
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 
ΤΗΛ: 2246360413 
FAX: 2246017386 

Αριθ. Πρωτ. 1347/26-4-2022 
 

 
                               ΠΡΟΣ: ΜΟΣΚΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 

 
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια 

αδρανών και οικοδομικών υλικών για την συντήρηση – επισκευή έργων του Δήμου 
Σύμης» 

 
(με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από τον Δήμαρχο) 

 
 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια αδρανών και οικοδομικών υλικών 
του Δήμου Σύμης. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η 
υπ’ αριθ. πρωτ: 1346/21-4-2022 (ΑΔΑ: 9ΩΥ6ΩΗΠ-ΕΒ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και 
β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης 
(ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των 
προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο 
Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α-181 
 
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια στο mail: 
akisymi@yahoo.gr  
Από 26/4/2022 ημέρα Τρίτη μέχρι την 2/5/2022 ημέρα Δευτέρα στα γραφεία του Δήμου και 
έως  10:00 π.μ.  
 
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί 
με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά ή την 
επισυναπτόμενη  Υπεύθυνη Δήλωση (ΥΔ) υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της 
εκάστοτε εταιρείας. Σε περίπτωση που μαζί με την προσφορά δεν προσκομίζεται η σχετική 
ΥΔ ή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω, οι προσφορές θα 
απορρίπτονται. 
 
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις 
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 
διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
β. Φορολογική ενημερότητα 
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 
δ. Τα επιπλέον δικαιολογητικά του άρθρου 8 της συγγραφής υποχρεώσεων. 
 
[Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία 
ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. (άρθρο 73 παρ.6 
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Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017, άρθρο 80 
παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.15 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017)] 
 
Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν 
προσκλήθηκαν να υποβάλλουν προσφορά (άρθρο 120 παρ. 3α του Ν 4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν 4782/2021) 
 
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή. 
 
Αρμόδιος υπάλληλος για την διενέργεια της προμήθειας και τυχόν διευκρινήσεων σχετικά με 
την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος και τα είδη της προμήθειας είναι ο Μπαλασκάς Ελευθέριος 
(τηλ: 2246360413). 
 
Η παρούσα θα αναρτηθεί στον «Πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας» από σήμερα Τρίτη 
26/4/2022 έως και την ημέρα της διαδικασίας Δευτέρα 2/5/2022, στο «Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων» καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας  
www.symi.gr. 
 
 

Ο Δήμαρχος 
 

Παπακαλοδούκας Ελευθέριος 
           
 

 

Συνημμένα: 

 

1. Η υπ’ αριθ. 7/2022 συνταχθείσα μελέτη 
2. Υ.Δ 
3. Το έντυπο προσφοράς.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
ΑΡ ΜΕΛΕΤ.: 07/2022      

 
 

Μ Ε Λ Ε Τ Η 

 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ 

 
 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
ίδιοι πόροι 

 
 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  
 

€ 36.372,30  ΜΕ ΦΠΑ (24%) 
 

Κ.Α.: 30-6662.001  
CPV: 14212200-2 

 

 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

 
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
4. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

 

 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 





 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ 
Ν.  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.372,30 € 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΚΑ: 30-6662.001 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤ:07/2022  

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Με την παρούσα μελάτη προϋπολογισμού 36.372,30 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, θα γίνει  

προμήθεια και μεταφορά αδρανών – οικοδομικών υλικών, για τις ανάγκες του Δήμου Σύμης, για 
την συντήρηση και επισκευή των δημοτικών κτιρίων, όπως τα σχολικά κτίρια πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το δημοτικό σφαγείο, το κτίριο του ελικοδρομίου, των 

πεζοδρομίων, των πλατειών, την επισκευή  του δημοτικού οδικού δικτύου κλπ, για το έτος 
2022. Τα αδρανή υλικά θα είναι τσιμέντο, χαλίκι, γαρμπίλι, άμμος λατομείου, άμμος ποταμίσια, 

τούβλα, ασβέστης πολτός. Οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι κανονίζουν  το πώς και που θα διατεθούν 
τα παραπάνω υλικά και είναι αποκλειστική τους ευθύνη σε ποιες εργασίες και ποιοι εργάτες του 

δήμου τα χρησιμοποιούν. 
Η προμήθεια περιλαμβάνει την μεταφορά και την παράδοση των υλικών στον τόπο διάστρωσης 

τους ή στις εγκαταστάσεις του Δήμου. Η μεταφορά των αδρανών και οικοδομικών υλικών θα 

γίνεται με μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου. Τα υπό προμήθεια υλικά που αφορούν την παρούσα 
προμήθεια θα φυλάσσονται σε χώρο του προμηθευτή και θα παραδίνονται με ευθύνη του προμηθευτή 
σε τόπο και σε χρόνο που θα του κοινοποιείται τουλάχιστον μια (1) ημέρα πριν, προκειμένου να γίνεται 
η κατασκευή κάθε έργου του προϋπολογισμού Η εργασία διάστρωσης θα γίνεται από συνεργεία του 

Δήμου. Η προμήθεια θα υλοποιηθεί τμηματικά από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 

και μέχρι το τέλος της. Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των υλικών που 

αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Οι ποσότητες που προβλέπονται είναι 
ενδεικτικές, λόγω αδυναμίας ακριβούς υπολογισμού. 

Οι ποσότητες των ειδών δεν είναι δεσμευτικές, ενδέχεται να αυξομειωθούν ανάλογα με τις 
ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου  και καθορίζονται με αποκλειστική ευθύνη των αρμόδιων 

αντιδημάρχων. Οι αλλαγές αυτές δεν θα επηρεάσουν την προσφερόμενη τιμή μονάδας ανά 
είδος υλικού της ίδιας ομάδας, ούτε και το συνολικό συμβατικό ποσό της προμήθειας. 

Η παράδοση των υλικών θα γίνειται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου 

και θα ισχύει μέχρι το τέλος της σύμβασης και την αποκλειστική ευθύνη για το 
προσδιορισμό των αναγκών των έχουν οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι. 

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία με τις διατάξεις του Ν. 4412/16  
ΒΙΒΛΙΟ 1 ,τους όρους της σύμβασης και συμπληρωματικά τον Αστικό Κώδικα (άρθρο 129 Ν. 

4412/16) και τον ΟΕΥ του Δήμου Σύμης αρ. αποφ 4186/2012 ΦΕΚ Β΄83) 

 
 

 
         Ο συντάξας       Θεωρήθηκε , Σύμη 8-04-2022 

      Η αναπληρώτρια προϊσταμένη ΤΥ 

  
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ              ΜΠΑΚΑ ΣΩΤΗΡΙΑ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 
ΜΗΧ.ΤΕ4 

     ΑΓΡΟΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ. ΠΕ6 





 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ 

Ν.  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.372,30 € 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΚΑ: 30-6662.001 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤ:07/2022  

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Τα προμηθευόμενα υλικά θα ακολουθούν υποχρεωτικά τις τεχνικές προδιαγραφές που 

περιγράφουμε παρακάτω. 

Ως άμμος ορίζεται το υλικό το οποίο έχει διαστάσεις από 0 mm έως 4 mm 
Ως γαρμπίλι (ψηφίδα) ορίζεται το υλικό το οποίο έχει διαστάσεις από 5 mm έως 16 mm 

Ως χαλίκι ορίζεται το υλικό το οποίο έχει διαστάσεις από 16 mm έως 31,5 mm. 
Η κοκκομετρική διαβάθμιση των υλικών θα πρέπει να ανταποκρίνεται στα αναγραφόμενα όρια 

διαβάθμισης. Η διαβάθμιση του υλικού θα πρέπει να είναι ομαλή. 

 
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

 
Οι χημικές και φυσικοχημικές προδιαγραφές, που πρέπει να τηρούν τα παραγόμενα αδρανή 

υλικά, ανάλογα με τις χρήσεις δια τις οποίες προσδιορίζονται, καθώς και η διαδικασία δοκιμών 
και η μέθοδος ανάλυσης και εκτίμησης των αποτελεσμάτων των δοκιμών αυτών καθορίζονται 

με κοινές αποφάσεις, που εκδίδονται στα πλαίσια του Π.Δ 334/1994 (ΦΕΚ Α 176) όπως ισχύει 

κάθε φορά, με το οποίο έγινε η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία του 
Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 89/10/ΕΟΚ/21.12.1988, όπως έχει τροποποιηθεί με 

την Οδηγία 93/68/ΕΟΚ/22.7.1993 και αποσκοπούν στην εξασφάλιση της καταλληλόλητας των 
αδρανών υλικών για την αρτιότητα κατασκευής έργων, στα οποία τα υλικά αυτά 

ενσωματώνονται. 

Ειδικότερα, τα αδρανή υλικά τα οποία προορίζονται για δομικά έργα, πρέπει να πληρούν τις 
προδιαγραφές που τίθενται από την ΚΥΑ 5328/122/2007 (ΦΕΚ 386/Β/20.3.2007), όπως ισχύει: 

Ειδικότερα, τα αδρανή υλικά τα οποία προορίζονται για δομικά έργα, πρέπει να πληρούν τις 
προδιαγραφές που τίθενται από την ΚΥΑ 5328/122/2007 (ΦΕΚ 386/Β/20.3.2007), όπως ισχύει 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12620:2002 (ΕΝ 12620:2002) «Αδρανή για σκυρόδεμα», 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13043:2002 (ΕΝ 13043:2002) «Αδρανή ασφαλτομιγμάτων και επιφανειακών 
επιστρώσεων οδών, αεροδρομίων και άλλων περιοχών κυκλοφορίας οχημάτων», 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13055-1:2002 (ΕΝ 13055-1:2002) «Ελαφρά αδρανή – Μέρος 1: Ελαφρά αδρανή για 
σκυροδέματα, κονιάματα και ενέμετα» 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13055-2:2004 (ΕΝ 13055-2:2004) «Ελαφρά αδρανή – Μέρος 2: Ελαφρά αδρανή 
ασφαλτομιγμάτων, επιφανειακών επιστρώσεων και εφαρμογών με σταθεροποιημένα ή μη 

σταθεροποιημένα υλικά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13139:2002 (ΕΝ 13139:2002) «Αδρανή κονιαμάτων» 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13242:2002 (ΕΝ 13242:2002) «Αδρανή υλικών σταθεροποιημένων με υδραυλικές 

κονίες, ή μη σταθεροποιημένων για χρήση στα τεχνικά έργα και την οδοποιία» 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13383-1:2002 (ΕΝ 13383-1:2002) «Φυσικοί ογκόλιθοι – Μέρος 1: Προδιαγραφή». 





 
Οι ιδιότητες που πρέπει να πληρούν τα αδρανεί υλικά θα ελέγχονται ως προς τα εξής 

χαρακτηριστικά: 
 

α) αντοχή σε επιφανειακή φθορά και κρούση. Για τα αδρανή πλην σκύρας και άμμου, ο 

προσδιορισμός της αντοχής του μητρικού πετρώματος με την μέθοδο los angeles να μην 
υπερβαίνει το 40%. 

β) ειδικό βάρος διακρίνονται σε απόλυτο και μικτό φαινόμενο με στόχο την μέτρηση 
των κενών. Οι τιμές του ειδικού βάρους για τα αδρανή πρέπει να βρίσκονται μεταξύ 2,40 και 

3. Στο ASTM το ειδικό βάρος του χονδρόκοκκου υλικού υπολογίζεται με την χρήση καλαθιού. 
γ) πορώδες. Σημαντική ιδιότητα που είναι αντίστροφη αναλογία με την αντοχή και την 

ανθεκτικότητα τους. Η τιμή του προσδιορίζεται με την μέτρηση της υδατοαπορροφητικότητας 

τους. Αντίστοιχα για τον υπολογισμό της υδατοαπορροφητικότητας των χονδρόκοκκων υλικών 
πλην της σκύρας η τιμή θα πρέπει να είναι 1%. 

Η παιπάλη που ορίζεται ως το μέρος του δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 16% του βάρους της 
άμμου και 1,5% στα χονδρόκοκκα υλικά.  

 

Η δειγματοληψία των αδρανών θα γίνει από το εργαστήριο Δημ. Έργων και για διάφορους 
ελέγχους σε ανάλογες ποσότητες δείγματος για κάθε τύπο δοκιμής και σε ανάλογη με τις 

προδιαγραφές συχνότητα παραλαβής υλικών. Το δείγμα μπορεί να λαμβάνεται είτε στο τόπο 
παραγωγής του υλικού (Λατομείο) είτε από σωρούς αποθήκης από το μέσο του ύψους τους και 

από τουλάχιστον 10 σημεία γύρωθεν. 
 

Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ12620 καθορίζει ότι αν οι έλεγχοι δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές, 

λαμβάνονται άλλα δύο δείγματα και επαναλαμβάνονται οι δοκιμές. Εάν ο μέσος ορός των τριών 
(3) δειγμάτων δεν ικανοποιεί τις προδιαγραφές τότε απορρίπτεται η συγκεκριμένη παρτίδα. Στα 

πλαίσια του ελέγχου παραγωγής της μονάδας και σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12620, θα 
πρέπει τουλάχιστον το 90% των κοκκομετρικών διαβαθμίσεων των δειγμάτων που τα έχουμε 

πάρει από διαφορετικές παρτίδες σε διαστήματα έως 6 μηνών μέγιστο, να είναι εντός των 

επιτρεπόμενων αποκλίσεων σύμφωνα με τις δηλωθείσες από τον παραγωγό τυπικές 
κοκκομετρικές διαβαθμίσεις.  

 
Το τσιμέντο θα είναι σε σακιά των 50 κιλών, τυποποιημένο σε χάρτινους σάκους. Η άμμος και 

το χαλίκι θα είναι ελληνικού λατομείου. Ο ασβεστοπολτός κι η μαρμαρόσκονη θα είναι σε σακιά 

, (23 – 30 κιλά, αντίστοιχα) τυποποιημένα. Τα τούβλα θα είναι διαστάσεων, (20*20*10). 
Για τον οικοδομικό σίδηρο, οι προδιαγραφές του εξαρτώνται  από τον απαιτούμενο συνοδευτικό  

πίνακα οπλισμού για κάθε μια οικοδομική κατασκευή και όσον αφορά τα δομικά πλέγματα από 
χάλυβα οπλισμού κατηγορίας B500A (ΕΛΟΤ 1421-2). θα συνίστανται από συγκολλημένα 

εγκάρσια και διαμήκη σύρματα τα οποία αποτελούνται από υποβιβασμό – εν ψυχρώ – 
χονδροσύρματος τύπου SAE 1010. Η διάμετρος των συρμάτων είναι από Φ4 έως Φ10 και οι 

βρόχοι που σχηματίζονται έχουν ορθογωνική ή τετραγωνική διατομή ( τα παραπάνω αφορούν 

τους τύπους Τ131, Τ188, Τ196 και Τ377, ενώ άλλοι τύποι μπορούν να παραχθούν και 
προσκομιστούν  κατόπιν ειδικής παραγγελίας. 

 
 

         Ο συντάξας       Θεωρήθηκε , Σύμη 8-04-2022 

       Η αναπληρώτρια προϊσταμένη ΤΥ 
  

ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ                 ΜΠΑΚΑ ΣΩΤΗΡΙΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 

ΜΗΧ.ΤΕ4 

     ΑΓΡΟΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ. ΠΕ6 

 
 

 

 
 

 
 





 
 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ 
Ν.  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.372,30 € 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΚΑ: 30-6662.001 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤ: 07/2022  
 

 
                                       ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Αντικείμενο προμήθειας – Προϋπολογισμός 

 
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από: 

Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 

είναι σε ισχύ με τον ν. 4782/2021  
Τις διατάξεις των παραγράφων 1δ και 1ε του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, σύμφωνα με τις 

οποίες η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των 

πιστώσεων, καθώς επίσης καταρτίζει τους όρους και συντάσσει την διακήρυξη. 
Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α 74) «Διοικητικές απλουστεύσεις – 

Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – 
Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

 

Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται από ιδίους πόρους του Δήμου. 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται συνολικά στις 36.372,30 € 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) και η σχετική πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον 
προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2022 με στοιχεία ΚΑ.: 30-6662.001 «Προμήθεια 

αδρανών και οικοδομικών υλικών για την συντήρηση – επισκευή έργων» του Δήμου 

Σύμης. 
 

Η προμήθεια θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (σύμφωνα με το άρθρο 50 του 
ν. 4782/2021) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή και με συμπλήρωση του εντύπου 

οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το σχέδιο της υπηρεσίας. 
 

Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Σύμης, με 

προδιαγραφές όπως αυτών που περιγράφονται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών που  
συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σύμης, και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της 

παρούσας. 
 

Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 

 
Επισημαίνεται ότι για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στον 

διαγωνισμό, το φυσικό και οικονομικό μέρος της σύμβασης δεν πρέπει να μεταβάλλεται 
ουσιωδώς κατά την διάρκεια εκτέλεσης της κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 132 

του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και είναι σε ισχύ με τον ν. 4782/2021 
 

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την προμήθεια αδρανών υλικών για την κάλυψη των 

αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Σύμης, ανέρχεται στο ποσό των 36.372,30 € 
συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24% και αναλύεται ως εξής: 

 





 
 

 
 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΑΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1. ΤΣΙΜΕΝΤΟ (ΣΑΚΙ 50 Kgr) ΤΕΜ. 995,00 8,50 8.457,50 

2. ΧΑΛΙΚΙ ΚΥΒ. 350,00 25,90 9.065,00 

3. ΓΑΡΜΠΙΛΙ ΚΥΒ. 40,00 25,90 1.036,00 

4. ΑΜΜΟΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΚΥΒ. 350,00 25,90 9.065,00 

5. 
ΑΜΜΟΣ 
ΠΟΤΑΜΙΣΙΑ/ΘΑΛΑΣΣΗΣ (ΣΑΚΙ 
28 KGR) 

ΤΕΜ. 20,00 3,70 74,00 

6. ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΟΒΑΣ 25 KGR ΤΕΜ. 30,00 18,60 558,00 

7. ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΑΚΙΩΝ 25 KGR ΤΕΜ. 25,00 16,50 412,50 

6. ΤΟΥΒΛΑ 19/19/9 ΤΕΜ. 150,00 0,45 67,50 

7. 
ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΠΟΛΤΟΣ (ΣΑΚΙ 20 
Kgr) 

ΤΕΜ. 150,00 3,98 597,00 

 ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 29.332,50 € 

ΦΠΑ (24%) 7.039,80 € 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 36.372,30 € 

 

 
 

Σύμη, 8/4/2022 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
                                     ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 Μπαλασκάς Ελευθέριος           Μαραβέλιας Χαράλαμπος
    

Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ4   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                    

 
 
                





 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΔΡΑΝΩΝ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.372,30 € 
Ν.  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  ΚΑ: 30-6662.001 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΑΡ. ΜΕΛΕΤ: 07/2022  

 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΑΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1. ΤΣΙΜΕΝΤΟ (ΣΑΚΙ 50 Kgr) ΤΕΜ. 995,00   

2. ΧΑΛΙΚΙ ΚΥΒ. 350,00   

3. ΓΑΡΜΠΙΛΙ ΚΥΒ. 40,00   

4. ΑΜΜΟΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΚΥΒ. 350,00   

5. 
ΑΜΜΟΣ 
ΠΟΤΑΜΙΣΙΑ/ΘΑΛΑΣΣΗΣ (ΣΑΚΙ 
28 KGR) 

ΣΑΚΙΑ 20,00   

6. ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΟΒΑΣ 25 KGR ΣΑΚΙΑ 30,00   

7. ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΑΚΙΩΝ 25 KGR ΣΑΚΙΑ 25,00   

6. ΤΟΥΒΛΑ 19/19/9 ΤΕΜ. 150,00   

7. 
ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΠΟΛΤΟΣ (ΣΑΚΙ 20 
Kgr) 

ΣΑΚΙΑ 150,00   

 ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 

ΦΠΑ (24%)  

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 

 
 
 
ΣΥΜΗ, ......../...../2022 
 
 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.372,001 € 

Ν.  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  ΚΑ: 30-6662.001 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΑΡ. ΜΕΛΕΤ: 07/2022  

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1. 
Αντικείμενο της προμήθειας 
 
Η παρούσα συγγραφή αφορά την προμήθεια με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού και 
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά, αδρανών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Σύμης. 
 
Άρθρο 2. 
Απαντήσεις στα τεχνικά στοιχεία. 
 
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις προδιαγραφές της παρούσας, τις οποίες θα 
πρέπει να δώσουν πλήρης και σαφείς απαντήσεις. Επίσης θα πρέπει να δοθούν πλήρη στοιχεία, για 
να μπορέσει η επιτροπή να προβεί στη σωστή αξιολόγηση των προσφορών. 
 
Άρθρο 3. 
Ισχύουσες διατάξεις 
 
Η σύμβαση της προμήθειας διέπετέ από τις διατάξεις: 
1. Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
2. Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) όπως αυτός ισχύει, και ιδιαίτερα την παρ. 4 και 
την παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06. 
3. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως αυτός ισχύει. 
4. Τον Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α) : Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «Κλεισθένης»]. 
 
Άρθρο 4. 
Χρόνος ισχύος προσφοράς 
 
Ο χρόνος ισχύος προσφορών θα είναι τουλάχιστον τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία λήξης 
υποβολής προσφορών. 
Το άρθρο 97 παρ. 1,2 και 4 του Ν 4412/16 αναφέρεται σχετικά: 
1. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
2. Σε περίπτωση αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με την περίπτωση ά 
της παρ. 1 του άρθρου 72, για τους οικονομικούς φορείς που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν την 
λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό 
χρονικό διάστημα. 
3. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών και παροχή υπηρεσιών, οι προσφορές 
ισχύουν και δεσμεύουν του οικονομικούς φορείς για διάστημα που ορίζεται στα έγγραφα της 





σύμβασης και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες από την επομένη της διενέργειας της 
διαδικασίας ανάθεσης. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατά 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική 
διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου 
παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός 
αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι της διαδικασίας εξυπηρετεί το 
δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην διαδικασία μπορούν να 
επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του 
ανωτέρου ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση η 
διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 
οικονομικοί φορείς. 
 
Άρθρο 5.   
Υποχρεώσεις Συμμετέχοντα. 
 
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν την οικονομική τους προσφορά στο πρωτόκολλο του 
Δήμου μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο 
 
Άρθρο 6. 
Τιμές προσφοράς. 
 
Το άρθρο 95 παρ. 1,5 και 6 του Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά: 
Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ. 
Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, ισχύουν 
επιπλέον τα ακόλουθα: 
α) η τιμή του υπό προμήθεια υλικού ή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται ανά μονάδα, όπως 
καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και 
κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για 
παράδοση του υλικού ή της παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα 
έγγραφα της σύμβασης. 
β) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 9 και 10 του άρθρου 53, όταν από τα έγγραφα της σύμβασης 
προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμών, τότε η οικονομική προσφορά υποβάλλεται υποχρεωτικά σε 
ποσοστό έκπτωσης επί της τιμής της εκτιμώμενης αξίας του υλικού ή της παροχής υπηρεσίας. 
Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής, η τελευταία μπορεί να προκύπτει κατά την 
προσφερόμενη έκπτωση επί τοις εκατό στην τιμή του είδους, βάσει τιμών αναφοράς, όπως αυτές 
προσδιορίζονται από την κείμενη νομοθεσία. 
 
Άρθρο 7. 
Ανακοίνωση κατακύρωσης – ανάθεσης προμήθειας. 
 
1. Στον προμηθευτή που θα γίνει η ανάθεση της προμήθειας θα αποσταλεί σχετική ανακοίνωση, που 
θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 
Το είδος 
Την ποσότητα 
Την τιμή 
Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό 
Η συμφωνία της ανάθεσης με τους όρους της πρόσκλησης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των 
όρων τούτων. 
Τα στοιχεία της απόφασης τελική έγκρισης 
Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 
 
2. Με την ανωτέρω ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης 
(συμφωνητικό), που ακολουθεί, έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 
 





Ο προμηθευτή στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση ή η ανάθεση της προμήθειας υποχρεούται να 
προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας και την εγγυητική καλής εκτέλεσης αυτής. 
 
Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, 
κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 203 του Ν. 4412/16. 
Άρθρο 8. 
Αποδεικτικά μέσα. 
 
Ο προσωρινός ανάδοχος που θα επιλεγεί, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού 
από διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16, 
υποχρεούται να προσκομίσει στο Δήμο, όταν του ζητηθεί και πάντως πριν την ανάθεση εργασιών, τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά: 
1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου. Η υποχρέωση αυτή αφορά ιδίως: 
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης Ε.Π.Ε και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε) 
και Ι.Κ.Ε ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, τους διαχειριστές. 
β) στις περιπτώσεις ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/16) 
γ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, το νόμιμο εκπρόσωπο. 
2. Φορολογική Ενημερότητα 
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα (άρθρο 73 παρ. 2 του Ν. 4412/16) 
4. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και παραστατικά εκπροσώπησης (εάν ο οικονομικός 
φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπο του) (άρθρο 93 του Ν. 4412/16) 
5. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιμελητήριο 
6. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ότι τηρεί τις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν 4412/16 περί περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας. 
 
Άρθρο 9. 
Σύμβαση. 
 
1. Μετά την κοινοποίηση της ανάθεσης της προμήθειας στον ανάδοχο προμηθευτή και την υποβολή 
από αυτόν, εφόσον απαιτείται, εγγύηση καλής εκτέλεσης, καταρτίζεται από την υπηρεσία η σχετική 
σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο μέλη. 
2. Η σύμβαση συντάσσεται μα βάση τους όρους της σχετικής πρόσκλησης για υποβολή προσφορών 
και της σχετικής μελέτης της υπηρεσίας. Η σύμβαση υπογράφεται από τον Δήμαρχο. 
 
Άρθρο 10. 
Διάρκεια σύμβασης. 
 
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι για δώδεκα (12) μήνες. 
Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί 
την σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα 
από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από την λήξη της διάρκειας της, σε 
αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν 
λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει 
η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα 
παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. (άρθρο 217 Ν.4412/16). 
 
Άρθρο 11. 
Χρόνος παράδοσης υλικών. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει 
η σύμβαση.   
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην 
περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να 





συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς 
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 
207 του ν. 4412/2016. 
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει 
το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε 
εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 
 
Άρθρο 12.  
Παραλαβή υλικών 
 
Το άρθρο 208 Ν 4412/16, όπως τροποποιείται με το άρθρο 107 του ν 4782/2021 αναφέρει σχετικά: 
 
1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 221. 
2. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και 
καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Η σύμβαση μπορεί να προβλέπει ότι ο 
ποιοτικός έλεγχος γίνεται με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους: 
Με μακροσκοπική εξέταση 
Με μηχανική εξέταση 
Με πρακτική δοκιμασία 
Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό 
ή και με οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, εφόσον αυτός προβλέπεται από την σύμβαση. 
3. Αν η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπικό έλεγχο, συντάσσεται από τη επιτροπή παραλαβής 
πρωτόκολλο οριστική παραλαβής ή απόρριψης μετά την διενέργεια του μακροσκοπικού ελέγχου. Εάν 
λόγω της φύσης του είδους, όλοι οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι γίνονται από την 
επιτροπή παραλαβής και δεν μεσολαβούν εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για την σύνταξη του 
ανωτέρου πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την επιτροπή χωρίς να προηγηθεί σύνταξη 
πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας. 
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 
Να παραλάβει το υλικό 
Να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης 
Να απορρίψει το υλικό 
Το κόστος των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή. 
4. Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την 
οριστική τους παραλαβή από τον φορέα. 
 
Άρθρο 13. 
Χρόνος παραλαβής υλικών. 
 
Το άρθρο 209 Ν. 4412/16 όπως τροποποιείται με το άρθρο 107 του ν 4782/2021 αναφέρει σχετικά: 
 
1. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα 
σε καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. 
2. Αν η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση ή και άλλους ελέγχους που διενεργούνται 
από την ίδια επιτροπή ή και ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα (όπως εργαστήρια, 
δοκιμαστήρια) που ανήκουν στον φορέα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την 
ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού. Αν η σύμβαση προβλέπει εκτός από μακροσκοπική 
εξέταση και άλλους που διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν στον φορέα, ο συμβατικός 
χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού, χωρίς να 





υπολογίζεται σε αυτόν το χρονικό διάστημα από την αποστολή των δειγμάτων για έλεγχο, μέχρι την 
κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στην Επιτροπή. 
3. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παραλαβής μέσα στο οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέστηκε αυτοδίκαια με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς 
τούτο σχετική απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την 
υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την 
απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα 
βιβλία της προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή. 
4. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από την επιτροπή που συγκροτείται 
με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο 
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από 
την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την σύμβαση και το άρθρο 208 συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. 
 
Άρθρο 14. 
Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή αναδόχου. 
 
1. Ο τρόπος πληρωμής και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα καθορίζονται απαραίτητα στην σύμβαση. 
2. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο μπορεί να γίνει με ένα από τους παρακάτω τρόπους: 
Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. 
3. Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραδόσεις εφόσον αυτές 
προβλέπονται από την σύμβαση. 
4. Στις συμβάσεις προμήθειας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατά ελάχιστον τα εξής: 
Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής 
αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν. 4412/16 
Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 
 
Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξωφλήθει». 
Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δε φέρει την ένδειξη «Εξωφλήθει». 
Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 
5. Πέραν των άνω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην 
κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
 
Άρθρο 15. 
Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας. 
 
Το άρθρο 215 του Ν 4412/16 αναφέρει σχετικά: 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να κρίνει σκόπιμο για την σύμβαση συγκεκριμένης προμήθειας να 
προβλέπει στα έγγραφα της σύμβασης και εγγυημένη λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Ο 
χρόνος και το περιεχόμενο της εγγυημένης λειτουργίας περιγράφεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
2. Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 
αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης οφείλει κατά τον χρόνο της εγγυημένη λειτουργίας να προβαίνει 
στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.  
3. Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του 
αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος 
της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές 
του υποχρεώσεις, η επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του 
αναδόχου.  
4. Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η 
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της 
εγγυημένης λειτουργίας στο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της 
σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο 





μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται 
στο άρθρο 72. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
 
 
Άρθρο 16. 
Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης. 
 
Το άρθρο 202 του Ν 4412/16 αναφέρει σχετικά: 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 
Σε περίπτωση προμήθειας παραδόθηκε όλη η ποσότητα ή σε περίπτωση διαιρετέου υλικού, η 
ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από 
το αρμόδιο όργανο. Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών αυτές παρασχέθηκαν στο σύνολο τους ή σε 
περίπτωση διαιρετής υπηρεσίας, το αντικείμενο που παραδόθηκε υπολείπεται του συμβατικού, , κατά 
μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία 
για την περαίωση της σύμβασης που έχει τεθεί στην διακήρυξη. 
Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά παραδόθηκαν. 
Έγινε η αποπλήρωση του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 
εκπτώσεις. 
Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέλη και 
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από την σύμβαση. 
 
Άρθρο 17. 
Ενστάσεις προ της υπογραφή της σύμβασης – παράβολο. 
 
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής 
της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης 
υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη 
δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες 
της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.  
Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει 
αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) 
ημερών, από την κοινοποίηση της ένστασης η  οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα. 
Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή 
αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.   
Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  

Άρθρο 18. 
Τροποποίηση συμβάσεων κατά την διάρκεια τους.  
 
1. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 
α) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας τους, προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς, 
και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα σχετικά έγγραφα της σύμβασης στις οποίες μπορεί να 
περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το 
αντικείμενο και τη φύση των ενδεχομένων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους από 
τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Δεν προβλέπουν τροποποιήσεις ή προαιρέσεις που 
ενδέχεται να μεταβάλλουν την συνολική φύση της σύμβασης. 
β)  για τα συμπληρωματικά έργα, υπηρεσίες ή αγαθά από τον αρχικό ανάδοχο, τα οποία κατέστησαν 
αναγκαία και δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση, εφόσον η αλλαγή αναδόχου:  
αα) δεν μπορεί να γίνει για οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους. πχ απαιτήσεις εναλαξιμότητας ή 
διαλειτουργηκότητας με το υφιστάμενο εξοπλισμό, υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις που παρασχέθηκαν 
με τη διαδικασία σύναψης της αρχικής σύμβασης, και 





ββ) θα συνεπάγονται σημαντικά προβλήματα ή ουσιαστική επικάλυψη δαπανών για την αναθέτουσα 
αρχή. 
Ωστόσο, οποιαδήποτε αύξηση τιμής δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής 
σύμβασης. Στην περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών 
δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης.   
γ) όταν τηρούνται συσωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήτα δυνατό να προβλεφθούν από 
μια επιμελή αναθέτουσα αρχή. 
ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει την συνολική φύση της σύμβασης. 
γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής 
σύμβασης. Στην περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών 
δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης. 
δ) όταν ένας νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο ανατέθηκε αρχικά η σύμβαση από την 
αναθέτουσα αρχή, συνεπεία: 
αα) ρητής ρήτρας αναθεώρησης ή προαίρεσης 
ββ) ολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού αναδόχου, λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης, 
περιλαμβανομένων της εξαγοράς, της απορρόφησης, της συγχώνευσης ή καταστάσεων 
αφερεγγυότητας ιδίως στο πλαίσιο προ πτωχευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών, από άλλον 
οικονομικό φορέα, ο οποίος πλήρη τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά, υπό τον 
όρο η διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης και δε γίνεται με σκοπό 
την αποφυγή της εφαρμογής του παρόντος βιβλίου ή 
γγ) περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του κύριου αναδόχου έναντι 
των υπεργολάβων του και εφόσον η δυνατότητα αυτή προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις, σύμφωνα 
με το άρθρο 131. 
ε) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις. 
 
2. Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α έως δ της παρ 
4, οι συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, 
εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακολούθων τιμών: 
α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5 και 
β) του δέκα τοις εκατό(10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και 
προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων. 
Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλλει την συνολική φύση της σύμβασης. Σε περίπτωση 
διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής συσωρευτικής αξίας των 
διαδοχικών τροποποιήσεων. 
 
3. Για τον υπολογισμό της τιμής που προβλέπεται στην παρ. 2 και στις περιπτώσεις β και γ της παρ. 1, 
όταν ή σύμβαση περιλαμβάνει ρήτρα τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, η αναπροσαρμοσμένη τιμή 
είναι η τιμή αναφοράς. 
 
4. Η τροποποίηση σύμβασης κατά την διάρκεια της θεωρείται ουσιώδης, εφόσον καθιστά την 
σύμβαση ουσιωδώς διαφορετική, ως προς τον χαρακτήρα, από την αρχικώς συναφθείσα. Σε κάθε 
περίπτωση μια τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης όταν πληροί μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) Η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει την συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που 
επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επιλέγει αρχικώς ή θα 
προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στην διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο 
που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση.  
γ) η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης. 
δ) όταν ο νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο έχει ανατεθεί αρχικώς η σύμβαση σε 
περιπτώσεις διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στην περίπτωση δ της παρ 1. 
 
5. Απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, για τροποποιήσεις των διατάξεων μιας δημόσιας 
σύμβασης κατά την διάρκεια τους, που είναι διαφορετικές από εκείνες των παραγράφων 1 και 2 
 
 





 
 
Άρθρο 19. 
Προηγούμενη γνώμη για την τροποποίηση σύμβασης. 
 
Η τροποποίηση της σύμβασης, γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 
 
Άρθρο 20. 
Δικαίωμα μονομελούς λύσης της σύμβασης. 
 
1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από 
τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
2. Οι αναθέτουσες αρχές, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, καταγγέλλουν 
υποχρεωτικά μια δημόσια σύμβαση κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον συντρέχει η 
περίπτωση της παρ. 5 ή της παρ. 7 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α 115). 
 
Άρθρο 21. 
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας. 
 
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει 
ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016.  
Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Το 
παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα προδοθέντων υλικών, 
χωρίς ΦΠΑ. 
 Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής 
ποσότητας αυτών.  
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα 
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, 
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από 
το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού 
της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την 
προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου 
υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 
 Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 
πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το 
απαιτούμενο ποσό.  
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα 
τα μέλη της ένωσης. 

 





 
 
Άρθρο 22. 
Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση. 
 
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  
του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 
 
Άρθρο 23. 
Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου. 
 
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει 
ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016  
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 
σύμβαση. 
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε 
από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της 
εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της 
προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως 
εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την 
ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο 
υπερημερίας [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 
Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα προδοθέντων 
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των 
υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της 
συνολικής ποσότητας αυτών. 
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα 
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, 
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 
Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, 
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την 





επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το 
ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή 
συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 
πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το 
απαιτούμενο ποσό. 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα 
τα μέλη της ένωσης. 
 
Άρθρο 24. 
Ανωτέρα βία 
 
Το άρθρο 204 του Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά: 
Ο ανάδοχος που επικαλείτο ανωτέρω βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως ευτά και να 
προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
 
Άρθρο 25. 
Διοικητικές προσφυγές. 
 
Όπως ορίζεται στο άρθρο 360 του Ν. 4412/16 
 
Άρθρο 26. 
Επίλυση διαφορών μετά την υπογραφή της σύμβασης. 
 
Η επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από κάθε πράξη της υπηρεσίας ή του οικονομικού φορέα 
μετά την υπογραφή της σύμβασης, γίνεται με βάση τις διατάξεις του Ν 4412/16. 
 
Άρθρο 27. 
Όροι εκτέλεσης της σύμβασης. 
 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 
εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού 
και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν 
4412/16. 
 
 
 

Ο Δήμαρχος 
 

Παπακαλοδούκας Ελευθέριος 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

 (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986)  

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3)  , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 
1599/1986 δηλώνω ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο μου ή για την επιχείρηση που εκπροσωπώ λόγοι αποκλεισμού από τις 
διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ήτοι:  
 
α) δεν έχω καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για: 
 

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ή δωροδοκία ή απάτη ή τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα 
με τρομοκρατικές δραστηριότητες ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας  ή παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

β) δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό να 
έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.   
γ) δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης , τόσο την κύρια 
όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
 
Σε περίπτωση που αναδειχθώ μειοδότης, θα προσκομίσω πριν την ανάθεση τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αυτή αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, ββ) στις περίπτωσεις ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε), τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
β Φορολογική ενημερότητα. 
 
γ Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν.4412/2016). 
 
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του 
Ν.4412/2016). 
 

Ημερομηνία: ……………..201…….. 

Ο – Η Δηλ. 
 

 

(Υπογραφή) 
 

(1)Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) « Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 

άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 

εαυτό του ή σε άλλο περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.  

 

 

 

ΠΡΟΣ(1): ΔΗΜΟ ΣΥΜΗΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

ΑΦΜ:  Δ.Ο.Υ:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 

 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):  

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιότυπου (Fax): 

 Δ/νση 

Ηλεκτρονικού 

Ταχυδρομείου 

(Email): 

 





 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

1. Δήμαρχος Σύμης 

2. Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σύμης 

3. Τμήμα Προμηθειών 

4. Λογιστήριο 

5. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών (για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων από την 

λήψη του παρόντος) 

 




