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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΠΡΟΚΛΗΗ 

1.1 Ππόζκληζη  
O Διμαρχοσ Σρικκαίων καλεί  τουσ ιδιοκτιτεσ  οχθμάτων –μθχανθμάτων για τθν κατάρτιςθ 
Μθτρώου για τθν αντιμετώπιςθ των φαινομζνων ζκτακτων αναγκών πολιτικισ προςταςίασ που 
προκφπτουν μετά από χιονοπτώςεισ, παγετό, πλθμμφρεσ, καταπτώςεισ, κατολιςκιςεισ πυρκαγιζσ 
κλπ.,  ςτο Διμο Σρικκαίων για το χρονικό διάςτθμα 1/1/2023 ζωσ 31/12/2023. 

1.2 ηοισεία Αναθέηοςζαρ Απσήρ  

Επωνυμία ΔΘΜΟ ΣΡΙΚΚΑΙΩΝ 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ ΑΚΛΘΠΙΟΤ 18 

Πόλθ ΣΡΙΚΑΛΑ 

Σαχυδρομικόσ Κωδικόσ 42131 

Σθλζφωνο 24313 51211, 24313 51205, 24313 51203 

Φαξ 24313 51219 

Θλεκτρονικό Σαχυδρομείο  etzeli@trikalacity.gr, panef@trikalacity.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Σηζλθ Ευαγγελία, Μουργελά Μαρία, 
Ευκυμίου Παναγιϊτα 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) http://trikalacity.gr/ 

 
Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι   Διμοσ και ανικει ςτθν  Γενικι Κυβζρνθςθ (Τποτομζασ ΟΣΑ) 

   

τοιχεία Επικοινωνίασ  

α)  Σα ζγγραφα τθσ πρόςκλθςθσ  είναι διακζςιμα   για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν  πρόςβαςθ ςτθ 
διεφκυνςθ     http://trikalacity.gr/category/epikairotita/prokiriksis/ 

β)  Περαιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από : τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ τθσ παραγράφου 1.2. 
  

1.3 ςνοπηική Πεπιγπαθή θςζικού και οικονομικού ανηικειμένος ηηρ ζύμβαζηρ  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ παροχι εργαςιϊν αντιμετϊπιςθσ των φαινομζνων ζκτακτων αναγκϊν 

πολιτικισ προςταςίασ που προκφπτουν μετά από χιονοπτϊςεισ, παγετό, πλθμμφρεσ, καταπτϊςεισ, 

κατολιςκιςεισ πυρκαγιζσ κλπ.   

υγκεκριμζνα ο Διμοσ Σρικκαίων κα προβεί ςε Κατάρτιςθ Μθτρϊου Οχθμάτων και μθχανθμάτων με 

χειριςτι ϊςτε ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ πολιτικισ προςταςίασ, να γίνουν άμεςα οι εργαςίεσ 

αντιμετϊπιςθσ των φαινομζνων και αποκατάςταςθσ των οδικϊν δικτφων και των κοινόχρθςτων χϊρων 

του Διμου. 

A/Α ΟΧΗΜΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

1 Ιζνπεδσηήο γαηώλ GRADER κέρξη 150 ΗΡ 

2 Πξνσζεηήξαο ηύπνπ D7 

3 Φνξησηήο θάησ ησλ 4Μ3 

4 Φνξησηήο άλσ ησλ 4Μ3 

5 Εθζθαθέαο — θνξησηήο ηύπνπ JCB 

6 
Λεπίδα απνρηνληζκνύ — αιαηνδηαλνκέαο (κε ίδηα ρξήζε 
αιαηηνύ) 

7 
Λεπίδα απνρηνληζκνύ—αιαηνδηαλνκέαο (κε ρνξήγεζε 

αιαηηνύ) 

8 Λεπίδα απνρηνληζκνύ (ρσξίο αιαηνδηαλνκέα) 

9 Αιαηνδηαλνκέαο (κε ίδηα ρξήζε αιαηηνύ) 

mailto:etzeli@trikalacity.gr
http://trikalacity.gr/category/epikairotita/prokiriksis/
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Επίςθσ όταν αυτό απαιτθκεί τα παραπάνω μθχανιματα-οχιματα κα είναι ςε επιφυλακι. Θ 

επιφυλακι κα περιλαμβάνει τθν παραμονι του μθχανιματοσ, πλιρωσ εφοδιαςμζνου (καφςιμα, αλάτι, 

νερό, κλπ) και εξοπλιςμζνου και παντελϊσ ετοίμου για εργαςία, ςε κζςθ επιφυλακισ που κα ορίηεται ςτο 

ςχζδιο πολιτικισ προςταςίασ ι ςε άλλο ςθμείο που κα κακορίςει θ Τπθρεςία, για όςο χρονικό διάςτθμα 

διαρκεί αυτι.  

Κατά τθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία δεν απαιτείται θ παρουςία ςτον τόπο επιφυλακισ του  χειριςτοφ 

του μθχανιματοσ.   

1.4 Πποϋπολογιζμόρ 

 

Οι μζγιςτεσ ενδεικτικζσ τιμζσ ανά τφπο μθχανιματοσ-οχιματοσ και ανά ώρα είναι οι κάτωκι: 

A/Α ΟΧΗΜΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΩΡΑ ΣΕ € 
 

1 Ιζνπεδσηήο γαηώλ GRADER κέρξη 150 ΗΡ 65 

2 Πξνσζεηήξαο ηύπνπ D7 70 

3 Φνξησηήο θάησ ησλ 4Μ3 70 

4 Φνξησηήο άλσ ησλ 4Μ3 80 

5 Εθζθαθέαο — θνξησηήο ηύπνπ JCB 45 

6 
Λεπίδα απνρηνληζκνύ — αιαηνδηαλνκέαο (κε 

ίδηα ρξήζε αιαηηνύ) 
100 

7 
Λεπίδα απνρηνληζκνύ—αιαηνδηαλνκέαο (κε 
ρνξήγεζε αιαηηνύ) 

85 

8 Λεπίδα απνρηνληζκνύ (ρσξίο αιαηνδηαλνκέα) 60 

9 Αιαηνδηαλνκέαο (κε ίδηα ρξήζε αιαηηνύ) 40 

10 Αιαηνδηαλνκέαο (κε ρνξήγεζε αιαηηνύ) 25 

11 Φξέδα ρηνληνύ (εθηνμεπηήξαο) 85 

12 
Επηθαζήκελν θνξηεγό, κεηαθνξάο 
κεραλήκαηνο έξγσλ 

50 

13 Χηνλνζηξσηήξαο (γηα άκεζε επέκβαζε) 130 

14 Μηθξόο Φνξησηήο ηύπνπ bomcat 21 

15 Γεσξγηθνο ειθπζηήξαο κε ιεπίδα 25 

16 Γεσξγηθνο ειθπζηήξαο κε  αιαηνδηαλνκέα 30 

17 Φνξηεγό  κε ιεπίδα 50 

18 Φνξηεγό έσο 20ηνλ. 45 

19 Φνξηεγό άλσ ησλ 20ηνλ. 50 

20 Βπηηνθόξν κεηαθνξάο λεξνύ 10m3 50 

21 Βπηηνθόξν κεηαθνξάο λεξνύ 10m3 κε αληιία 60 

10 Αιαηνδηαλνκέαο (κε ρνξήγεζε αιαηηνύ) 

11 Φξέδα ρηνληνύ (εθηνμεπηήξαο) 

12 Επηθαζήκελν θνξηεγό, κεηαθνξάο κεραλήκαηνο έξγσλ 

13 Χηνλνζηξσηήξαο (γηα άκεζε επέκβαζε) 

14 Μηθξόο Φνξησηήο ηύπνπ bomcat 

15 Γεσξγηθνο ειθπζηήξαο κε ιεπίδα 

16 Γεσξγηθνο ειθπζηήξαο κε  αιαηνδηαλνκέα 

17 Φνξηεγό  κε ιεπίδα 

18 Φνξηεγό έσο 20ηνλ. 

19 Φνξηεγό άλσ ησλ 20ηνλ. 

20 Βπηηνθόξν κεηαθνξάο λεξνύ 10m3 

21 Βπηηνθόξν κεηαθνξάο λεξνύ 10m3 κε αληιία 

22 Ρπκνπιθό - γεξαλόο κε αλπςσηηθή ηθαλόηεηα >20ηόλ. 

23 Χνξηνθνπηηθό κεράλεκα επί κεραλήκαηνο έξγνπ 

24 Τζάπα εξππζηξηνθόξα 

25 Τζάπα ιαζηηρνθόξα 

26 Οδνζηξσηήξαο 
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22 
Ρπκνπιθό - γεξαλόο κε αλπςσηηθή ηθαλόηεηα 

>20ηόλ. 
65 

23 
Χνξηνθνπηηθό κεράλεκα επί κεραλήκαηνο 
έξγνπ 

60 

24 Τζάπα εξππζηξηνθόξα 55 

25 Τζάπα ιαζηηρνθόξα 50 

26 Οδνζηξσηήξαο 50 

   

 
 Οι παραπάνω τιμζσ είναι οι μζγιςτεσ  ανά ϊρα.  
Οι παραπάνω τιμζσ μονάδοσ εργαςίασ όλων των ελαςτικοφόρων μθχανθμάτων προςαυξάνονται κατά 
20% ςε περίπτωςθ χρθςιμοποιιςεωσ αλυςίδων. 

1.5 Τποβολή Αιηήζευν-Φάκελορ ςποβολήρ  

 

Οι αιτιςεισ ςυμμετοχισ κα υποβάλλονται ςτο Αυτοτελζσ Σμιμα Πολιτικισ Προςταςίασ του Διμου 

Σρικκαίων (Δ/νςθ: Αςκλθπιοφ 18, 42131 Σρίκαλα), 2οσ όροφοσ, από                                                                                                                                                                                                                                        

τισ   2/12/2022  θμζρα Παραςκευι  ζωσ και τισ    12 /12/2022 θμζρα     Δευτζρα, κατά τισ εργάςιμεσ ϊρεσ.  

Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ:  

 

<ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΟΛΕΑ> 

ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ 

ΜΗΣΡΩΟ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΟΧΗΜΑΣΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ 

 

Θα περιζχει τα κάτωκι Δικαιολογθτικά υμμετοχισ (ζνα αντίτυπο):  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 
 

1 Αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτθν οποία να αναφζρουν τα εξισ ςτοιχεία: 
 Πλιρθσ επωνυμία 

 Ζδρα 

 Σαχυδρομικι Δ/νςθ 

 Σθλζφωνο εργαςίασ 

 Σθλζφωνο οικίασ 

 Κινθτό τθλζφωνο 

 E-mail 

Οι ςυμμετζχοντεσ ιδιοκτιτεσ οχθμάτων και μθχανθμάτων ζργων οφείλουν να δθλϊςουν αναλυτικά τα 

οχιματα και μθχανιματα που διακζτουν ςε πίνακα εγγράφωσ ι θλεκτρονικϊσ (είδοσ, πλικοσ , άδεια 

κυκλοφορίασ, πινακίδεσ κυκλοφορίασ, χϊρουσ ςτάκμευςισ τουσ), κακϊσ και το τθλζφωνο κινθτό , το οποίο 

κα πρζπει να είναι ανοικτό επί εικοςιτετραϊρου βάςεωσ κακϊσ και τα ςτακερά ςε γραφείο και οικία . 

2 
Τπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8, παρ.1 του Ν.1599/86, ςτθν οποία κα δθλϊνουν ότι αποδζχονται όλουσ 

τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ όπωσ αυτοί περιγράφονται παρακάτω, ιτοι: 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

2.1 Γενικέρ Πληποθοπίερ 

2.1.1 Έγγπαθα ηηρ ζύμβαζηρ 

Σα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

 θ παροφςα Πρόςκλθςθ  με τα παρακάτω  Παραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ   

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Ι:  ΜΕΛΕΣΘ 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙΙ:  ΑΙΣΘΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ  

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙΙΙ:  ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ ΑΠΟΔΟΧΘ ΟΡΩΝ 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ IV: ΤΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΙΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 

2.2 Γικαίυμα ςμμεηοσήρ  

2.2.1 Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι ιδιοκτιτεσ 
μθχανθμάτων-οχθμάτων του πίνακα του άρκρου 1.4 και  είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι  για τθν υποβολι προςφοράσ.  

 3. τισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.   

3.ύνατη ζύμβαζηρ  

Ο Διμοσ Σρικκαίων διατθρεί το δικαίωμα να απαςχολιςει όχημα με το χαμθλότερο μίςκωμα που κα 
προκφψει απ’ όλουσ που ςυμμετζχουν ςτο Μθτρϊο, με προτεραιότθτα ςτθν απαςχόλθςθ του μειοδότθ. 
Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο Μθτρϊο κα υπογράψουν υμφωνία-Πλαίςιο υνεργαςίασ με το Διμο. 
 
Πριν τθν πλθρωμι των αναδόχων και ςε χρόνο που κα ηθτιςει θ υπθρεςία κα πρζπει να κατακζςουν τα 
κάτωκι δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 
 

1 Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρώου, από το οποίο να προκφπτει, ότι δεν υπάρχει εισ βάροσ του οικονομικοφ 
φορζα τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο από τα αδικιματα τθσ παρ. 2.2.3.1, του άρκρου 
2.2.3  τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ.  

Η υποχρζωςθ αυτι αφορά κατ΄ ελάχιςτον: 

α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν              (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.), και Ι.Κ.Ε. ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, τουσ διαχειριςτζσ, 

 β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα φμβουλο, κακώσ και όλα τα μζλθ του 
Διοικθτικοφ υμβουλίου. (άρκρο 73 παρ.1 Ν.4412/16), 

γ) ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, το νόμιμο εκπρόςωπο. 
 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126531


 

ελίδα 6 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 

2 
Φορολογικι και Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα 

 

Απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςώπθςθσ: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 

  

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςώπθςθσ, τα Νομικά Πρόςωπα κα 
υποβάλλουν τα νομιμοποιθτικά ζγγραφά τουσ, και ςυγκεκριμζνα: 

Εάν ο Τποψιφιοσ είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε τθσ θμεδαπισ: 

α) ΦΕΚ ςφςταςθσ, 

β) Αντίγραφο του ιςχφοντοσ καταςτατικοφ με το ΦΕΚ ςτο οποίο ζχουν δθμοςιευτεί όλεσ οι μζχρι 
ςιμερα τροποποιιςεισ αυτοφ ι επικυρωμζνο αντίγραφο κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ 
(εφόςον υπάρχει),   

γ) ΦΕΚ ςτο οποίο ζχει δθμοςιευτεί το πρακτικό Δ ι θ απόφαςθ των εταίρων περί τθσ ιςχφουςασ 
εκπροςώπθςθσ του νομικοφ προςϊπου, 

δ) Απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου περί ζγκριςθσ τθσ ςυμμετοχισ του νομικοφ προςϊπου ςτο 
διαγωνιςμό, ςτο οποίο μπορεί να περιζχεται και εξουςιοδότθςθ  για τθν υπογραφι και τθν 
υποβολι τθσ Προςφοράσ από άτομο πλθν του νομίμου εκπροςϊπου  

ε) Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ για τισ καταςτατικζσ τροποποιιςεισ 
τθσ εταιρείασ. 

   Εάν ο Τποψιφιοσ είναι Ο.Ε ,  Ε.Ε , Ι.Κ.Ε. τθσ θμεδαπισ: 

α) Αντίγραφο του καταςτατικοφ με όλεσ τισ τροποποιιςεισ του μζχρι ςιμερα, 

β) Πιςτοποιθτικό τθσ  αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ περί των καταςτατικϊν 
τροποποιιςεων τθσ εταιρείασ. 

 

  

Για Αλλοδαπά νομικά πρόςωπα: 

1. Ανάλογα με τθ μορφι τουσ, αντίςτοιχα νομιμοποιθτικά ζγγραφα και πιςτοποιθτικά με αυτά 
που αναφζρονται ανωτζρω, τα οποία προβλζπονται από το δίκαιο τθσ χϊρασ τθσ ζδρασ ι 
λειτουργίασ τουσ και από τα οποία αποδεικνφεται θ νόμιμθ ςφςταςθ και λειτουργία τουσ, θ 
εγγραφι ςτα προβλεπόμενα μθτρϊα εταιριϊν και το τελευταίο ςε ιςχφ καταςτατικό, και οι λοιπζσ 
πλθροφορίεσ και ςτοιχεία, που ηθτοφνται ανωτζρω για τουσ θμεδαποφσ. 

2. Εάν ςε κάποια χϊρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιςτοποιθτικά ι ζγγραφα, ι δεν καλφπτουν 
όλεσ τισ παραπάνω περιπτϊςεισ, μποροφν να αντικαταςτακοφν από ζνορκθ διλωςθ του 
προμθκευτι που γίνεται ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου. Για τουσ 
προμθκευτζσ που ςτθ χϊρα τουσ δεν προβλζπεται από τον νόμο ζνορκθ διλωςθ, αυτι μπορεί να 
αντικαταςτακεί με υπεφκυνθ διλωςθ, βεβαιουμζνου του γνιςιου τθσ υπογραφισ του δθλοφντοσ 
από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι ι ςυμβολαιογράφο.   

 

4. Τποσπεώζειρ ςμμεηέσονηα 

Οι ςυμμετζχοντεσ ιδιοκτιτεσ οχθμάτων και μθχανθμάτων ζργων οφείλουν να δθλϊςουν αναλυτικά τα 

ανωτζρω οχιματα και μθχανιματα που διακζτουν ςε πίνακα εγγράφωσ ι θλεκτρονικϊσ (είδοσ, πλικοσ , 

άδεια κυκλοφορίασ, πινακίδεσ κυκλοφορίασ, χϊρουσ ςτάκμευςισ τουσ), κακϊσ και το τθλζφωνο κινθτό , 

το οποίο κα πρζπει να είναι ανοικτό επί εικοςιτετραϊρου βάςεωσ κακϊσ και τα ςτακερά ςε γραφείο και 

οικία . 

Σα ανωτζρω οχιματα και μθχανιματα ζργων κα χρθςιμοποιοφνται ανάλογα με τθν ζκταςθ τθσ φυςικισ 

καταςτροφισ και πάντα ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ των υπευκφνων τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ.  
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Οι ιδιοκτιτεσ οχθμάτων και μθχανθμάτων ζργων που κα ενεργοποιοφνται για τθν αντιμετϊπιςθ των 

ζκτακτων αναγκϊν, κα επιλζγονται κάκε φορά αφοφ κα ςυνεκτιμθκεί το μζγεκοσ και θ διάρκεια τθσ 

φυςικισ καταςτροφισ (ςχετικζσ προγνϊςεισ ΕΜΤ, ενθμερϊςεισ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Πολιτικισ 

Προςταςίασ, αναφορζσ των αρμοδίων υπθρεςιϊν και επιβλεπόντων υπαλλιλων από τα ςθμεία 

ςυμβάντων κλπ.), τα ςθμεία όπου απαιτείται επζμβαςθ, θ διακεςιμότθτα ςε απαιτοφμενα οχιματα, 

μθχανιματα ζργου και προςωπικοφ ( βάςει των ανωτζρω δθλϊςεων τουσ) κακϊσ και οποιοςδιποτε 

άλλοσ παράγοντασ κεωρθκεί κρίςιμοσ για τθν ζγκαιρθ και αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ τθσ φυςικισ 

καταςτροφισ. 

Οφείλουν να ζχουν τθ δυνατότθτα άμεςθσ επζμβαςθσ (εντόσ 1 ϊρασ) από τθ ςτιγμι ειδοποίθςθσ, είτε 

εγγράφωσ είτε τθλεφωνικϊσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια του 24ωρου και για το χρονικό διάςτθμα μζχρι 31-12-

2023 ςε οποιαδιποτε περιοχι ευκφνθσ του Διμου Σρικκαίων τουσ ηθτθκεί από τουσ υπεφκυνουσ τθσ 

αρμόδιασ Δ/νςθσ. 

Ο Διμοσ Σρικκαίων διατθρεί το δικαίωμα να απαςχολιςει με το χαμθλότερο μίςκωμα που κα προκφψει 
απ’ όλουσ που ςυμμετζχουν ςτο Μθτρϊο, με προτεραιότθτα ςτθν απαςχόλθςθ του μειοδότθ. 

Θ διάκεςθ των απαραίτθτων οχθμάτων, μθχανθμάτων ζργων και προςωπικοφ αποτελεί υποχρζωςθ των 

ιδιοκτθτϊν (εταιρειϊν - φυςικϊν προςϊπων). 

Ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ ϊςτε τα οχιματα και μθχανιματα ζργων και το προςωπικό να διακζτουν τισ 

απαραίτθτεσ κατά νόμο άδειεσ. 

Ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ να εφαρμόηει άμεςα τα μζτρα αςφαλείασ και υγιεινισ που προβλζπονται 

από τισ ςχετικζσ 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) κακϊσ και για τθν αςφάλιςθ κατά παντόσ κινδφνου 

υλικοφ και ζμψυχου προςωπικοφ που κα χρθςιμοποιθκεί. 

Ο ανάδοχοσ είναι κατ’ αποκλειςτικότθτα υπεφκυνοσ για οποιοδιποτε ατφχθμα των οχθμάτων, 

μθχανθμάτων ζργων και προςωπικοφ. Ο ανάδοχοσ δεν τελεί ςε ςχζςθ προςτιςεωσ προσ το Διμο και 

ευκφνεται  αυτόσ και μόνο, αποκλειόμενθσ κάκε ευκφνθσ του Διμου, για τα κατά τθ διάρκεια εκτελζςεωσ 

τθσ ςυμβάςεωσ ατυχιματα που μπορεί να ςυμβοφν ςτο πάςθσ φφςεωσ προςωπικό του ι και ςε τρίτουσ 

από οποιοδιποτε λόγο ι αιτία, κακϊσ και για τισ πικανζσ ηθμιζσ.  

Μθ εκπλιρωςθ των ανωτζρω όρων κα αποτελεί λόγο λφςθσ τθσ ςυνεργαςίασ. 

 
Ειδικζσ Απαιτιςεισ 

              Σα μθχανιματα – οχιματα  κα χρθςιμοποιθκοφν για εργαςίεσ εκτάκτων  αναγκϊν όπωσ 

αναλφονται. Ο ανάδοχοσ  υποχρεοφται να μεριμνά για τθν αντικατάςταςθ του χειριςτι-οδθγοφ  ςε 

τακτοφσ χρόνουσ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ ςχετικζσ διατάξεισ, ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ αδιάκοπθ 

απαςχόλθςθ του μθχανιματοσ, εξαιρουμζνων μόνο τθ διακοπι για ανεφοδιαςμό με καφςιμα, τθν αλλαγι 

ι τθν ςυμπλιρωςθ λιπαντικϊν και τθν φόρτωςθ του αλατιοφ από τα κζντρα  διανομισ. 

                                              



 

ελίδα 8 

5.Γιάπκεια  ύμβαζηρ-Υπόνορ απαζσόληζηρ ηος μησανήμαηορ-οσήμαηορ  

Θ  διάρκεια των παρεχόμενων εργαςιϊν κα είναι από τθν 1/1/2023 ζωσ 31/12/2023.    

   Ωσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ του μθχανιματοσ και του χειριςτι του για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν 

αρχίηει με τθν  παρουςία  του μθχανιματοσ και χειριςτι ςτισ κζςεισ που κακορίηει  με τθν εντολι τθσ, θ 

υπθρεςία και περατϊνεται ο χρόνοσ με τθ λιξθ του γεγονότοσ και μετά από άρςθ τθσ εντολισ τθσ 

αρμόδιασ Τπθρεςίασ. ε αυτό τον χρόνο απαςχόλθςθσ περιλαμβάνεται θ εκτζλεςθ εργαςιϊν 

αποχιονιςμοφ, αλατοδιανομισ, χρόνοσ ανεφοδιαςμοφ οχθμάτων αποχιονιςμοφ με αλάτι, εργαςία 

οδοκακαριςμοφ, αποκατάςταςθσ βατότθτασ  και αναπζταςθσ υλικϊν, εργαςία κακαριςμοφ φερτϊν υλϊν 

χειμάρρων, ενίςχυςθσ πρανϊν και μεταφοράσ υδάτων για κατάςβεςθσ πυρκαγιϊν, κ.λ.π. 

Ωσ  ωριαία  δαπάνθ αναμονισ του μθχανιματοσ (ςταλία) περιλαμβάνεται θ πλιρθσ αποηθμίωςθ 

για τθν παραμονι του μθχανιματοσ επί τόπου του ςυμβάντοσ ςε κζςθ επιφυλακισ, πλιρωσ 

εφοδιαςμζνου και εξοπλιςμζνου και παντελϊσ ζτοιμου για εργαςία.    

6.Σόπορ Δκηέλεζηρ ύμβαζηρ  

ε οποιαδιποτε περιοχι ευκφνθσ του Διμου Σρικκαίων.   

7. Αμοιβή –Σπόπορ πληπυμήρ  

τισ τιμζσ του προχπολογιςμοφ περιλαμβάνονται τα παρακάτω:  

 θ διάκεςθ ενόσ εργοδθγοφ - ςυντονιςτι για κάκε ςυνεργείο αποχιονιςμοφ και αλατοδιανομισ, 

κακαριςμοφ του οδοςτρϊματοσ (άρςθσ καταπτϊςεων, αποκατάςταςθσ φκορϊν του 

οδοςτρϊματοσ , καταςκευισ φραγμάτων ανάςχεςθσ πλθμμφρασ, αποκατάςταςθσ αναχωμάτων 

ποταμϊν, διάνοιξθσ τάφρων για τθν αποφυγι πλθμμυρϊν και άρςθσ φερτϊν και κορμϊν δζντρων 

ςτισ κζςεισ γεφυρϊν κλπ . 

 θ αμοιβι τυχόν αναμονισ κατά το χρόνο απαςχόλθςθσ από τθ ςτιγμι τθσ εντολισ, για εκτζλεςθ 

εργαςιϊν μζχρι τθ λιξθ αυτισ 

 οι δαπάνεσ πρόλθψθσ και αποκατάςταςθσ κάκε είδουσ ηθμιάσ και αποηθμίωςθσ κάκε είδουσ 

βλάβθσ ι μθ ςυνικουσ φκοράσ που κα προκλθκοφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εργαςιϊν 

και κα οφείλονται ςε αμζλεια, απρονοθςία, μθ τιρθςθ των ςυμβατικϊν όρων, των υποδείξεων 

τθσ Τπθρεςίασ, των νομικϊν διατάξεων και γενικότερα ςε υπαιτιότθτα του αναδόχου 

 Θ πλθρωμι των εργαςιϊν κα γίνεται απολογιςτικά με τθν καταμζτρθςθ των ωρϊν εργαςίασ του 

κάκε μθχανιματοσ από τθν αντίςτοιχθ αρμόδια Τπθρεςία του Διμου Σρικκαίων . 

 Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ βαρφνουν τον ανάδοχο 

 Θ αμοιβι του οδθγοφ οι δαπάνεσ καυςίμων, λιπαντικϊν, ανταλλακτικϊν και επιςκευϊν βαρφνουν 

τον ανάδοχο. 

 Θ ςυμβατικι αξία κα πλθρϊνεται απολογιςτικά, μετά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν και τθν 

βεβαίωςθ από τθν αρμόδια επιτροπι του Διμου με τθν ζκδοςθ χρθματικϊν ενταλμάτων 

πλθρωμισ που κα ςυνοδεφονται από τα νόμιμα δικαιολογθτικά και ςφμφωνα με το Ν. 4152/2013, 
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υποπαράγραφοσ Η5 «υναλλαγζσ μεταξφ επιχειριςεων και δθμοςίων αρχϊν (Άρκρο 4 Οδθγίασ 

2011/7), ΦΕΚ 107/τ.Α’/9-05-2013.  

8.Φόποι, ηέλη κπαηήζειρ  

το ποςό τθσ αμοιβισ ςυμπεριλαμβάνονται οι νόμιμεσ κρατιςεισ και φόροι. Θ αμοιβι δεν υπόκειται ςε 

καμία ανακεϊρθςθ για οποιοδιποτε λόγο και αιτία και παραμζνει ςτακερι και αμετάβλθτθ κακϋ όλθ τθν 

διάρκεια ιςχφοσ τθσ εντολισ. 

9.Παπαλαβή ηος ανηικειμένος ηηρ ζύμβαζηρ  

H παρακολοφκθςθ και ο ζλεγχοσ τθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κα πραγματοποιθκεί από τθν 

τριμελι επιτροπι τθσ Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε ςυμμόρφωςθ προσ τισ υποδείξεισ τθσ Επιτροπισ. 

Οι εργαςίεσ κα παραλαμβάνονται, από τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, με τθ 

ςφνταξθ ςχετικοφ Πρωτόκολλου οριςτικισ παραλαβισ, το οποίο κα αποτελζςει δικαιολογθτικό τθσ 

δαπάνθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 200 του ν.4412/2016. 

Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ δεν ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ 

τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που 

διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ 

επθρεάηουν τθν καταλλθλόλθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να 

καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. 

τθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων 

υπθρεςιϊν, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ 

διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ 

υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν τθσ ςφμβαςθσ και να 

ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ. 

10.Ποινικέρ πήηπερ-Ανυηέπα Βία  

Ωσ προσ τισ ποινικζσ ριτρεσ, για εκπρόκεςμθ ι πλθμμελι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, ιςχφουν οι 
διατάξεισ του άρκρου 218 του ν. 4412/2016. 

Ο  Πάροχοσ  Τπθρεςιϊν  που επικαλείται ανωτζρα βία, υποχρεοφται, μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τότε 
που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία, να αναφζρει εγγράφωσ αυτά και να 
προςκομίςει ςτθν Τπθρεςία τα απαραίτθτα. 
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11. Σποποποίηζη ζύμβαζηρ καηά ηη διάπκειά ηηρ  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου.  

12. Γικαίυμα μονομεπούρ λύζηρ ηηρ ζύμβαζηρ  

 Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 

ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 

4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 

αναφζρονται άρκρων 73 και 74 του Ν.4412/16 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 

διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 

υπζχει από τισ υνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 

Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΛΕΕ. 

13. Κήπςξη οικονομικού θοπέα  εκπηώζειρ-Κςπώζειρ 

Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ  

από τθν ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ 

του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που είναι 

ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία 

εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων 

τθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι 

των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ 

οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι 

όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) 

θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  

Επιπλζον, μπορεί να του επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 

αποκλειςμόσ από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων.  

Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ 

και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, 

με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Οι  ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 
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α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 

προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν 

τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΠΑ των 

υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΠΑ επί τθσ ςυμβατικισ 

αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ 

για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ 

απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ 

παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν 

προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ. 

Σο ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου. 

Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο 

ζκπτωτο. 

 

14. Δπίλςζη διαθοπών 

Θ ςφμβαςθ που κα υπογραφεί κα διζπεται από τθν ελλθνικι νομοκεςία. Ο Διμοσ και ο Ανάδοχοσ κα 

καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για τθ φιλικι επίλυςθ κάκε διαφοράσ ςχετικισ με τθ ςφμβαςθ που 

μπορεί να προκφψει μεταξφ τουσ ςχετικά με τθν ερμθνεία, τθν εκτζλεςθ ι τθν εφαρμογι τθσ 

ςφμβαςθσ ι εξ’ αφορμισ τθσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν 

ςυναλλακτικϊν θκϊν. ε περίπτωςθ που δεν επιτευχκεί φιλικι επίλυςθ τθσ διαφοράσ αποκλειςτικά 

αρμόδια είναι τα Δικαςτιρια Σρικάλων. 

Ο Διμαρχοσ Σρικκαίων 

 

 

Δθμιτρθσ Παπαςτεργίου 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ  

                  

                                               

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Ι- ΜΕΛΕΣΗ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI – ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ -  ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ   ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ                                                                                                         

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV -  ΤΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – σέδιο ύμβαζηρ   

 

τα Σρίκαλα και ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα, ςιμερα ……………θμζρα  …………. οι κατωτζρω ςυμβαλλόμενοι : 

1. ΔΗΜΗΣΡΗ ΠΑΠΑΣΕΡΓΙΟΤ, Διμαρχοσ του Διμου Σρικκαίων νόμιμοσ εκπρόςωποσ του Διμου. 

2.  Ο κάτωκι ιδιοκτιτθσ οχιματοσ-μθχανιματοσ: 

Ονοματεπϊνυμο/Επωνυμία  

Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ  Δ.Α.Σ.  

Διεφκυνςθ – Πόλθ – Σ.Κ.   

Α.Φ.Μ.  Δ.Ο.Τ.  

τοιχεία επικοινωνίασ Σθλ.:  E-mail:  

 
ζχοντασ υπόψθ: 

Σισ διατάξεισ: 

 παρ. 2 περ. γ του άρκρου 103 του Ν. 3463/06.    (εγκφκλιοσ ΤΠΕΔΔΑ 29/2007) 

 Σο υπ’ αρικμ.  6478/9-10-2017 ζγγραφο τθσ Γενικισ Γραμματείασ Πολιτικισ Προςταςίασ με τίτλο: 
«Θεςμικό πλαίςιο που διζπει τθ διαδικαςία πλθρωμισ δαπανϊν Πολιτικισ Προςταςίασ μετά τθ 
δθμοςίευςθ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ/τ. Αϋ/147) ςε επίπεδο ΟΣΑ» 

 Σθν υπ’ αρικμ. …… Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ περί ζγκριςθ τθσ διαδικαςίασ κατάρτιςθσ 
μθτρϊου ιδιοκτθτϊν μθχανθμάτων-οχθμάτων 

 Σθν υπ’ αρικμ….. Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ 
 

ςυμφϊνθςαν και αποδζχτθκαν το  πλαίςιο ςυνεργαςίασ με τουσ κάτωκι όρουσ και υποχρεϊςεισ:  

  

ΑΡΘΡΟ 1- Αντικείμενο  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ παροχι εργαςιϊν αντιμετϊπιςθσ των φαινομζνων ζκτακτων αναγκϊν 

πολιτικισ προςταςίασ που προκφπτουν μετά από χιονοπτϊςεισ, παγετό, πλθμμφρεσ, καταπτϊςεισ, 

κατολιςκιςεισ πυρκαγιζσ κλπ.   

Σα οχιματα-μθχανιματα που κα χρθςιμοποιθκοφν είναι τα εξισ: 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΟΧΗΜΑΣΟ 

Α/Α ΣΤΠΟ ΟΧΗΜΑΣΟ ΠΛΗΘΟ  ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ/ΠΙΝΑΚΙΔΕ 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ/ΧΩΡΟ 

ΣΑΘΜΕΤΗ 

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΣΙΜΗ ΑΝΑ ΩΡΑ (€) 

1     

 

 

2     

 

http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004278
http://www.dimosnet.gr/images/site/2/6815_2007-ypesdda-egk29-19349-03-04-07.doc


 

ελίδα 14 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2: υμβατικό Σίμθμα 

τον παραπάνω πίνακα ορίηεται θ ωριαία αποηθμίωςθ ανά όχθμα. Οι παραπάνω τιμζσ είναι οι μζγιςτεσ  
ανά ϊρα. Οι παραπάνω τιμζσ μονάδοσ εργαςίασ όλων των ελαςτικοφόρων μθχανθμάτων προςαυξάνονται 
κατά 20% ςε περίπτωςθ χρθςιμοποιιςεωσ αλυςίδων. 

Θ πλθρωμι των εργαςιϊν κα γίνεται απολογιςτικά με τθν καταμζτρθςθ των ωρϊν εργαςίασ του κάκε 

μθχανιματοσ από τθν αντίςτοιχθ αρμόδια Τπθρεςία του Διμου Σρικκαίων . 

ΑΡΘΡΟ 3: Τποχρεώςεισ υμμετζχοντα 

Σα ανωτζρω οχιματα και μθχανιματα ζργων κα χρθςιμοποιοφνται ανάλογα με τθν ζκταςθ τθσ φυςικισ 

καταςτροφισ και πάντα ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ των υπευκφνων τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ.  

Οι ιδιοκτιτεσ οχθμάτων και μθχανθμάτων ζργων που κα ενεργοποιοφνται για τθν αντιμετϊπιςθ των 

ζκτακτων αναγκϊν, κα επιλζγονται κάκε φορά αφοφ κα ςυνεκτιμθκεί το μζγεκοσ και θ διάρκεια τθσ 

φυςικισ καταςτροφισ (ςχετικζσ προγνϊςεισ ΕΜΤ, ενθμερϊςεισ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Πολιτικισ 

Προςταςίασ, αναφορζσ των αρμοδίων υπθρεςιϊν και επιβλεπόντων υπαλλιλων από τα ςθμεία 

ςυμβάντων κλπ.), τα ςθμεία όπου απαιτείται επζμβαςθ, θ διακεςιμότθτα ςε απαιτοφμενα οχιματα, 

μθχανιματα ζργου και προςωπικοφ ( βάςει των ανωτζρω δθλϊςεων τουσ) κακϊσ και οποιοςδιποτε 

άλλοσ παράγοντασ κεωρθκεί κρίςιμοσ για τθν ζγκαιρθ και αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ τθσ φυςικισ 

καταςτροφισ. 

Οφείλουν να ζχουν τθ δυνατότθτα άμεςθσ επζμβαςθσ (εντόσ 1 ϊρασ) από τθ ςτιγμι ειδοποίθςθσ, είτε 

εγγράφωσ είτε τθλεφωνικϊσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια του 24ωρου και για το χρονικό διάςτθμα από τθν 

υπογραφι τθσ παροφςθσ  μζχρι 31-12-2023 ςε οποιαδιποτε περιοχι ευκφνθσ του Διμου Σρικκαίων τουσ 

ηθτθκεί από τουσ υπεφκυνουσ τθσ αρμόδιασ Δ/νςθσ. 

Ο Διμοσ Σρικκαίων διατθρεί το δικαίωμα να απαςχολιςει με το χαμθλότερο μίςκωμα που κα προκφψει 
απ’ όλουσ που ςυμμετζχουν ςτο Μθτρϊο, με προτεραιότθτα ςτθν απαςχόλθςθ του μειοδότθ. 

Θ διάκεςθ των απαραίτθτων οχθμάτων, μθχανθμάτων ζργων και προςωπικοφ αποτελεί υποχρζωςθ των 

ιδιοκτθτϊν (εταιρειϊν - φυςικϊν προςϊπων). 

Ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ ϊςτε τα οχιματα και μθχανιματα ζργων και το προςωπικό να διακζτουν τισ 

απαραίτθτεσ κατά νόμο άδειεσ. 

Ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ να εφαρμόηει άμεςα τα μζτρα αςφαλείασ και υγιεινισ που προβλζπονται 

από τισ ςχετικζσ 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) κακϊσ και για τθν αςφάλιςθ κατά παντόσ κινδφνου 

υλικοφ και ζμψυχου προςωπικοφ που κα χρθςιμοποιθκεί. 

Ο ανάδοχοσ είναι κατ’ αποκλειςτικότθτα υπεφκυνοσ για οποιοδιποτε ατφχθμα των οχθμάτων, 

μθχανθμάτων ζργων και προςωπικοφ. Ο ανάδοχοσ δεν τελεί ςε ςχζςθ προςτιςεωσ προσ το Διμο και 

ευκφνεται  αυτόσ και μόνο, αποκλειόμενθσ κάκε ευκφνθσ του Διμου, για τα κατά τθ διάρκεια εκτελζςεωσ 
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τθσ ςυμβάςεωσ ατυχιματα που μπορεί να ςυμβοφν ςτο πάςθσ φφςεωσ προςωπικό του ι και ςε τρίτουσ 

από οποιοδιποτε λόγο ι αιτία, κακϊσ και για τισ πικανζσ ηθμιζσ.  

Μθ εκπλιρωςθ των ανωτζρω όρων κα αποτελεί λόγο λφςθσ τθσ ςυνεργαςίασ. 

 
Ειδικζσ Απαιτιςεισ 

              Σα μθχανιματα – οχιματα  κα χρθςιμοποιθκοφν για εργαςίεσ εκτάκτων  αναγκϊν όπωσ 

αναλφονται. Ο ανάδοχοσ  υποχρεοφται να μεριμνά για τθν αντικατάςταςθ του χειριςτι-οδθγοφ  ςε 

τακτοφσ  χρόνουσ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ ςχετικζσ διατάξεισ, ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ αδιάκοπθ 

απαςχόλθςθ του μθχανιματοσ, εξαιρουμζνων μόνο τθ διακοπι για ανεφοδιαςμό με καφςιμα, τθν αλλαγι 

ι τθν ςυμπλιρωςθ λιπαντικϊν και τθν φόρτωςθ του αλατιοφ από τα κζντρα  διανομισ.                                          

ΑΡΘΡΟ 4: Διάρκεια  φμβαςθσ-Χρόνοσ απαςχόλθςθσ του μθχανιματοσ-οχιματοσ  

Θ  διάρκεια των παρεχόμενων εργαςιϊν κα είναι από τθν υπογραφι τθσ παροφςθσ ζωσ 31/12/2023.    

   Ωσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ του μθχανιματοσ και του χειριςτι του για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν 

αρχίηει με τθν  παρουςία  του μθχανιματοσ και χειριςτι ςτισ κζςεισ που κακορίηει  με τθν εντολι τθσ, θ 

υπθρεςία και περατϊνεται ο χρόνοσ με τθ λιξθ του γεγονότοσ και μετά από άρςθ τθσ εντολισ τθσ 

αρμόδιασ Τπθρεςίασ. ε αυτό τον χρόνο απαςχόλθςθσ περιλαμβάνεται θ εκτζλεςθ εργαςιϊν 

αποχιονιςμοφ, αλατοδιανομισ, χρόνοσ ανεφοδιαςμοφ οχθμάτων αποχιονιςμοφ με αλάτι, εργαςία 

οδοκακαριςμοφ, αποκατάςταςθσ βατότθτασ  και αναπζταςθσ υλικϊν, εργαςία κακαριςμοφ φερτϊν υλϊν 

χειμάρρων, ενίςχυςθσ πρανϊν και μεταφοράσ υδάτων για κατάςβεςθσ πυρκαγιϊν, κ.λ.π. 

Ωσ  ωριαία  δαπάνθ αναμονισ του μθχανιματοσ (ςταλία) περιλαμβάνεται θ πλιρθσ αποηθμίωςθ 

για τθν παραμονι του μθχανιματοσ επί τόπου του ςυμβάντοσ ςε κζςθ επιφυλακισ, πλιρωσ 

εφοδιαςμζνου και εξοπλιςμζνου και παντελϊσ ζτοιμου για εργαςία.    

ΑΡΘΡΟ 5.Σόποσ Εκτζλεςθσ φμβαςθσ  

ε οποιαδιποτε περιοχι ευκφνθσ του Διμου Σρικκαίων.   

ΑΡΘΡΟ 6. Αμοιβι –Σρόποσ πλθρωμισ  

τισ τιμζσ του προχπολογιςμοφ περιλαμβάνονται τα παρακάτω:  

 θ διάκεςθ ενόσ εργοδθγοφ - ςυντονιςτι για κάκε ςυνεργείο αποχιονιςμοφ και αλατοδιανομισ, 

κακαριςμοφ του οδοςτρϊματοσ (άρςθσ καταπτϊςεων, αποκατάςταςθσ φκορϊν του 

οδοςτρϊματοσ , καταςκευισ φραγμάτων ανάςχεςθσ πλθμμφρασ, αποκατάςταςθσ αναχωμάτων 

ποταμϊν, διάνοιξθσ τάφρων για τθν αποφυγι πλθμμυρϊν και άρςθσ φερτϊν και κορμϊν δζντρων 

ςτισ κζςεισ γεφυρϊν κλπ . 

 θ αμοιβι τυχόν αναμονισ κατά το χρόνο απαςχόλθςθσ από τθ ςτιγμι τθσ εντολισ, για εκτζλεςθ 

εργαςιϊν μζχρι τθ λιξθ αυτισ 

 οι δαπάνεσ πρόλθψθσ και αποκατάςταςθσ κάκε είδουσ ηθμιάσ και αποηθμίωςθσ κάκε είδουσ 

βλάβθσ ι μθ ςυνικουσ φκοράσ που κα προκλθκοφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εργαςιϊν 
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και κα οφείλονται ςε αμζλεια, απρονοθςία, μθ τιρθςθ των ςυμβατικϊν όρων, των υποδείξεων 

τθσ Τπθρεςίασ, των νομικϊν διατάξεων και γενικότερα ςε υπαιτιότθτα του αναδόχου 

 Θ πλθρωμι των εργαςιϊν κα γίνεται απολογιςτικά με τθν καταμζτρθςθ των ωρϊν εργαςίασ του 

κάκε μθχανιματοσ από τθν αντίςτοιχθ αρμόδια Τπθρεςία του Διμου Σρικκαίων . 

 Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ βαρφνουν τον ανάδοχο 

 Θ αμοιβι του οδθγοφ οι δαπάνεσ καυςίμων, λιπαντικϊν, ανταλλακτικϊν και επιςκευϊν βαρφνουν 

τον ανάδοχο. 

 Θ ςυμβατικι αξία κα πλθρϊνεται απολογιςτικά, μετά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν και τθν 

βεβαίωςθ από τθν αρμόδια επιτροπι του Διμου με τθν ζκδοςθ χρθματικϊν ενταλμάτων 

πλθρωμισ που κα ςυνοδεφονται από τα νόμιμα δικαιολογθτικά και ςφμφωνα με το Ν. 4152/2013, 

υποπαράγραφοσ Η5 «υναλλαγζσ μεταξφ επιχειριςεων και δθμοςίων αρχϊν (Άρκρο 4 Οδθγίασ 

2011/7), ΦΕΚ 107/τ.Α’/9-05-2013.  

ΑΡΘΡΟ 7.Φόροι, τζλθ κρατιςεισ  

το ποςό τθσ αμοιβισ ςυμπεριλαμβάνονται οι νόμιμεσ κρατιςεισ και φόροι. Θ αμοιβι δεν υπόκειται ςε 

καμία ανακεϊρθςθ για οποιοδιποτε λόγο και αιτία και παραμζνει ςτακερι και αμετάβλθτθ κακϋ όλθ τθν 

διάρκεια ιςχφοσ τθσ εντολισ. 

ΑΡΘΡΟ 8.Παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

H παρακολοφκθςθ και ο ζλεγχοσ τθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κα πραγματοποιθκεί από τθν 

τριμελι επιτροπι τθσ Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε ςυμμόρφωςθ προσ τισ υποδείξεισ τθσ Επιτροπισ. 

Οι εργαςίεσ κα παραλαμβάνονται, από τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, με τθ 

ςφνταξθ ςχετικοφ Πρωτόκολλου οριςτικισ παραλαβισ, το οποίο κα αποτελζςει δικαιολογθτικό τθσ 

δαπάνθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 200 του ν.4412/2016. 

Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ δεν ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ 

τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που 

διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ 

επθρεάηουν τθν καταλλθλόλθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να 

καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. 

τθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων 

υπθρεςιϊν, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ 

διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ 

υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν τθσ ςφμβαςθσ και να 

ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ. 
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ΑΡΘΡΟ 9.Ποινικζσ ριτρεσ-Ανωτζρα Βία  

Ωσ προσ τισ ποινικζσ ριτρεσ, για εκπρόκεςμθ ι πλθμμελι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, ιςχφουν οι 
διατάξεισ του άρκρου 218 του ν. 4412/2016. 

Ο  Πάροχοσ  Τπθρεςιϊν  που επικαλείται ανωτζρα βία, υποχρεοφται, μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τότε 
που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία, να αναφζρει εγγράφωσ αυτά και να 
προςκομίςει ςτθν Τπθρεςία τα απαραίτθτα.    

                                   

ΑΡΘΡΟ 10. Σροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου.  

ΑΡΘΡΟ 11. Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ  

 Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 

ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 

4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 

αναφζρονται άρκρων 73 και 74 του Ν.4412/16 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 

διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 

υπζχει από τισ υνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 

Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΛΕΕ. 

ΑΡΘΡΟ 12. Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα  εκπτώςεισ-Κυρώςεισ 

Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ  

από τθν ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ 

του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που είναι 

ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία 

εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων 

τθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι 

των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ 

οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι 

όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) 

θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  
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Επιπλζον, μπορεί να του επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 

αποκλειςμόσ από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων.  

Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ 

και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, 

με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Οι  ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 

α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 

προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν 

τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΠΑ των 

υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΠΑ επί τθσ ςυμβατικισ 

αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ 

για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ 

απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ 

παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν 

προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ. 

Σο ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου. 

Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο 

ζκπτωτο. 

ΑΡΘΡΟ 13. Επίλυςθ διαφορών 

Θ ςφμβαςθ που κα υπογραφεί κα διζπεται από τθν ελλθνικι νομοκεςία. Ο Διμοσ και ο Ανάδοχοσ κα 

καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για τθ φιλικι επίλυςθ κάκε διαφοράσ ςχετικισ με τθ ςφμβαςθ που 

μπορεί να προκφψει μεταξφ τουσ ςχετικά με τθν ερμθνεία, τθν εκτζλεςθ ι τθν εφαρμογι τθσ 

ςφμβαςθσ ι εξ’ αφορμισ τθσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν 

ςυναλλακτικϊν θκϊν. ε περίπτωςθ που δεν επιτευχκεί φιλικι επίλυςθ τθσ διαφοράσ αποκλειςτικά 

αρμόδια είναι τα Δικαςτιρια Σρικάλων. 

Θ παροφςα ςυντάχκθκε ςε τρία (3) αντίγραφα  και ζλαβε ο Διμοσ δφο (2) και  ζνα (1) ο Προμθκευτισ. 

ΟΙ   ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 ΓΙΑ ΣΟ ΔΗΜΟ ΣΡΙΚΚΑΙΩΝ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ 

 ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
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