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Σελίδα 2 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

1.1 Πρόσκληση  
O Δήμαρχος Αργοστολίου καλεί τους ιδιοκτήτες οχημάτων – μηχανημάτων για την κατάρτιση 

Μητρώου για την αντιμετώπιση των φαινομένων έκτακτων αναγκών πολιτικής προστασίας που 

προκύπτουν μετά από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, καταπτώσεις, κατολισθήσεις πυρκαγιές 

κλπ., στο Δήμο Αργοστολίου για το χρονικό διάστημα 1/1/2022 έως 31/12/2022. 

 

1.2 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 

Πόλη ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 28100 

Τηλέφωνο 2671360154 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  oikonomiki.epitropi@argostoli.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες  

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.argostoli.gov.gr 

  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι   o  Δήμος και ανήκει στην  Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ) 

   

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α)  Τα έγγραφα της πρόσκλησης  είναι διαθέσιμα   για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν  πρόσβαση στη 

διεύθυνση     http://www.argostoli.gov.gr/ 

β)  Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : την προαναφερθείσα διεύθυνση της παραγράφου 1.2. 

  

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή εργασιών αντιμετώπισης των φαινομένων έκτακτων αναγκών 

πολιτικής προστασίας που προκύπτουν μετά από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, καταπτώσεις, 

κατολισθήσεις πυρκαγιές κλπ.   

Συγκεκριμένα ο Δήμος Αργοστολίου θα προβεί σε Κατάρτιση Μητρώου Οχημάτων και μηχανημάτων με 

χειριστή ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, να γίνουν άμεσα οι εργασίες 

αντιμετώπισης των φαινομένων και αποκατάστασης των οδικών δικτύων και των κοινόχρηστων χώρων 

του Δήμου. 

Α/Α ΟΧΗΜΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

1 Διαμορφωτής (ισοπεδωτήρας, GRADER) με ισχύ μέχρι και 150HP 

2 Διαμορφωτής (ισοπεδωτήρας, GRADER) με ισχύ πλέον των 150HP 

3 Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ μέχρι και 100ΗΡ 

4 Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ από 100ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ 

5 Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ πλέον των 150ΗΡ 
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6 Φορτωτής ερπυστριοφόρος με ισχύ μέχρι και 100ΗΡ 

7 Φορτωτής ερπυστριοφόρος με ισχύ από 100ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ 

8 Φορτωτής ερπυστριοφόρος με ισχύ πλέον των 150ΗΡ 

9 Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος με ισχύ μέχρι και 95ΗΡ 

10 Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος με ισχύ από 95ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ 

11 Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος με ισχύ πλέον των 150ΗΡ 

12 Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος με ισχύ μέχρι και 95ΗΡ 

13 Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος με ισχύ από 95ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ 

14 Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος με ισχύ πλέον των 150ΗΡ 

15 Εκσκαφέας - Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ μέχρι και 100ΗΡ 

16 Εκσκαφέας - Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ από 100ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ 

17 Εξάρτημα υδραυλική βραχόσφυρα βάρους μέχρι και 0,36tn 

18 Εξάρτημα υδραυλική βραχόσφυρα βάρους από 0,36tn μέχρι και 1,7tn 

19 Εξάρτημα υδραυλική βραχόσφυρα βάρους πλέον των 1,7tn 

20 Προωθητής (bulldozer) τύπου D4 έως και D6 ή αναλόγου 

21 Προωθητής (bulldozer) τύπου D7 ή αναλόγου 

22 Προωθητής (bulldozer) τύπου D8 ή αναλόγου έως και D10 

23 Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου μέχρι και 6t 

24 Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου από 6tn μέχρι και 11tn 

25 Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου από 11tn μέχρι και 17tn 

26 Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου από 17tn μέχρι και 35tn 

27 Αυτοκίνητο βυτιοφόρο ωφέλιμου φορτίου μέχρι και 6tn 

28 Αυτοκίνητο βυτιοφόρο ωφέλιμου φορτίου από 6tn μέχρι και 17tn 

29 Γερανός με ανυψωτική ισχύ μέχρι και 12tn 

30 Γερανός με ανυψωτική ισχύ από 12tn μέχρι και 30tn 

31 Οδοστρωτήρας με ισχύ μέχρι και 100ΗΡ 

32 Οδοστρωτήρας με ισχύ από 100ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ 

33 Αυτοκίνητο καλαθοφόρο όχημα με ανυψωτική ικανότητα μέχρι και 20m 

34 Αυτοκίνητο καλαθοφόρο όχημα με ανυψωτική ικανότητα πλέον των 20m 

35 
Εκχιονιστικό μηχάνημα-όχημα με διασκορπιστή άλατος & λεπίδα αποχιονισμού ή φρέζα 

αποχιονισμού 

36 Επικαθήμενο μηχανικό σάρωθρο (Σκούπα) με ισχύ μηχανήματος μέχρι 16HP 

37 Επικαθήμενο μηχανικό σάρωθρο (Σκούπα) με ισχύ μηχανήματος πλέον των 16HP 
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38 Γεωργικός Ελκυστήρας (τρακτέρ) 

39 
Εξάρτημα παρελκόμενο ή αναρτώμενο (χορτοκοπτικό, ψεκαστικό, σπόρεας-αλατοδιανομέας, 

λεπίδα, κάδος, σάρωθρο κλπ) 

40 Φορτηγό επικαθήμενο (με πλατφόρμα) 

41 Λεωφορείο μεταφοράς από 20 επιβατών μέχρι και 50 επιβατών 

42 Λεωφορείο μεταφοράς από 4 επιβατών μέχρι και 20 επιβατών 

43 Όχημα μεταφοράς μέχρι και 4 επιβατών 

44 Όχημα μεταφοράς σορών 

45 Όχημα οδικής βοήθειας 

46 Φορτηγό ψυγείο 

47 Αποφρακτικό όχημα 

48 Κάδος μπαζών όγκου μέχρι και 7,5 m
3
 (τεμ/15 μέρες)

 
 

49 Χορτοκοπτική μηχανή (φορητή) 

50 Αντλητικό συγκρότημα   3" ή 4" 15 HP 

51 
Πύργος φωτισμού με ανυψωτική ικανότητα πλέον των 5m, προβολείς πλέον των 2x400W και 

φωτεινότητα πλέον των 35.000 lums 

52 Βυτίο παρελκόμενο ή αναρτώμενο ωφέλιμου φορτίου πλέον των 0,5tn 

53 Περονοφόρο (κλάρκ) ανυψωτικό μηχάνημα ικανότητας μέχρι και 3tn 

54 Περονοφόρο (κλάρκ) ανυψωτικό μηχάνημα ικανότητας πλέον των 3tn 

55 Κινητή μονάδα παραγωγής ενέργειας (γεννήτρια) με ισχύ μέχρι και 150,00 kVA 

56 Κινητή μονάδα παραγωγής ενέργειας (γεννήτρια)  με ισχύ πλέον των 150,00 kVA 

57 Πλωτό μεταφορικό μέσο δυναμικότητας μέχρι και 15 επιβατών 

58 Πλωτό μεταφορικό μέσο δυναμικότητας από 15 επιβατών μέχρι και 50 επιβατών 

59 Πλωτό μεταφορικό μέσο (F/B) δυναμικότητας από 50 επιβατών μέχρι και 300 επιβατών 

 

Επίσης όταν αυτό απαιτηθεί τα παραπάνω μηχανήματα-οχήματα θα είναι σε επιφυλακή. Η 

επιφυλακή θα περιλαμβάνει την παραμονή του μηχανήματος, πλήρως εφοδιασμένου (καύσιμα, αλάτι, 

νερό, κλπ) και εξοπλισμένου και παντελώς έτοιμου για εργασία, σε θέση επιφυλακής που θα ορίζεται στο 

σχέδιο πολιτικής προστασίας ή σε άλλο σημείο που θα καθορίσει η Υπηρεσία, για όσο χρονικό διάστημα 

διαρκεί αυτή.  

Κατά τη συγκεκριμένη εργασία δεν απαιτείται η παρουσία στον τόπο επιφυλακής του  χειριστού 

του μηχανήματος.   

1.4 Προϋπολογισμός 
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Οι μέγιστες ενδεικτικές τιμές ανά τύπο μηχανήματος-οχήματος και ανά ώρα είναι οι κάτωθι: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΓΙΣΤΗΤΙΜΗ 

/ ΩΡΑ ΣΕ € 

1 Διαμορφωτής (ισοπεδωτήρας, GRADER) με ισχύ μέχρι και 150HP 45 

2 Διαμορφωτής (ισοπεδωτήρας, GRADER) με ισχύ πλέον των 150HP 55 

3 Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ μέχρι και 100ΗΡ 35 

4 Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ από 100ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ 40 

5 Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ πλέον των 150ΗΡ 50 

6 Φορτωτής ερπυστριοφόρος με ισχύ μέχρι και 100ΗΡ 40 

7 Φορτωτής ερπυστριοφόρος με ισχύ από 100ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ 45 

8 Φορτωτής ερπυστριοφόρος με ισχύ πλέον των 150ΗΡ 55 

9 Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος με ισχύ μέχρι και 95ΗΡ 35 

10 Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος με ισχύ από 95ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ 45 

11 Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος με ισχύ πλέον των 150ΗΡ 50 

12 Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος με ισχύ μέχρι και 95ΗΡ 40 

13 Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος με ισχύ από 95ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ 45 

14 Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος με ισχύ πλέον των 150ΗΡ 50 

15 Εκσκαφέας - Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ μέχρι και 100ΗΡ 35 

16 Εκσκαφέας - Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ από 100ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ 45 

17 Εξάρτημα υδραυλική βραχόσφυρα βάρους μέχρι και 0,36tn 10 

18 Εξάρτημα υδραυλική βραχόσφυρα βάρους από 0,36tn μέχρι και 1,7tn 15 

19 Εξάρτημα υδραυλική βραχόσφυρα βάρους πλέον των 1,7tn 20 

20 Προωθητής (bulldozer) τύπου D4 έως και D6 ή αναλόγου 45 

21 Προωθητής (bulldozer) τύπου D7 ή αναλόγου 50 

22 Προωθητής (bulldozer) τύπου D8 ή αναλόγου έως και D10 55 

23 Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου μέχρι και 6t 30 

24 Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου από 6tn μέχρι και 11tn 35 

25 Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου από 11tn μέχρι και 17tn 40 

26 Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου από 17tn μέχρι και 35tn 45 

27 Αυτοκίνητο βυτιοφόρο ωφέλιμου φορτίου μέχρι και 6tn 30 

28 Αυτοκίνητο βυτιοφόρο ωφέλιμου φορτίου από 6tn μέχρι και 17tn 35 

29 Γερανός με ανυψωτική ισχύ μέχρι και 12tn 40 

30 Γερανός με ανυψωτική ισχύ από 12tn μέχρι και 30tn 70 
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31 Οδοστρωτήρας με ισχύ μέχρι και 100ΗΡ 35 

32 Οδοστρωτήρας με ισχύ από 100ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ 45 

33 Αυτοκίνητο καλαθοφόρο όχημα με ανυψωτική ικανότητα μέχρι και 20m 40 

34 Αυτοκίνητο καλαθοφόρο όχημα με ανυψωτική ικανότητα πλέον των 20m 50 

35 
Εκχιονιστικό μηχάνημα-όχημα με διασκορπιστή άλατος & λεπίδα αποχιονισμού ή φρέζα 

αποχιονισμού 
45 

36 Επικαθήμενο μηχανικό σάρωθρο (Σκούπα) με ισχύ μηχανήματος μέχρι 16HP 35 

37 Επικαθήμενο μηχανικό σάρωθρο (Σκούπα) με ισχύ μηχανήματος πλέον των 16HP 40 

38 Γεωργικός Ελκυστήρας (τρακτέρ) 30 

39 
Εξάρτημα παρελκόμενο ή αναρτώμενο (χορτοκοπτικό, ψεκαστικό, σπόρεας-

αλατοδιανομέας, λεπίδα, κάδος, σάρωθρο κλπ) 
5 

40 Φορτηγό επικαθήμενο (με πλατφόρμα) 40 

41 Λεωφορείο μεταφοράς από 20 επιβατών μέχρι και 50 επιβατών 40 

42 Λεωφορείο μεταφοράς από 4 επιβατών μέχρι και 20 επιβατών 30 

43 Όχημα μεταφοράς μέχρι και 4 επιβατών 20 

44 Όχημα μεταφοράς σορών 20 

45 Όχημα οδικής βοήθειας 50 

46 Φορτηγό ψυγείο 40 

47 Αποφρακτικό όχημα 40 

48 Κάδος μπαζών όγκου μέχρι και 7,5 m
3
 120 

49 Χορτοκοπτική μηχανή (φορητή) 20 

50 Αντλητικό συγκρότημα   3" ή 4" 15 HP 110 

51 
Πύργος φωτισμού με ανυψωτική ικανότητα πλέον των 5m, προβολείς πλέον των 2x400W 

και φωτεινότητα πλέον των 35.000 lums 
80 

52 Βυτίο παρελκόμενο ή αναρτώμενο ωφέλιμου φορτίου πλέον των 0,5tn 5 

53 Περονοφόρο (κλάρκ) ανυψωτικό μηχάνημα ικανότητας μέχρι και 3tn 30 

54 Περονοφόρο (κλάρκ) ανυψωτικό μηχάνημα ικανότητας πλέον των 3tn 35 

55 Κινητή μονάδα παραγωγής ενέργειας (γεννήτρια) με ισχύ μέχρι και 150,00 kVA 40 

56 Κινητή μονάδα παραγωγής ενέργειας (γεννήτρια)  με ισχύ πλέον των 150,00 kVA 50 

57 Πλωτό μεταφορικό μέσο δυναμικότητας μέχρι και 15 επιβατών 100 

58 Πλωτό μεταφορικό μέσο δυναμικότητας από 15 επιβατών μέχρι και 50 επιβατών 200 

59 Πλωτό μεταφορικό μέσο (F/B) δυναμικότητας από 50 επιβατών μέχρι και 300 επιβατών 500 

 

 
Οι παραπάνω τιμές είναι οι μέγιστες  ανά ώρα.  
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1.5 Υποβολή Αιτήσεων-Φάκελος υποβολής  

 

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο  του Δήμου Αργοστολίου (Δ/νση: Πλατεία 

Βαλλιάννου, 28100, Αργοστόλι), από τις 02/12/2021 ημέρα Πέμπτη έως και τις 17/12/2021 ημέρα 

Παρασκευή , κατά τις εργάσιμες ώρες. 

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη:  

 

 

<ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ> 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 

ΜΗΤΡΩΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 

Θα περιέχει τα κάτωθι Δικαιολογητικά Συμμετοχής(ένα αντίτυπο):  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 
 

1 Αίτηση συμμετοχής στην οποία να αναφέρουν τα εξής στοιχεία: 

 Πλήρης επωνυμία 

 Έδρα 

 Ταχυδρομική Δ/νση 

 Τηλέφωνο εργασίας 

 Τηλέφωνο οικίας 

 Κινητό τηλέφωνο 

 E-mail 

Οι συμμετέχοντες ιδιοκτήτες οχημάτων και μηχανημάτων έργων οφείλουν να δηλώσουν αναλυτικά τα 

οχήματα και μηχανήματα που διαθέτουν σε πίνακα εγγράφως ή ηλεκτρονικώς (είδος, πλήθος , άδεια 

κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, χώρους στάθμευσής τους), καθώς και το τηλέφωνο κινητό , το οποίο 

θα πρέπει να είναι ανοικτό επί εικοσιτετραώρου βάσεως καθώς και τα σταθερά σε γραφείο και οικία . 

2 
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, παρ.1 του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι αποδέχονται όλους 

τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

 η παρούσα Πρόσκληση  με τα παρακάτω  Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:  ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής  

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι ιδιοκτήτες 

μηχανημάτων-οχημάτων του πίνακα του άρθρου 1.4 και  είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή  για την υποβολή προσφοράς.  

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
 
  

 

3.Σύναψη σύμβασης  

Ο Δήμος Αργοστολίου διατηρεί το δικαίωμα να απασχολήσει όχημα με το χαμηλότερο μίσθωμα που θα 

προκύψει απ’ όλους που συμμετέχουν στο Μητρώο, με προτεραιότητα στην απασχόληση του μειοδότη. 

Οι συμμετέχοντες στο Μητρώο θα υπογράψουν Συμφωνία-Πλαίσιο Συνεργασίας με το Δήμο. 

 

Πριν την πληρωμή των αναδόχων και σε χρόνο που θα ζητήσει η υπηρεσία θα πρέπει να καταθέσουν τα 

κάτωθι δικαιολογητικά κατακύρωσης: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 
 

1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν υπάρχει εις βάρος του οικονομικού 

φορέα τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 2.2.3.1, του άρθρου 

2.2.3  της παρούσης διακήρυξης.  

Η υποχρέωση αυτή αφορά κατ΄ ελάχιστον: 

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών  (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 

και Ι.Κ.Ε. ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, τους διαχειριστές, 

 β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 73 παρ.1 Ν.4412/16), 

γ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, το νόμιμο εκπρόσωπο. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

 

2 
Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα 

 

Απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, τα Νομικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα 

νομιμοποιητικά έγγραφά τους, και συγκεκριμένα: 

Εάν ο Υποψήφιος είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε της ημεδαπής: 

α) ΦΕΚ σύστασης, 

β) Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα 

τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει),   

γ) ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ ή η απόφαση των εταίρων περί της ισχύουσας 

εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 

δ) Απόφαση του αρμοδίου οργάνου περί έγκρισης της συμμετοχής του νομικού προσώπου στο διαγωνισμό, 

στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση  για την υπογραφή και την υποβολή της Προσφοράς από 

άτομο πλην του νομίμου εκπροσώπου  

ε) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής για τις καταστατικές τροποποιήσεις της εταιρείας. 

   Εάν ο Υποψήφιος είναι Ο.Ε ,  Ε.Ε , Ι.Κ.Ε. της ημεδαπής: 

α) Αντίγραφο του καταστατικού με όλες τις τροποποιήσεις του μέχρι σήμερα, 

β) Πιστοποιητικό της  αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των καταστατικών τροποποιήσεων της 

εταιρείας. 

 

 

Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: 

1. Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά που 

αναφέρονται ανωτέρω, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από 

τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα 

εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω 

για τους ημεδαπούς. 

2. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις 

παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται 

ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν 

προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, 

βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 

συμβολαιογράφο.   

 

4. Υποχρεώσεις Συμμετέχοντα 

Οι συμμετέχοντες ιδιοκτήτες οχημάτων και μηχανημάτων έργων οφείλουν να δηλώσουν αναλυτικά τα 

ανωτέρω οχήματα και μηχανήματα που διαθέτουν σε πίνακα εγγράφως ή ηλεκτρονικώς (είδος, πλήθος , 

άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, χώρους στάθμευσής τους), καθώς και το τηλέφωνο κινητό , 

το οποίο θα πρέπει να είναι ανοικτό επί εικοσιτετραώρου βάσεως καθώς και τα σταθερά σε γραφείο και 

οικία . 

Τα ανωτέρω οχήματα και μηχανήματα έργων θα χρησιμοποιούνται ανάλογα με την έκταση της φυσικής 

καταστροφής και πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις των υπευθύνων της αρμόδιας υπηρεσίας.  
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Οι ιδιοκτήτες οχημάτων και μηχανημάτων έργων που θα ενεργοποιούνται για την αντιμετώπιση των 

έκτακτων αναγκών, θα επιλέγονται κάθε φορά αφού θα συνεκτιμηθεί το μέγεθος και η διάρκεια της 

φυσικής καταστροφής (σχετικές προγνώσεις ΕΜΥ, ενημερώσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας, αναφορές των αρμοδίων υπηρεσιών και επιβλεπόντων υπαλλήλων από τα σημεία 

συμβάντων κλπ.), τα σημεία όπου απαιτείται επέμβαση, η διαθεσιμότητα σε απαιτούμενα οχήματα, 

μηχανήματα έργου και προσωπικού ( βάσει των ανωτέρω δηλώσεων τους) καθώς και οποιοσδήποτε 

άλλος παράγοντας θεωρηθεί κρίσιμος για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της φυσικής 

καταστροφής. 

Οφείλουν να έχουν τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης (εντός 1 ώρας) από τη στιγμή ειδοποίησης, είτε 

εγγράφως είτε τηλεφωνικώς καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου και για το χρονικό διάστημα από την 

υπογραφή της  σύμβασης  μέχρι 31-12-2022 σε οποιαδήποτε περιοχή ευθύνης του Δήμου Αργοστολίου 

τους ζητηθεί από τους υπεύθυνους της αρμόδιας Δ/νσης. 

Ο Δήμος Αργοστολίου διατηρεί το δικαίωμα να απασχολήσει με το χαμηλότερο μίσθωμα που θα 

προκύψει απ’ όλους που συμμετέχουν στο Μητρώο, με προτεραιότητα στην απασχόληση του μειοδότη. 

Η διάθεση των απαραίτητων οχημάτων, μηχανημάτων έργων και προσωπικού αποτελεί υποχρέωση των 

ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων). 

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος ώστε τα οχήματα και μηχανήματα έργων και το προσωπικό να διαθέτουν τις 

απαραίτητες κατά νόμο άδειες. 

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος να εφαρμόζει άμεσα τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται 

από τις σχετικές διατάξεις (Ν.1568/85, Π.Δ. 17/96, Π.Δ.19/96, Π.Δ.294/88, Π.Δ.305/96, Ν.1396/83, 

Π.Δ.447/75, Π.Δ.778/80, Π.Δ.1073/81, Ν.1430/84, Π.Δ.395/94, Π.Δ.396/94, Π.Δ.397/94, Π.Δ.399/94, 

Π.Δ.105/95, Π.Δ.77/93, Π.Δ. 212/06, Π.Δ.149/06) καθώς και για την ασφάλιση κατά παντός κινδύνου 

υλικού και έμψυχου προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί. 

Ο ανάδοχος είναι κατ’ αποκλειστικότητα υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα των οχημάτων, 

μηχανημάτων έργων και προσωπικού. Ο ανάδοχος δεν τελεί σε σχέση προστήσεως προς το Δήμο και 

ευθύνεται  αυτός και μόνο, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης του Δήμου, για τα κατά τη διάρκεια εκτελέσεως 

της συμβάσεως ατυχήματα που μπορεί να συμβούν στο πάσης φύσεως προσωπικό του ή και σε τρίτους 

από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, καθώς και για τις πιθανές ζημιές.  

Μη εκπλήρωση των ανωτέρω όρων θα αποτελεί λόγο λύσης της συνεργασίας. 

 

Ειδικές Απαιτήσεις 

              Τα μηχανήματα – οχήματα  θα χρησιμοποιηθούν για εργασίες εκτάκτων  αναγκών όπως 

αναλύονται. Ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνά για την αντικατάσταση του χειριστή-οδηγού  σε τακτούς 

χρόνους, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη 

απασχόληση του μηχανήματος, εξαιρουμένων μόνο τη διακοπή για ανεφοδιασμό με καύσιμα, την αλλαγή 

ή την συμπλήρωση λιπαντικών και την φόρτωση του αλατιού από τα κέντρα  διανομής. 
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5.Διάρκεια  Σύμβασης-Χρόνος απασχόλησης του μηχανήματος-οχήματος  

Η  διάρκεια των παρεχόμενων εργασιών θα είναι από την 1/1/2022 έως 31/12/2022.    

   Ως χρόνος απασχόλησης του μηχανήματος και του χειριστή του για την εκτέλεση των εργασιών 

αρχίζει με την  παρουσία  του μηχανήματος και χειριστή στις θέσεις που καθορίζει  με την εντολή της, η 

υπηρεσία και περατώνεται ο χρόνος με τη λήξη του γεγονότος και μετά από άρση της εντολής της 

αρμόδιας Υπηρεσίας. Σε αυτό τον χρόνο απασχόλησης περιλαμβάνεται η εκτέλεση εργασιών 

αποχιονισμού, αλατοδιανομής, χρόνος ανεφοδιασμού οχημάτων αποχιονισμού με αλάτι, εργασία 

οδοκαθαρισμού, αποκατάστασης βατότητας  και αναπέτασης υλικών, εργασία καθαρισμού φερτών υλών 

χειμάρρων, ενίσχυσης πρανών και μεταφοράς υδάτων για κατάσβεσης πυρκαγιών, κ.λ.π. 

Ως  ωριαία  δαπάνη αναμονής του μηχανήματος (σταλία) περιλαμβάνεται η πλήρης αποζημίωση 

για την παραμονή του μηχανήματος επί τόπου του συμβάντος σε θέση επιφυλακής, πλήρως 

εφοδιασμένου και εξοπλισμένου και παντελώς έτοιμου για εργασία.    

6.Τόπος Εκτέλεσης Σύμβασης  

Σε οποιαδήποτε περιοχή ευθύνης του Δήμου Αργοστολίου.   

7. Αμοιβή –Τρόπος πληρωμής  

Στις τιμές του προϋπολογισμού περιλαμβάνονται τα παρακάτω:  

 η διάθεση ενός εργοδηγού - συντονιστή για κάθε συνεργείο αποχιονισμού και αλατοδιανομής, 

καθαρισμού του οδοστρώματος (άρσης καταπτώσεων, αποκατάστασης φθορών του 

οδοστρώματος , κατασκευής φραγμάτων ανάσχεσης πλημμύρας, αποκατάστασης αναχωμάτων 

ποταμών, διάνοιξης τάφρων για την αποφυγή πλημμυρών και άρσης φερτών και κορμών δέντρων 

στις θέσεις γεφυρών κλπ . 

 η αμοιβή τυχόν αναμονής κατά το χρόνο απασχόλησης από τη στιγμή της εντολής, για εκτέλεση 

εργασιών μέχρι τη λήξη αυτής 

 οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημίωσης κάθε είδους 

βλάβης ή μη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης εργασιών 

και θα οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων 

της Υπηρεσίας, των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του αναδόχου 

 Η πληρωμή των εργασιών θα γίνεται απολογιστικά με την καταμέτρηση των ωρών εργασίας του 

κάθε μηχανήματος από την αντίστοιχη αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου. 

 Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο 

 Η αμοιβή του οδηγού οι δαπάνες καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών και επισκευών βαρύνουν 

τον ανάδοχο. 

 Η συμβατική αξία θα πληρώνεται απολογιστικά, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την 

βεβαίωση από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων 

πληρωμής που θα συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά και σύμφωνα με το Ν. 4152/2013, 
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υποπαράγραφος Ζ5 «Συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών (Άρθρο 4 Οδηγίας 

2011/7), ΦΕΚ 107/τ.Α’/9-05-2013.  

 

8.Φόροι, τέλη κρατήσεις  

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και φόροι. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε 

καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την 

διάρκεια ισχύος της εντολής. 

9.Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

H παρακολούθηση και ο έλεγχος της καλής εκτέλεσης της σύμβασης, θα πραγματοποιηθεί από την 

τριμελή επιτροπή τoυ Δήμου Αργοστολίου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται σε συμμόρφωση προς τις υποδείξεις της Επιτροπής. 

Οι εργασίες θα παραλαμβάνονται, από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής, με τη 

σύνταξη σχετικού Πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής, το οποίο θα αποτελέσει δικαιολογητικό της 

δαπάνης, σύμφωνα με το άρθρο 200 του ν.4412/2016. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες 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 καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να 

καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 

υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 

διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 

υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να 

συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

10.Ποινικές ρήτρες-Ανωτέρα Βία  

Ως προς τις ποινικές ρήτρες, για εκπρόθεσμη ή πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ισχύουν οι 

διατάξεις του άρθρου 218 του ν. 4412/2016. 

Ο  Πάροχος  Υπηρεσιών  που επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε 

που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 

προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα. 

11. Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  
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Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.  

12. Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/16 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

13. Κήρυξη οικονομικού φορέα  εκπτώσεις-Κυρώσεις 

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  

από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές 

του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι 

σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία 

εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 

των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η 

οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική 

όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) 

ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 

αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης 

και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, 

με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Οι  ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών 
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της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των 

υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 

αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 

για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 

παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 

προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο. 

 

14. Επίλυση διαφορών 

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα διέπεται από την ελληνική νομοθεσία. Ο Δήμος και ο Ανάδοχος θα 

καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη σύμβαση που 

μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία, την εκτέλεση ή την εφαρμογή της 

σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 

συναλλακτικών ηθών. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς αποκλειστικά 

αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αργοστολίου. 

 

 

Ο Δήμαρχος Αργοστολίου 

 

 

Θεόφιλος Μιχαλάτος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ                                                         

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

  
 
 

 

  Αριθ. πρωτ……………………….. 
 
Ημερομηνία: ……………………… 
 

ΠΡΟΣ 

Δήμος Αργοστολίου 

Τμήμα  Πολιτικής Προστασίας 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 

 

 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: 

 

 
ΑΡΙΘ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: 

 

 
Α.Φ.Μ.  

 

 
∆.Ο.Υ. 

 

 
Ε∆ΡΑ: 

 

 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 

 

 
ΚΙΝΗΤΟ: 

 

 
ΦΑΞ: 

 

 
Έχοντας υπόψη  την αριθ. Πρωτ 23164 / 02-12-2021  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ∆ηµάρχου 

Αργοστολίου παρακαλώ να συµπεριληφθώ στο µητρώο ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) οχηµάτων - 

µηχανηµάτων έργου - µέσων για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές στην 

περιοχή ευθύνης του ∆ήµου Aργοστολίου για το χρονικό διάστηµα από 1/1/2022 έως 31/12/2022. 

 
 

 

 

 

 

 

  ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ  ….../12/2021 

  Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 

  

 
 

 

 

  (Σφραγίδα – υπογραφή) 
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Συνηµµένα:  

1. Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8, παρ.1 του Ν.1599/86  
i. Αποδοχής των όρων   

ii. Αναλυτικής αναφοράς των οχηµάτων – µηχανηµάτων έργου - µέσων (είδος, πλήθος, άδεια 

κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, χώρους στάθµευσης τους) 

iii. ∆ήλωση ∆ηµοτικών Ενοτήτων διάθεσης των οχηµάτων – µηχανηµάτων έργου - µέσων 

2. Φωτοαντίγραφα των νοµιµοποιητικών έγγραφων των οχηµάτων – µηχανηµάτων έργου - µέσων και των 

χειριστών (άδειες κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια συµβόλαια, πιστοποιητικά ΚΤΕΟ, άδεια χειριστού 

µηχανήµατος έργου, βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης, κτλ) ή υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν όλα τα 

δικαιολογητικά και θα τα καταθέσουν σε πρώτη ζήτηση από την υπηρεσία 

3. Ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα ή υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα και θα 

τα προσκοµίσουν σε πρώτη ζήτηση από την υπηρεσία 

4. Έντυπο οικονοµικής προσφοράς 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ -  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ   ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ
(1)

: ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 

Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 

Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου 

Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  :  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 

(Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου 

(Εmail):  

 

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

 

 

1.Αποδέχομαι τους όρους της 23164 / 02-12-2021Πρόσκλησης Δημάρχου Αργοστολίου, 

2. Καταθέτω λίστα με τα οχήματα – μηχανήματα έργου που είναι στην ιδιοκτησία μου / της 

εταιρείας_________________________. 

3. Τα συγκεκριμένα σταθμεύουν ________________, 

4. Διαθέτω όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα των ανωτέρω τα οποία και θα προσκομίσω όταν μου ζητηθούν 

5. Διαθέτω φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα τις οποίες θα προσκομίσω όταν μου  ζητηθούν 

6. Τα συγκεκριμένα οχήματα – μηχανήματα έργου επιθυμώ να δραστηριοποιηθούν σε όλο το Δήμο 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο – Η Δηλ.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ -  ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Στο Αργοστόλι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα ……………ημέρα  …………. οι κατωτέρω 

συμβαλλόμενοι: 

1. ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ, Δήμαρχος του Δήμου Αργοστολίου νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου. 

2.  Ο κάτωθι ιδιοκτήτης οχήματος-μηχανήματος: 

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία  

Νόμιμος Εκπρόσωπος  Δ.Α.Τ.  

Διεύθυνση – Πόλη – Τ.Κ.   

Α.Φ.Μ.  Δ.Ο.Υ.  

Στοιχεία επικοινωνίας Τηλ.:  E-mail:  

 

έχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις: 

 παρ. 2 περ. γ του άρθρου 103 του Ν. 3463/06.    (εγκύκλιος ΥΠΕΣΔΔΑ 29/2007) 

 Το υπ’ αριθμ.  6478/9-10-2017 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με τίτλο: 

«Θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία πληρωμής δαπανών Πολιτικής Προστασίας μετά τη 

δημοσίευση του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ/τ. Α΄/147) σε επίπεδο ΟΤΑ» 

 Την υπ’ αριθμ………………….. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση της διαδικασίας κατάρτισης 

μητρώου ιδιοκτητών μηχανημάτων-οχημάτων 

 Την υπ’ αριθμ…..        Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

 

συμφώνησαν και αποδέχτηκαν το  πλαίσιο συνεργασίας με τους κάτωθι όρους και υποχρεώσεις:  

ΑΡΘΡΟ 1- Αντικείμενο  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η παροχή εργασιών αντιμετώπισης των φαινομένων έκτακτων αναγκών 

πολιτικής προστασίας που προκύπτουν μετά από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, καταπτώσεις, 

κατολισθήσεις πυρκαγιές κλπ.   

Τα οχήματα-μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν είναι τα εξής: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΘΟΣ  ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ/ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ/ΧΩΡΟΣ 

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΩΡΑ (€) 

1     

 

 

2     
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ΑΡΘΡΟ 2: Συμβατικό Τίμημα 

Στον παραπάνω πίνακα ορίζεται η ωριαία αποζημίωση ανά όχημα. Οι παραπάνω τιμές είναι οι μέγιστες  

ανά ώρα.  

Η πληρωμή των εργασιών θα γίνεται απολογιστικά με την καταμέτρηση των ωρών εργασίας του κάθε 

μηχανήματος από την αντίστοιχη αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου . 

ΑΡΘΡΟ 3: Υποχρεώσεις Συμμετέχοντα 

Τα ανωτέρω οχήματα και μηχανήματα έργων θα χρησιμοποιούνται ανάλογα με την έκταση της φυσικής 

καταστροφής και πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις των υπευθύνων της αρμόδιας υπηρεσίας.  

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων και μηχανημάτων έργων που θα ενεργοποιούνται για την αντιμετώπιση των 

έκτακτων αναγκών, θα επιλέγονται κάθε φορά αφού θα συνεκτιμηθεί το μέγεθος και η διάρκεια της 

φυσικής καταστροφής (σχετικές προγνώσεις ΕΜΥ, ενημερώσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας, αναφορές των αρμοδίων υπηρεσιών και επιβλεπόντων υπαλλήλων από τα σημεία 

συμβάντων κλπ.), τα σημεία όπου απαιτείται επέμβαση, η διαθεσιμότητα σε απαιτούμενα οχήματα, 

μηχανήματα έργου και προσωπικού ( βάσει των ανωτέρω δηλώσεων τους) καθώς και οποιοσδήποτε 

άλλος παράγοντας θεωρηθεί κρίσιμος για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της φυσικής 

καταστροφής. 

Οφείλουν να έχουν τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης (εντός 1 ώρας) από τη στιγμή ειδοποίησης, είτε 

εγγράφως είτε τηλεφωνικώς καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου και για το χρονικό διάστημα από την 

υπογραφή της παρούσης  μέχρι 31-12-2022 σε οποιαδήποτε περιοχή ευθύνης του Δήμου Αργοστολίου 

τους ζητηθεί από τους υπεύθυνους της αρμόδιας Δ/νσης. 

Ο Δήμος Αργοστολίου διατηρεί το δικαίωμα να απασχολήσει με το χαμηλότερο μίσθωμα που θα 

προκύψει απ’ όλους που συμμετέχουν στο Μητρώο, με προτεραιότητα στην απασχόληση του μειοδότη. 

Η διάθεση των απαραίτητων οχημάτων, μηχανημάτων έργων και προσωπικού αποτελεί υποχρέωση των 

ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων). 

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος ώστε τα οχήματα και μηχανήματα έργων και το προσωπικό να διαθέτουν τις 

απαραίτητες κατά νόμο άδειες. 

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος να εφαρμόζει άμεσα τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται 

από τις σχετικές διατάξεις (Ν.1568/85, Π.Δ. 17/96, Π.Δ.19/96, Π.Δ.294/88, Π.Δ.305/96, Ν.1396/83, 

Π.Δ.447/75, Π.Δ.778/80, Π.Δ.1073/81, Ν.1430/84, Π.Δ.395/94, Π.Δ.396/94, Π.Δ.397/94, Π.Δ.399/94, 

Π.Δ.105/95, Π.Δ.77/93, Π.Δ. 212/06, Π.Δ.149/06) καθώς και για την ασφάλιση κατά παντός κινδύνου 

υλικού και έμψυχου προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί. 

Ο ανάδοχος είναι κατ’ αποκλειστικότητα υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα των οχημάτων, 

μηχανημάτων έργων και προσωπικού. Ο ανάδοχος δεν τελεί σε σχέση προστήσεως προς το Δήμο και 



  

  

 

Σελίδα 20 

ευθύνεται  αυτός και μόνο, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης του Δήμου, για τα κατά τη διάρκεια εκτελέσεως 

της συμβάσεως ατυχήματα που μπορεί να συμβούν στο πάσης φύσεως προσωπικό του ή και σε τρίτους 

από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, καθώς και για τις πιθανές ζημιές.  

Μη εκπλήρωση των ανωτέρω όρων θα αποτελεί λόγο λύσης της συνεργασίας. 

 

Ειδικές Απαιτήσεις 

              Τα μηχανήματα – οχήματα  θα χρησιμοποιηθούν για εργασίες εκτάκτων  αναγκών όπως 

αναλύονται. Ο ανάδοχος  υποχρεούται να μεριμνά για την αντικατάσταση του χειριστή-οδηγού  σε 

τακτούς χρόνους, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη 

απασχόληση του μηχανήματος, εξαιρουμένων μόνο τη διακοπή για ανεφοδιασμό με καύσιμα, την αλλαγή 

ή την συμπλήρωση λιπαντικών και την φόρτωση του αλατιού από τα κέντρα  διανομής.                                          

ΑΡΘΡΟ 4: Διάρκεια  Σύμβασης-Χρόνος απασχόλησης του μηχανήματος-οχήματος  

Η  διάρκεια των παρεχόμενων εργασιών θα είναι από την υπογραφή της παρούσης έως 31/12/2022.    

   Ως χρόνος απασχόλησης του μηχανήματος και του χειριστή του για την εκτέλεση των εργασιών 

αρχίζει με την  παρουσία  του μηχανήματος και χειριστή στις θέσεις που καθορίζει  με την εντολή της, η 

υπηρεσία και περατώνεται ο χρόνος με τη λήξη του γεγονότος και μετά από άρση της εντολής της 

αρμόδιας Υπηρεσίας. Σε αυτό τον χρόνο απασχόλησης περιλαμβάνεται η εκτέλεση εργασιών 

αποχιονισμού, αλατοδιανομής, χρόνος ανεφοδιασμού οχημάτων αποχιονισμού με αλάτι, εργασία 

οδοκαθαρισμού, αποκατάστασης βατότητας  και αναπέτασης υλικών, εργασία καθαρισμού φερτών υλών 

χειμάρρων, ενίσχυσης πρανών και μεταφοράς υδάτων για κατάσβεσης πυρκαγιών, κ.λ.π. 

Ως  ωριαία  δαπάνη αναμονής του μηχανήματος (σταλία) περιλαμβάνεται η πλήρης αποζημίωση 

για την παραμονή του μηχανήματος επί τόπου του συμβάντος σε θέση επιφυλακής, πλήρως 

εφοδιασμένου και εξοπλισμένου και παντελώς έτοιμου για εργασία.    

ΑΡΘΡΟ 5.Τόπος Εκτέλεσης Σύμβασης  

Σε οποιαδήποτε περιοχή ευθύνης του Δήμου Αργοστολίου.   

ΑΡΘΡΟ 6. Αμοιβή –Τρόπος πληρωμής  

Στις τιμές του προϋπολογισμού περιλαμβάνονται τα παρακάτω:  

 η διάθεση ενός εργοδηγού - συντονιστή για κάθε συνεργείο αποχιονισμού και αλατοδιανομής, 

καθαρισμού του οδοστρώματος (άρσης καταπτώσεων, αποκατάστασης φθορών του 

οδοστρώματος , κατασκευής φραγμάτων ανάσχεσης πλημμύρας, αποκατάστασης αναχωμάτων 

ποταμών, διάνοιξης τάφρων για την αποφυγή πλημμυρών και άρσης φερτών και κορμών δέντρων 

στις θέσεις γεφυρών κλπ . 
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 η αμοιβή τυχόν αναμονής κατά το χρόνο απασχόλησης από τη στιγμή της εντολής, για εκτέλεση 

εργασιών μέχρι τη λήξη αυτής 

 οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημίωσης κάθε είδους 

βλάβης ή μη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης εργασιών 

και θα οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων 

της Υπηρεσίας, των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του αναδόχου 

 Η πληρωμή των εργασιών θα γίνεται απολογιστικά με την καταμέτρηση των ωρών εργασίας του 

κάθε μηχανήματος από την αντίστοιχη αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου. 

 Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο 

 Η αμοιβή του οδηγού οι δαπάνες καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών και επισκευών βαρύνουν 

τον ανάδοχο. 

 Η συμβατική αξία θα πληρώνεται απολογιστικά, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την 

βεβαίωση από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων 

πληρωμής που θα συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά και σύμφωνα με το Ν. 4152/2013, 

υποπαράγραφος Ζ5 «Συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών (Άρθρο 4 Οδηγίας 

2011/7), ΦΕΚ 107/τ.Α’/9-05-2013.  

ΑΡΘΡΟ 7.Φόροι, τέλη κρατήσεις  

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και φόροι. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε 

καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την 

διάρκεια ισχύος της εντολής. 

ΑΡΘΡΟ 8.Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

H παρακολούθηση και ο έλεγχος της καλής εκτέλεσης της σύμβασης, θα πραγματοποιηθεί από την 

τριμελή επιτροπή του Δήμου Αργοστολίου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται σε συμμόρφωση προς τις υποδείξεις της Επιτροπής. 

Οι εργασίες θα παραλαμβάνονται, από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής, με τη 

σύνταξη σχετικού Πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής, το οποίο θα αποτελέσει δικαιολογητικό της 

δαπάνης, σύμφωνα με το άρθρο 200 του ν.4412/2016. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες 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 καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να 

καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 
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Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 

υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 

διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 

υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να 

συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

ΑΡΘΡΟ 9.Ποινικές ρήτρες-Ανωτέρα Βία  

Ως προς τις ποινικές ρήτρες, για εκπρόθεσμη ή πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ισχύουν οι 

διατάξεις του άρθρου 218 του ν. 4412/2016. 

Ο  Πάροχος  Υπηρεσιών  που επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε 

που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 

προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα. 

ΑΡΘΡΟ 10. Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.  

ΑΡΘΡΟ 11. Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/16 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

ΑΡΘΡΟ 12. Κήρυξη οικονομικού φορέα  εκπτώσεις-Κυρώσεις 

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  

από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές 

του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι 

σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία 

εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων 
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Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 

των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η 

οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική 

όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) 

ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 

αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης 

και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, 

με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Οι  ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών 

της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των 

υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 

αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 

για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 

παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 

προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο. 

 

ΑΡΘΡΟ 13. Επίλυση διαφορών 

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα διέπεται από την ελληνική νομοθεσία. Ο Δήμος και ο Ανάδοχος θα 

καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη σύμβαση που 

μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία, την εκτέλεση ή την εφαρμογή της 

σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 



  

  

 

Σελίδα 24 

συναλλακτικών ηθών. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς αποκλειστικά 

αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αργοστολίου. 

 

Η παρούσα συντάχθηκε σε τρία (3) αντίγραφα  και έλαβε ο Δήμος δύο (2) και  ένα (1) ο Προμηθευτής. 

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 

  

 

 ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ 

  

      


		2021-12-02T11:06:47+0200




