
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Μ Ν Η Μ Ο Ν Ι Ο  Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

της  Δ ι εύθυνσης  Τεχν ικ ών  Έργων  

Περ ιφερε ιακ ής  Ενότητας  Αρκ αδ ίας   

της   Περ ιφέρε ιας  Πελοπ οννήσ ου  

 κα ι

του  κ .  ΚΟΥΒΑΡΑ  ΕΥΑΓΓΕΛΟ Υ  με  ΑΦΜ 04283 319 0 .

γ ια  την  ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Στην Τρίπολη  σήμερα 27 του μηνός Δεκεμβρίου 2019, 

 η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας  (εφεξής «ΔΤΕΠΕ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ») με έδρα την Τρίπολη , οδός 2ο χλμ. Τρίπολης -
Περιθωρίου,  που  εκπροσωπείται  από  τον  Περιφερειάρχη
Πελοποννήσου κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα, και 

 ο κ. Κουβαράς Ευάγγελος. Ιδιοκτήτης των Μ.Ε. 

1) ΦΟΡΤΩΤΗΣ - 121330 Ι.Χ. 

2) ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ – ΦΟΡΤΩΤΗΣ – 85191 Ι.Χ.

3) ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ – 119378 Ι.Χ. 

με έδρα το Άστρος Κυνουρίας οδός ………………………………………., 
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οι οποίοι θα καλούνται εφεξής « τα μέρη», έχοντας υπόψη,
  

• του Ν. 4409/2016 Φεκ. 136/Α/28-07-2016
• τις διατάξεις των Π.Δ. 30/1996 ( ΦΕΚ 21 Α),  του ν. 2362/1995 ( ΦΕΚ 247

Α ),του  Ν.4622/2019- ΦΕΚ133/Α/7-08-2019 όπως έχουν τροποποιηθεί  και
ισχύουν σήμερα.

• την  2024709/601/0026/8-4-1998  (  Β.431  )  απόφαση  του  Υπουργού
Οικονομικών όπως ισχύει.

• του  άρθρου  3 του  Ν.4623/2019  ΦΕΚ  134/Α/9-08-2019 (Ρυθμίσεις  του
Υπουργείου  Εσωτερικών,  διατάξεις  για  την  ψηφιακή  διακυβέρνηση,
συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα.)

• του  Π.Δ.7/2013  «Όργανα  που  αποφασίζουν  ή  γνωμοδοτούν  και  λοιπές
σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και του ν.3316/2005 «Ανάθεση
και  εκτέλεση  δημοσίων  συμβάσεων  εκπόνησης  μελετών  και  παροχής
συναφών  υπηρεσιών  και  άλλες  διατάξεις»  (Α'42),  αρμοδιότητας  των
Περιφερειών»

• της  αρ.  2067/14.1.2011  εγκυκλίου  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  «Δημόσιες  συμβάσεις
έργων,  προμηθειών  και  υπηρεσιών  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης» .

• του αρ.2/52145/0026/1-07-2014 έγγραφο Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

• Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ( ΦΕΚ 147 Α΄) όπως ισχύουν σήμερα.

• Τις διατάξεις του Π.Δ. 131/2010 όπως ισχύουν σήμερα. 

• Την με αρ.  3270/06-12-2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Πελοποννήσου  περί  καθορισμού  αποζημίωσης  των  εργατοτεχνικών  και
ιδιωτικών  μηχανημάτων για το οικονομικό έτος 2019

1. Αναγνωρίζουν από κοινού ότι:

Α. Η Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας  στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της προβαίνει
σε δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης συνεπειών από φυσικές καταστροφές.
Η  Διεύθυνση  Τεχνικών  Έργων  Π.Ε.  Αρκαδίας  είναι  αρμόδια  για  τη  συντήρηση
(αποκατάσταση  φθορών  και  βλαβών,  καθαρισμός  του  οδοστρώματος,  άρση
καταπτώσεων,  αποχιονισμός  την  αντιμετώπιση  του  παγετού,  πυρκαγιές,  κλπ.)  του
οδικού δικτύου της Π.Ε. Αρκαδίας.
Επίσης  είναι  αρμόδια  για  την  αντιμετώπιση  των  πλημμυρικών  φαινομένων
επεμβαίνοντας  άμεσα  και  χωρίς  καθυστερήσεις  στην  εκτέλεση  έργων  για  την
προστασία των περιοχών και ιδιαίτερα των κατοικημένων.
 

Β.   Η ΔΤΕΠΕ Αρκαδίας μη διαθέτοντας επαρκή ίδια μέσα και εργατικό προσωπικό για
την πρόληψη και αντιμετώπιση συνεπειών από έκτακτα καιρικά φαινόμενα, προβαίνει
για το σκοπό αυτό στη μίσθωση οχημάτων, μηχανημάτων έργων και προσωπικού.
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Γ.  Η χρήση ιδιωτικών συνεργείων για την αντιμετώπιση και πρόληψη φυσικών και 
λοιπών καταστροφών προβλέπεται και από την εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας με Α.Π.8271/05-12-2011.

2. Συμφωνούν να συνεργαστούν  με στόχο:

Α. Την  εκτέλεση  εργασιών  αποχιονισμού  και  αλατοδιανομής,  καθαρισμού  του
οδοστρώματος (άρσης καταπτώσεων, αποκατάστασης φθορών του οδοστρώματος κλπ )
στα οδικά τμήματα που θα συγκεκριμενοποιούνται κατά περίπτωση από τη Δ/νση Τ.Ε.
Π.Ε.  Αρκαδίας  για την πρόληψη και  αντιμετώπιση συνεπειών από έκτακτα καιρικά
φαινόμενα.
Β.   Τη μίσθωση οχημάτων, μηχανημάτων έργων και προσωπικού του δεύτερου των
συμβαλλομένων,  με  τιμές  χρέωσης  ανά  ώρα  απασχόλησης  του  κατά  περίπτωση
μισθούμενου μηχανήματος έργου που είναι σύμφωνες με το τιμολόγιο, το οποίο έχει
εγκριθεί  από  την  Οικονομική  επιτροπή  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου με  την  αρ.
3270/06-12-2018 απόφασή της .

3.  Συμφωνούν  σε  ένα  κοινό  πλαίσιο  δράσης που
περιλαμβάνει:

Α. Την απασχόληση του μηχανήματος, που τίθεται στη διάθεση της ΔΤΕΠΕ Αρκαδίας,
του χειριστή και του βοηθού χειριστή, όπου αυτό προβλέπεται.

Β. Τα μισθούμενα  οχήματα και μηχανήματα έργων θα χρησιμοποιούνται ανάλογα με
την  έκταση  της  φυσικής  καταστροφής και  πάντα  σύμφωνα  με  τις  υποδείξεις  των
υπευθύνων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας. 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  αρμόδιων  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 υπεύθυνων δηλώσεων τους) καθώς και οποιοσδήποτε άλλος
παράγοντας θεωρηθεί κρίσιμος για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της
φυσικής καταστροφής. 

Γ.  Ο αριθμός των οχημάτων και μηχανημάτων έργων που χρειάζεται σε κάθε περιοχή
ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος και τη διάρκεια της φυσικής καταστροφής. Για το λόγο
αυτό  ο  αριθμός  και  το  είδος  των  οχημάτων,  μηχανημάτων  έργων,  όσο  και  του
προσωπικού θα αυξομειώνεται ανάλογα με την περίπτωση.

Δ.    Οι ωριαίες δαπάνες απασχόλησης μηχανήματος περιγράφονται στο τιμολόγιο, το 
οποίο έχει  εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου με 
την αρ. 3270/06-12-2018 απόφασή της .
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Ε. Στην  ωριαία  δαπάνη  απασχόλησης  μηχανήματος  περιλαμβάνεται  η  πλήρης
αποζημίωση για την εργασία (απασχόληση του μηχανήματος,  του χειριστή και του
βοηθού χειριστή, όπου αυτό προβλέπεται) για εκτέλεση εργασιών αποχιονισμού και
αλατοδιανομής,  καθαρισμού  του  οδοστρώματος  (άρσης  καταπτώσεων,
αποκατάστασης  φθορών  του  οδοστρώματος  κλπ  )  στα  οδικά  τμήματα  που  θα
συγκεκριμενοποιούνται κατά περίπτωση από τη Δ/νση Τ.Ε. Π.Ε. Αρκαδίας. Ανάλογα
με  τις  υφιστάμενες  ανάγκες,  ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  μεριμνά  για  την
αντικατάσταση του χειριστή σε τακτούς χρόνους, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές
διατάξεις,  έτσι  ώστε να  εξασφαλίζεται  η  αδιάκοπη απασχόληση του μηχανήματος,
εξαιρουμένων μόνο των ολιγόλεπτων διακοπών, για τον εφοδιασμό του μηχανήματος
με καύσιμα και την αλλαγή ή συμπλήρωση λιπαντικών. Ως χρόνος απασχόλησης του
μηχανήματος και του χειριστή του, για εκτέλεση εργασιών ορίζεται αυτός που αρχίζει
με την εντολή της Υπηρεσίας ύστερα από απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου
και ο χρόνος αυτός περατώνεται μετά από άρση της εντολής της Υπηρεσίας.
Σε αυτόν το χρόνο περιλαμβάνονται :

• η ανά τακτά διαστήματα με ευθύνη του αναδόχου ή ύστερα από εντολή της
Υπηρεσίας  διενέργεια  περιπολίας  στα  τμήματα  ευθύνης  των  οχημάτων  και
μηχανημάτων έργων και

• η  εκτέλεση  των  εργασιών  αποχιονισμού,  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, στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών  κλπ. Στις παραπάνω
αναφερόμενες  ωριαίες  τιμές  μονάδας  περιλαμβάνονται,  ενδεικτικά  και  όχι
περιοριστικά 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

Οι  παραπάνω  τιμές  μονάδας  αναφέρονται  σε  μονάδες  περαιωμένων  εργασιών,  οι
οποίες θα εκτελεσθούν στην περιοχή των εργασιών.
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4. Τα μέρη συναποδέχονται ειδικότερα τα εξής: 

α.  Η διάθεση των απαραίτητων οχημάτων, μηχανημάτων έργων και προσωπικού 
αποτελεί υποχρέωση του δεύτερου των συμβαλλομένων . Ο χρόνος παρουσίας των 
οχημάτων, μηχανημάτων και προσωπικού στο χώρο επέμβασης ορίζεται στη μία (1) 
ώρα από τη στιγμή ειδοποίησης είτε εγγράφως, είτε τηλεφωνικά καθ' όλη τη διάρκεια 
του 24ωρου και για όλο το χρονικό διάστημα μέχρι 31-05-2020, σε οποιαδήποτε 
περιοχή ευθύνης της Π.Ε. Αρκαδίας που ζητηθεί από τους υπεύθυνους της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.

β.  Ο δεύτερος των συμβαλλομένων είναι υπεύθυνος ώστε τα οχήματα και μηχανήματα 
έργων και το προσωπικό να διαθέτουν τις απαραίτητες κατά νόμο άδειες.

γ. Ο  δεύτερος των συμβαλλομένων είναι  υπεύθυνος  να  εφαρμόζει  άμεσα τα μέτρα
ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται από τις σχετικέ 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 δεύτερος
των συμβαλλομένων είναι κατ' αποκλειστικότητα υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα
των οχημάτων, μηχανημάτων έργων και προσωπικού.

δ. Στη διάρκεια ισχύος του Μνημονίου ο πρώτος  των συμβαλλομένων αναλαμβάνει
την υποχρέωση της άμεσης παρακολούθησης των εργασιών και ωρών απασχόλησης
του μισθούμενου μηχανήματος . 

ε.  Ο  προϋπολογισμός  των  συμβάσεων  θα  βαρύνει  τις  πιστώσεις   του  έργου
2017ΕΠ52600017  «  ΔΡΑΣΕΙΣ  –  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ » 
Στ.  Ο προϋπολογισμός  των  συμβάσεων  θα είναι  σε  συνάρτηση  του  αριθμ,  πρωτ.
2/52145/0026/1-7-2014 εγγράφου του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους σχετικά με την
εκ των υστέρων δέσμευση του κατασκευαζόμενου έργου καθώς και την μεταγενέστερη
υπογραφή της σύμβασης.

ζ. Το παρόν Μνημόνιο τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του από τους εκπροσώπους των
δύο μερών. Η διάρκεια ισχύος του ορίζεται να είναι από 01/12/2019 μέχρι 31/05/2020
και μη εκπλήρωση των ανωτέρω όρων θα αποτελεί λόγο λύσης της συνεργασίας.

Οι Συμβαλλόμενοι

Ο Ιδιοκτήτης Μ.Ε.                                    Ο Περιφερειάρχης  
                                                                    Πελοποννήσου

                                                          ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
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