
                                          Κέα,      12/03/2020

      
                                                                  Αριθμ.πρωτ. 1111

                            

ΤΕΧΝΙΚΗ    ΕΚΘΕΣΗ  

“Προμήθεια οικοδομικών υλικών”

Η μελέτη αφορά την προμήθεια οικοδομικών υλικών, προκειμένου να καλυφθούν οι
ανάγκες  συντήρησης,  επισκευής  και  αποκατάστασης  φθορών  σε  διάφορα  σημεία
εντός  των  ορίων  του  Δήμου  Κέας,  συνολικού  προϋπολογισμού  68.200,00  €
(συμπ/νου ΦΠΑ 24%) που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων οικονομικού έτους
2020 κατά 39.000,00 και τον προϋπολογισμό εξόδων οικονομικού έτους 2021 κατά
29.200,00. Συγκεκριμένα:

 Κ.Α.  25.6662.0006  με τίτλο “Οικοδομικά υλικά συντήρησης και επισκευής
λοιπών εγκαταστάσεων” έτους 2020 με ποσό 10.000,00  και τον αντίστοιχο
Κ.Α. έτους 2021 με ποσό 7.300,00,

 Κ.Α.  30.6662.0001  με  τίτλο  “Υλικά  συντήρησης  και  επισκευής  οδικού
δικτύου” έτους 2020 με ποσό 10.000,00 και τον αντίστοιχο Κ.Α. έτους 2021
με ποσό 7.300,00,

 Κ.Α  30.6662.0002  με  τίτλο  “Υλικά  συντήρησης  και  επισκευής  λοιπών
εγκαταστάσεων” έτους  2020  με  ποσό  15.000,00  και  τον  αντίστοιχο  Κ.Α.
έτους 2021 με ποσό 7.300,00,

 Κ.Α  70.6662.0001  με  τίτλο  “Οικοδομικά  υλικά  για  συντήρηση  λοιπών
εγκαταστάσεων” έτους 2020 με ποσό 4.000,00 και τον αντίστοιχο Κ.Α. έτους
2021 με ποσό 7.300,00.

Ο Δήμος Κέας θα πρέπει να προμηθευτεί:

Στις ανωτέρω τιμές, δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η παρούσα, αφορά την προμήθεια οικοδομικών υλικών, αναγκαίων για  εργασίες που
θα διασφαλίζουν τόσο την ασφαλή κυκλοφορία των πολιτών του Δήμου μας, όσο και
την  αισθητική στους κοινόχρηστους χώρους.:

1.Υλικά για εργασίες επισκευής του οδικού δικτύου προς ΧΥΤΑ (περιοχή Νύχι).
Θα χρησιμοποιηθούν:

2.Υλικά  για  εργασίες  συντήρησης  οδικού  δικτύου  Αγία  Βαρβάρα.   Θα
χρησιμοποιηθούν:

3.Υλικά  για  εργασίες  συντήρησης  οδικού  δικτύου  Κατεβατής.  Θα
χρησιμοποιηθούν:

4.Υλικά για εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου Φούσκη. Θα χρησιμοποιηθούν:

5.Υλικά  για  εργασίες  συντήρησης  οδικού  δικτύου  Σταυρωτής.  Θα
χρησιμοποιηθούν:



6.Υλικά  για  εργασίες  συντήρησης  οδικού  δικτύου  Σταυρουδάκι.  Θα
χρησιμοποιηθούν:

7.Υλικά για εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου Ατζερίτη. Θα χρησιμοποιηθούν:

8.Υλικά  για  εργασίες  συντήρησης  οδικού  δικτύου  Γιαλισκαρίου.  Θα
χρησιμοποιηθούν:

9.Υλικά για εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου Οτζιά. Θα χρησιμοποιηθούν:



10.Υλικά  για  εργασίες  συντήρησης  οδικού  δικτύου  προς  Ορκό.  Θα
χρησιμοποιηθούν:

11.Υλικά για συντήρηση οδικού δικτύου λόγω εργασιών στα δίκτυα ύδρευσης
στον οικισμό Κορησσίας. Θα χρησιμοποιηθούν:

12.Υλικά για εργασίες εξυγίανσης Πηγής Φλέα. Θα χρησιμοποιηθούν:

13.Υλικά  για  εργασίες  εξυγίανσης  στη  δεξαμενή  ύδρευσης  Ιουλίδας.  Θα
χρησιμοποιηθούν:



14.Υλικά για εργασίες εξυγίανσης χώρου πάρκινγκ και παιδικής χαράς Ποισσών.
Θα χρησιμοποιηθούν:

15.Υλικά για αποκατάσταση χαντακιών όμβριων υδάτων. Θα χρησιμοποιηθούν:

16.Υλικά για αποκατάσταση πλακόστρωτου εντός οικισμού Ιουλίδας μετά από
εργασίες αποχέτευσης. Θα χρησιμοποιηθούν:

17.Υλικά  για  εργασίες  για  τη  Βάση  Ανταποδοτικής  Ανακύκλωσης.  Θα
χρησιμοποιηθούν:



18.Υλικά  για  εργασίες  πάκτωσης  παγκακίων  και  σκιάστρων.  Θα
χρησιμοποιηθούν:

19.Υλικά για κατασκευή δημοτικών παρτεριών. Θα χρησιμοποιηθούν:

20.Υλικά για επισκευές τοίχων αντιστήριξης. Θα χρησιμοποιηθούν:

21.Υλικά  για  ασβέστωμα  υλικών,  πλατειών  και  κοινόχρηστων  χώρων.  Θα
χρησιμοποιηθούν:



Ολα  τα  υλικά  θα  είναι  κατασκευής  γνωστού  και  εύφημου  οίκου,  ευρέως
κυκλοφορούντα στην ελληνική αγορά και  θα φέρουν σήμανση πιστότητας  CE,  θα
πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η άριστη απόδοση και
εκτέλεση  των  εργασιών  για  τις  οποίες  προορίζονται,  αλλά  και  χαρακτηριστικών
τέτοιων  που  να  εξασφαλίζουν  την  εύκολη,  άνετη  και  ορθή  χρήση  τους  από  το
Συνεργείο του Δήμο, από το οποίο θα χρησιμοποιηθούν. Ισοδύναμη ισχύ έχουν και τα
πιστοποιητικά που χορηγούνται από αναγνωρισμένα εργαστήρια των κρατών μελών
της Ευρωπαϊκής ένωσης.

Οι ποσότητες της προμήθειας που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό είναι
ενδεικτικές και δύναται να αυξομειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν.

Η  προμήθεια  μπορεί  να  είναι  συνολική  ή  τμηματική,  χωρίς  καμία  πρόσθετη
επιβάρυνση για το Δήμο και καθ’ υπόδειξη του επιβλέποντα της προμήθειας.

Κέα, 12/03/2020

Η Συντάξασα υπάλληλος  

 
        Ιωάννα Αθανασοπούλου
      ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

 Κέα, 12/03/2020
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
 

Η Προϊσταμένη του
Αυτοτελούς Τμήματος
Τεχνικών Υπηρεσιών &

Περιβάλλοντος

Δήμητρα Δεμένεγα
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ                                                                        



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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Η Συντάξασα υπάλληλος  

 
 Ιωάννα Αθανασοπούλου
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

 

Κέα, 12/03/2020
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
 

Η Προϊσταμένη του
Αυτοτελούς Τμήματος
Τεχνικών Υπηρεσιών &

Περιβάλλοντος

Δήμητρα Δεμένεγα
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ                                                                        



ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο προμήθειας  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια οικοδομικών υλικών προκειμένου να
καλυφθούν  οι  ανάγκες  συντήρησης,  επισκευής  και  αποκατάστασης  φθορών  σε
διάφορα σημεία  εντός των ορίων του Δήμου Κέας. Πρόκειται για  εργασίες που θα
διασφαλίζουν τόσο την ασφαλή κυκλοφορία των πολιτών του Δήμου μας, όσο και την
αισθητική στους κοινόχρηστους χώρους.

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις

1.  Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και  της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει. 

2. Ν.4555/18 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-
Εμβάθυνση  της  Δημοκρατίας  –  Ενίσχυση  της  Συμμετοχής  -Βελτίωση  της
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α» [ Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ
Ι]

3.  Το  Ν.4412/2016  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών»
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (άρθρο 43 Ν.4605/2019,  Ν.4608/19, Ν.4609/19). 

4.  Το  Ν.2690/1999  «Κύρωση  του  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  και  άλλες
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5.  Το  Ν.2859/2000  «Κύρωση  Κώδικα  Φ.Π.Α.»  (ΦΕΚ  248/Α/07-11-2000),  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6.  Το  Ν.3419/2005  «Γενικό  Εμπορικό  Μητρώο  Γ.Ε.Μ.Η.  & εκσυγχρονισμός  της
Επιμελητηριακής  Νομοθεσίας»  (ΦΕΚ  114/Α/8-6-2006),  όπως  τροποποιήθηκε  και
ισχύει. 

7. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα  Διαύγεια  και  άλλες  διατάξεις»  (ΦΕΚ  112/Α/13-07-2010),  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8.  Το  Ν.4013/2011  «περί  σύστασης  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ
204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9.  Το  άρθρο  64  του  Ν.4172/2013  «Φορολογία  εισοδήματος,  επείγοντα  μέτρα
εφαρμογής  του  ν.  4046/2012,  του  ν.  4093/2012  και  του  ν.  4127/2013  και  άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 



10.  Τις  διατάξεις  του  Ν.4250/2014  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  κ.λ.π.»  (ΦΕΚ
74/Α/26-03-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-
06-2014) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12. Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α)

13.Τις  διατάξεις  του  Ν.  3463/2006/Α’114  «Κύρωση  του  Κώδικα  Δήμων  και
Κοινοτήτων» και ειδικότερα της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209 

14.  Το   άρθρο  18  Ν.4469/17(Φ.ΕΚ  62/3.5.2017) «Εξωδικαστικός  μηχανισμός
ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις».

15. Την αριθμ. 158/16 Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Φ.Ε.Κ 3698/Β/16-11-2016):Έγκριση
«Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης » (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ 4 του
Ν.4412/16 (Α΄147) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων
των οδηγιών 

16. Την  Κατευθυντήρια  Οδηγία  15  ΕΑΑΔΗΣΥ  (Απόφαση  161/2016)  «Οδηγίες
συμπλήρωσης Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου
79 παρ. 4 Ν. 4412/16

17.  Οι  εκδοθείσες  σε  εκτέλεση  των  ανωτέρω  νόμων  λοιπές  (πλην  των  ήδη
αναφερομένων) κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται
ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης
και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, π.δ., υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει
την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης προμήθειαςν, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
                                                   

                                        Άρθρο 3ο :     Συμβατικά στοιχεία  

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  σύμβασης είναι τα ακόλουθα:
1. Συγγραφή Υποχρεώσεων  
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
3. Τεχνική Έκθεση – Τεχνική Περιγραφή

Άρθρο 4ο :     Τρόπος προμήθειας  

Η προμήθεια θα γίνει με τη  διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού, με τους όρους
που θα καθοριστούν από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016.
Η σύμβαση θα ανατεθεί  με  το κριτήριο  της  πλέον  συμφέρουσας από οικονομική
άποψη προσφοράς, βάσει  τιμής.

Άρθρο 5ο : Εκτέλεση της Σύμβασης

     Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της
σύμβασης επέρχονται εφόσον γίνει κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον



προσωρινό ανάδοχο,  εφόσον αυτός  υποβάλει  επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης.

Η  αναθέτουσα  αρχή  προσκαλεί  τον  ανάδοχο  να  προσέλθει  για  υπογραφή  του
συμφωνητικού  εντός  προθεσμίας  είκοσι  (20)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  της
σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/16, β) οι
όροι της παρούσας σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις
στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου,
που  έχουν  θεσπισθεί  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

Τροποποίηση  των  όρων  της  σύμβασης  κατά  τη  διάρκειά  της  πραγματοποιείται
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16

Η  σύμβαση  θεωρείται  ότι  εκτελέστηκε  όταν  συντρέχουν  οι  εξής  προϋποθέσεις,
σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν.4412/16:

α. εκτελέστηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες της σύμβασης,

β. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν
κυρώσεις ή εκπτώσεις,

γ.  εκπληρώθηκαν  και  οι  λοιπές  συμβατικές  υποχρεώσεις  και  από  τα  δύο
συμβαλλόμενα  μέρη  και  αποδεσμεύθηκαν  οι  σχετικές  εγγυήσεις  κατά  τα
προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

Άρθρο 6ο : Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Για  την καλή εκτέλεση  των όρων της  σύμβασης,  o  προμηθευτής  υποχρεούται  να
καταθέσει  πριν  ή  κατά  την  υπογραφή  της  σύμβασης  εγγυητική  επιστολή  που  θα
καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης
χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. (άρθρο 72 του Ν.4412/16.
Σε περίπτωση τροποποίησης της  σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/16,  η
οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
καταθέσει  πριν  την  τροποποίηση,  συμπληρωματική  εγγύηση  το  ύψος  της  οποίας
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός Φ.Π.Α..
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις
την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας
αρχής έναντι του αναδόχου.
Η  ανωτέρω  εγγύηση  επιστρέφεται  στον  προμηθευτή  μετά  την  οριστική  ποιοτική
παραλαβή των υλικών, την εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων και
την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόμενο
ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
 Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72
του Ν.4412/16.



Άρθρο 7ο : Άρνηση υπογραφής της σύμβασης

1. Στην  περίπτωση  που  ο  ανάδοχος  δεν  προσέλθει  να  υπογράψει  το  ως  άνω
συμφωνητικό  μέσα  στην  τεθείσα  προθεσμία,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και  η
κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

2. Ο  Δήμος  δικαιούται  να  αναζητήσει  την  αποκατάσταση  κάθε  τυχόν  θετικής  ή
αποθετικής ζημίας που έγινε σ’ αυτόν από μέρος του αναδόχου που αρνήθηκε την
υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 8ο : Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

Το  δημοτικό  συμβούλιο   μπορεί,  υπό  τις  προϋποθέσεις  που  ορίζουν  οι  κείμενες
διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16,
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 και,
ως  εκ  τούτου,  θα  έπρεπε  να  έχει  αποκλειστεί  από  τη  διαδικασία  της  σύναψης
σύμβασης,
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16.

Άρθρο 9ο : Αναθεώρηση τιμών προσφοράς

Οι τιμές προσφοράς δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή
αιτία,  αλλά  παραμένουν  σταθερές  και  αμετάβλητες  μέχρι  της  περαίωσης  της
υπηρεσίας.

Άρθρο 10ο :Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας
των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου 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 11ο : Χρόνος παράδοσης υλικών- Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών



1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός   του   έτους   από την ημ/
νια υπογραφής της σύμβασης.

2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις
ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, 

β)  έχει  εκδοθεί  αιτιολογημένη  απόφαση  του  αρμόδιου  αποφαινόμενου
οργάνου  της  αναθέτουσας  αρχής  μετά  από  γνωμοδότηση  αρμοδίου
συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον
συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το
οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό
συμβατικό χρόνο παράδοσης.

3. Στην περίπτωση  παράτασης  του  συμβατικού  χρόνου  παράδοσης,  ο  χρόνος
παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.

4. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από
την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.

5. Στην  περίπτωση  παράτασης  του  συμβατικού  χρόνου  παράδοσης  συνεπεία
λόγων  ανωτέρας  βίας  ή  άλλων  ιδιαιτέρως  σοβαρών λόγων που  καθιστούν
αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών,
δεν  επιβάλλονται  κυρώσεις.  Σε  κάθε  άλλη  περίπτωση  παράτασης  του
συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται
στο άρθρο 207.

6. 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 προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.

7. Ο  προμηθευτής  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.

8. Μετά  από  κάθε  προσκόμιση  υλικού  στην  αποθήκη  υποδοχής  αυτών,  ο
προμηθευτής  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 12ο :   Κήρυξη   Αναδόχου Εκπτωτου – ΚΥΡΩΣΕΙΣ  

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο
όνομα  του  και  από  κάθε  δικαίωμα  που  απορρέει  από  αυτήν,  με  απόφαση  του
δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16( ήτοι εάν ο
ανάδοχος δεν προσέλθει να  υπογράψει σύμβαση ,μέσα στη προθεσμία που ορίζεται
στην ειδική πρόσκληση )

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή
αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον



συμβατικό  χρόνο  ή  στον  χρόνο  παράτασης  που  του  δόθηκε,  σύμφωνα  με  όσα
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16,

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση
ή την σύμβαση όταν:

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή δεν εκτελέστηκαν οι υπηρεσίες ή αντικαταστάθηκε
με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16).

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση
ή  σύμβαση,  επιβάλλεται,  με  απόφαση  του  αποφαινόμενου  οργάνου,  (ήτοι  του
Δημοτικού Συμβουλίου) ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση
της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

4.  Επιπλέον  μπορεί  να  επιβληθεί  προσωρινός  αποκλεισμός  του  αναδόχου  από  το
σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο
74 του Ν.4412/16.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16.

 

Άρθρο 13ο : Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου
200 παρ.  4  του ν.  4412/2016,  καθώς  και  κάθε  άλλου δικαιολογητικού  που τυχόν
ήθελε  ζητηθεί  από  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  που  διενεργούν  τον  έλεγχο  και  την
πληρωμή. 

Άρθρο 14ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα  με  την  κείμενη  νομοθεσία,  μη  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.,  για  την
παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης. 

Άρθρο 15ο : Επίλυση διαφορών

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της εργασίας επιλύονται κατά
τις διατάξεις του Ν.4412/2016.



Κέα, 12/03/2020
    Η Συντάξασα υπάλληλος               

 
Ιωάννα Αθανασοπούλου

 ΤΕ Εφοριακών

 Κέα, 12/03/2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη
Τεχνικής Υπηρεσίας 

Δήμητρα Δεμένεγα
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