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ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αντικείμενο της προμήθειας 

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια, ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για 
αντικατάσταση του φθαρμένου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των διαφόρων 
αντλιοστασίων ύδρευσης του Δήμου με σκοπό την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας 
αυτών. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν εξοπλισμό εγχώριας ή 
αλλοδαπής προελεύσεως, αποδεδειγμένης καλής λειτουργικότητας. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Διατάξεις που ισχύουν 

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις: 

1.Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ/114/Α’/08.06.2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων 
καιΚοινοτήτων». 

2. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/87/Α′/07.06.2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

3. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ/147/Α’/08.08.2016): «Δημόσιες συμβάσεις έργων, 
προμηθειώνκαι υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 201425/ΕΕ». 

4. Το Ν.2362/1995 (ΦΕΚ/247/Α′/27.11.1995): «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου 
τωνδαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 

5. O N.3614/2007 (ΦΕΚ/267/Α′/03.12.2007): «Διαχείριση, έλεγχος και 
εφαρμογήαναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013». 

6. O N.3886/2010 (ΦΕΚ/173/Α′/30.09.2010): «Δικαστική προστασία κατά τη 
σύναψηδημόσιων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 
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89/665/ΕΟΚτου Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την οδηγία 92/13/ΕΚ του 
Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την οδηγία 
2007/66/ΕΚ τουΕυρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 
(L335). 

7. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/8.6.2006) «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

8. Το Ν. 3548/2007 (Φ.Ε.Κ. 68/Α’/20.03.2007) «Περί καταχώρησης δημοσιεύσεων 
τωνφορέων του Δημοσίου». 

9. Το Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α’ 40/2010) «Προστασία της εθνικής οικονομίας – 
Επείγονταμέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης». 

10. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης καιτης 
αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

11. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτικήανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικώνοργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

12. Το Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α’ 115/2010) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και 
συναφείςδιατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις». 

13. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α’ 141/2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 

14. Το Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α’/30.9.2010) «Δικαστική προστασία κατά τη 
σύναψηδημόσιων συμβάσεων » - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την 
Οδηγία89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 
92/13/ΕΟΚ τουΣυμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με 
την Οδηγία2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 
Δεκεμβρίου 2007(L 335). 

15. Το Ν. 3979/16-06-2011 (ΦΕΚ Α 138 16.6.2011) «Περί ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
καιλοιπές διατάξεις». 

16. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209/21.09.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων 
καιδραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία 
περιβαλλοντικούισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 

17. To Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α 160/2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 
ελληνικήςοικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» 

18. To Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α 120/2013) «ΕθνικόΣύστημα Ηλεκτρονικών 
ΔημοσίωνΣυμβάσεων και άλλες διατάξεις.» 

19. Το ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α 204/2011) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
ΔημοσίωνΣυμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – 
Αντικατάστασητου έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – 
Προπτωχευτική διαδικασίαεξυγίανσης και άλλες διατάξεις. 

20. Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68/2007) Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων 
τουΔημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις. 

21. Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α 74/2014) Διοικητικές Απλουστεύσεις – 
Καταργήσεις,Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – 
ΤροποποίησηΔιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις. 



7. Γ.Σ.Υ. – ΣΕΛ. 3 

 

22. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α 143/2014) Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 

23. Τον εν ισχύ κανονισμό ύδρευσης αποχέτευσης, του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού 

24. Τους σχετικούς Νόμους και τα Προεδρικά Διατάγματα που εναρμόνισαν την 
ΕθνικήΝομοθεσία με το Κοινοτικό Δίκαιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Συμβατικά τεύχη 

Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι: 
α) Η Διακήρυξη του διαγωνισμού 
β) ΗΟικονομική προσφορά του αναδόχου 
γ) Η Τεχνική Προσφορά του αναδόχου  
δ) Οι Τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης 
ε) Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
στ) Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο 

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τις διατάξεις του N.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

Σύμβαση 

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και 
από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα 
στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 
α.  Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης. 
β.  Τα συμβαλλόμενα μέρη. 
γ.  Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα.  
δ.  Την τιμή. 
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών. 
στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών. 
ζ.   Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες. 
η.   Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
θ. Τον τρόπο πληρωμής και αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον 

προβλέπεται αναπροσαρμογή. 
ι.  Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.  
ια. Την παραλαβή των υλικών. 

Η σύμβαση για διενέργεια της προμήθειας καταρτίζεται με βάση τους όρους της 
διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο 
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ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την κατάρτισή της με την οποία συμφωνεί ο 
ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία.  

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α.  Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση 
διαιρετού υλικού, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από την 
επιτροπή αξιολόγησης ως ασήμαντο. 

β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.  

γ.  Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 
τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

δ.  Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συμβαλλόμενα  μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

Παραλαβή των υλικών 

1.  Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της 
επιτροπής παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 208 
τουN.4412/2016. 

2.  Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων 
παραλαβήςπραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο. 

3.  Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 208 και 209 του Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας 

Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας, μετρούμενος από την ημερομηνία της οριστικής 
παραλαβής, θα καθορισθεί και με την προσφορά των διαγωνιζομένων, δεν δύναται όμως 
να είναι μικρότερος από τη συμπλήρωση 1 έτους από την οριστική παραλαβή, για το 
σύνολο του εξοπλισμού.  

Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας θα είναι εμπράγματος, με εγγυητική επιστολή 
(εγγύηση καλής λειτουργίας). Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα καλύπτει ποσό   
2 % της συμβατικής αξίας του προμηθευόμενου είδους χωρίς το Φ.Π.Α. και θα έχει 
διάρκεια τουλάχιστον ενός (1) έτους. Η επιστροφή της θα γίνει μετά το πέρας του χρόνου 
ισχύος της. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε ποσοστό 5 % επί της 
συμβατικής αξίας του είδους του προσφερόμενου εξοπλισμού χωρίς το Φ.Π.Α., παρέχεται 
δε με εγγυητική επιστολή. 



7. Γ.Σ.Υ. – ΣΕΛ. 5 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

Εγγύηση προκαταβολής 
Με την υπογραφή της σύμβασης και εφόσον προβλέπεται από αυτή χορηγείται στον 
προμηθευτή προκαταβολή σε ποσοστό μέχρι 50% κατά μέγιστο της συνολικής συμβατικής 
αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. 24%. 
Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόμενη με το ύψος επιτοκίου 
πουκαθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 
Όταν, σύμφωνα με τα έγγραφα της σύμβασης, προσκομίζεται και εγγύηση καλήςεκτέλεσης, 
η τελευταία καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τονανάδοχο, χωρίς 
να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Αν από τα έγγραφατης σύμβασης 
προβλέπεται μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή λαμβάνεται με τηνκατάθεση από τον 
ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύτου ποσού της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένηςπροκαταβολής. 
Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης 
προκαταβολήςπραγματοποιούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και τους 
όρους τωνεγγράφων της σύμβασης. Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής 
μπορούν ναχορηγούνται τμηματικά εφόσον τούτο ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Η 
προκαταβολήαπαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες που δεν σχετίζονται άμεσα ή 
έμμεσα με τοαντικείμενο της σύμβασης. (άρθρο 72 παρ.1δ του Ν.4412/2016) 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

Χρόνος παράδοσης 

1.  Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να παραδοθούν εντός τριακοσίων εξήντα πέντε 
(365) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και εφόσον έχουν 
ολοκληρωθεί οι τυχόν απαιτούμενες οικοδομικές εργασίες.  

2.  Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα 
απορρίπτεται. 

3.  Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον 
τρόπο που ορίζει η σύμβαση. 

4.  Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις 
ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: 
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, 
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μετά 
απόγνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης είτε με πρωτοβουλία του Δήμου και 
εφόσονσυμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το 
οποίουποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον 
αρχικόσυμβατικό χρόνο παράδοσης. (άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4412/16).Στην 
περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνοςπαράτασης δεν 
συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. (άρθρο 206 παρ.2του 
Ν.4412/16).Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγουχρονικού διαστήματος 
από τηνυποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. (άρθρο 206 παρ.3 του 
Ν.4412/16). 

5.  Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που εκτελεί την προμήθεια, 
την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία 
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που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 
νωρίτερα. 

6.  Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής τούτων, υπογράφεται 
πρακτικό παράδοσης και παραλαβής υπογεγραμμένο από τον προμηθευτή και τον 
υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο να αναφέρονται η ημερομηνία προσκόμισης, το 
υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

7.  Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, να 
μετατίθεται, μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. Μετάθεση γίνεται σε 
περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης 
παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που 
συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνουφόρτωσης 
– παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

8.  Θα εκτιμηθεί ο μικρότερος δυνατόν χρόνος παράδοσης του υπό προμήθεια 
εξοπλισμού.  

 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση. 

1.  Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του 
συμβατικούχρόνου όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι τη λήξη του 
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας, 
επιβάλλονται,εκτός των τυχόν προβλεπομένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και 
πρόστιμο σύμφωναμε το άρθρο 218 του Ν.4412/2016. 

2.  Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί 
τωντμηματικών συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς το 
Φ.Π.Α.Σε περίπτωση που τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν 
τηχρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο 
υπολογίζεταιεπί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

3.  Εφόσον με την απόφαση κήρυξης του προμηθευτή ως εκπτώτου, παρέχεται σ’ αυτόν 
ηδυνατότητα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της 
ημερομηνίαςδιενέργειας εις βάρος του διαγωνισμού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο 
γιαεκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα 
απότην ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρεχόμενο χρονικό διάστημα. Στην 
περίπτωσηαυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο 
έκπτωτοςπαραδώσει τα υλικά, ο διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού, ματαιώνονται, 
μεαπόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από την οριστική παραλαβή των 
υλικών. 

4.  Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης παράδοσης 
ήαντικατάστασης, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από 
γνωμοδότησητης επιτροπής αξιολόγησης, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που 
παρήλθε πέραν τουευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο 
δεν ευθύνεται οπρομηθευτής και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος παράδοσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση. 
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Ισχύει το άρθρο 213 του Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο 

Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου. 

1.  Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε να 
υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 
κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, 
με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της 
επιτροπήςαξιολόγησης. 

2.  Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα 
του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου σε 
περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή 
αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον 
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206.  
Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου, η αναθέτουσα αρχή 
κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 
αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να 
προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη 
προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως 
όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική 
όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας 
συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται 
οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η 
έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν. (άρθρο 203 παρ.2 
Ν.4412/16). 

 
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση 
όταν: 
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή 
αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. (άρθρο 203 παρ.3 Ν.4412/16) 

 
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 
επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή 
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά 
περίπτωση. 
β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη 
σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού 
από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των 
τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή 
μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον 
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κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε 
αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο 
υπερημερίας. 
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο 
των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του Ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. (άρθρο 
203 παρ.4 Ν.4412/16). 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο 
Τρόπος πληρωμής 

1.  Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται σύμφωνα με τα 
πρωτόκολλα παραλαβής. 

 
 

ΑΙΓΙΝΙΟ   04 -  10 - 2016  ΑΙΓΙΝΙΟ  03 -10 - 2016 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
Δ. Τ. Υ.  & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ 

 

                       
 
 

 

 

   

 

 


