‘’Έγκριση Ένταξης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των 
συνοδών τους τεχνικών έργων, γεφύρωσης και υδραυλικών έργων, του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, 
Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 6ης – 7ης Νοεμβρίου 2020» 
στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021, στη ΣΑΕ 871 (κωδικός έργου 2021ΣΕ87100010) με 
συνολικό προϋπολογισμό 2.000.000,00€. (με συνολική διατιθέμενη πίστωση για το έτος 2021 : 450.000,00€ 
και για το έτος 2022 :  1.550.000,00€) . 

6. Τη με αρ. πρωτ. 123109/12-05-2021 (ΨΓ1Φ465ΧΘΞ-ΓΡΝ) Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών: “Έγκριση δέσμευσης ποσού δύο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000,00€) συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2021ΣΕ87100010 της ΣΑΕ 871 του Π.Δ.Ε., 
διάθεσης ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασή της στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας για την υλοποίηση του έργου 
«Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους τεχνικών έργων, γεφύρωσης και 
υδραυλικών έργων, του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, που επλήγη από τη 
φυσική καταστροφή της 6ης – 7ης Νοεμβρίου 2020»”. 

7. Τη με αρ. ΑΑ-710/9.570/9-6-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΣΛΤΩΚ6-ΓΤ6) που βαρύνει τον 
Κ.Α. 64-6279.001 του προϋπολογισμού για το οικ. έτος 2022 του Δήμου Μινώα Πεδιάδας .  

8. Την έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος με αριθμό ΑΔΑΜ :  22REQ010724259. 
9. Τη με αρ. 166/2022 (ΑΔΑ:Ψ5ΔΦΩΚ6-23Χ) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μινώα Πεδιάδας  περί 

έγκρισης των όρων διαπραγμάτευσης. 



ΑΔΑ: ΨΣ39ΩΚ6-Β7Ω



Σελίδα -2- 

 

10. Τη με αρ. πρωτ. 12606/14-7-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010936257) πρόσκληση υποβολής προσφοράς . 
11. Το από 27/07/2022 Πρακτικό της Επιτροπής διαπραγμάτευσης . 
12. Τη με αρ.  252/2022 (ΑΔΑ: Ψ0ΣΘΩΚ6-3ΗΨ, ΑΔΑΜ:  22AWRD011399708) Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό διαπραγμάτευσης και κατακύρωσης της αναφερόμενης 
υπηρεσίας . 

13. Το με αρ. πρωτ. 16771/9-9-2022 έγγραφο που αφορά στην κοινοποίηση της αρ. 252/2022 Απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. 

14. Τη με αρ. πρωτ. 17757/23-9-2022 πρόσκληση υπογραφής σύμβασης . 
 

Ότι ο ανάδοχος κατέθεσε το υπ’ αριθ. 12078/26-9-2022 Γραμμάτιο Συστάσεως Παρακαταθήκης του Ταμείου  
Παρακαταθηκών και Δανείων Ηρακλείου Κρήτης, ποσού 7.290,32 ευρώ, για την καλή εκτέλεση των όρων του 
παρόντος συμφωνητικού . 
 

ΑΑΝΝΑΑΘΘΕΕΤΤΕΕΙΙ::    
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η παρεχόμενη υπηρεσία μέσω μίσθωσης μηχανημάτων έργου: 
«Καθαρισμός Ρεμάτων», με τους οικονομικούς όρους της προσφοράς του αναδόχου, με συνολική δαπάνη 
προϋπολογισμού μελέτης 269.995,12 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει και κατά τα παρακάτω ειδικότερα οριζόμενα, σύμφωνα με τους όρους της 
Πρόσκλησης  και των λοιπών τευχών. 

Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους επόμενους ειδικότερους όρους :  
 
ΑΡΘΡΟ 1 : Αντικείμενο 
Αποτελεί η εκτέλεση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού υδατορεμάτων στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου 
Μινώα Πεδιάδας.  
Η Περιφέρεια Κρήτης (Κύριος του Έργου) στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει ο καθαρισμός και η αστυνόμευση 
ρεμάτων και απαλλοτριωμένων χώρων παρά τα ρέματα, σύμφωνα με το άρθρο 186, παρ. ΙΙ, Τομέας ΣΤ’, 
περίπτωση 15 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’), σε συνεργασία με το Δήμο Μινώα Πεδιάδας (Φορέας Υλοποίησης 
του Έργου), προχώρησαν στην υπογραφή της με αρ. πρωτ. 3725/18-3-2022 Προγραμματικής Σύμβασης (ΑΔΑ 
:94ΗΑΩΚ6-2Κ4), προκειμένου για την υλοποίηση της πράξης .  
Σχετικά, αναφέρεται η με αρ.πρωτ. 178541/17-8-2022 Απόφαση Ορισμού εκπροσώπων της Περιφέρειας Κρήτης 
στην παρακολούθηση της ανωτέρω Προγραμματικής σύμβασης.  
 
Τα συμβαλλόμενα μέρη προχώρησαν στην υπογραφή της, έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις ( του 
Ν.4412/2016 ,του  Ν.3852/2010 και του Ν.3463/2006 ιδιαίτερα τις διατάξεις του άρθρου 100)  ως και : 
(1) την υπ’ αριθμό 316/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μινώα Πεδιάδας (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, 
ΑΔΑ: Ω0ΦΔΩΚ6-6ΛΨ) και 
(2) την υπ’ αριθμό 7181/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης (ΑΔΑ: Ω5987ΛΚ-ΜΘΝ) . 
 

ΑΡΘΡΟ 2 :  Χρηματοδότηση  
Η χρηματοδότηση της σύμβασης προέρχεται από πιστώσεις προερχόμενες από ΠΔΕ : ΣΑΕ 871 , σύμφωνα με τα 
παρακάτω αναφερόμενα : 
1. Τη με αριθμ.  953/2022 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (αρ. πρωτ. 49836/28-04-2021 , 
ΑΔΑ: 66ΓΙ46ΜΤΛΠ-ΨΕΟ) ‘’Έγκριση Ένταξης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των 
συνοδών τους τεχνικών έργων, γεφύρωσης και υδραυλικών έργων, του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακής 
Ενότητας Ηρακλείου, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 6ης – 7ης Νοεμβρίου 2020» στο Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021, στη ΣΑΕ 871 (κωδικός έργου 2021ΣΕ87100010) με συνολικό προϋπολογισμό 
2.000.000,00€. (με συνολική διατιθέμενη πίστωση για το έτος 2021 : 450.000,00€ και για το έτος 2022 :  
1.550.000,00€) . 
2. Τη με αρ. πρωτ. 123109/12-05-2021 (ΨΓ1Φ465ΧΘΞ-ΓΡΝ) Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών: “Έγκριση δέσμευσης ποσού δύο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2021ΣΕ87100010 της ΣΑΕ 871 του Π.Δ.Ε., διάθεσης 
ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασή της στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας για την υλοποίηση του έργου 
«Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους τεχνικών έργων, γεφύρωσης και 
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υδραυλικών έργων, του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, που επλήγη από τη 
φυσική καταστροφή της 6ης – 7ης Νοεμβρίου 2020»”. 
 
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α. 64-6279.001 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του 
Δήμου Μινώα Πεδιάδας .  
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ.  9.570/9-6-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
(ΑΔΑ: 6ΣΛΤΩΚ6-ΓΤ6) για το οικονομικό έτος 2021 και έλαβε α/α ΑΑ-710 καταχώρησης  στο μητρώο 
δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα Δήμου Μινώα Πεδιάδας.  
Η έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος έλαβε αριθμό ΑΔΑΜ : 22REQ010724259 . 
 
ΑΡΘΡΟ 3 :  Οικονομικό Αντικείμενο 
Το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης προκύπτει από την οικονομική προσφορά του αναδόχου, όπως 
αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα :  

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

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ    
(€)

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ (€)

1 Ισοπεδωτής -Διαμορφωτής γαιών (grader) 72,50 ΩΡΑ 600 43.500,00 €

2
Εκσκαφέας - φορτωτήs , τροχοφόρος, τύπου 
JCB

76,00 ΩΡΑ 640 48.640,00 €

3
Εκσκαφέας (τσάπα) βαρύς , ελαστιχοφόρος ή 
ερπυστριοφόρος 

78,00 ΩΡΑ 560 43.680,00 €

4
Φορτωτής ελαστιχοφόρος ή 
ερπυστριοφόρος

71,00 ΩΡΑ 580 41.180,00 €

5 Φορτηγό Αυτοκίνητο , χωριτ. 12-18 m³ 64,00 ΩΡΑ 620 39.680,00 €

216.680,00 €

52.003,20 €

268.683,20 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΗΣ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 24% (€) 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΗΣ (€) ΜΕ ΦΠΑ 24 %
 

 
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 –φορτοεκφόρτωση-μεταφορά του, όλες οι δαπάνες συντήρησης και τα 
ελαιολιπαντικά - ορυκτέλαια καθώς και κάθε ζημιά ή φθορά που μπορεί να προκύψει κατά την διάρκεια της 
παρεχόμενης εργασίας .  
Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμής .  
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 τεχνικών χαρακτηριστικών 
και δυνατοτήτων για να καλυφθούν οι ανάγκες της Υπηρεσίας και γενικότερα και ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να βρίσκεται σε συνεχή ετοιμότητα. 
 
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Η δαπάνη ΦΠΑ 24 % βαρύνει τον κύριο του έργου . 
Στο  χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόμο. 
 
ΑΡΘΡΟ 4 :  Χρόνος, Τόπος, Τρόπος Παράδοσης - παραλαβής 
Η εκτέλεση της υπηρεσίας αρχίζει από την επόμενη ημέρα υπογραφής της παρούσας . 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 12 (δώδεκα)  μήνες , από την υπογραφή της σύμβασης . 
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της 
διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου 
χωρίς αύξηση οικονομικού αντικειμένου . 
 



ΑΔΑ: ΨΣ39ΩΚ6-Β7Ω



Σελίδα -4- 

 

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά τα αγαθά που 
παραδόθηκαν, όταν αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές ή 
νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και όταν αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά 
τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.  
 
ΑΡΘΡΟ 5 : Παραδοτέα 
Οι εργασίες που προβλέπονται αφορούν στην εκτέλεση εργασιών καθαρισμού υδατορεμάτων στις Δημοτικές 
Ενότητες του Δήμου Μινώα Πεδιάδας στο πλαίσιο παροχής υπηρεσίας ώστε αυτά να λειτουργήσουν 
ανεμπόδιστα για την απορροή των ομβρίων υδάτων και να μειωθούν οι κίνδυνοι από ενδεχόμενη εκδήλωση 
πλημμυρικών φαινομένων. 
Οι εργασίες που περιλαμβάνονται αναφέρονται στην απομάκρυνση των μπαζών και στην άρση των προσχώσεων 
από την κοίτη των ρεμάτων (προϊόντα εκσκαφών, μπάζα, αστικά απόβλητα, κλαδιά, κορμοί δέντρων, ογκώδη 
αντικείμενα κλπ) καθώς και στη μεταφορά τους για απόθεση σε κατάλληλους αδειοδοτημένους χώρους, π.χ. 
Χ.Υ.Τ.Α. Η παράπλευρη απόθεση των υλικών αυτών στις όχθες ή οπουδήποτε αλλού στο ρέμα, δεν επιτρέπεται. 
Προβλέπεται επίσης ο καθαρισμός των ρεμάτων από αυτοφυή βλάστηση ήτοι καλάμια, θάμνοι, δέντρα με μικρή 
διατομή κορμού και λοιπή βλάστηση η οποία δυσχεραίνει τη ροή του νερού και μειώνει την ενεργή διατομή του 
ρέματος. 
Τέλος προβλέπεται ο καθαρισμός από μπάζα και η άρση των προσχώσεων, με οποιοδήποτε μέσο (χειρωνακτικά 
ή και με μηχανική υποβοήθηση), των υφιστάμενων κιβοτοειδών, σωληνωτών κλπ οχετών, διαμέσω των οποίων 
τα όμβρια οδηγούνται στα υδατορέματα. 
Οι θέσεις παρέμβασης θα καθορίζονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, σύμφωνα με την 
συμβάσεις παροχής υπηρεσίας, όπου απαιτηθεί, εντός των διοικητικών ορίων εκάστης Δημοτικής Ενότητας. 
 
Από την εκτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης και της φύσης των απαιτούμενων εργασιών και επιπλέον λόγω 
σποραδικότητας και του επείγοντος δεν είναι δυνατόν να επιμετρηθούν με μονάδες διαφορετικές από τον χρόνο 
απασχόλησης, προϋπολογίστηκαν ενδεικτικά οι απαιτούμενες ώρες ανά τύπο μηχανήματος, όπως αναφέρονται 
στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας .  
Οι  εργασίες θα εκτελούνται κατόπιν αρμόδιας και  επιτόπου εντολής  . 
 
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την  Δνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών Δ. Μινώα Πεδιάδας) η οποία και θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο (Οικονομική 
Επιτροπή Δ. Μινώα Πεδιάδας) για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων 
της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων 
λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και 
παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή που συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και 
την περ. δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο 
Παράρτημα Ι  της Πρόσκλησης .  
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, 
μπορεί δε να καλείται να παραστεί και  εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η 
επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι 
απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την 
παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην οικία πρόσκληση. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.  
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της 
συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών 
ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής 
διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 
25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 
218 του ν. 4412/2016 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία 
που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 
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Ο Ανάδοχος εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα  στην Αναθέτουσα Αρχή ότι, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης τις υποχρεώσεις του 
που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που 
έχουν θεσπιστεί 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’(και  του ν. 4412/2016).  Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από 
τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους . 
 
ΑΡΘΡΟ 6 : Διάφορες ρυθμίσεις – Δικαστική Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο 
Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα από το θεσμικό πλαίσιο που αναφέρεται στα 
Έγγραφα της Σύμβασης.   
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της 
Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του 
άρθρου 205Α του ν. 4412/2016 . Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται 
υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της 
σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η 
τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν 
σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 
 
ΑΡΘΡΟ 7 : Συμμόρφωση με τον Κανονισμό ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137)  
Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / General Data Protection Regulation – GDPR) και του Ν. 
4624/2019. Ειδικότερα: 
Α) Ως προς την επεξεργασία από την Αναθέτουσα Αρχή των προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου 
συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων/συνεργατών/δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων του, ισχύουν τα 
παρακάτω: 
Ο Ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και επιτρέπει 
στην Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών, καθώς και 
στην αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην ανταλλαγή 
πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές. 
Η Αναθέτουσα Αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου που είναι 
αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης,  την εκπλήρωση των μεταξύ τους συναλλαγών και την εν γένει 
συμμόρφωσή της με νόμιμη υποχρέωση, σε έγχαρτο αρχείο και σε ηλεκτρονική βάση με υψηλά χαρακτηριστικά 
ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή παρόχους υπηρεσιών στους 
οποίους αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι οποίοι διενεργούν πράξεις 
επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. 
Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, οργάνωση,  
αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων στοιχείων ταυτοποίησης, (β) στοιχείων επικοινωνίας, (γ) 
δεδομένων και πληροφοριών κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, (δ) γενικών πληροφοριών, 
(ε) στοιχείων πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών, (στ) δεδομένων ειδικής 
κατηγορίας, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται από τους όρους εκτέλεσης της σύμβασης, 
σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή στατιστικούς σκοπούς. 
Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των δανειζόντων 
εμπειρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, 
και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς  ή 
ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η 
νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια 
σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. 
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Καθ’ όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα ο Ανάδοχος 
έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού, διαγραφής ή και εναντίωσης 
υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προβλεπόμενες από το νομοθετικό πλαίσιο. 
Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον 
οποίο έχουν συλλεχθεί παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 24 του ν. 4624/2019. 
Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή σε άλλο δημόσιο φορέα 
επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των 
καθηκόντων της ή του τρίτου φορέα στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα και εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 24 του ίδιου νόμου. 
Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας 
Αρχής είναι τα ακόλουθα (email : minoa@minoapediadas.gr , τηλ. 28913 40300)  
 
B) Ως προς την επεξεργασία από τον ανάδοχο προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εκτέλεσης των συμβατικών 
του υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ. Ειδικότερα, ισχύουν τα παρακάτω: 
α) ο ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει 
καταγεγραμμένων εντολών της αναθέτουσας αρχής (υπεύθυνος επεξεργασίας),  
β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική 
υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας,  
γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ,  
δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την 
επεξεργασία,  
ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα κατάλληλα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του 
υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III 
δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων,  
στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες 
που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία,  
ζ) κατ’ επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας (αναθέτουσα αρχή), διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας και 
διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους απαιτεί την 
αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,  
η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της 
συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και διευκολύνει τους 
ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από 
άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.  
ι) Ο εκτελών την επεξεργασία δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς προηγούμενη ειδική 
ή γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας.  
 
ΑΡΘΡΟ 8 : Λοιποί όροι 
Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του ν.4412/2016 
άπαντες οι όροι των Εγγράφων της Σύμβασης που σχετίζονται με την εκτέλεση της παρούσας, καθώς και η με 
αριθ. 27/2022 οικία μελέτη και η προσφορά του Αναδόχου . 
Το κείμενο της παρούσας 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 . 
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Οι συμβαλλόμενοι 
 

Για το Δήμο Μινώα Πεδιάδας 
Ο Δήμαρχος 

 
 

Εμμανουήλ Φραγκάκης 

Για την ανάδοχο εταιρεία 
ΑΦΟΙ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. 

 
 

Νικόλαος Μητσόπουλος 
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