ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ
ΓΗΜΟ ΛΔΒΟΤ
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ
ΑΡ. ΜΔΛΔΣ. : 48/2019

ΜΕΛΕΣΘ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ. 75/2018 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΜΤΣΙΛΗΝΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 70.200,00 ΔΤΡΩ

Κ.Α.: 30.6662.0018
(Ζτουσ 2019)
ΤΝΗΜΜΔΝΑ

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΤΓΓΡΑΦΘ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ
ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΜΑΡΣΙΟ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ
ΔΗΜΟ ΛΕΒΟΤ
ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 48 /2019

ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ ΣΘ ΤΠ’ΑΡΙΘΜ. 75/2018
ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΙ
ΑΝΑΓΚΕ ΣΘ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ
ΜΤΣΙΛΘΝΘ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 70.200,00 €
Κ.Α. : 30.6662.0018
(Ζτουσ 2019)
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

Με ηελ παξνχζα κειέηε πξνυπνινγηζκνχ 70.200,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, ζα γίλεη πξνκήζεηα
θαη κεηαθνξά έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο C16/20, C20/25 θαη C25/30 γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γεκνηηθήο
Δλφηεηαο Μπηηιήλεο κέρξη ιήμεο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, ήηνη κέρξη ηηο 31 Απγνχζηνπ 2019.
Η κειέηε απηή ηξνπνπνηεί ηελ ππ’ αξηζκ. 75/2018 αξρηθή κειέηε, ιφγσ ησλ λέσλ δεδνκέλσλ πνπ
πξνθχπηνπλ κε ηνλ Ν.4600/9-3-2019, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε λνκηθή ηζρχο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ είλαη έσο
ηηο 31 Απγνχζηνπ 2019.
Σα πξνκεζεπφκελα πιηθά ζα αθνινπζνχλ ππνρξεσηηθά ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηγξάθνπκε παξαθάησ.
Η πξνκήζεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο
(ΚΣ). Η απαηηνχκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ηνπ αδξαλνχο θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ηζηκέλην γηα ηελ
επίηεπμε ηεο δεηνχκελεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαζνξίδεηαη εξγαζηεξηαθά.
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ν πξνκεζεπηήο λα δηαζέηεη νρήκαηα κεηαθνξάο ζθπξνδέκαηνο (βαξέιεο) θαη
λα θαιχπηεη ηε δαπάλε ζηαιίαο ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (βαξέιαο), ηε δαπάλε
κεηάβαζεο επί ηφπνπ, ζηεζίκαηνο θαη επηζηξνθήο ηεο πξέζζαο ζθπξνδέκαηνο θαη ηελ πεξηζπιινγή,
θφξησζε θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ ππεξρεηιίζεσλ ζθπξνδέκαηνο απφ ηελ ζέζε ζθπξνδέηεζεο. Ο
πξνκεζεπηήο νθείιεη λα είλαη θάηνρνο πηζηνπνηεηηθνχ ISO ζηνλ ηνκέα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο. Σα πιηθά
ηνπ ζθπξνδέκαηνο δειαδή ηα αδξαλή, ην ηζηκέλην, ην λεξφ θαη ηα πξφζζεηα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο
απαηηήζεηο πνηφηεηαο πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. H παξαιαβή ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά
επί ηφπνπ ησλ δηαθφξσλ ζεκείσλ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Μπηηιήλεο, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ Σερληθή
Τπεξεζία, ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ θαη παξνπζία ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο.
Η πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζηηο 70.200,00 ΔΤΡΩ,
ζπκπεξηιακβαλφκελνπ ηνπ Φ.Π.Α. (17%) θαη ε ζρεηηθή πίζησζε είλαη εγγεγξακκέλε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ
ηνπ Γήκνπ έηνπο 2019 κε ζηνηρεία ΚΑ: 30.6662.0018 Πξνκήζεηα ζθπξνδέκαηνο γηα ηηο αλάγθεο ηεο
Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Μπηηιήλεο.
Η πξνκήζεηα ζα γίλεη κε ζπλνπηηθφ δεκφζην δηαγσληζκφ κε θιεηζηέο πξνζθνξέο κε ηελ κέζνδν ηεο
ρακειφηεξεο ηηκήο θαη κε ζπκπιήξσζε ηνπ Δληχπνπ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζχκθσλα κε ην ζρέδην ηεο
ππεξεζίαο.
Η ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνκήζεηαο πξνέξρεηαη απφ πφξνπο ηνπ Γήκνπ.
Οη πνζφηεηεο ησλ εηδψλ ηεο πξνκήζεηαο δελ είλαη δεζκεπηηθέο, ελδέρεηαη λα απμνκεησζνχλ αλάινγα κε
ηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο. Οη αιιαγέο απηέο δελ ζα επεξεάζνπλ ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή κνλάδνο αλά
είδνο πιηθνχ ηεο ίδηαο νκάδαο, νχηε θαη ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ πνζφ ηεο πξνκήζεηαο.
Η παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεη ηκεκαηηθά αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη ζα ηζρχεη μέτρι 31
Ασγούζηοσ 2019.
Μπηηιήλε 22 / 03 / 2019
H ΤΝΣΑΞΑΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΝΓΡΙΑΝΗ
ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΥ. Σ.Δ.

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ
ΑΤΣΔΠΙΣΑΙΑ ΝΑ ΛΔΒΟΤ

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ
ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

ΠΙΠΠΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥ. Σ.Δ.

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΤΛΙΑΝΙΓΟΤ
ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΥ. Π.Δ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ
ΔΗΜΟ ΛΕΒΟΤ
ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 48 /2019

ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ ΣΘ ΤΠ’ΑΡΙΘΜ. 75/2018
ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΙ
ΑΝΑΓΚΕ ΣΘ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ
ΜΤΣΙΛΘΝΘ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 70.200,00 €
Κ.Α. : 30.6662.0018
(Ζτουσ 2019)

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
Η πξνκήζεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αλαζεσξεκέλνπ
Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο (ΚΣ-2016) πνπ εγθξίζεθε κε ηελ αξηζκ. Γ.Γ.Σ.Τ./νηθ.
3328 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΤΠΟ.ΜΔΜΓΙ. (ΦΔΚ 1561 Β/2-6-2016) θαη ηέζεθε ζε ηζρχ απφ ηηο 212-2016. Ο Καλνληζκφο Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο είλαη ζε ελαξκφληζε κε ην Δπξσπατθφ
Πξφηππν γηα ην θπξφδεκα ΔΝ 206, πνπ δηέπεηαη απφ ηνλ Δπξσπατθφ Καλνληζκφ Γνκηθψλ
Πξντφλησλ 305/2011 (Construction Products Regulation CPR) πνπ θαζνξίδεη ηηο απαηηήζεηο
ζπκκφξθσζεο ψζηε ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ζθπξφδεκα λα θέξνπλ ηε ζήκαλζε
CE.
H ζήκαλζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθή γηα ηα πξντφληα:
-Σν ηζηκέλην (κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 197-1)
-Σα αδξαλή γηα ην ζθπξφδεκα (κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 12620-2002)
-Σα πξφζζεηα ζθπξνδέκαηνο (κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 934-2)
Σν παξαπάλσ επξσπατθφ πξφηππν ηζρχεη ζηε ρψξα καο κε ην αληίζηνηρν πξφηππν ηνπ ΔΛΟΣ ΔΝ
206, ην νπνίν αθνξά ζην έηνηκν ζθπξφδεκα απφ ηελ παξαγσγή κέρξη ηελ παξάδνζή ηνπ,
θαζνξίδνληαο ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ.
Ο Πξνκεζεπηήο απαηηείηαη λα δηαζέηεη Πηζηνπνηεηηθφ πζηήκαηνο Γηαρείξεζεο Πνηφηεηαο πνπ λα
ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001
Η παξνχζα πξνκήζεηα ζα δηέπεηαη απφ ηελ Διιεληθή Πξνδηαγξαθή ΔΛΟΣ ΣΠ (ΔΣΔΠ) 1501-01-0101-00:2012 πνπ αθνξά ζηελ Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο.
Η θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο πνπ ζα πξνζθνκηζζνχλ ζε ζέζεηο ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο
Γεκνηηθήο Αξρήο είλαη C16/20, C20/25, C25/30.
Η παξνχζα πξνκήζεηα έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο αθνξά ζε εξγνζηαζηαθφ ζθπξφδεκα, δει. ηελ
επζχλε γηα ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ, ηηο ηδηφηεηεο ηνπ θαη ηελ ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ
Καλνληζκνχ γηα ηελ αλάκημε θαη ηελ κεηαθνξά ηελ έρεη απνθιεηζηηθά ην εξγνζηάζην παξαγσγήο
(πξνκεζεπηήο).
Ο έιεγρνο ηεο αληνρήο ηνπ πξνκεζεπφκελνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη απφ ηνλ παξαγσγφ ζην
εξγνζηάζην. Οη ηδηφηεηεο ηνπ λσπνχ ζθπξνδέκαηνο ειέγρνληαη ζην ρψξν παξάδνζεο, ελψ νη
ηδηφηεηεο ηνπ ζθιεξπκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε δεηγκαηνιεςία ζηε κνλάδα παξαγσγήο. Σέινο
κπνξνχλ λα δηελεξγεζνχλ πξφζζεηνη έιεγρνη αληνρήο κε δνθίκηα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνλ θχξην
ηνπ έξγνπ ζηνλ ηφπν παξάδνζεο ηνπ έξγνπ.

3

H παξαιαβή ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη επί ηφπνπ ηνπ ρψξνπ
ηεο ζθπξνδέηεζεο παξνπζία ππαιιήινπ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο θαη ηεο αληίζηνηρεο Δπηηξνπήο
Παξαιαβήο πνπ ζα ειέγρνπλ ην εθάζηνηε Γειηίν Απνζηνιήο.
ην Γειηίν απνζηνιήο ζα αλαγξάθνληαη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη απαηηήζεηο ηεο παξαγγειίαο
θαζψο θαη ε αξρηθά παξαγγειζείζα εκεξήζηα πνζφηεηα, θαζψο θαη ν ηχπνο ηζηκέληνπ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε.
Μπηηιήλε 22 / 03 / 2019
H ΤΝΣΑΞΑΑ

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ
ΑΤΣΔΠΙΣΑΙΑ ΝΑ ΛΔΒΟΤ

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ
ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΝΓΡΙΑΝΗ
ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΥ. Σ.Δ.

ΠΙΠΠΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥ. Σ.Δ.

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΤΛΙΑΝΙΓΟΤ
ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΥ. Π.Δ.

4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ
ΔΗΜΟ ΛΕΒΟΤ
ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 48 /2019

ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ ΣΘ ΤΠ’ΑΡΙΘΜ. 75/2018
ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΙ
ΑΝΑΓΚΕ ΣΘ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ
ΜΤΣΙΛΘΝΘ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 70.200,00 €
Κ.Α. : 30.6662.0018
(Ζτουσ 2019)

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
Απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο, γηα ηηο αλάγθεο ηεο
Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Μπηηιήλεο.

Α/Α

1

2

3
4

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΙΓΟΤ
Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά
έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο
θαηεγνξίαο C16/20
Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά
έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο
θαηεγνξίαο C20/25
Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά
έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο
θαηεγνξίαο C25/30
Υξήζε πξέζαο

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ
ΣΙΜΗ
€

CPV

ΠΟΟΣΗΣΑ
(m3)

ΓΑΠΑΝΗ
€

44114100-3

465,5

80,00

37.240,00

44114100-3

185

87,00

16.095,00

55

95

5.225,00

120

12

1.440,00

ΑΘΡΟΙΜΑ

60.000,00

Φ.Π.Α. 17%

10.200,00

ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΗ (με ΦΠΑ)

70.200,00

44114100-3

44114100-3

Μπηηιήλε 22 / 03 / 2019
H ΤΝΣΑΞΑΑ

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ
ΑΤΣΔΠΙΣΑΙΑ ΝΑ ΛΔΒΟΤ

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ
ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΝΓΡΙΑΝΗ
ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΥ. Σ.Δ.

ΠΙΠΠΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥ. Σ.Δ.

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΤΛΙΑΝΙΓΟΤ
ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΥ. Π.Δ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ
ΔΗΜΟ ΛΕΒΟΤ
ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 48 /2019

ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ ΣΘ ΤΠ’ΑΡΙΘΜ. 75/2018
ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΙ
ΑΝΑΓΚΕ ΣΘ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ
ΜΤΣΙΛΘΝΘ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 70.200,00 €
Κ.Α. : 30.6662.0018
(Ζτουσ 2019)

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ
Άρκρο 1ο
Αντικείμενο τθσ προμικειασ
Θ παροφςα ςυγγραφι αφορά τθν προμικεια με ςυνοπτικό διαγωνιςμό και κριτιριο κατακφρωςθσ τθ
χαμθλότερθ προςφορά, ςκυροδζματοσ για τισ ανάγκεσ τθσ Δ.Ε. Μυτιλινθσ.

Άρκρο 2ο
Απαντιςεισ ςτα τεχνικά ςτοιχεία
Οι διαγωνιηόμενοι πρζπει να λάβουν υπόψθ τουσ τισ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ, τισ οποίεσ κα
πρζπει να δϊςουν πλιρεισ και ςαφείσ απαντιςεισ. Επίςθσ κα πρζπει να δοκοφν πλιρθ ςτοιχεία, για να
μπορζςει θ επιτροπι να προβεί ςε ςωςτι αξιολόγθςθ των προςφορϊν.
Άρκρο 3ο
Ιςχφουςεσ διατάξεισ
Θ ςφμβαςθ τθσ προμικειασ διζπεται από τισ διατάξεισ:
1. Σου Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Αϋ/08.08.2016): “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”
2. Σου Δθμοτικοφ και Κοινοτικοφ Κϊδικα (Ν. 3463/06) όπωσ αυτόσ ιςχφει, και ιδιαίτερα τθν παρ. 4 και
τθν παρ. 9 του άρκρου 209 του Ν. 3463/06.
3. Σου Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεφχοσ Α’): Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Πρόγραμμα Καλλικράτθσ, όπωσ αυτόσ ιςχφει.
4. Σον Ν. 4555/2018 (ΦΔΚ 133/19.07.2018 ηεύσορ Α') : Μεηαππύθμιζη ηος θεζμικού πλαιζίος ηηρ Τοπικήρ
Αςηοδιοίκηζηρ - Δμβάθςνζη ηηρ Γημοκπαηίαρ - Δνίζσςζη ηηρ Σςμμεηοσήρ - Βεληίωζη ηηρ οικονομικήρ και
αναπηςξιακήρ λειηοςπγίαρ ηων Ο.Τ.Α. [Ππόγπαμμα «ΚΛΔΙΣΘΔΝΗΣ Ι»]

Άρκρο 4ο
Χρόνοσ ιςχφοσ προςφοράσ
Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν κα είναι τουλάχιςτον τρεισ (3) μινεσ από τθν θμερομθνία λιξθσ
υποβολισ προςφορϊν
Σο άρκρο 97 παρ. 1,2 και 4 του Ν. 4412/16) αναφζρεται ςχετικά:
«1.Προςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από αυτόν που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
2.ε περίπτωςθ αιτιματοσ για παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ α' τθσ
παραγράφου 1 του άρκρου 72, για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποδζχκθκαν τθν παράταςθ, πριν τθ
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λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν για το επιπλζον αυτό
χρονικό διάςτθμα.
4.τισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν και παροχισ γενικϊν υπθρεςιϊν, οι
προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φoρείσ για διάςτθμα που ορίηεται ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ και δεν μπορεί να υπερβαίνει τουσ τρεισ (3) μινεσ από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ τθσ
διαδικαςίασ ανάκεςθσ. Θ παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ μπορεί να λαμβάνει χϊρα κατ' ανϊτατο
όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ αρχικι διάρκεια
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ
προςφοράσ, τα αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι
κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο
ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φoρείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να
παρατείνουν τθν προςφορά τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου
παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. τθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ
παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φoρείσ.»
Άρκρο 5ο
Τποχρεϊςεισ υμμετζχοντα
Οι ςυμμετζχοντεσ οφείλουν να προςκομίςουν τθν οικονομικι του προςφορά ςτο πρωτόκολλο του
Διμου μζςα ςε ενιαίο ςφραγιςμζνο φάκελο

Άρκρο 6ο
Σιμζσ προςφοράσ
Σο άρκρο 95 παρ. 1, 5 και 6 του Ν. 4412/16 αναφζρει ςχετικά:
«1.Θ οικονομικι προςφορά (προςφερόμενθ τιμι) δίδεται ςε ευρϊ.
5.τισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν και παροχισ γενικϊν υπθρεςιϊν, ιςχφουν
επιπλζον τα ακόλουκα:
α) θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ ι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ δίνεται ανά μονάδα, όπωσ
κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. τθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και
κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., για
παράδοςθ του υλικοφ ι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ,
β) ςτισ περιπτϊςεισ των παραγράφων 9 και 10 του άρκρου 53, όταν από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
προβλζπεται αναπροςαρμογι τιμϊν, τότε θ οικονομικι προςφορά υποβάλλεται υποχρεωτικά ςε
ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τθσ τιμισ τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ του υλικοφ ι τθσ παροχισ υπθρεςίασ.
6.τισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν με κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ, θ τελευταία μπορεί να προκφπτει κατά τθν
προςφερόμενθ ζκπτωςθ επί τοισ εκατό ςτθν τιμι του είδουσ, βάςει τιμϊν αναφοράσ, όπωσ αυτζσ
προςδιορίηονται από τθν κείμενθ νομοκεςία.»
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Άρκρο 7ο
Ανακοίνωςθ κατακφρωςθσ - ανάκεςθσ προμικειασ
1. τον προμθκευτι που κα γίνει θ ανάκεςθ τθσ προμικειασ κα αποςταλεί ςχετικι ανακοίνωςθ, που κα
περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα παρακάτω ςτοιχεία :
Α.
Σο είδοσ
Β.
τθν ποςότθτα
Γ.
Σθν τιμι
Δ.
Σον φορζα για τον οποίο προορίηεται το υλικό
Ε.
θ ςυμφωνία τθσ τθσ ανάκεςθσ με τουσ όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ και τισ τυχόν αποδεκτζσ
τροποποιιςεισ των όρων τοφτων.
Σ.
Σα ςτοιχεία τθσ απόφαςθσ τελικισ ζγκριςθσ.
Η.
Σθν προκεςμία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.
2.
Με τθν ανωτζρω ανακοίνωςθ θ ςφμβαςθ κεωρείται ωσ ςυναφκείςα, το δε ζγγραφο τθσ
ςφμβαςθσ (ςυμφωνθτικό), που ακολουκεί, ζχει αποδεικτικό μόνο χαρακτιρα.
Ο προμθκευτισ ςτον οποίο κα γίνει θ κατακφρωςθ ι θ ανάκεςθ τθσ προμικειασ υποχρεοφται να
προςζλκει μζςα ςε 10 θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ανακοίνωςθσ για τθν
υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ προςκομίηοντασ και τθν εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ αυτισ.
Εάν ο προμθκευτισ ςτον οποίο ζγινε θ ανακοίνωςθ, δεν προςζλκει να υπογράψει τθν ςφμβαςθ,
κθρφςςεται ζκπτωτοσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 203 του Ν. 4412/16.
Άρκρο 8ο
Αποδεικτικά Μζςα
Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ που κα επιλεγεί, προσ απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων
αποκλειςμοφ από διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων των παρ. 1 και 2 του άρκρου 73 του
Ν4412/2016, υποχρεοφται να προςκομίςει ςτο Διμο, όταν του ηθτθκεί και πάντωσ πριν τθν ανάκεςθ
εργαςιϊν, τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά:
1.
Απόςπαςμα Ποινικοφ Μθτρϊου. Θ υποχρζωςθ αυτι αφορά ιδίωσ:

2.

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 ανϊνυμων εταιρειϊν(Α.Ε.), τον Διευκφνοντα φμβουλο, κακϊσ και όλα
τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου. (άρκρο 80 παρ. 2 του Ν 4412/2016)
γ) ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, το νόμιμο εκπρόςωπο
Φορολογικι Ενθμερότθτα

3.

Αςφαλιςτικι Ενθμερότθτα (άρκρο 73 παρ. 2 του Ν4412/2016)

4.

Αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και παραςτατικά εκπροςϊπθςθσ (εάν ο οικονομικόσ
φορζασ ςυμμετζχει με αντιπρόςωπό του) (Άρκρο 93 του Ν4412/2116)

5.

Πιςτοποιθτικό εγγραφισ ςτο Επιμελθτιριο

6.

Τπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του Ν 1599/86, ςτθν οποία κα δθλϊνει ότι τθρεί τισ υποχρεϊςεισ
που απορρζουν από τισ διατάξεισ του άρκρου 18 του Ν. 4412/2016 περί περιβαλλοντικισ,
κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ.
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1.

2.

Άρκρο 9ο
φμβαςθ
Μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ ανάκεςθσ τθσ προμικειασ ςτον ανάδοχο προμθκευτι και τθν
υποβολι από αυτόν, εφόςον απαιτείται, εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, καταρτίηεται από τθν
υπθρεςία θ ςχετικι ςφμβαςθ που υπογράφεται και από τα δφο μζρθ.
Θ φμβαςθ ςυντάςςεται με βάςθ τουσ όρουσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ για υποβολι προςφορϊν
και τθσ ςχετικισ μελζτθσ τθσ υπθρεςίασ. Θ ςφμβαςθ υπογράφεται από τον Διμαρχο.

Άρκρο 10ο
Διάρκεια ςφμβαςθσ
Θ χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κα είναι μζχρι τισ 31 Αυγοφςτου 2019.
Με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από ειςιγθςθ τθσ υπθρεςίασ που
διοικεί τθ ςφμβαςθ, θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μζχρι το 50% αυτισ,
φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε
αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του αναδόχου. Αν λιξει
θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ
παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα
τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. (άρκρο 217 Ν. 4412/16).
Άρκρο 11ο
Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν
Σο άρκρο 206 Ν. 4412/16 αναφζρει ςχετικά:
«1.Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδίδει το υλικό μζςα ςτα χρονικά όρια και με τον τρόπο που
ορίηει θ ςφμβαςθ και θ διακιρυξθ. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται
υπό τισ ακόλουκεσ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ:
α) τθροφνται οι όροι τθσ διάταξθσ του άρκρου 132,
β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ
μετά από γνωμοδότθςθ αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου είτε με πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ και
εφόςον ςυμφωνεί ο προμθκευτισ είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του προμθκευτι το οποίο
υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου,
γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό ςυμβατικό χρόνο
παράδοςθσ.
2.τθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ παράταςθσ δεν
ςυνυπολογίηεται ςτο ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ.
3.Θ απόφαςθ παράταςθσ εκδίδεται εντόσ ευλόγου χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν υποβολι του ςχετικοφ
αιτιματοσ του προμθκευτι.
4.τθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ ςυνεπεία λόγων ανωτζρασ βίασ ι
άλλων ιδιαιτζρωσ ςοβαρϊν λόγων που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ
των ςυμβατικϊν ειδϊν, δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ. ε κάκε άλλθ περίπτωςθ παράταςθσ του
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 207.
5.Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο προμθκευτισ κθρφςςεται
ζκπτωτοσ.
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6.Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει
το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα.
7.Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο προμθκευτισ υποχρεοφται να
υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο
αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ
τθσ οποίασ προςκομίςτθκε.»
Άρκρο 12ο
Παραλαβι υλικϊν
Σο άρκρο 208 Ν. 4412/16 αναφζρει ςχετικά:
«1.Θ παραλαβι των υλικϊν γίνεται από τισ επιτροπζσ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 221.
2.Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ και καλείται
να παραςτεί, εφόςον το επικυμεί, ο προμθκευτισ. Θ ςφμβαςθ μπορεί να προβλζπει ότι ο ποιοτικόσ
ζλεγχοσ γίνεται με ζναν ι περιςςότερουσ από τουσ παρακάτω τρόπουσ:
α) Με μακροςκοπικι εξζταςθ.
β) Με μθχανικι εξζταςθ.
γ) Με πρακτικι δοκιμαςία.
δ) Με όλουσ ι με όςουσ από τουσ παραπάνω τρόπουσ χρειάηεται, ανάλογα με το προσ προμικεια υλικό
ι και με οποιονδιποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, εφόςον ο τρόποσ αυτόσ προβλζπεται από τθ
ςφμβαςθ.
3.Αν θ ςφμβαςθ προβλζπει μόνο μακροςκοπικι εξζταςθ, ςυντάςςεται από τθν επιτροπι παραλαβισ
πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ ι απόρριψθσ μετά τθ διενζργεια τθσ μακροςκοπικοφ ελζγχου. Εάν,
λόγω τθσ φφςθσ του είδουσ, όλοι οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι γίνονται από τθν επιτροπι
παραλαβισ και δεν μεςολαβοφν εργαςτθριακοί και λοιποί ζλεγχοι για τθν ςφνταξθ του ανωτζρου
πρωτοκόλλου, τοφτο ςυντάςςεται από τθν επιτροπι χωρίσ να προθγθκεί ςφνταξθ πρωτοκόλλου
μακροςκοπικοφ ελζγχου και δειγματολθψίασ.
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ωσ άνω διαδικαςίασ θ Επιτροπι Παραλαβισ μπορεί:
α) να παραλάβει το υλικό,
β) να παραλάβει το υλικό με παρατθριςεισ λόγω αποκλίςεων από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ
ςφμβαςθσ,
γ) να απορρίψει το υλικό.
Σο κόςτοσ διενζργειασ των ανωτζρω ελζγχων επιβαρφνει τον προμθκευτι.
4.Σα υπό προμικεια υλικά μποροφν να τεκοφν ςε επιχειρθςιακι εκμετάλλευςθ μόνο μετά τθν οριςτικι
παραλαβι τουσ από τον φορζα.»
Άρκρο 13ο
Χρόνοσ παραλαβισ υλικϊν
Σο άρκρο 209 Ν. 4412/16 αναφζρει ςχετικά:
«1.Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται
μζςα ςτον κακοριηόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο.
2.Αν θ ςφμβαςθ προβλζπει μόνο μακροςκοπικι εξζταςθ ι και άλλουσ ελζγχουσ που διενεργοφνται από
τθν ίδια τθν επιτροπι ι και ελζγχουσ που διενεργοφνται από άλλα όργανα (όπωσ εργαςτιρια,
δοκιμαςτιρια) που ανικουν ςτον φορζα, ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παραλαβισ αρχίηει από τθν θμερομθνία
πραγματικισ προςκόμιςθσ του υλικοφ. Αν θ ςφμβαςθ προβλζπει, εκτόσ από μακροςκοπικι εξζταςθ και
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άλλουσ ελζγχουσ που διενεργοφνται από άλλα όργανα που δεν ανικουν ςτον φορζα, ο ςυμβατικόσ
χρόνοσ παραλαβισ αρχίηει από τθν θμερομθνία πραγματικισ προςκόμιςθσ του υλικοφ, χωρίσ να
υπολογίηεται ςε αυτόν το χρονικό διάςτθμα από τθν αποςτολι των δειγμάτων για ζλεγχο, μζχρι τθν
κοινοποίθςθ των αποτελεςμάτων του ελζγχου ςτθν Επιτροπι.
3.Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο
ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν
υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ
αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ,
προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του προμθκευτι.
4.Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του προμθκευτι,
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ
και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν
ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που
προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και το άρκρο 208 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα.»
Άρκρο 14ο
Σρόποσ πλθρωμισ- απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για πλθρωμι του ανάδοχου
Σο άρκρο 200 Ν. 4412/16 αναφζρει ςχετικά:
«1.Ο τρόποσ πλθρωμισ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα κακορίηονται απαραίτθτα ςτθ ςφμβαςθ.
2.Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των υλικϊν ςτον ανάδοχο μπορεί να γίνει με ζνα από τουσ παρακάτω τρόπουσ:
α. Με τθν εξόφλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν.
3.Οι παραπάνω τρόποι πλθρωμισ εφαρμόηονται και ςτισ τμθματικζσ παραδόςεισ εφόςον αυτζσ
προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ.
4.τισ ςυμβάςεισ προμικειασ τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι κατ’ ελάχιςτον τα εξισ:
α) Πρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ ι ςε περίπτωςθ αυτοδίκαιθσ παραλαβισ,
αποδεικτικό προςκόμιςθσ του υλικοφ ςτθν αποκικθ, ςφμφωνα με το άρκρο 208.
β) Αποδεικτικό ειςαγωγισ του υλικοφ ςτθν αποκικθ του φορζα.
γ) Σιμολόγιο του προμθκευτι εισ τριπλοφν που να αναφζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε».
δ) Εξοφλθτικι απόδειξθ του προμθκευτι, εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε».
ε) Πιςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ
5.Πζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν
πλθρωμι, μποροφν να ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό, εφόςον προβλζπεται ςτθν
κείμενθ νομοκεςία ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
6.Οι εντολζσ πλθρωμισ των ενεργειϊν τεχνικισ βοικειασ των ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων
του ΕΠΑ, του ΕΟΧ ι άλλων ενωςιακϊν ι διεκνϊν προγραμμάτων ι/και ταμείων του άρκρου 119,
εκδίδονται από το όργανο που εξζδωςε τθν απόφαςθ ανάκεςθσ.».
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Άρκρο 15ο
Εγγυθμζνθ λειτουργία προμικειασ
Σο άρκρο 215 Ν. 4412/16 αναφζρει ςχετικά:
«1.Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί όταν κρίνει ςκόπιμο για ςφμβαςθ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ να
προβλζπει ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και εγγυθμζνθ λειτουργία του αντικειμζνου τθσ προμικειασ. Ο
χρόνοσ και το περιεχόμενο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ περιγράφεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
2.Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του
αντικειμζνου τθσ προμικειασ Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει
ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που
περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ.
3.Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ, προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου
ςτα προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ
τθρϊντασ ςχετικά πρακτικά. ε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του
υποχρεϊςεισ, επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου.
4.Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ
επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ, ςτο οποίο αποφαίνεται για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ.
ε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί να
προτείνει τθν ολικι ι μερικι κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ καλισ λειτουργίασ που προ βλζπεται ςτο άρκρο
72. Σο πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.»

Άρκρο 16ο
Ολοκλιρωςθ εκτζλεςθσ ςφμβαςθσ
Σο άρκρο 202 Ν. 4412/16 αναφζρει ςχετικά:
«Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν ςυντρζχουν οι εξισ προχποκζςεισ: α) ε περίπτωςθ
προμικειασ παραδόκθκε ολόκλθρθ θ ποςότθτα ι, ςε περίπτωςθ διαιρετοφ υλικοφ, θ ποςότθτα που
παραδόκθκε υπολείπεται τθσ ςυμβατικισ, κατά μζροσ που κρίνεται ωσ αςιμαντο από το αρμόδιο
όργανο. ε περίπτωςθ παροχισ υπθρεςιϊν αυτζσ παραςχζκθκαν ςτο ςφνολο τουσ ι ςε περίπτωςθ
διαιρετισ υπθρεςίασ, το αντικείμενο που παραδόκθκε υπολείπεται του ςυμβατικοφ, κατά μζροσ που
κρίνεται ωσ αςιμαντο από το αρμόδιο όργανο και ζχει παρζλκει θ καταλθκτικι θμερομθνία για τθν
περαίωςθ τθσ ςφμβαςθσ που ζχει τεκεί ςτθν διακιρυξθ.
β) Παραλιφκθκαν οριςτικά ποςοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόκθκαν.
γ) Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν κυρϊςεισ ι
εκπτϊςεισ και
δ) Εκπλθρϊκθκαν και οι λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και
αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα από τθ ςφμβαςθ.»
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Άρκρο 17ο
Ενςτάςεισ προ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ - παράβολο
Σο άρκρο 127 Ν. 4412/16 αναφζρει ςχετικά:
«1.Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ με εκτιμϊμενθ αξία κάτω των εξιντα χιλιάδων (60.000) ευρϊ (χωρίσ Φ.Π.Α.),
ςε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε (5)
θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. Για
τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ, θ ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι πζντε (5)
θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν.
2.Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα και ςτο άρκρο 221, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ
οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με
τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ
εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Σο παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Σο
παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από το αποφαςίηον
διοικθτικό όργανο.
3.Με κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Σουριςμοφ, Οικονομικϊν και Τποδομϊν,
Μεταφορϊν και Δικτφων μπορεί να αναπροςαρμόηεται το φψοσ του ανωτζρω παραβόλου.»
Άρκρο 18ο
Προζλευςθ των προςφερόμενων υλικϊν
Απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι προμθκευτζσ να ςυμπλθρϊςουν ςτο αντίςτοιχο πεδίο
προςφοράσ, τθν χϊρα καταςκευισ - παραγωγισ των προςφερομζνων υλικϊν.

τθσ

Άρκρο 19ο
Σροποποίθςθ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκεια τουσ
Σο άρκρο 132 Ν. 4412/16 αναφζρει ςχετικά:
«1. Οι ςυμβάςεισ και οι ςυμφωνίεσ-πλαίςιο μποροφν να τροποποιοφνται χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) όταν οι τροποποιιςεισ, ανεξαρτιτωσ τθσ χρθματικισ αξίασ τουσ, προβλζπονται ςε ςαφείσ, ακριβείσ
και ρθτζσ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ ςτα αρχικά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςτισ οποίεσ μπορεί να
περιλαμβάνονται και ριτρεσ ανακεϊρθςθσ τιμϊν ι προαιρζςεισ. Οι ριτρεσ αυτζσ αναφζρουν το
αντικείμενο και τθ φφςθ των ενδεχόμενων τροποποιιςεων ι προαιρζςεων, κακϊσ και τουσ όρουσ υπό
τουσ οποίουσ μποροφν να ενεργοποιθκοφν. Δεν προβλζπουν τροποποιιςεισ ι προαιρζςεισ που
ενδζχεται να μεταβάλουν τθ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο
β) για τα ςυμπλθρωματικά ζργα, υπθρεςίεσ ι αγακά από τον αρχικό ανάδοχο, τα οποία κατζςτθςαν
αναγκαία και δεν περιλαμβάνονταν ςτθν αρχικι ςφμβαςθ, εφόςον θ αλλαγι αναδόχου:
αα) δεν μπορεί να γίνει για οικονομικοφσ ι τεχνικοφσ λόγουσ, π.χ. απαιτιςεισ εναλλαξιμότθτασ ι
διαλειτουργικότθτασ με τον υφιςτάμενο εξοπλιςμό, υπθρεςίεσ ι εγκαταςτάςεισ που παραςχζκθκαν με
τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ, και
ββ) κα ςυνεπαγόταν ςθμαντικά προβλιματα ι ουςιαςτικι επικάλυψθ δαπανϊν για τθν ανακζτουςα
αρχι.
Ωςτόςο, οποιαδιποτε αφξθςθ τθσ τιμισ δεν υπερβαίνει το πενιντα τοισ εκατό (50%) τθσ αξίασ τθσ
αρχικισ ςφμβαςθσ. ε περίπτωςθ διαδοχικϊν τροποποιιςεων, θ ςωρευτικι αξία των τροποποιιςεων
αυτϊν δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενιντα τοισ εκατό (50%) τθσ αξίασ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ ι τθσ
ςυμφωνίασ-πλαίςιο.
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Οι επακόλουκεσ τροποποιιςεισ δεν πρζπει να αποςκοποφν ςτθν αποφυγι εφαρμογισ του παρόντοσ
Βιβλίου (άρκρα 3 ζωσ 221).
γ) όταν πλθροφνται ςωρευτικά οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ:
αα) θ ανάγκθ τροποποίθςθσ προζκυψε λόγω περιςτάςεων που δεν ιταν δυνατόν να προβλεφκοφν από
μια επιμελι ανακζτουςα αρχι,
αα) θ τροποποίθςθ δεν μεταβάλλει τθ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ,
ββ) οποιαδιποτε αφξθςθ τθσ τιμισ δεν υπερβαίνει το 50% τθσ αξίασ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ ι τθσ
ςυμφωνίασ-πλαίςιο. ε περίπτωςθ διαδοχικϊν τροποποιιςεων, θ ςωρευτικι αξία των τροποποιιςεων
αυτϊν δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% τθσ αξίασ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ ι τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο.
Οι επακόλουκεσ τροποποιιςεισ δεν πρζπει να αποςκοποφν ςτθν αποφυγι εφαρμογισ του παρόντοσ
Βιβλίου,
δ) όταν ζνασ νζοσ ανάδοχοσ υποκακιςτά εκείνον ςτον οποίο ανατζκθκε αρχικά θ ςφμβαςθ από τθν
ανακζτουςα αρχι, ςυνεπεία:
αα) ρθτισ ριτρασ ανακεϊρθςθσ ι προαίρεςθσ, ςφμφωνθσ με τθν περίπτωςθ α' , ββ) ολικισ ι μερικισ
διαδοχισ του αρχικοφ αναδόχου, λόγω εταιρικισ αναδιάρκρωςθσ, περιλαμβανομζνων τθσ εξαγοράσ, τθσ
απορρόφθςθσ, τθσ ςυγχϊνευςθσ ι καταςτάςεων αφερεγγυότθτασ ιδίωσ ςτο πλαίςιο προπτωχευτικϊν ι
πτωχευτικϊν διαδικαςιϊν, από άλλον οικονομικό φορζα, ο οποίοσ πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ
επιλογισ που κακορίςτθκαν αρχικά, υπό τον όρο ότι θ διαδοχι δεν ςυνεπάγεται άλλεσ ουςιϊδεισ
τροποποιιςεισ τθσ ςφμβαςθσ και δεν γίνεται με ςκοπό τθν αποφυγι τθσ εφαρμογισ του παρόντοσ
Βιβλίου ι
γγ) περίπτωςθσ που θ ανακζτουςα αρχι αναλαμβάνει τισ υποχρεϊςεισ του κφριου αναδόχου ζναντι των
υπεργολάβων του και εφόςον θ δυνατότθτα αυτι προβλζπεται ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, ςφμφωνα με το
άρκρο 131,
ε) όταν οι τροποποιιςεισ, ανεξαρτιτωσ τθσ αξίασ τουσ, δεν είναι ουςιϊδεισ κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4.
Οι ανακζτουςεσ αρχζσ που τροποποιοφν μία ςφμβαςθ ςτισ περιπτϊςεισ των περιπτϊςεων β' και γ'
δθμοςιεφουν ςχετικι γνωςτοποίθςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ζνωςθσ. Θ γνωςτοποίθςθ αυτι
περιζχει τισ πλθροφορίεσ που προβλζπονται ςτο Μζροσ Η' του Παραρτιματοσ V του Προςαρτιματοσ Α'
και δθμοςιεφεται, ςφμφωνα με το άρκρο 65.
2.Χωρίσ να απαιτείται επαλικευςθ αν τθροφνται οι προχποκζςεισ των περιπτϊςεων α' ζωσ δ' τθσ παρ. 4,
οι ςυμβάςεισ μπορεί να τροποποιοφνται χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα
με το παρόν Βιβλίο, εφόςον θ αξία τθσ τροποποίθςθσ είναι κατϊτερθ και των δφο ακόλουκων τιμϊν:
α) των κατϊτατων ορίων του άρκρου 5, και
β) του δζκα τοισ εκατό (10%) τθσ αξίασ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ για τισ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν και
προμθκειϊν και του 15% τθσ αξίασ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ για τισ ςυμβάςεισ ζργων.
Θ τροποποίθςθ δεν μπορεί να μεταβάλει τθ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο. ε
περίπτωςθ διαδοχικϊν τροποποιιςεων, θ αξία τουσ υπολογίηεται βάςει τθσ κακαρισ ςωρευτικισ αξίασ
των διαδοχικϊν τροποποιιςεων.
3.Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ που προβλζπεται ςτθν παρ. 2 και ςτισ περιπτϊςεισ β' και γ' τθσ παρ. 1,
όταν θ ςφμβαςθ περιλαμβάνει ριτρα τιμαρικμικισ αναπροςαρμογισ, θ αναπροςαρμοςμζνθ τιμι είναι θ
τιμι αναφοράσ.
4.Θ τροποποίθςθ ςφμβαςθσ ι ςυμφωνίασ-πλαίςιο κατά τθ διάρκειά τθσ κεωρείται ουςιϊδθσ κατά τθν
ζννοια τθσ περίπτωςθσ ε' τθσ παρ. 1, εφόςον κακιςτά τθ ςφμβαςθ ι τθ ςυμφωνία-πλαίςιο ουςιωδϊσ
διαφορετικι, ωσ προσ τον χαρακτιρα, από τθν αρχικϊσ ςυναφκείςα. ε κάκε περίπτωςθ, με τθν
επιφφλαξθ των παραγράφων 1 και 2, μία τροποποίθςθ κεωρείται ουςιϊδθσ όταν πλθροί μία ι
περιςςότερεσ από τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ:
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α) θ τροποποίθςθ ειςάγει όρουσ οι οποίοι, εάν είχαν αποτελζςει μζροσ τθσ αρχικισ διαδικαςίασ
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κα είχαν επιτρζψει τθ ςυμμετοχι διαφορετικϊν υποψθφίων από αυτοφσ που
επιλζχκθκαν αρχικϊσ ι ςτθν αποδοχι άλλθσ προςφοράσ από εκείνθ που επελζγθ αρχικϊσ ι κα
προςζλκυαν και άλλουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ,
β) θ τροποποίθςθ αλλάηει τθν οικονομικι ιςορροπία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο υπζρ του
αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν ςτθν αρχικι ςφμβαςθ ι ςυμφωνία-πλαίςιο,
γ) θ τροποποίθςθ επεκτείνει ςθμαντικά το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο,
δ) όταν νζοσ ανάδοχοσ υποκακιςτά εκείνον ςτον οποίο είχε ανατεκεί αρχικϊσ θ ςφμβαςθ ςε περιπτϊςεισ
διαφορετικζσ από τισ προβλεπόμενεσ ςτθν περίπτωςθ δ' τθσ παραγράφου 1.
5.Απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με το παρόν Βιβλίο, για τροποποιιςεισ των
διατάξεων μίασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ι μίασ ςυμφωνίασ-πλαίςιο κατά τθ διάρκειά τουσ, που είναι
διαφορετικζσ από τισ προβλεπόμενεσ ςτισ παραγράφουσ 1 και 2.»
Άρκρο 20ο
Προθγοφμενθ γνϊμθ για τθν τροποποίθςθ ςφμβαςθσ
Σο άρκρο 201 Ν. 4412/16 αναφζρει ςχετικά:
«Θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ κατά το άρκρο 132, γίνεται φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου
οργάνου.»
Άρκρο 21ο
Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ
Σο άρκρο 133 Ν. 4412/16 αναφζρει ςχετικά:
«1.Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να
καταγγζλλουν μια δθμόςια ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ δυνάμει του άρκρου 132,
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ
διαδικαςία τθσ ςφναψθσ 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.
2.Οι ανακζτουςεσ αρχζσ, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, καταγγζλλουν
υποχρεωτικά μια δθμόςια ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον ςυντρζχει θ περίπτωςθ
τθσ παρ. 5 ι τθσ παρ. 7 του άρκρου 68 του ν. 3863/2010 (Α' 115)».

Άρκρο 22ο
Κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ παράδοςθ προμικειασ
Σο άρκρο 207 Ν. 4412/16 αναφζρει ςχετικά:
«1.Αν το υλικό φορτωκεί παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 209, επιβάλλεται πρόςτιμο 5%
επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα.
2.Σο παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων
υλικϊν, χωρίσ ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των
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υλικϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ
ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν.
3.Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ παράδοςθ ι
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο προμθκευτισ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο
χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ.
4.Εφόςον ο προμθκευτισ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω
πρόςτιμο, καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται
από τθν επόμενθ τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ υλικοφ, με το
ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ.
5.Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό
πλθρωμισ του προμθκευτι ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο προμθκευτισ δεν κατακζςει το
απαιτοφμενο ποςό.
6.ε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα
τα μζλθ τθσ ζνωςθσ.»
Άρκρο 23ο
Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ
Σο άρκρο 213 Ν. 4412/16 αναφζρει ςχετικά:
1.ε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι.
Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε
προμθκευτισ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
Αν ο προμθκευτισ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του
τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ
προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.
2.Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται μετά τθν προςκόμιςθ ίςθσ ποςότθτασ με τθν
απορριφκείςα και αφοφ αυτι παραλθφκεί οριςτικά. τθν περίπτωςθ αυτι ο προμθκευτισ υποχρεοφται
να παραλάβει τθν ποςότθτα που απορρίφκθκε και αντικαταςτάκθκε μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθν
θμερομθνία τθσ οριςτικισ παραλαβισ τθσ νζασ ποςότθτασ. Θ προκεςμία αυτι μπορεί να παρατακεί
φςτερα από αίτθμα του προμθκευτι, που υποβάλλεται απαραίτθτα πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν
από τθν εκπνοι τθσ, με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου με τθν οποία και επιβάλλεται
πρόςτιμο ςε ποςοςτό 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ποςότθτασ. Αν παρζλκει θ
προκεςμία αυτι και θ παράταςθ που χορθγικθκε και ο προμθκευτισ δεν παρζλαβε τθν απορριφκείςα
ποςότθτα, ο φορζασ μπορεί να προβεί ςτθν καταςτροφι ι εκποίθςθ τθσ ποςότθτασ αυτισ, κατά τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ.
3.Με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου
οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ επιςτροφι ςτον προμθκευτι των υλικϊν που απορρίφκθκαν πριν από
τθν αντικατάςταςι τουσ, με τθν προχπόκεςθ ο προμθκευτισ να κατακζςει χρθματικι εγγφθςθ που να
καλφπτει τθν καταβλθκείςα αξία τθσ ποςότθτασ που απορρίφκθκε.
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Άρκρο 24ο
Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα ζκπτωτου
Σο άρκρο 203 Ν. 4412/16 αναφζρει ςχετικά:
«1.Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομα του και από
κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα
από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου: α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105, β) ςε
περίπτωςθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν, εφόςον δε φόρτωςε, παρζδωςε ι αντικατζςτθςε τα
ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο
παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206, γ) ςτθν περίπτωςθ
δθμόςιασ ςφμβαςθσ υπθρεςιϊν: αα) αν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν
ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ
διατάξεισ και ββ) αν υπερζβθ υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων
υπόψθ των παρατάςεων.
2.τθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από ςφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν κατά
τθν περίπτωςθ γ' τθσ παραγράφου 1, θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ
οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των
ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί ο ανάδοχοσ κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του. Θ
ταςςόμενθ προκεςμία πρζπει να είναι εφλογθ και ανάλογθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και πάντωσ όχι
μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία, που τζκθκε με τθν ειδικι όχλθςθ, παριλκε
χωρίσ ο ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από
τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. τθν
απόφαςθ προςδιορίηονται οι λόγοι τθσ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τθν ειδικι όχλθςθ και
αιτιολογείται θ ζκπτωςθ με αναφορά ςτουσ λόγουσ που οδιγθςαν ςε αυτιν.
3.Ο οικονομικόσ φορζασ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι τθν ςφμβαςθ όταν:
α) Θ ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι το υλικό δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι αντικαταςτάκθκε με ευκφνθ
του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ.
β) υντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ.
4.τον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι ςφμβαςθ,
επιβάλλονται, με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι
παρακάτω κυρϊςεισ:
α) Ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κατά περίπτωςθ.
β) Είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο είτε
από ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με κατάπτωςθ τθσ
εγγφθςθσ προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ
προκαταβολισ από τον προμθκευτι μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ του ωσ
εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν
θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο
υπερθμερίασ.
Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων
προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του παρόντοσ νόμου κατά
τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74.»
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Άρκρο 25ο
Ανωτζρα βία
Σο άρκρο 204 Ν. 4412/16 αναφζρει ςχετικά:
Ο ανάδοχοσ 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 ανακζτουςα αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία.
Άρκρο 26ο
Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων
Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 360 Ν. 4412/16
Άρκρο 27ο
Επίλυςθ διαφορϊν μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ
Θ επίλυςθ των διαφορϊν που προκφπτουν από κάκε πράξθ τθσ υπθρεςίασ ι του οικονομικοφ φορζα
μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, γίνεται με βάςθ τισ διατάξεισ του Ν. 4412/16.

Άρκρο 28ο
Όροι Εκτζλεςθσ τθσ φμβαςθσ
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και
εργατικοφ δίκαιου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Παράρτθμα Χ του Προςαρτιματοσ Α του Ν. 4412/2016.

H ΤΝΣΑΞΑΑ

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΜΘΜΑΣΟ
ΑΤΣΕΠΙΣΑΙΑ ΝΑ ΛΕΒΟΤ

Μυτιλινθ 22 / 03 / 2019
ΘΕΩΡΘΘΘΚΕ
Θ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΘ ΣΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ
ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ

ΚΑΛΛΙΟΠΘ ΑΝΔΡΙΑΝΘ
ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΘΧ. Σ.Ε.

ΠΙΠΠΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΘΧ. Σ.Ε.

ΜΑΡΙΑΝΘΘ ΣΤΛΙΑΝΙΔΟΤ
ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΘΧ. Π.Ε.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ
ΔΗΜΟ ΛΕΒΟΤ
ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 48 /2019

ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ ΣΘ ΤΠ’ΑΡΙΘΜ. 75/2018
ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΙ
ΑΝΑΓΚΕ ΣΘ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ
ΜΤΣΙΛΘΝΘ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 70.200,00 €
Κ.Α. : 30.6662.0018
(Ζτουσ 2019)

ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα ζθπξνδέκαηνο.

Α/Α

1

2

3
4

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΙΓΟΤ
Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά
έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο
θαηεγνξίαο C16/20
Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά
έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο
θαηεγνξίαο C20/25
Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά
έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο
θαηεγνξίαο C25/30
Υξήζε πξέζαο

CPV

ΠΟΟΣΗΣΑ
(m3)

44114100-3

465,5

44114100-3

185

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ
ΣΙΜΗ
€

ΓΑΠΑΝΗ
€

44114100-3
55
44114100-3

120
ΤΝΟΛΟ

Ιζτύς προζθοράς: Η παξνχζα πξνζθνξά ηζρχεη γηα ________________εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ
ζήκεξα.
Παράδοζη : Η δνζείζα ηηκή ηζρχεη γηα παξάδνζε ησλ εηδψλ, ζην Γήκν Λέζβνπ.
Υρόνος Παράδοζης:
________________________________________________________________________
Δγγύηζη: _______________________________________________
Δπιβαρύνζεις, Κραηήζεις: Η Δηαηξία καο επηβαξχλεηαη κε φιεο ηηο λφκηκεο επηβαξχλζεηο ζχκθσλα κε ηε
δηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο.
Λοιπές παραηηρήζεις:
Μπηηιήλε _________________
Ο
ΠΡΟΦΔΡΩΝ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ
ΔΗΜΟ ΛΕΒΟΤ
ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 48 /2019

ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ ΣΘ ΤΠ’ΑΡΙΘΜ. 75/2018
ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΙ
ΑΝΑΓΚΕ ΣΘ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ
ΜΤΣΙΛΘΝΘ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 70.200,00 €
Κ.Α. : 30.6662.0018
(Ζτουσ 2019)

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Σθσ επιχείρθςθσ: ................................................................................................................................................. ………….
με ζδρα τ ............................................... οδόσ .................................................................................αρικμόσ...................
Σ.Κ ......................... Σθλ .................................................................................... Fax……. ...................................... ………….
E-mail: .................. ………………………………………………………………………………………………..
α/α

Είδοσ

Σεχνικά Χαρακτθριςτικά

ΑΠΑΙΣΗΗ
(τθσ
ανακζτουςασ
αρχισ)

1.

Προμικεια και
μεταφορά ζτοιμου
ςκυροδζματοσ
κατθγορίασ
C16/20, C20/25,
C25/30 και χριςθ
πρζςασ

Θ προμικεια κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα
με τισ διατάξεισ του ανακεωρθμζνου
Κανονιςμοφ Σεχνολογίασ κυροδζματοσ (ΚΣ2016) που εγκρίκθκε με τθν αρικμ.
Γ.Δ.Σ.Τ./οικ. 3328 Απόφαςθ του Τπουργοφ
ΤΠΟ.ΜΕΜΔΙ. (ΦΕΚ 1561 Β/2-6-2016) και
τζκθκε ςε ιςχφ από τισ 2-12-2016.
Ο
Κανονιςμόσ Σεχνολογίασ κυροδζματοσ είναι
ςε εναρμόνιςθ με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο για
το κυρόδεμα ΕΝ 206, που διζπεται από τον
Ευρωπαϊκό Κανονιςμό Δομικϊν Προϊόντων
305/2011 (Construction Products Regulation
CPR) που κακορίηει τισ απαιτιςεισ
ςυμμόρφωςθσ ϊςτε τα προϊόντα που
χρθςιμοποιοφνται ςτο ςκυρόδεμα να φζρουν
τθ ςιμανςθ CE.
H ςιμανςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικι για τα
προϊόντα:
-Σο τςιμζντο (με βάςθ τισ απαιτιςεισ του
Προτφπου ΕΛΟΣ ΕΝ 197-1)
-Σα αδρανι για το ςκυρόδεμα (με βάςθ τισ
απαιτιςεισ του Προτφπου ΕΛΟΣ ΕΝ 126202002)
-Σα πρόςκετα ςκυροδζματοσ (με βάςθ τισ
απαιτιςεισ του Προτφπου ΕΛΟΣ ΕΝ 934-2)

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΣΗΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Ε ΣΕΧΝΙΚΑ
ΦΤΛΛΑΔΙΑ
ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΗ/
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

Σο παραπάνω ευρωπαϊκό πρότυπο ιςχφει ςτθ
χϊρα μασ με το αντίςτοιχο πρότυπο του
ΕΛΟΣ ΕΝ 206, το οποίο αφορά ςτο ζτοιμο
ςκυρόδεμα από τθν παραγωγι μζχρι τθν
20

παράδοςι
του,
κακορίηοντασ
υποχρεϊςεισ των ςυμβαλλομζνων.

τισ

Ο Προμθκευτισ απαιτείται να διακζτει
Πιςτοποιθτικό υςτιματοσ Διαχείρθςθσ
Ποιότθτασ που να ςυμμορφϊνονται με τισ
απαιτιςεισ του Προτφπου ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 9001
Θ παροφςα προμικεια κα διζπεται από τθν
Ελλθνικι Προδιαγραφι ΕΛΟΣ ΣΠ (ΕΣΕΠ)
1501-01-01-01-00:2012 που αφορά ςτθν
Παραγωγι και μεταφορά ςκυροδζματοσ.
Θ κατθγορία ςκυροδζματοσ που κα
προςκομιςκοφν ςε κζςεισ ςφμφωνα με τισ
υποδείξεισ τθσ Δθμοτικισ Αρχισ είναι
C16/20, C20/25, C25/30.
Θ
παροφςα
προμικεια
ζτοιμου
ςκυροδζματοσ αφορά ςε εργοςταςιακό
ςκυρόδεμα, δθλ. τθν ευκφνθ για τθν
ποιότθτα των υλικϊν, τισ ιδιότθτεσ του και
τθν τιρθςθ των απαιτιςεων του Κανονιςμοφ
για τθν ανάμιξθ και τθν μεταφορά τθν ζχει
αποκλειςτικά το εργοςτάςιο παραγωγισ
(προμθκευτισ).
Ο ζλεγχοσ τθσ αντοχισ του προμθκευόμενου
ςκυροδζματοσ κα γίνεται από τον παραγωγό
ςτο εργοςτάςιο. Οι ιδιότθτεσ του νωποφ
ςκυροδζματοσ
ελζγχονται
ςτο
χϊρο
παράδοςθσ,
ενϊ
οι
ιδιότθτεσ
του
ςκλθρυμζνου
ςκυροδζματοσ
με
δειγματολθψία ςτθ μονάδα παραγωγισ.
Σζλοσ μποροφν να διενεργθκοφν πρόςκετοι
ζλεγχοι αντοχισ με δοκίμια που λαμβάνονται
από τον κφριο του ζργου ςτον τόπο
παράδοςθσ του ζργου.
H παραλαβι κα γίνεται τμθματικά, ανάλογα
με τισ ανάγκεσ του Διμου και επί τόπου του
χϊρου
τθσ
ςκυροδζτθςθσ
παρουςία
υπαλλιλου τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ και τθσ
αντίςτοιχθσ Επιτροπισ Παραλαβισ που κα
ελζγχουν το εκάςτοτε Δελτίο Αποςτολισ.

Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ
(ςφραγίδα επιχείρθςθσ, μονογραφι & ψθφιακι υπογραφι)
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