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ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαη πιήξε εγθαηάζηαζε ελλέα (9) απηφλνκσλ 

ειηαθψλ ζπζηεκάησλ, ηα νπνία ζα απνηεινχληαη απφ θσηηζηηθά παξαδνζηαθνχ ηχπνπ πξνβνιέα 

ηερλνινγίαο Led ηζρχνο 30W, αλαξηεκέλα ζε ελλέα ηζηνχο θαζαξνχ χςνπο πεξίπνπ 4,0 κέηξσλ. 

Τα παξαπάλσ θσηηζηηθά ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ ηεο παξαιίαο 

Τζφληα ηεο Τ.Θ. Θιεηνχο θαη φπνπ αιινχ παξαζηεί αλάγθε θαη ππνδεηρζεί απφ ηελ ηερληθή 

ππεξεζία ηνπ δήκνπ Ιέζβνπ. 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 20.000,00 € κε ΦΠΑ  ην 

νπνίν αλαιχεηαη ζε  17.090,02 € γηα πιηθά θαη 2.905,98 € γηα ΦΠΑ 17%.  

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη  ζε δχν κήλεο  (3)  κήλεο ή εμήληα (90) εκέξεο  

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο δίδεηαη ζην Τεχρνο 

Τερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ.  

Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί απεπζείαο αλάζεζε, ελ φςεη έλαξμεο ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ.   

 

Μπηηιήλε, 24/04/2019 

 

           Η  πληάμαζα                                     ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ 
       Η Πξντζηακέλε Γ/λζεο     
                                             Σερληθώλ Τπεξεζηώλ Γήκνπ Λέζβνπ 

      
       Μαθξή Γέζπνηλα 
Μεραλνιόγνο Μεραληθόο  
               Σ.Τ.Γ.Λ                                                        ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΤΛΙΑΝΙΓΟΤ 
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ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ηεκ 
Πνζό 

€ 
ύλνιν € 

1 Απηφλνκε ειηαθή θνιψλα 4,0 m κε έλα 
θσηηζηηθφ ηχπνπ πξνβνιέα 30 W 

9 1899,335 17.094,02 

Άζξνηζκα 17.094,02 

ΦΠΑ 17% 2.905,98 

ΓΔΛΗΘΟ ΣΥΛΟΙΟ 20.000,00 

 

 

Μπηηιήλε, 24/04/2014 

 

           Η  πληάμαζα                                       ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ 
                     Η Πξντζηακέλε Γ/λζεο     
                                                                         Σερληθώλ Τπεξεζηώλ Γήκνπ Λέζβνπ 
      
       Μαθξή Γέζπνηλα 
Μεραλνιόγνο Μεραληθόο   
               Σ.Τ.Γ.Λ                                                        ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΤΛΙΑΝΙΓΟΤ 
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Ο πξνο πξνκήζεηα εμνπιηζκφο ζα είλαη ηειείσο θαηλνχξγηνο, πξψηεο ρξήζεο θαη εθ ησλ πιένλ 
εμειηγκέλσλ ηερλνινγηθά ηχπσλ. 

Θα πξέπεη λα εθπιεξψλεη ηνπο Διιεληθνχο θαη Δπξσπατθνχο θαλνληζκνχο φζν αθνξά ηελ 
πξφιεςε αηπρεκάησλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ (Π.Γ.18/96, 93/44 ΔΟΘ, 93/68 ΔΟΘ 
– ζήκαλζε CE).  

Όπνπ ξεηά αλαθέξεηαη ε ιέμε «πεξίπνπ», κε πνηλή απνθιεηζκνύ, δελ επηηξέπεηαη, απφθιηζε 
κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε ηνπ 5 %. 

Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο νη νπνίεο απνθιίλνπλ απφ ηα παξαθάησ πξνδηαγξαθφκελα, εθηφο 
φζσλ αλαθέξνληαη σο "Απαξάβαηνη Όξνη" ή "επί πνηλήο απνθιεηζκνχ".  

Όια ηα πξνζθεξφκελα είδε ζα παξαδνζνχλ, ζα ζπλαξκνινγεζνύλ θαη ζα εγθαηαζηαζνύλ 
απφ ηνπο πξνκεζεπηέο, ρσξίο θακία επηβάξπλζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ ζηνλ ηφπν 
ηνπνζέηεζήο ηνπο ζηελ πεξηνρή «Τζφληα» ηεο Τ.Θ. Θιεηνχο θαη φπνπ αιινχ ππνδεηρζεί απφ ηνλ 
αξκφδην κεραληθφ ηεο Τερληθήο Υπεξεζία ηνπ Γήκνπ Ιέζβνπ. 

Οη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνύ λα ζπκπεξηιάβνπλ ζην θνκκάηη 
ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο θαη ειέγρνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ επίζεκα 
ηλζηηηνχηα ε επίζεκεο ππεξεζίεο πνηνηηθνχ ειέγρνπ (π.ρ. Δλψζεηο Φξεζηψλ, ΔΙΟΤ, ΔΛ, θ.ι.π), 
αλαγλσξηζκέλεο αξκνδηφηεηαο κε ηα νπνία βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ 
πξντφλησλ θαη ε ζπκκφξθσζε ηνπο κε ηα ηερληθά θαη πνηνηηθά standards ηα νπνία πξέπεη λα 
πιεξνχλ. 

Τα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ θαη πνηφηεηαο ζα αλαθέξνληαη ζηελ αληνρή ησλ πιηθψλ εμνπιηζκνχ 
σο πξνο ηελ αληνρή ηνπο ζε κεραληθέο θαηαπνλήζεηο, αζθαιείαο, κεραληθήο αληνρήο, 
απαηηήζεηο αζθαιείαο, επζηάζεηαο θαη αληνρήο ζε ζαιάζζην πεξηβάιινλ ηεο θαηαζθεπήο.  

Θα πξνζθνκηζηεί ππεχζπλε δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή πεξί ζπκκφξθσζεο ησλ ηζηψλ θαη ησλ 
θσηηζηηθψλ κε ηηο Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο θαηά ΔΙΟΤ ΔΛ 40. 

Δπί πνηλή απνθιεηζκνύ νη θαηαζθεπαζηέο ηνπ πξνηεηλφκελνπ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα είλαη 
πηζηνπνηεκέλνη ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO απφ αλαγλσξηζκέλν ηλζηηηνχην ε νξγαληζκφ. 

 

ΑΤΣΟΝΟΜΗ ΗΛΙΑΚΗ ΚΟΛΧΝΑ ΤΦΟΤ 4,5 M 

1. Γεληθά  

Τν ζχζηεκα ιεηηνπξγεί 6 ψξεο θαζεκεξηλά, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα, θαη ζα έρεη 
απηνλνκία 3 εκεξψλ. Τν θαινθαίξη ην ζχζηεκα ιεηηνπξγεί 9 ψξεο θαη ζα έρεη 2 κέξεο 
απηνλνκίαο. Οη απηνλνκίεο απηέο πξέπεη επηηπγράλνληαη γηα βάζνο εθθφξηηζεο φρη κεγαιχηεξν 
απφ 40%. 

 

 

 



 

 

 

2. Ηιεθηξνινγηθά κέξε ζπζηήκαηνο: 

2.1 Μπαηαξία θιεηζηνύ ηύπνπ βαζηάο εθθόξηηζεο 12V ρσξεηηθόηεηαο 150Ah 
(C10)  

Θαηάιιειε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε κηθξέο θαη κεγάιεο απηφλνκεο θσηνβνιηατθέο εγθαηαζηάζεηο. 
Θα δηαζέηεη κεδεληθή ζπληήξεζε, ρσξίο ηελ πξνζζήθε λεξνχ ή ειεθηξνιχηε. Κεγάιε δηάξθεηα 
δσήο ηνπιάρηζηνλ 10 ρξφληα ζηνπο 20νC. Θα είλαη θαηάιιειε λα ιεηηνπξγεί κε αζθάιεηα ζε 
νπνηαδήπνηε ζέζε (νξηδφληηα, ε θάζεηε ιεηηνπξγία) θαη ζα δηαζέηεη επί πνηλή απνθιεηζκνύ 
αζθαιή ιεηηνπξγία (κε θαηάιιειν εμαεξηζκφ θαηά ΔΛ 50272) 

Απνθιεηζηηθά  ε ηνπνζέηεζε θαη ζηήξημε ησλ κπαηαξηώλ ζα γίλεη ζηελ θνξπθή ηνπ 
ηζηνύ, ζα βξίζθεηαη εληόο θαηάιιειεο θαηαζθεπήο, πνπ ζα έρεη πςειή αληνρή ζε 
δηάβξσζε από ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ    

 

2.2  Φσηνβνιηατθό ειηαθό πάλει ηζρύνο 150W – 12V. 

Ζιηαθφ πάλει ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ 150W – 12V. Τν Φ/Β πιαίζην πξέπεη λα είλαη αλαγλσξηζκέλνπ 

Δπξσπατθνχ νίθνπ.  

Λα πξνζθνκηζηεί βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ηελ απφδνζε ηνπ πιαηζίνπ φηη ε ηζρχο εμφδνπ 
ηνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ηνπ 20% ηεο νλνκαζηηθήο ηζρχνο εμφδνπ γηα ηα πξψηα 30 
ρξφληα ιεηηνπξγίαο.  

Θα είλαη πςειήο απφδνζεο θαη πηζηφηεηαο λέαο γεληάο ζχγρξνλεο κνλνθξπζηαιιηθήο ή 
πνιπθξπζηαιιηθήο ηερλνινγίαο,  πνπ πεξηέρεη θπςέιεο κε αληηαλαθιαζηηθή επίζηξσζε θαη γπαιί 
γηα ηελ παξαγσγή πεξηζζφηεξεο ελέξγεηαο. 

Γεδνκέλνπ φηη ε εγθαηάζηαζε ζα γίλεη δίπια ζηε ζάιαζζα, απαξαίηεηα πξέπεη λα δηαζέηεη 
πηζηνπνηεηηθφ δνθηκήο αληνρήο ζηε δηάβξσζε εμαηηίαο αιαηνχρνπ λέθνπο. 

Τα πιαίζηα απαξαίηεηα ζα έρνπλ πεξάζεη κε επηηπρία ηα πην απζηεξά ηεζη ψζηε λα 
δηαζθαιίδεηαη ε αμηφπηζηε καθξνρξφληα απφδνζε ηνπ θαη ζα είλαη πηζηνπνηεκέλν σο πξνο ηε 
ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηα πην πξφζθαηα πξφηππα αζθάιεηαο (IEC 61730 & UL 1703) ε άιια 
ηζνδχλακα. Ζ θαηαζθεπή ηνπο ζα είλαη ζχκθσλε κε ηηο Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο θαη 
πηζηνπνηήζεηο θαηά IEC 61215:2005, IEC 61730-1 θαη IEC 61730-2 ε άιιεο ηζνδχλακεο. 

Δπηπιένλ επί πνηλή απνθιεηζκνύ ηα εξγνζηάζηα θαηαζθεπήο ησλ ζα δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε 
ειέγρνπ θαη πνηφηεηαο παξαγσγήο θαηά ISO 9001 ε νπνηνδήπνηε άιιν πηζηνπνηεηηθφ απφ 
πηζηνπνηεκέλνπο θνξείο πνπ λα θαιχπηνπλ φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηέο παξαγσγήο. 

 

2.3  Ρπζκηζηήο θόξηηζεο 

Ο ξπζκηζηήο θφξηηζεο ηνπιάρηζηνλ 10Α ζπλερφκελεο ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινο 
γηα νδνθσηηζκφ ελψ ν βαζκφο πξνζηαζίαο ζα είλαη IP 68 (δεδνκέλνπ φηη ζα βξίζθεηαη θνληά ζε 
ζάιαζζα). Θα πξέπεη λα δηαζέηεη 4 ζηάδηα θφξηηζεο ηεο κπαηαξίαο θαζψο θαη δπλαηφηεηα 
απνζχλδεζεο ηνπ θνξηίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο. Θα πξέπεη λα δηαζέηεη δηάθνξα 
ρξνλνπξνγξάκκαηα ηα νπνία ζα έρνπλ ζαλ ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ έλαπζε θαη ζβέζε ησλ 
ιακπηήξσλ, ηε δχζε θαη αλαηνιή ηνπ ήιηνπ αληίζηνηρα. 

 

2.4  Φσηηζηηθό παξαδνζηαθνύ ηύπνπ ππξνθάλη LED ηζρύνο ηνπιάρηζηνλ 30 W 

Φσηηζηηθφ ζψκα ηχπνπ ππξνθάλη κε πςειήο απφδνζεο θσηεηλφηεηα, γηα νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία, 
κε πηζηνπνηεκέλε πνηφηεηα θαηαζθεπήο. Θαηαζθεπαζκέλν απφ αινπκίλην πνπ κπνξεί λα βαθεί 



 

 

κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή ζε νπνηαδήπνηε απφρξσζε RAL. Ηζρχο θσηηζηηθνχ  30 W, θαη 
ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο 3700 Θ. Τν θσηηζηηθφ είλαη ζηεγαλφ κε βαζκφ ζηεγαλφηεηαο IP67.  

Τπνρξεσηηθά ην θσηηζηηθό ζα δηαζέηεη εξγνζηαζηαθή εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 3  
εηώλ ηνπιάρηζηνλ.  

Ζ θσηεηλή απφδνζε ηνπ θσηηζηηθνχ είλαη ηνπιάρηζηνλ 145 lm/W. Τν θσηηζηηθφ ζα είλαη 
πξνζαξκνζκέλν ζε θακππισηφ βξαρίνλα. Τφζν ην ζεκείν ζχλδεζεο ηνπ βξαρίνλα φζν θαη ην 
θσηηζηηθφ ζα είλαη ζηα 4,0 κέηξα.  

Τα θσηηζηηθά επί πνηλή απνθιεηζκνύ ζα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηαζθεπήο θαηά CE, EN ε  
ηζνδχλακα. 

Δπηπιένλ επί πνηλή απνθιεηζκνύ ην  εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ζα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε 
ειέγρνπ θαη πνηφηεηαο παξαγσγήο θαηά ISO 9001 ε νπνηνδήπνηε άιιν πηζηνπνηεηηθφ απφ 
πηζηνπνηεκέλνπο θνξείο πνπ λα θαιχπηνπλ φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηέο παξαγσγήο. 

Να πξνζθνκηζηεί έθζεζε δνθηκήο θαη ειέγρνπ ησλ led - θσηηζηηθνύ ζύκθσλα  κε ην 
πξόηππν LM-80-08 (θακπύιε πηώζεο ηεο θσηεηλήο ξνήο ζπλαξηήζεη ηνπ ρξόλνπ γηα 
ζεξκνθξαζία Tj ησλ LED ζην θσηηζηηθό), ην νπνίν ιακβάλεη ππ’ όςηλ ηελ 
εμαζζέλεζε ηεο αξρηθήο απόδνζεο ησλ LED (initial performance decay). L80B10    
►►► 100.000h 

Δπί πνηλή απνθιεηζκνύ λα πξνζθνκηζηεί Τπεύζπλε δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ε 
αλάινγν πηζηνπνηεηηθό από επίζεκν θνξέα πνπ λα δειώλεη όηη ην 90% ησλ 
πξνηεηλόκελσλ θσηηζηηθώλ ζα δηαηεξήζνπλ ην 80% ηεο αξρηθήο θσηεηλήο ξνήο γηα 
ρξνληθό δηάζηεκα 100.000 σξώλ 

 

2.5 Κνιώλα θσηηζκνύ θαζαξνύ ύςνπο πεξίπνπ 4,0 m, από νπιηζκέλν κε ίλεο 
ζύλζεην πνιπκεξέο 

Iζηφο απφ νπιηζκέλν κε ίλεο ζχλζεην πνιπκεξέο δειαδή FRP (fiberglass-reinforced polyester) 
πνιπεζηέξα εληζρπκέλν κε ίλεο πάινπ, βακκέλν κε θαηάιιειν ρξψκα επηινγήο ηεο 
επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο. Ο ηζηφο ζα είλαη θπθιηθήο δηαηνκήο κε ζρήκα θσληθφ, κε θσληθφηεηα 
απφ θνξπθή 94mm έσο ηε βάζε 189mm. Τν θαζαξφ χςνο ηζηνχ ζα είλαη 4,0 m θαη ην ππφγεην 
ηκήκα ζα είλαη 1,0 m. Ο ηζηφο ζα θέξεη βξαρίνλα απφ νπιηζκέλν κε ίλεο ζχλζεην πνιπκεξέο 
δειαδή FRP (fiberglass-reinforced polyester) πνιπεζηέξα εληζρπκέλν κε ίλεο πάινπ, κήθνπο 
πεξίπνπ 40 cm. 

H θνιώλα ζα είλαη θαηάιιειε λα ηνπνζεηεζεί θνληά ζε ζαιάζζην πεξηβάιινλ. 
Απαξαίηεηα ν πξνκεζεπηήο ζα πξνζθνκίζεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο πηζηνπνηήζεηο, θαη 
βεβαηώζεηο ζηηο νπνίεο ζα βεβαηώλεη όηη ε πξνκεζεπόκελε θνιώλα θσηηζκνύ είλαη 
θαηάιιειε γηα ηνπνζέηεζε ζε ζαιάζζην πεξηβάιινλ.  

Απαξαίηεηα ζα πξνζθνκηζηεί Τπεύζπλε Γήισζε γηα ηε ζηαηηθόηεηα ηνπ 
πξνζθεξόκελνπ ηζηνύ  δεδνκέλνπ ηνπ θνξηίνπ πνπ ζα δερζεί από ηελ ζηήξημε ηνπ 
panel, κπαηαξηώλ θ.ι.π θαη γηα ηελ αληνρή ζε αλεκνπηέζεηο ηνπιάρηζηνλ 120 
ρηιηόκεηξσλ/ώξα 

Σέινο, ν ηζηόο ζα θέξεη ππνρξεσηηθή ζήκαλζε CE.  

Ο ηζηφο ζα ζηεξεσζεί ζε βάζε απφ ζθπξφδεκα, δηαζηάζεσλ 70 cm x 70 cm x 100 cm, γηα ηελ 
έδξαζε θαη ζηήξημε πνπ λα έρεη ζην θέληξν θαηαθφξπθε πιαζηηθή ζσιήλα PVC, αλαιφγνπ 
δηαηνκήο κε απηή ηνπ ηζηνχ γηα ηελ πάθησζε ηνπ ηζηνχ. Κέζα ζην ζθπξφδεκα ζα 
ελζσκαησζνχλ ζηδεξνχο νπιηζκφο πνπ ζα απνηειείηαη απφ 12 ξάβδνπο δηακ. 16mm κία ξάβδνο 
γηα θάζε αθκή ηεο βάζεο θεθακέλεο θαηά ηξφπν πνπ λα ζπλδένληαη αλά ηξείο ζε θάζε θνξπθή 
ηεο βάζεο. Ζ πάθησζε ηνπ ηζηνχ ζηελ ζσιήλα ζα γίλεη κε ηελ πξνζζήθε θαηάιιεισλ πιηθψλ 
ξεηίλεο, εηδηθνχ ηζηκέληνπ ζηεγαλνπνίεζεο, θαη άκκνπ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή ησλ ηζηψλ. Γειαδή ζηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα πιηθά, νη εξγαζίεο 
εθζθαθήο κε κεραληθά κέζα γηα ηελ ζεκειίσζε ηεο βάζεο κε μπιφηππν εκθαλψλ 



 

 

ζθπξνδεκάησλ, εξγαζίεο πάθησζεο ηνπ ηζηνχ. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε 
θαιήο ζηήξημεο θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ηζηψλ κε ηα θσηηζηηθά, δεδνκέλνπ θαη ησλ δπλαηψλ 
αλέκσλ πνπ πλένπλ ζηελ πεξηνρή. 

Τν θνπηί κπαηαξηψλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ ζα πξέπεη λα είλαη ζηεξεσκέλν αξθεηά ςειά πάλσ 
απφ ην έδαθνο έηζη ψζηε λα απνθεχγνληαη ηπρφλ θινπέο νη βαλδαιηζκνί ζην απηφλνκν 
θσηνβνιηατθν ζχζηεκα. 

Δπηπιένλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ζα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε ειέγρνπ 
θαη πνηφηεηαο παξαγσγήο θαηά ISO 9001 ε νπνηνδήπνηε άιιν πηζηνπνηεηηθφ απφ 
πηζηνπνηεκέλνπο θνξείο πνπ λα θαιχπηνπλ φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηέο παξαγσγήο. 

 

Μπηηιήλε, 24/04/2019 
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ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

 

Άξζξν 1ν 

Αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο 

Ζ παξνχζα ζπγγξαθή αθνξά ηελ πξνκήζεηα κε απεπζείαο αλάζεζε, απηφλνκσλ ειηαθψλ 

ζσκάησλ ζε ηζηνχο, παξαδνζηαθνχ ηχπνπ. 

 

Άξζξν 2ν 

Απαληήζεηο ζηα ηερληθά ζηνηρεία 

Οη δηαγσληδφκελνη πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο, ηηο νπνίεο 

ζα πξέπεη λα δψζνπλ πιήξεηο θαη ζαθείο απαληήζεηο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα δνζνχλ πιήξε 

ζηνηρεία, γηα λα κπνξέζεη ε επηηξνπή λα πξνβεί ζε ζσζηή αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ. 

 

Άξζξν 3ν   

Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο 

Ζ ζχκβαζε ηεο πξνκήζεηαο  δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο: 
1. Τνπ Λ. 4412/16 (ΦΔΘ 147/Α΄/08.08.2016): “Γεκφζηεο Σπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 

Υπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)” 
2. Τνπ Γεκνηηθνχ θαη Θνηλνηηθνχ Θψδηθα (Λ. 3463/06) φπσο απηφο ηζρχεη, θαη ηδηαίηεξα  ηελ 

παξ. 4 θαη ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Λ. 3463/06. 
3. Τνπ Λ.3852/2010 (ΦΔΘ 87/07.06.2010 ηεχρνο Α’): Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Θαιιηθξάηεο, φπσο απηφο ηζρχεη. 
 

Άξζξν 4ν   

Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξάο 

Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία 
ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ  
Σν άξζξν 97 παξ. 1,2 θαη 4 ηνπ Ν. 4412/16) αλαθέξεηαη ζρεηηθά:  
«1.Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ απηφλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
2.Σε πεξίπησζε αηηήκαηνο γηα παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηελ 
πεξίπησζε α' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 72, γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ 
απνδέρζεθαλ ηελ παξάηαζε, πξηλ ηε ιήμε ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ 
θαη ηνπο δεζκεχνπλ γηα ην επηπιένλ απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 
4.Σηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ θαη παξνρήο γεληθψλ ππεξεζηψλ, νη 
πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θoξείο γηα δηάζηεκα πνπ νξίδεηαη ζηα 
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο δψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ επφκελε 
ηεο δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο. Ζ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα 
ιακβάλεη ρψξα θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηα 
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο αξρηθή δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. Κεηά ηε ιήμε θαη ηνπ 
παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηεο 
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, 
αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη 



 

 

νηθνλνκηθνί θoξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ 
ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ 
παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. Σηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη 
κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θoξείο.» 

 

Άξζξν 5ν 

Τπνρξεώζεηο πκκεηέρνληα 

Οη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά ζην 
πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν 

 

Άξζξν 6ν 

Απνδεηθηηθά Μέζα 

Ο πξνζσξηλόο αλάδνρνο πνπ ζα επηιεγεί, πξνο απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ 
απνθιεηζκνχ απφ δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 
ηνπ Λ4412/2016, ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζην Γήκν, όηαλ ηνπ δεηεζεί θαη πάλησο 
πξηλ ηελ αλάζεζε εξγαζηώλ, ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά:  

1. Απόζπαζκα Πνηληθνύ Μεηξώνπ. Ζ ππνρξέσζε απηή αθνξά ηδίσο: 

         α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ 
(Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη Η.Θ.Δ. ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ηνπο δηαρεηξηζηέο, 

β)  ζηηο πεξηπηψζεηο αλψλπκσλ εηαηξεηψλ(Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα Σχκβνπιν, θαζψο θαη 
φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. (άξζξν 80 παξ. 2 ηνπ Λ 4412/2016) 

γ)  ζε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ην λφκηκν εθπξφζσπν 

2. Φνξνινγηθή Δλεκεξόηεηα 

3. Αζθαιηζηηθή Δλεκεξόηεηα (άξζξν 73 παξ. 2 ηνπ Λ4412/2016) 

4. Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη παξαζηαηηθά εθπξνζώπεζεο (εάλ ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη κε αληηπξφζσπφ ηνπ) (Άξζξν 93 ηνπ Λ4412/2116) 

5. Πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ζην Δπηκειεηήξην 

6. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν 1599/86, ζηελ νπνία ζα δειψλεη φηη ηεξεί ηηο 
ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Λ. 4412/2016 πεξί 
πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο.  

 

Άξζξν 7ν 

ύκβαζε 

1. Κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο ζηνλ αλάδνρν πξνκεζεπηή θαη ηελ 
ππνβνιή απφ απηφλ, εθφζνλ απαηηείηαη, εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, θαηαξηίδεηαη απφ 
ηελ ππεξεζία ε ζρεηηθή ζχκβαζε πνπ ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν κέξε. 

2. Ζ Σχκβαζε ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο γηα ππνβνιή 
πξνζθνξψλ θαη ηεο ζρεηηθήο κειέηεο ηεο ππεξεζίαο. Ζ ζχκβαζε ππνγξάθεηαη απφ ηνλ 
Γήκαξρν. 

 
Άξζξν 8ν   

Γηάξθεηα ζύκβαζεο 

Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο είλαη ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο 
ηεο ζχκβαζεο. 



 

 

Κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο 
ππεξεζίαο πνπ δηνηθεί ηε ζχκβαζε, ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη 
κέρξη ην 50% απηήο, χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ πνπ ππνβάιιεηαη πξηλ απφ ηε 
ιήμε ηεο δηάξθεηάο ηεο, ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ δελ νθείινληαη ζε 
ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ. Αλ ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί 
εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, αλ ιήμεη ε παξαηαζείζα, θαηά ηα αλσηέξσ, δηάξθεηα, ρσξίο λα 
ππνβιεζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα παξαδνηέα ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη 
έθπησηνο. (άξζξν 217 Λ. 4412/16). 
 

Άξζξν 9ν 

Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

Σν άξζξν 206 Ν. 4412/16 αλαθέξεη ζρεηηθά: 
«1.Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ην πιηθφ κέζα ζηα ρξνληθά φξηα θαη κε ηνλ ηξφπν 
πνπ νξίδεη ε ζχκβαζε. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη ππφ 
ηηο αθφινπζεο ζσξεπηηθέο πξνυπνζέζεηο: 
α) ηεξνχληαη νη φξνη ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 132, 
β) έρεη εθδνζεί αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο κεηά απφ γλσκνδφηεζε αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ είηε κε πξσηνβνπιία 
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη εθφζνλ ζπκθσλεί ν πξνκεζεπηήο είηε χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα 
ηνπ πξνκεζεπηή ην νπνίν ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, 
γ) ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο παξάηαζεο είλαη ίζν ή κηθξφηεξν απφ ηνλ αξρηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν 
παξάδνζεο. 
2.Σηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ν ρξφλνο παξάηαζεο δελ 
ζπλππνινγίδεηαη ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο. 
3.Ζ απφθαζε παξάηαζεο εθδίδεηαη εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ 
ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ πξνκεζεπηή. 
4.Σηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο ζπλεπεία ιφγσλ αλσηέξαο 
βίαο ή άιισλ ηδηαηηέξσο ζνβαξψλ ιφγσλ πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ 
εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ, δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο. Σε θάζε άιιε 
πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, επηβάιινληαη νη θπξψζεηο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 207. 
5.Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο 
ή, εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθφ, ν 
πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο. 
6.Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, ηελ 
απνζήθε ππνδνρήο ησλ πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη 
λα παξαδψζεη ην πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα. 
7.Κεηά απφ θάζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηελ απνζήθε ππνδνρήο απηψλ, ν πξνκεζεπηήο 
ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ ππεξεζία απνδεηθηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο 
απνζήθεο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία πξνζθφκηζεο, ην πιηθφ, ε πνζφηεηα θαη ν 
αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε εθηέιεζε ηεο νπνίαο πξνζθνκίζηεθε.» 
 

Άξζξν 10ν 

Παξαιαβή πιηθώλ 

Σν άξζξν 208 Ν. 4412/16 αλαθέξεη ζρεηηθά: 
«1.Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ ηηο επηηξνπέο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 221. 
2.Θαηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ δηελεξγείηαη πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο έιεγρνο θαη 
θαιείηαη λα παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί, ν πξνκεζεπηήο. Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα πξνβιέπεη φηη 
ν πνηνηηθφο έιεγρνο γίλεηαη κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: 
α) Κε καθξνζθνπηθή εμέηαζε. 
β) Κε κεραληθή εμέηαζε. 
γ) Κε πξαθηηθή δνθηκαζία. 



 

 

δ) Κε φινπο ή κε φζνπο απφ ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο ρξεηάδεηαη, αλάινγα κε ην πξνο 
πξνκήζεηα πιηθφ ή θαη κε νπνηνλδήπνηε άιιν ελδεηθλπφκελν ηξφπν, εθφζνλ ν ηξφπνο απηφο 
πξνβιέπεηαη απφ ηε ζχκβαζε. 
3.Αλ ε ζχκβαζε πξνβιέπεη κφλν καθξνζθνπηθή εμέηαζε, ζπληάζζεηαη απφ ηελ επηηξνπή 
παξαιαβήο πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ή απφξξηςεο κεηά ηε δηελέξγεηα ηεο 
καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ. Δάλ, ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ είδνπο, φινη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ 
ζχκβαζε έιεγρνη γίλνληαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο θαη δελ κεζνιαβνχλ εξγαζηεξηαθνί θαη 
ινηπνί έιεγρνη γηα ηελ ζχληαμε ηνπ αλσηέξνπ πξσηνθφιινπ, ηνχην ζπληάζζεηαη απφ ηελ 
επηηξνπή ρσξίο λα πξνεγεζεί ζχληαμε πξσηνθφιινπ καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ θαη 
δεηγκαηνιεςίαο. 
Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο κπνξεί: 
α) λα παξαιάβεη ην πιηθφ, 
β) λα παξαιάβεη ην πιηθφ κε παξαηεξήζεηο ιφγσ απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 
ζχκβαζεο, 
γ) λα απνξξίςεη ην πιηθφ. 
Τν θφζηνο δηελέξγεηαο ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ επηβαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή. 
4.Τα ππφ πξνκήζεηα πιηθά κπνξνχλ λα ηεζνχλ ζε επηρεηξεζηαθή εθκεηάιιεπζε κφλν κεηά ηελ 
νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο απφ ηνλ θνξέα.» 
 

Άξζξν 11ν   

Υξόλνο παξαιαβήο πιηθώλ 

Σν άξζξν 209 Ν. 4412/16 αλαθέξεη ζρεηηθά: 
«1.Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο 
πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηνλ θαζνξηδφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν. 
2.Αλ ε ζχκβαζε πξνβιέπεη κφλν καθξνζθνπηθή εμέηαζε ή θαη άιινπο ειέγρνπο πνπ 
δηελεξγνχληαη απφ ηελ ίδηα ηελ επηηξνπή ή θαη ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχληαη απφ άιια φξγαλα 
(φπσο εξγαζηήξηα, δνθηκαζηήξηα) πνπ αλήθνπλ ζηνλ θνξέα, ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξαιαβήο 
αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία πξαγκαηηθήο πξνζθφκηζεο ηνπ πιηθνχ. Αλ ε ζχκβαζε πξνβιέπεη, 
εθηφο απφ καθξνζθνπηθή εμέηαζε θαη άιινπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχληαη απφ άιια φξγαλα πνπ 
δελ αλήθνπλ ζηνλ θνξέα, ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξαιαβήο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία 
πξαγκαηηθήο πξνζθφκηζεο ηνπ πιηθνχ, ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ζε απηφλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 
ηελ απνζηνιή ησλ δεηγκάησλ γηα έιεγρν, κέρξη ηελ θνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 
ειέγρνπ ζηελ Δπηηξνπή. 
3.Αλ ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί 
απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν, ζεσξείηαη φηη ε 
παξαιαβή ζπληειέζζεθε απηνδίθαηα, κε θάζε επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη 
εθδίδεηαη πξνο ηνχην ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, κε βάζε κφλν 
ην ζεσξεκέλν απφ ηελ ππεξεζία πνπ παξαιακβάλεη ηα πιηθά απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνχησλ, 
ζχκθσλα δε κε ηελ απφθαζε απηή ε απνζήθε ηνπ θνξέα εθδίδεη δειηίν εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ 
θαη εγγξαθήο ηνπ ζηα βηβιία ηεο, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή ηνπ 
πξνκεζεπηή. 
4.Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ 
πξνκεζεπηή, πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ 
ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα 
ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ δελ πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαιαβή 
ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν. Ζ παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε 
φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ζχκβαζε θαη ην άξζξν 208 θαη 
ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια.» 
 

 

 

 



 

 

Άξζξν 12ν   

Σξόπνο πιεξσκήο- απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα πιεξσκή ηνπ αλάδνρνπ 

Σν άξζξν 200 Ν. 4412/16 αλαθέξεη ζρεηηθά: 
«1.Ο ηξφπνο πιεξσκήο θαη θάζε άιιν αλαγθαίν ζέκα θαζνξίδνληαη απαξαίηεηα ζηε ζχκβαζε. 
2.Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ ζηνλ αλάδνρν κπνξεί λα γίλεη κε έλα απφ ηνπο παξαθάησ 
ηξφπνπο: 
α. Κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ. 
3.Οη παξαπάλσ ηξφπνη πιεξσκήο εθαξκφδνληαη θαη ζηηο ηκεκαηηθέο παξαδφζεηο εθφζνλ απηέο 
πξνβιέπνληαη απφ ηελ ζχκβαζε. 
4.Σηηο ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη είλαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα εμήο: 
α) Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ή ζε πεξίπησζε απηνδίθαηεο 
παξαιαβήο, απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνπ πιηθνχ ζηελ απνζήθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 208. 
β) Απνδεηθηηθφ εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ ζηελ απνζήθε ηνπ θνξέα. 
γ) Τηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή εηο ηξηπινχλ πνπ λα αλαθέξεη ηελ έλδεημε «Δμνθιήζεθε». 
δ) Δμνθιεηηθή απφδεημε ηνπ πξνκεζεπηή, εάλ ην ηηκνιφγην δελ θέξεη ηελ έλδεημε 
«Δμνθιήζεθε». 
ε) Πηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο 
5.Πέξαλ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ νη αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη 
ηελ πιεξσκή, κπνξνχλ λα δεηήζνπλ θαη νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη 
ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 
6.Οη εληνιέο πιεξσκήο ησλ ελεξγεηψλ ηερληθήο βνήζεηαο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 
πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΣΠΑ, ηνπ ΔΟΦ ή άιισλ ελσζηαθψλ ή δηεζλψλ πξνγξακκάησλ ή/θαη 
ηακείσλ ηνπ άξζξνπ 119, εθδίδνληαη απφ ην φξγαλν πνπ εμέδσζε ηελ απφθαζε αλάζεζεο.». 
 

Άξζξν 13ν  

Δγγπεκέλε ιεηηνπξγηά πξνκεζείαο 

Σν άξζξν 215 Ν. 4412/16 αλαθέξεη ζρεηηθά: 
«1.Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί φηαλ θξίλεη ζθφπηκν γηα ζχκβαζε ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο λα 
πξνβιέπεη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη εγγπεκέλε ιεηηνπξγία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 
πξνκήζεηαο. Ο ρξφλνο θαη ην πεξηερφκελν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο πεξηγξάθεηαη ζηα 
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 
2.Θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, ν αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία 
ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πξνκήζεηαο Δπίζεο, νθείιεη θαηά ην ρξφλν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο λα 
πξνβαίλεη ζηελ πξνβιεπφκελε ζπληήξεζε θαη λα απνθαηαζηήζεη νπνηαδήπνηε βιάβε κε ηξφπν 
θαη ζε ρξφλν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζηα ινηπά ηεχρε ηεο ζχκβαζεο. 
3.Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ ε 
επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο, πξνβαίλεη ζηνλ απαηηνχκελν έιεγρν ηεο 
ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ ζηα πξνβιεπφκελα ζηελ ζχκβαζε γηα ηελ εγγπεκέλε ιεηηνπξγία 
θαζ’ φινλ ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο ηεξψληαο ζρεηηθά πξαθηηθά. Σε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο 
ηνπ αλαδφρνπ πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, επηηξνπή εηζεγείηαη ζην απνθαηλφκελν 
φξγαλν ηεο ζχκβαζεο ηελ έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ. 
4.Κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ ιήμε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο 
ε επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηεο 
εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, ζην νπνίν απνθαίλεηαη γηα ηελ ζπκκφξθσζε ηνπ αλαδφρνπ ζηηο 
απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο. Σε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο, νιηθήο ή κεξηθήο, ηνπ αλαδφρνπ, ην 
ζπιινγηθφ φξγαλν κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ νιηθή ή κεξηθή θαηάπησζε ηεο εγγπήζεσο θαιήο 
ιεηηνπξγίαο πνπ πξν βιέπεηαη ζην άξζξν 72. Τν πξσηφθνιιν εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην 
απνθαηλφκελν φξγαλν.» 
Τν χςνο ηεο εγγχεζεο ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 3% ηεο ζπλνιηθήο 
ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν Φ.Π.Α. γηα ρξνληθφ δηάζηεκα εηθνζηηεζζάξσλ (24) 
κελψλ, ην νπνίν αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ησλ εηδψλ. 
 



 

 

Άξζξν 14ν 

Οινθιήξσζε εθηέιεζεο ζύκβαζεο 

Σν άξζξν 202 Ν. 4412/16 αλαθέξεη ζρεηηθά: 
«Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο: α) Σε 
πεξίπησζε πξνκήζεηαο παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα ή, ζε πεξίπησζε δηαηξεηνχ πιηθνχ, ε 
πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε ππνιείπεηαη ηεο ζπκβαηηθήο, θαηά κέξνο πνπ θξίλεηαη σο αζήκαλην 
απφ ην αξκφδην φξγαλν. Σε πεξίπησζε παξνρήο ππεξεζηψλ απηέο παξαζρέζεθαλ ζην ζχλνιν 
ηνπο ή ζε πεξίπησζε δηαηξεηήο ππεξεζίαο, ην αληηθείκελν πνπ παξαδφζεθε ππνιείπεηαη ηνπ 
ζπκβαηηθνχ, θαηά κέξνο πνπ θξίλεηαη σο αζήκαλην απφ ην αξκφδην φξγαλν θαη έρεη παξέιζεη ε 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ πεξαίσζε ηεο ζχκβαζεο πνπ έρεη ηεζεί ζηελ δηαθήξπμε. 
β) Παξαιήθζεθαλ νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ. 
γ) Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ θπξψζεηο 
ή εθπηψζεηο θαη 
δ) Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη 
απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε.» 
 

Άξζξν 15ν   
Πξνέιεπζε ησλ πξνζθεξόκελσλ πιηθώλ 

Απαηηείηαη νη ελδηαθεξφκελνη πξνκεζεπηέο λα ζπκπιεξψζνπλ ζην αληίζηνηρν πεδίν  ηεο 
πξνζθνξάο,  ηελ ρψξα θαηαζθεπήο - παξαγσγήο ησλ πξνζθεξνκέλσλ πιηθψλ. Ζ ζπκπιήξσζε 
ηεο ρψξαο θαηαζθεπήο ησλ πιηθψλ είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξσζνχλ ηα ζρεηηθά 
πεδία ζην Θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Κεηξψν Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ. 
 

Άξζξν 16ν  

Σξνπνπνίεζε ζπκβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπο 

Σν άξζξν 132 Ν. 4412/16 αλαθέξεη ζρεηηθά: 
«1. Οη ζπκβάζεηο θαη νη ζπκθσλίεο-πιαίζην κπνξνχλ λα ηξνπνπνηνχληαη ρσξίο λέα δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ζχκβαζεο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
α) φηαλ νη ηξνπνπνηήζεηο, αλεμαξηήησο ηεο ρξεκαηηθήο αμίαο ηνπο, πξνβιέπνληαη ζε ζαθείο, 
αθξηβείο θαη ξεηέο ξήηξεο αλαζεψξεζεο ζηα αξρηθά έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζηηο νπνίεο κπνξεί 
λα πεξηιακβάλνληαη θαη ξήηξεο αλαζεψξεζεο ηηκψλ ή πξναηξέζεηο. Οη ξήηξεο απηέο αλαθέξνπλ 
ην αληηθείκελν θαη ηε θχζε ησλ ελδερφκελσλ ηξνπνπνηήζεσλ ή πξναηξέζεσλ, θαζψο θαη ηνπο 
φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα ελεξγνπνηεζνχλ. Γελ πξνβιέπνπλ ηξνπνπνηήζεηο ή 
πξναηξέζεηο πνπ ελδέρεηαη λα κεηαβάινπλ ηε ζπλνιηθή θχζε ηεο ζχκβαζεο ή ηεο ζπκθσλίαο-
πιαίζην 
β) γηα ηα ζπκπιεξσκαηηθά έξγα, ππεξεζίεο ή αγαζά απφ ηνλ αξρηθφ αλάδνρν, ηα νπνία 
θαηέζηεζαλ αλαγθαία θαη δελ πεξηιακβάλνληαλ ζηελ αξρηθή ζχκβαζε, εθφζνλ ε αιιαγή 
αλαδφρνπ: 
αα) δελ κπνξεί λα γίλεη γηα νηθνλνκηθνχο ή ηερληθνχο ιφγνπο, π.ρ. απαηηήζεηο ελαιιαμηκφηεηαο ή 
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ηνλ πθηζηάκελν εμνπιηζκφ, ππεξεζίεο ή εγθαηαζηάζεηο πνπ 
παξαζρέζεθαλ κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο, θαη 
ββ) ζα ζπλεπαγφηαλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ή νπζηαζηηθή επηθάιπςε δαπαλψλ γηα ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή. 
Ωζηφζν, νπνηαδήπνηε αχμεζε ηεο ηηκήο δελ ππεξβαίλεη ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηεο αμίαο 
ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο. Σε πεξίπησζε δηαδνρηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ, ε ζσξεπηηθή αμία ησλ 
ηξνπνπνηήζεσλ απηψλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηεο αμίαο ηεο 
αξρηθήο ζχκβαζεο ή ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην. 
Οη επαθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο δελ πξέπεη λα απνζθνπνχλ ζηελ απνθπγή εθαξκνγήο ηνπ 
παξφληνο Βηβιίνπ (άξζξα 3 έσο 221). 
γ) φηαλ πιεξνχληαη ζσξεπηηθά νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 
αα) ε αλάγθε ηξνπνπνίεζεο πξνέθπςε ιφγσ πεξηζηάζεσλ πνπ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα 
πξνβιεθζνχλ απφ κηα επηκειή αλαζέηνπζα αξρή, 



 

 

αα) ε ηξνπνπνίεζε δελ κεηαβάιιεη ηε ζπλνιηθή θχζε ηεο ζχκβαζεο, 
ββ) νπνηαδήπνηε αχμεζε ηεο ηηκήο δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο ή 
ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην. Σε πεξίπησζε δηαδνρηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ, ε ζσξεπηηθή αμία ησλ 
ηξνπνπνηήζεσλ απηψλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 50% ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο ή ηεο 
ζπκθσλίαο-πιαίζην. 
Οη επαθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο δελ πξέπεη λα απνζθνπνχλ ζηελ απνθπγή εθαξκνγήο ηνπ 
παξφληνο Βηβιίνπ, 
δ) φηαλ έλαο λένο αλάδνρνο ππνθαζηζηά εθείλνλ ζηνλ νπνίν αλαηέζεθε αξρηθά ε ζχκβαζε απφ 
ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζπλεπεία: 
αα) ξεηήο ξήηξαο αλαζεψξεζεο ή πξναίξεζεο, ζχκθσλεο κε ηελ πεξίπησζε α' , ββ) νιηθήο ή 
κεξηθήο δηαδνρήο ηνπ αξρηθνχ αλαδφρνπ, ιφγσ εηαηξηθήο αλαδηάξζξσζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ 
ηεο εμαγνξάο, ηεο απνξξφθεζεο, ηεο ζπγρψλεπζεο ή θαηαζηάζεσλ αθεξεγγπφηεηαο ηδίσο ζην 
πιαίζην πξνπησρεπηηθψλ ή πησρεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ, απφ άιινλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο 
πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο πνπ θαζνξίζηεθαλ αξρηθά, ππφ ηνλ φξν φηη ε δηαδνρή δελ 
ζπλεπάγεηαη άιιεο νπζηψδεηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο ζχκβαζεο θαη δελ γίλεηαη κε ζθνπφ ηελ 
απνθπγή ηεο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Βηβιίνπ ή 
γγ) πεξίπησζεο πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή αλαιακβάλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θχξηνπ αλαδφρνπ 
έλαληη ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ θαη εθφζνλ ε δπλαηφηεηα απηή πξνβιέπεηαη ζηηο θείκελεο 
δηαηάμεηο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 131, 
ε) φηαλ νη ηξνπνπνηήζεηο, αλεμαξηήησο ηεο αμίαο ηνπο, δελ είλαη νπζηψδεηο θαηά ηελ έλλνηα ηεο 
παξ. 4. 
Οη αλαζέηνπζεο αξρέο πνπ ηξνπνπνηνχλ κία ζχκβαζε ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ β' θαη 
γ' δεκνζηεχνπλ ζρεηηθή γλσζηνπνίεζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Έλσζεο. Ζ γλσζηνπνίεζε 
απηή πεξηέρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Κέξνο Ε' ηνπ Παξαξηήκαηνο V ηνπ 
Πξνζαξηήκαηνο Α' θαη δεκνζηεχεηαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 65. 
2.Φσξίο λα απαηηείηαη επαιήζεπζε αλ ηεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ α' έσο δ' ηεο 
παξ. 4, νη ζπκβάζεηο κπνξεί λα ηξνπνπνηνχληαη ρσξίο λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο 
ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην παξφλ Βηβιίν, εθφζνλ ε αμία ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη θαηψηεξε θαη 
ησλ δχν αθφινπζσλ ηηκψλ: 
α) ησλ θαηψηαησλ νξίσλ ηνπ άξζξνπ 5, θαη 
β) ηνπ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο γηα ηηο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ θαη 
πξνκεζεηψλ θαη ηνπ 15% ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο γηα ηηο ζπκβάζεηο έξγσλ. 
Ζ ηξνπνπνίεζε δελ κπνξεί λα κεηαβάιεη ηε ζπλνιηθή θχζε ηεο ζχκβαζεο ή ηεο ζπκθσλίαο-
πιαίζην. Σε πεξίπησζε δηαδνρηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ, ε αμία ηνπο ππνινγίδεηαη βάζεη ηεο θαζαξήο 
ζσξεπηηθήο αμίαο ησλ δηαδνρηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ. 
3.Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηηκήο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 2 θαη ζηηο πεξηπηψζεηο β' θαη γ' ηεο 
παξ. 1, φηαλ ε ζχκβαζε πεξηιακβάλεη ξήηξα ηηκαξηζκηθήο αλαπξνζαξκνγήο, ε 
αλαπξνζαξκνζκέλε ηηκή είλαη ε ηηκή αλαθνξάο. 
4.Ζ ηξνπνπνίεζε ζχκβαζεο ή ζπκθσλίαο-πιαίζην θαηά ηε δηάξθεηά ηεο ζεσξείηαη νπζηψδεο 
θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξίπησζεο ε' ηεο παξ. 1, εθφζνλ θαζηζηά ηε ζχκβαζε ή ηε ζπκθσλία-
πιαίζην νπζησδψο δηαθνξεηηθή, σο πξνο ηνλ ραξαθηήξα, απφ ηελ αξρηθψο ζπλαθζείζα. Σε θάζε 
πεξίπησζε, κε ηελ επηθχιαμε ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2, κία ηξνπνπνίεζε ζεσξείηαη νπζηψδεο 
φηαλ πιεξνί κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 
α) ε ηξνπνπνίεζε εηζάγεη φξνπο νη νπνίνη, εάλ είραλ απνηειέζεη κέξνο ηεο αξρηθήο δηαδηθαζίαο 
ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζα είραλ επηηξέςεη ηε ζπκκεηνρή δηαθνξεηηθψλ ππνςεθίσλ απφ απηνχο 
πνπ επηιέρζεθαλ αξρηθψο ή ζηελ απνδνρή άιιεο πξνζθνξάο απφ εθείλε πνπ επειέγε αξρηθψο ή 
ζα πξνζέιθπαλ θαη άιινπο ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, 
β) ε ηξνπνπνίεζε αιιάδεη ηελ νηθνλνκηθή ηζνξξνπία ηεο ζχκβαζεο ή ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην 
ππέξ ηνπ αλαδφρνπ, θαηά ηξφπν πνπ δελ πξνβιεπφηαλ ζηελ αξρηθή ζχκβαζε ή ζπκθσλία-
πιαίζην, 
γ) ε ηξνπνπνίεζε επεθηείλεη ζεκαληηθά ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ή ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην, 
δ) φηαλ λένο αλάδνρνο ππνθαζηζηά εθείλνλ ζηνλ νπνίν είρε αλαηεζεί αξρηθψο ε ζχκβαζε ζε 
πεξηπηψζεηο δηαθνξεηηθέο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζηελ πεξίπησζε δ' ηεο παξαγξάθνπ 1. 



 

 

5.Απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην παξφλ Βηβιίν, γηα 
ηξνπνπνηήζεηο ησλ δηαηάμεσλ κίαο δεκφζηαο ζχκβαζεο ή κίαο ζπκθσλίαο-πιαίζην θαηά ηε 
δηάξθεηά ηνπο, πνπ είλαη δηαθνξεηηθέο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2.» 
 

Άξζξν 17ν     

Πξνεγνύκελε γλώκε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ζύκβαζεο 

Σν άξζξν 201 Ν. 4412/16 αλαθέξεη ζρεηηθά: 
«Ζ ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 132, γίλεηαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 
αξκνδίνπ νξγάλνπ.» 

Άξζξν 18ν     

Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο 

Σν άξζξν 133 Ν. 4412/16 αλαθέξεη ζρεηηθά: 
«1.Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα 
θαηαγγέιινπλ κηα δεκφζηα ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 
α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ζχκβαζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 132, 
β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο 
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη 
απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο, 
γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ 
ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο Σπλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη 
αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ 
άξζξνπ 258 ηεο ΣΙΔΔ. 
2.Οη αλαζέηνπζεο αξρέο, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, θαηαγγέιινπλ 
ππνρξεσηηθά κηα δεκφζηα ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ ζπληξέρεη ε 
πεξίπησζε ηεο παξ. 5 ή ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 3863/2010 (Α' 115)». 
 

Άξζξν 19ν    

Κπξώζεηο γηα εθπξόζεζκε παξάδνζε πξνκήζεηαο 

Σν άξζξν 207 Ν. 4412/16 αλαθέξεη ζρεηηθά: 
«1.Αλ ην πιηθφ θνξησζεί παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη 
κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 209, 
επηβάιιεηαη πξφζηηκν 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε 
εθπξφζεζκα. 
2.Τν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα 
παξαδνζέλησλ πιηθψλ, ρσξίο ΦΠΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε 
ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο 
ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ. 
3.Θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε παξάδνζε ή 
αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ 
εχινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη ν πξνκεζεπηήο 
θαη παξαηείλεηαη, αληίζηνηρα, ν ρξφλνο θφξησζεο - παξάδνζεο. 
4.Δθφζνλ ν πξνκεζεπηήο έρεη ιάβεη πξνθαηαβνιή, εθηφο απφ ην πξνβιεπφκελν θαηά ηα 
αλσηέξσ πξφζηηκν, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ θαη ηφθνο επί ηνπ πνζνχ ηεο πξνθαηαβνιήο, 
πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ επφκελε ηεο ιήμεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, κέρξη ηελ πξνζθφκηζε 
ηνπ ζπκβαηηθνχ πιηθνχ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην ηνπ πνζνζηνχ ηνπ ηφθνπ 
ππεξεκεξίαο. 
5.Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ θαη ησλ ηφθσλ επί ηεο πξνθαηαβνιήο γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ 
ην πνζφ πιεξσκήο ηνπ πξνκεζεπηή ή, ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε 
ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο αληίζηνηρα, εθφζνλ ν 
πξνκεζεπηήο δελ θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν πνζφ. 



 

 

6.Σε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη αλαιφγσο 
ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο.» 
 

 
Άξζξν 20ν   

Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – αληηθαηάζηαζε 

Σν άξζξν 213 Ν. 4412/16 αλαθέξεη ζρεηηθά: 
1.Σε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ 
πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 
νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο 
φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. 
Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα 
ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, 
ν δε πξνκεζεπηήο ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο 
παξάδνζεο. 
Αλ ν πξνκεζεπηήο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ 
ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη 
ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 
2.Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη κεηά ηελ πξνζθφκηζε ίζεο πνζφηεηαο κε 
ηελ απνξξηθζείζα θαη αθνχ απηή παξαιεθζεί νξηζηηθά. Σηελ πεξίπησζε απηή ν πξνκεζεπηήο 
ππνρξενχηαη λα παξαιάβεη ηελ πνζφηεηα πνπ απνξξίθζεθε θαη αληηθαηαζηάζεθε κέζα ζε είθνζη 
(20) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο λέαο πνζφηεηαο. Ζ πξνζεζκία 
απηή κπνξεί λα παξαηαζεί χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή, πνπ ππνβάιιεηαη απαξαίηεηα 
πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ 
απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ κε ηελ νπνία θαη επηβάιιεηαη πξφζηηκν ζε πνζνζηφ 2,5% επί ηεο 
ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηαο. Αλ παξέιζεη ε πξνζεζκία απηή θαη ε παξάηαζε 
πνπ ρνξεγήζεθε θαη ν πξνκεζεπηήο δελ παξέιαβε ηελ απνξξηθζείζα πνζφηεηα, ν θνξέαο 
κπνξεί λα πξνβεί ζηελ θαηαζηξνθή ή εθπνίεζε ηεο πνζφηεηαο απηήο, θαηά ηηο ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο. 
3.Κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ 
νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε επηζηξνθή ζηνλ πξνκεζεπηή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ πξηλ 
απφ ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε ν πξνκεζεπηήο λα θαηαζέζεη ρξεκαηηθή 
εγγχεζε πνπ λα θαιχπηεη ηελ θαηαβιεζείζα αμία ηεο πνζφηεηαο πνπ απνξξίθζεθε. 
 

Άξζξν 21ν   
Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα έθπησηνπ 

Σν άξζξν 203 Ν. 4412/16 αλαθέξεη ζρεηηθά: 
«1.Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ 
θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλφκελνπ 
νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ: α) ζηελ πεξίπησζε ηεο 
παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105, β) ζε πεξίπησζε δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ, εθφζνλ δε 
θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά 
κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα 
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206, γ) ζηελ πεξίπησζε δεκφζηαο ζχκβαζεο ππεξεζηψλ: αα) αλ δελ 
εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο 
ππεξεζίαο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ββ) αλ ππεξέβε 
ππαίηηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ 
παξαηάζεσλ. 
2.Σηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγνπ έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ απφ ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ 
θαηά ηελ πεξίπησζε γ' ηεο παξαγξάθνπ 1, ε αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ζηνλ αλάδνρν εηδηθή 
φριεζε, ε νπνία κλεκνλεχεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ θαη πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε 
πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί ν αλάδνρνο ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε 
ζπκκφξθσζή ηνπ. Ζ ηαζζφκελε πξνζεζκία πξέπεη λα είλαη εχινγε θαη αλάινγε ηεο δηάξθεηαο 



 

 

ηεο ζχκβαζεο θαη πάλησο φρη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Αλ ε πξνζεζκία, πνπ 
ηέζεθε κε ηελ εηδηθή φριεζε, παξήιζε ρσξίο ν αλάδνρνο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη 
έθπησηνο κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο 
ζπκκφξθσζεο, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Σηελ απφθαζε πξνζδηνξίδνληαη νη ιφγνη 
ηεο κε ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ πξνο ηελ εηδηθή φριεζε θαη αηηηνινγείηαη ε έθπησζε κε 
αλαθνξά ζηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζε απηήλ. 
3.Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή ηελ 
ζχκβαζε φηαλ: 
α) Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ην πιηθφ δελ θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε ή αληηθαηαζηάζεθε κε 
επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε. 
β) Σπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 
4.Σηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχκβαζε, 
επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 
αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, 
αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο: 
α) Οιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαηά 
πεξίπησζε. 
β) Δίζπξαμε εληφθσο ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγήζεθε ζηνλ έθπησην απφ ηε ζχκβαζε 
αλάδνρν είηε απφ πνζφλ πνπ δηθαηνχηαη λα ιάβεη είηε κε θαηάζεζε ηνπ πνζνχ απφ ηνλ ίδην είηε 
κε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο. Ο ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ γίλεηαη απφ ηελ 
εκεξνκελία ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο απφ ηνλ πξνκεζεπηή κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο 
απφθαζεο θήξπμεο ηνπ σο εθπηψηνπ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην επηηνθίνπ γηα ηφθν 
απφ δηθαηνπξαμία, απφ ηελ εκεξνκελία δε απηή θαη κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο, κε ην η ζρχνλ 
θάζε θνξά επηηφθην γηα ηφθν ππεξεκεξίαο. 
Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν ησλ 
ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 
παξφληνο λφκνπ θαηά ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 74.» 
 

 
Άξζξν 22ν 

Αλσηέξα βία 

Σν άξζξν 204 Ν. 4412/16 αλαθέξεη ζρεηηθά: 
Ο αλάδνρνο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη, κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηφηε πνπ 
ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα 
πξνζθνκίζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 
 

Άξζξν 23ν    

Δπίιπζε δηαθνξώλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο 

Ζ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ θάζε πξάμε ηεο ππεξεζίαο ή ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, γίλεηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/16. 
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