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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ�Β�–�Ειδική�Συγγραφή�Υποχρεώσεων�(προσαρμοσμένο�από�την�
Αναθέτουσα�Αρχή)�

�
Άρθρο�1ο�–�Αντικείμενο��
Η� συγγραφή� αυτή� αφορά� τη� συντήρηση� Χώρου� Δασικής� Αναψυχής� του� Περιαστικού�
Δάσους�Θεσσαλονίκης�και�συγκεκριμένα�της�«Άσπρης�Πέτρας»�στη�θέση�του�παρεκκλησίου�
Αγίου� Βασιλείου.� Η� εκτέλεση� της� σύμβασης� θα� γίνει� σύμφωνα� με� τις� εντολές� της�
Διευθύνουσας�Υπηρεσίας�και�τους�όρους�που�αναφέρονται�στα�λοιπά�συμβατικά�τεύχη.�
�
Η� εκτιμώμενη� αξία� της� σύμβασης� ανέρχεται� στο� ποσό� των� 11.998,28� Ευρώ�
συμπεριλαμβανομένου�ΦΠΑ�24�%�(προϋπολογισμός�χωρίς�ΦΠΑ:�9.676,03�€,�ΦΠΑ:�2.322,25�
€).� Η� δαπάνη� για� την� εκτέλεση� της� ανωτέρω� εργασίας� θα� καλυφθεί� από� πιστώσεις� της�
ΣΑΕ584� του� ΠΔΕ� έτους� 2020� και� ακολουθώντας� την� υπ’αριθμ.� 26493/11-06-2020�
Απόφαση� του� Δ/ντή� Δασών� Θεσσαλονίκης� (ΑΔΑ:� 942ΟΟΡ1Υ-09Λ).� περί� κατανομής�
πιστώσεων�ΣΑΕ584�του�ΠΔΕ�έτους�2020.�
�
Άρθρο�2ο�–�Ισχύουσες�Διατάξεις�
Η�ανάθεση�υλοποίησης�του�έργου�θα�γίνει�με�κριτήριο�τη�χαμηλότερη�τιμή.�
�
Η�διαδικασία�θα�διέπεται�από�τις�διατάξεις:�

-� Το�Π.Δ.�541/1978�όπως�ισχύει�σήμερα.�

-� To�Π.Δ�437/81�όπως�ισχύει,�σήμερα.�

-� Ο� Ν.� 2121/1993� (Α'� 25)� “Πνευματική� Ιδιοκτησία,� Συγγενικά� Δικαιώματα� και�
Πολιτιστικά�Θέματα”,�όπως�ισχύει.�

-� Ο� Ν.� 2690/1999� (Α'� 45)� “Κύρωση� του� Κώδικα� ∆ιοικητικής� ∆ιαδικασίας� και� άλλες�
διατάξεις”�όπως�ισχύει.�

-� Ο�Ν.� 2859/2000� “Κύρωση�Κώδικα�Φόρου�Προστιθέμενης� Αξίας� (Φ.Π.Α.)”� (Α’� 248)�
όπως�ισχύει.�

-� Τα�άρθρα�2Α,�11�παρ.�2,�39�και�40�του�ν.�3316/2005�“Περί�ανάθεσης�και�εκτέλεσης�
δημοσίων� συμβάσεων� εκπόνησης� μελετών� και� παροχής� υπηρεσιών”� (Α'� 42),� όπως�
ισχύουν�σήμερα.�

-� Ο� Ν.� 3548/2007� “Καταχώριση� δημοσιεύσεων� των� φορέων� του� Δημοσίου� στο�
νομαρχιακό�και�τοπικό�Τύπο�και�άλλες�διατάξεις”�(Α’�68),�όπως�ισχύει.��

-� Το�Π.Δ.�138/2009�«Μητρώο�Μελετητών�και�Εταιρειών�Μελετών»�(Α’�185).�

-� Ο�Ν.�3861/2010�(Α’�112)�«Ενίσχυση�της�διαφάνειας�με�την�υποχρεωτική�ανάρτηση�
νόμων� και� πράξεων� των� κυβερνητικών,� διοικητικών� και� αυτοδιοικητικών� οργάνων�
στο�διαδίκτυο�"Πρόγραμμα�Διαύγεια"�και�άλλες�διατάξεις».�

-� Το� άρθρο� 26� του� ν.� 4024/2011� (Α΄� 226)� «Συγκρότηση� συλλογικών� οργάνων� της�
διοίκησης�και�ορισμός�των�μελών�τους�με�κλήρωση».�

-� Η�Εγκύκλιος�11/2011�της�ΓΓΔΕ/τ.�Υ.ΜΕ.ΔΙ.�«Εφαρμογή�διατάξεων�του�Ν.3919/2011�
που�αφορούν�την�απελευθέρωση�των�κλειστών�επαγγελμάτων».�

-� Η�με� αρ.�ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011�Απόφαση� Υπ.� Δ.Μ.Η.Δ.� «Διενέργεια�
της� διαδικασίας� κληρώσεως� για� τον� ορισμό� μελών� των� συλλογικών� οργάνων� της�
διοίκησης� για� τη� διεξαγωγή� δημοσίων� διαγωνισμών� ή� την� ανάθεση� ή� την�
αξιολόγηση,� παρακολούθηση,� παραλαβή� προμηθειών,� υπηρεσιών� ή� έργων»� (Β’�
2540),�που�εκδόθηκε�κατ’�εξουσιοδότηση�του�άρθρου�26�του�ν.�4024/2011�(Α’�226).�

-� Ο�Ν.�4014/2011�(Α΄�209)�«Περιβαλλοντική�αδειοδότηση�έργων�και�δραστηριοτήτων,�
ρύθμιση� αυθαιρέτων� σε� συνάρτηση� με� δημιουργία� περιβαλλοντικού� ισοζυγίου� και�
άλλες�διατάξεις�αρμοδιότητας�Υπουργείου�Περιβάλλοντος,�Ενέργειας�και�Κλιματικής�
Αλλαγής».�
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-� Ο� Ν.� 4013/2011� (Α’� 204)� «Σύσταση� Ενιαίας� Ανεξάρτητης� Αρχής� Δημοσίων�
Συμβάσεων� και� Κεντρικού� Ηλεκτρονικού� Μητρώου� Δημοσίων� Συμβάσεων…»� όπως�
τροποποιήθηκε�και�ισχύει.��

-� Ο�Ν.�4129/2013�(Α’�52)�«Κύρωση� του�Κώδικα�Νόμων�για� το�Ελεγκτικό�Συνέδριο»�
όπως�τροποποιήθηκε�και�ισχύει.�

-� Ο� Ν.� 4278/2014� (Α΄157)� και� ειδικότερα� το� άρθρο� 59� αυτού� «Άρση� περιορισμών�
συμμετοχής�εργοληπτικών�επιχειρήσεων�σε�δημόσια�έργα».�

-� Ο�Ν.�4250/2014�«Διοικητικές�Απλουστεύσεις�-�Καταργήσεις,�Συγχωνεύσεις�Νομικών�
Προσώπων� και� Υπηρεσιών� του� Δημοσίου� Τομέα-Τροποποίηση� Διατάξεων� του� π.δ.�
318/1992�(Α΄161)�και�λοιπές�ρυθμίσεις»�(Α’�74)�και�ειδικότερα�το�άρθρο�1�αυτού.�

-� Ο� Ν.� 4270/2014� (Α'� 143)� «Αρχές� δημοσιονομικής� διαχείρισης� και� εποπτείας�
(ενσωμάτωση� της� Οδηγίας� 2011/85/ΕΕ)� –� δημόσιο� λογιστικό� και� άλλες� διατάξεις»�
όπως�ισχύει.��

-� Το�Π.Δ.� 28/2015� (Α'� 34)� “Κωδικοποίηση� διατάξεων� για� την� πρόσβαση� σε� δημόσια�
έγγραφα�και�στοιχεία”.�

-� Ο� Ν.� 4412/2016� “Δημόσιες� Συμβάσεις� Έργων,� Προμηθειών� και� Υπηρεσιών�
(προσαρμογή� στις� Οδηγίες� 2014/24/ΕΕ� και� 2014/25/ΕΕ”� (Α'� 147)� και� όλες� οι�
κανονιστικές� πράξεις� που� έχουν� εκδοθεί� προς� εκτέλεσή� του,� καθώς� και� οι�
κατευθυντήριες�οδηγίες�και�εγκύκλιοι�που�έχουν�εκδοθεί�για�την�ερμηνεία�του.�

-� Ο�Ν.�4605/2019�(Α΄52)�«Εναρμόνιση�της�Ελληνικής�νομοθεσίας�με�την�Οδηγία�(ΕΕ)�
2016/943�του�Ευρωπαϊκού�Κοινοβουλίου……�-�Μέτρα�για�την�επιτάχυνση�του�έργου�
του�Υπουργείου�Οικονομίας�και�Ανάπτυξης�και�άλλες�διατάξεις».�

-� Το�Π.Δ.�80/2016�(Α΄�145)�“Ανάληψη�υποχρεώσεων�από�τους�διατάκτες.��

-� Το� Π.Δ.� 71/2019� (Α’� 112)� «Μητρώα� συντελεστών� παραγωγής� δημοσίων� και�
ιδιωτικών�έργων,�μελετών,�τεχνικών�και�λοιπών�συναφών�επιστημονικών�υπηρεσιών�
(ΜΗ.Τ.Ε).»�

Οι�σε� εκτέλεση�των�ανωτέρω�νόμων�εκδοθείσες�κανονιστικές�διατάξεις� (πλην�αυτών�που�
ήδη�προαναφέρθηκαν),�καθώς�και�άλλες�διατάξεις�που�αναφέρονται�ρητά�ή�απορρέουν�από�
τα� οριζόμενα� στα� έγγραφα� της� παρούσας,� καθώς� και� το� σύνολο� των� διατάξεων� του�
ασφαλιστικού,� εργατικού,� κοινωνικού,� περιβαλλοντικού� και� φορολογικού� δικαίου� και�
γενικότερα� κάθε� διάταξη� (Νόμου,� Π.Δ.,� Υπουργικής� Απόφασης,� κ.λ.π.)� και� ερμηνευτική�
εγκύκλιος�που�διέπει�την�ανάθεση�και�εκτέλεση�της�παρούσας�σύμβασης,�έστω�και�αν�δεν�
αναφέρονται� ρητά� παραπάνω,� ισχύουν� και� υπερτερούν� της� παρούσας� διακήρυξης.�
Προσθήκες� και� εν� γένει� προσαρμογές� άρθρων� της� διακήρυξης� (πέραν� των� όσων� ήδη�
προβλέπονται�ρητώς�στο�κείμενο�της�πρότυπης�διακήρυξης)�μπορούν�να�προστίθενται�και�
να� περιλαμβάνονται,� μόνο� εφόσον� είναι� απόλυτα� συμβατές� με� την� ισχύουσα� κάθε�φορά�
νομοθεσία�
�
Άρθρο�3ο-�Εκτέλεση�σύμβασης��
Η� εκτέλεση� της� σύμβασης� θα� υλοποιηθεί� σύμφωνα� με� τις� υποδείξεις� της� Υπηρεσίας.� Ως�
χρόνος� εκτέλεσης� της� εργασίας� ορίζεται� η� 15/12/2020,� με� την� επιφύλαξη� έντονων�
καιρικών�φαινομένων�και�την�καθυστέρηση�που�θα�μπορούσαν�να�προκαλέσουν,�αλλά�και�
των�ειδικών�συνθηκών�λόγω�COVID19,�οπότε�και�η�σύμβαση�μπορεί�να�παραταθεί.��
�
Άρθρο�4ο�–�Εγγυήσεις�Συμμετοχής�-�καλής�εκτέλεσης�
Α.�Εγγυητική�επιστολή�συμμετοχής��
Οι�Προσφέροντες�δεν�οφείλουν�να�καταθέσουν�εγγύηση�συμμετοχής�τους�στο�διαγωνισμό.�
Η� εγγύηση� καλής� εκτέλεσης� προβλέπεται� για� αυτό� το� έργο.� Αναλυτικά� οι� όροι� και� οι�
προϋποθέσεις�αυτής�περιγράφονται�στο�άρθρο�4.1�της�παρούσας�διακήρυξης.��
�
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Άρθρο�5ο�–�Τεχνικά�Στοιχεία�Προσφορών�
Για� την� απόδειξη� της� τεχνικής� επαγγελματικής� ικανότητας� για� την� παρούσα� διαδικασία�
σύναψης�σύμβασης,�οι�οικονομικοί�φορείς�απαιτείται�να�διαθέτουν�και�να�περιγράφονται�τα�
τεχνικά�μέσα�και�η�τεχνική�επάρκεια�για�την�εκτέλεση�των�εργασιών�της�σύμβασης�για�την�
οποία�καταθέτουν�προσφορά.,�όπως�περιγράφονται�και�στα�άρθρα�2.2.6�και�2.2.9.2�
�
Άρθρο�6ο�–�Οικονομικά�Στοιχεία�Προσφορών�
Η� προσφορά� θα� δίνεται� λαμβάνοντας� υπόψη� τον� ΠΙΝΑΚΑ� 1� (προμετρήσεις)� και� τον��
ΠΙΝΑΚΑ�2�(ενδεικτικό�προϋπολογισμό).�
Το� ποσό� προσφοράς� θα� είναι� σε� ευρώ� χωρίς� ΦΠΑ� και� θα� αναγράφεται� αριθμητικά� και�
ολογράφως�σε�έντυπο�που�θα�χορηγηθεί�από�την�Υπηρεσία�ηλεκτρονικά.�Σε�περίπτωση�που�
δεν�προκύπτει�με�σαφήνεια�η�τιμή,�η�προσφορά�θα�απορρίπτεται�ως�απαράδεκτη.�
Ανάδοχος�θα�κριθεί�αυτός�που�θα�προσφέρει�την�χαμηλότερη�τιμή�επί�του�προϋπολογισμού�
του� έργου.� Προσφορές� που� θα� φέρουν� τιμές� μεγαλύτερες� από� τον� προϋπολογισμό� του�
έργου,�κρίνονται�απαράδεκτες�και�απορρίπτονται.��
�
Άρθρο�7ο�-�Χρόνος�Ισχύος�Προσφορών��
Οι� προσφορές� για� όλους� όσους� έχουν� λάβει� μέρος� στο� διαγωνισμό� δεσμεύουν� τους�
συμμετέχοντες�για�έξι�(6)�μήνες�από�την�ημέρα�του�διαγωνισμού.�Η�παράταση�της�ισχύος�
της�προσφοράς�μπορεί�να�λαμβάνει�χώρα�κατ'�ανώτατο�όριο�για�χρονικό�διάστημα�ίσο�με�
την�προβλεπόμενη�από�τα�έγγραφα�της�σύμβασης�αρχική�διάρκεια�ισχύος�της�προσφοράς.�
Μετά� τη� 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�η�συνέχιση� της� διαδικασίας�
εξυπηρετεί� το� δημόσιο� συμφέρον,� οπότε� οι� οικονομικοί� φoρείς� που� συμμετέχουν� στη�
διαδικασία�μπορούν�να� επιλέξουν� είτε� να� παρατείνουν� την�προσφορά� τους,� εφόσον� τους�
ζητηθεί� πριν� την� πάροδο� του� ανωτέρω�ανώτατου� ορίου� παράτασης� της� προσφοράς� τους�
είτε� όχι.� Στην� τελευταία� περίπτωση,� η� διαδικασία� συνεχίζεται� με� όσους� παρέτειναν� τις�
προσφορές�τους�και�αποκλείονται�οι�λοιποί�οικονομικοί�φορείς.�
�
Άρθρο�8ο�-�Κατακύρωση�–�σύναψη�σύμβασης�
1.Στην�απόφαση�κατακύρωσης�αναφέρονται�υποχρεωτικά�οι�προθεσμίες�για�την�αναστολή�
της�σύναψης�της�σύμβασης,�σύμφωνα�με�τα�άρθρα�360�επόμενα.��
2.Η� αναθέτουσα� αρχή� κοινοποιεί� αμέσως� την�απόφαση�κατακύρωσης,� μαζί� με� αντίγραφο�
όλων�των�πρακτικών�της�διαδικασίας�ελέγχου�και�αξιολόγησης� των�προσφορών,�σε�κάθε�
προσφέροντα� εκτός� από� τον� προσωρινό� ανάδοχο� με� κάθε� πρόσφορο� τρόπο,� όπως� με�
τηλεομοιοτυπία,�ηλεκτρονικό�ταχυδρομείο�κ.λπ.,�επί�αποδείξει.�
3.Η� απόφαση� κατακύρωσης� δεν� παράγει� τα� έννομα� αποτελέσματά� της,� εφόσον� η�
αναθέτουσα�αρχή�δεν�την�κοινοποίησε�σε�όλους�τους�προσφέροντες.�
Τα� έννομα�αποτελέσματα� της�απόφασης�κατακύρωσης�και� ιδίως�η�σύναψη�της�σύμβασης�
επέρχονται�εφόσον�και�όταν�συντρέξουν�σωρευτικά�τα�εξής:��
α)�άπρακτη�πάροδος�των�προθεσμιών�άσκησης�των�προβλεπόμενων�στις�κείμενες�διατάξεις�
βοηθημάτων�και�μέσων�στο�στάδιο�της�προδικαστικής�και�δικαστικής�Προστασίας�και�από�
τις�αποφάσεις�αναστολών�επί�αυτών,��
β)�ολοκλήρωση�του�προσυμβατικού�ελέγχου�από� το�Ελεγκτικό�Συνέδριο,�σύμφωνα�με�τα�
άρθρα�35�και�36�του�ν.�4129/2013,�εφόσον�απαιτείται�και��
γ)� κοινοποίησή� της� απόφασης� κατακύρωσης� στον� προσωρινό� ανάδοχο,� εφόσον� ο�
τελευταίος� υποβάλει� επικαιροποιημένα� τα� δικαιολογητικά� του� άρθρου� 80,� έπειτα� από�
σχετική�πρόσκληση.�
4.Μετά� την� επέλευση� των� εννόμων� αποτελεσμάτων� της� απόφασης� κατακύρωσης,� η�
αναθέτουσα� αρχή� προσκαλεί� τον� ανάδοχο� να� προσέλθει� για� την� υπογραφή� του�
συμφωνητικού,�εντός�είκοσι�(20)�ημερών�από�την�κοινοποίηση�σχετικής�έγγραφης�ειδικής�
πρόσκλησης.�
5.Η� υπογραφή� του� συμφωνητικού� έχει� αποδεικτικό� χαρακτήρα.� Εάν� ο� ανάδοχος� δεν�
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προσέλθει�να�υπογράψει�το�συμφωνητικό,�μέσα�στην�προθεσμία�που�ορίζεται�στην�ειδική�
πρόκληση,� κηρύσσεται� έκπτωτος,� καταπίπτει� υπέρ� της� αναθέτουσας� αρχής� η� εγγύηση�
συμμετοχής� του� και� η� κατακύρωση� γίνεται� στον� προσφέροντα� που� υπέβαλε� την� αμέσως�
επόμενη� πλέον� συμφέρουσα� από� οικονομική� άποψη� προσφορά.� Αν� κανένας� από� τους�
προσφέροντες�δεν�προσέλθει�για�την�υπογραφή�του�συμφωνητικού,�η�διαδικασία�ανάθεσης�
ματαιώνεται,� σύμφωνα� με� την� περίπτωση� δ'� της� παραγράφου� 2� του� άρθρου� 106� του�
Ν.4412/2016.�
�
Άρθρο�9ο�-�Ολοκλήρωση�εκτέλεσης�της�σύμβασης�
Η�σύμβαση�θεωρείται�ότι�εκτελέστηκε�όταν�συντρέχουν�οι�εξής�προϋποθέσεις:��
α)Όταν�παραδόθηκαν�όλες�οι�εργασίες�ή,�σε�περίπτωση�αδιαίρετων�εργασιών,�η�ποσότητα�
που�παραδόθηκε�υπολείπεται�της�συμβατικής,�κατά�μέρος�που�κρίνεται�ως�ασήμαντο�από�το�
αρμόδιο�όργανο.��
β)�Παραλήφθηκαν�οριστικά�ποσοτικά�και�ποιοτικά�οι�εργασίες.�
γ)� Έγινε� η� αποπληρωμή� του� συμβατικού� τιμήματος,� αφού� προηγουμένως� επιβλήθηκαν�
κυρώσεις�ή�εκπτώσεις�και�
δ)� Εκπληρώθηκαν� και� οι� λοιπές� συμβατικές� υποχρεώσεις� και� από� τα� δύο� συμβαλλόμενα�
μέρη�και�αποδεσμεύθηκαν�οι�σχετικές�εγγυήσεις�κατά�τα�προβλεπόμενα�από�τη�σύμβαση.�
�
Άρθρο�10ο�-�Χρόνος,�τόπος�και�τρόπος�παράδοσης�–�Επιτροπή�παραλαβής�

Η� εκτέλεση� της� σύμβασης� θα� γίνει� σύμφωνα� με� τις� εντολές� της� αρμόδιας� Υπηρεσίας� και�
τους�όρους�που�αναφέρονται�στα�λοιπά�συμβατικά�τεύχη.�

Ως�χρόνος�εκτέλεσης�της�εργασίας�ορίζεται�η�Ως�χρόνος�εκτέλεσης�της�εργασίας�ορίζεται�η�
15/12/2020,�με� την� επιφύλαξη� έντονων�καιρικών�φαινομένων� και� την�καθυστέρηση� που�
θα�μπορούσαν�να�προκαλέσουν.�,�αλλά�και�των�ειδικών�συνθηκών�λόγω�COVID19,�οπότε�
και�η�σύμβαση�μπορεί�να�παραταθεί.�

Ο�ανάδοχος� οφείλει� να� ανταποκριθεί�στο� σύνολο� των�προβλεπόμενων� από� την�σύμβαση�
υποχρεώσεων�που�θα�του�ζητηθούν.�

Ο� κάθε� ανάδοχος� θα� παρέχει� υπηρεσίες� σύμφωνα� με� τον� ΠΙΝΑΚΑ� 1� &� 2,� με� τη� θέση�
ευθύνης,�τον�ενδεικτικό�προϋπολογισμό�και�την�συναφθείσα�σύμβαση.�

Η�παραλαβή�θα�γίνει�σύμφωνα�με�τα�άρθρα�206,�208,�209�του�Ν.4412/2016.�

Η� παραλαβή� θα� γίνει� από� την� προβλεπόμενη� επιτροπή� σύμφωνα� με� το� άρθρο� 221� του�
Ν.4412/2016.�
�
Άρθρο�11ο�-�Κήρυξη�οικονομικού�φορέα�εκπτώτου�–�Ανωτέρα�βία�
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� αρμοδίου�
αποφαινόμενου� οργάνου,� ύστερα� από� γνωμοδότηση� του� αρμόδιου� οργάνου:� α)� στην�
περίπτωση� της� παραγράφου� 5� του� άρθρου� 105,� 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,�γ)�στην�περίπτωση�δημόσιας�
σύμβασης� υπηρεσιών:� αα)� αν� δεν� εκπληρώσει� τις� συμβατικές� του� υποχρεώσεις� ή� δεν�
συμμορφωθεί�με�τις�γραπτές�εντολές�της�υπηρεσίας,�που�είναι�σύμφωνες�με�την�σύμβαση�ή�
τις� κείμενες� διατάξεις� και� ββ)� αν� υπερέβη� υπαίτια� τη� συνολική� προθεσμία� εκτέλεσης� της�
σύμβασης,�λαμβανομένων�υπόψη�των�παρατάσεων.�
2.� Στην� περίπτωση� συνδρομής� λόγου� έκπτωσης� του� αναδόχου� από� σύμβαση� παροχής�
υπηρεσιών�κατά�την�περίπτωση�γ'�της�παραγράφου�1,�η�αναθέτουσα�αρχή�κοινοποιεί�στον�
ανάδοχο� ειδική� όχληση,� η� οποία� μνημονεύει� τις� διατάξεις� του� άρθρου� αυτού� και�
περιλαμβάνει� συγκεκριμένη� περιγραφή� των� ενεργειών� στις� οποίες� οφείλει� να� προβεί� ο�
ανάδοχος�θέτοντας�προθεσμία�για�τη�συμμόρφωσή�του.�Η�τασσόμενη�προθεσμία�πρέπει�να�
είναι� εύλογη� και� ανάλογη� της� διάρκειας� της� σύμβασης� και� πάντως� όχι� μικρότερη� των�
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δεκαπέντε�(15)�ημερών.�Αν�η�προθεσμία,�που�τέθηκε�με�την�ειδική�όχληση,�παρήλθε�χωρίς�
ο� ανάδοχος� να� συμμορφωθεί,� κηρύσσεται� έκπτωτος� μέσα� σε� προθεσμία� τριάντα� (30)�
ημερών� από� την� άπρακτη� πάροδο� της� προθεσμίας� συμμόρφωσης,� με� απόφαση� της�
αναθέτουσας� αρχής.� Στην� απόφαση� προσδιορίζονται� οι� λόγοι� της� μη� συμμόρφωσης� του�
αναδόχου�προς�την�ειδική�όχληση�και�αιτιολογείται�η�έκπτωση�με�αναφορά�στους�λόγους�
που�οδήγησαν�σε�αυτήν.�
�
3.�Ο�οικονομικός�φορέας�δεν�κηρύσσεται�έκπτωτος�από�την�κατακύρωση�ή�ανάθεση�ή�την�
σύμβαση�όταν:�

α)� Η� σύμβαση� δεν� υπογράφηκε� ή� το� υλικό� δεν� φορτώθηκε� ή� παραδόθηκε� ή�
αντικαταστάθηκε�με�ευθύνη�του�φορέα�που�εκτελεί�τη�σύμβαση.�

β)�Συντρέχουν�λόγοι�ανωτέρας�βίας.�
�
4.Στον� οικονομικό� φορέα� που� κηρύσσεται� έκπτωτος� από� την� κατακύρωση,� ανάθεση� ή�
σύμβαση,� επιβάλλονται,� με� απόφαση� του� αποφαινόμενου� οργάνου,� ύστερα� από�
γνωμοδότηση�του�αρμοδίου�οργάνου,�το�οποίο�υποχρεωτικά�καλεί�τον�ενδιαφερόμενο�προς�
παροχή�εξηγήσεων,�αθροιστικά,�οι�παρακάτω�κυρώσεις:�

α)�Ολική�κατάπτωση�της�εγγύησης�συμμετοχής�ή�καλής�εκτέλεσης�της�σύμβασης,�κατά�
περίπτωση.�

β)�Είσπραξη�εντόκως�της�προκαταβολής�που�χορηγήθηκε�στον�έκπτωτο�από�τη�σύμβαση�
ανάδοχο�είτε�από�ποσόν�που�δικαιούται�να�λάβει�είτε�με�κατάθεση�του�ποσού�από�τον�
ίδιο�είτε�με�κατάπτωση�της�εγγύησης�προκαταβολής.�Ο�υπολογισμός�των�τόκων�γίνεται�
από� την� ημερομηνία� λήψης� της� προκαταβολής� από� τον� προμηθευτή� μέχρι� την�
ημερομηνία�έκδοσης�της�απόφασης�κήρυξης�του�ως�εκπτώτου,�με�το�ισχύον�κάθε�φορά�
ανώτατο�όριο� επιτοκίου� για� τόκο� από� δικαιοπραξία,� από� την� ημερομηνία�δε� αυτή� και�
μέχρι�της�επιστροφής�της,�με�το�ισχύον�κάθε�φορά�επιτόκιο�για�τόκο�υπερημερίας.�

Επιπλέον�μπορεί�να�επιβληθεί�προσωρινός�αποκλεισμός�του�αναδόχου�από�το�σύνολο�των�
συμβάσεων� προμηθειών� ή� υπηρεσιών� των� φορέων� που� εμπίπτουν� στο� πεδίο� εφαρμογής�
του�παρόντος�νόμου�κατά�τα�ειδικότερα�προβλεπόμενα�στο�άρθρο�74�του�Ν.4412/216.�
Ο�ανάδοχος�που�επικαλείται�ανωτέρα�βία�υποχρεούται,�μέσα�σε�είκοσι�(20)�ημέρες�από�τότε�
που� συνέβησαν� τα� περιστατικά� που� συνιστούν� την� ανωτέρα� βία,� να� αναφέρει� εγγράφως�
αυτά�και�να�προσκομίσει�στην�αναθέτουσα�αρχή�τα�απαραίτητα�αποδεικτικά�στοιχεία.��
�
Άρθρο�12ο�-�Απόρριψη�συμβατικών�υλικών�–�αντικατάσταση�
1.�Σε�περίπτωση�οριστικής�απόρριψης�ολόκληρης�ή�μέρους�της�συμβατικής�ποσότητας�των�
υλικών� ή� υπηρεσιών� ή� εργασιών,� 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� προμηθευτής� θεωρείται� ως� εκπρόθεσμος� και� υπόκειται� σε�
κυρώσεις�λόγω�εκπρόθεσμης�παράδοσης.�
Αν�ο�προμηθευτής�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.�
�
2.�Η�επιστροφή�των�υλικών�ή�υπηρεσιών�ή�εργασιών�που�απορρίφθηκαν�γίνεται�μετά�την�
προσκόμιση� ίσης� ποσότητας� με� την� απορριφθείσα� και� αφού� αυτή� παραληφθεί� οριστικά.�
Στην� περίπτωση� αυτή� ο� προμηθευτής� υποχρεούται� να� παραλάβει� την� ποσότητα� που�
απορρίφθηκε� και� αντικαταστάθηκε� μέσα� σε� είκοσι� (20)� ημέρες� από� την� ημερομηνία� της�
οριστικής�παραλαβής�της�νέας�ποσότητας.�Η�προθεσμία�αυτή�μπορεί�να�παραταθεί�ύστερα�
από�αίτημα� του�προμηθευτή,�που�υποβάλλεται�απαραίτητα�πέντε� (5)� τουλάχιστον�ημέρες�
πριν�από�την�εκπνοή�της,�με�απόφαση�του�αρμοδίου�αποφαινομένου�οργάνου�με�την�οποία�
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και� επιβάλλεται� πρόστιμο�σε�ποσοστό� 2,5%� επί� της� συμβατικής� αξίας� της� συγκεκριμένης�
ποσότητας.� Αν� παρέλθει� η� προθεσμία� αυτή� και� η� παράταση� που� χορηγήθηκε� και� ο�
προμηθευτής�δεν�παρέλαβε�την�απορριφθείσα�ποσότητα,�ο�φορέας�μπορεί�να�προβεί�στην�
καταστροφή�ή�εκποίηση�της�ποσότητας�αυτής,�κατά�τις�ισχύουσες�διατάξεις.�
�
3.Με� απόφαση� του� αρμοδίου� αποφαινομένου� οργάνου,� ύστερα� από� γνωμοδότηση� του�
αρμοδίου� οργάνου,� μπορεί� να� εγκριθεί� η� επιστροφή� στον� προμηθευτή� των� υλικών� που�
απορρίφθηκαν�πριν�από� την�αντικατάστασή� τους,�με� την�προϋπόθεση�ο�προμηθευτής�να�
καταθέσει�χρηματική�εγγύηση�που�να�καλύπτει�την�καταβληθείσα�αξία�της�ποσότητας�που�
απορρίφθηκε.�
�
Άρθρο�13ο�-�Τρόπος�πληρωμής�-�Κρατήσεις�
Η� πληρωμή� της� αξίας� των� εργασιών� από� την� Υπηρεσία� μας� προς� τον� ανάδοχο� θα� γίνει�
αμέσως�μετά�την�παραλαβή�των�εργασιών,�με�τις�διαδικασίες�που�προβλέπει�ο�νόμος.�Αυτή�
θα�είναι�τμηματική�ή�συνολική�ανάλογα�με�την�περίπτωση,�όπως�θα�προβλέπεται�από�την�
σύμβαση�και�σύμφωνα�με�το�άρθρο�200�του�Ν.4412/2016.�
Ο� ανάδοχος� θα� επιβαρυνθεί� με� όλες� τις� νόμιμες� κρατήσεις� και� κάθε� είδους� φόρους�
σύμφωνα�με�την�ισχύουσα�νομοθεσία.�
�
Άρθρο�14ο�-�Ειδικοί�Όροι�

-� Κατά� το� διάστημα� εκτέλεσης�της� σύμβασης� θα� τηρείται� ημερολόγιο� καθημερινά� με�
ευθύνη�του�αναδόχου�και�περιέρχεται�στη�Διευθύνουσα�Υπηρεσία�το�αργότερο�έως�
την� μεθεπόμενη� από� την� ημέρα� στην� οποία� αναφέρεται.� Στο� ημερολόγιο�
καταγράφονται� απαραίτητα� τα� στοιχεία� που� αφορούν� τις� καιρικές� συνθήκες� που�
επικρατούν,�τα�χρησιμοποιούμενα�μηχανήματα�καθώς�και�τις�ώρες�έναρξης�και�λήξης�
των�εργασιών�συντήρησης�βατότητας.�

-� Το�ημερολόγιο�υπογράφεται�από�την�Επιτροπή�Παραλαβής,�όπως�αυτοί�θα�οριστούν�
με�σχετική�απόφαση��

-� Η� Επιτροπή� Παραλαβής� που� θα� οριστεί� θα� συντάσσει� το� σχετικό� πρωτόκολλο�
παραλαβής�εργασιών.��

-� Ο�Ανάδοχος�υποχρεούται�να�ορίσει�ένα�Συντονιστή�για�την�εκτέλεση�της�σύμβασης.�
Ο� Ανάδοχος� υποχρεούται� να� κοινοποιήσει� στην� Υπηρεσία� πλήρη� στοιχεία� του�
συντονιστή�(ηλεκτρονική�διεύθυνση�αλληλογραφίας,�αριθμούς�σταθερού�και�κινητού�
τηλεφώνου�και�τηλεομοιοτύπου�(ΦΑΞ)�εφόσον�υπάρχει).�Ο�συγκεκριμένος�πρέπει�να�
εξασφαλίζει�τη�δυνατότητα�απρόσκοπτης�επικοινωνίας�με�την�υπηρεσία.��

-� Η�έναρξη�και�το�πέρας�των�εργασιών�θα�γίνεται�με�γραπτή�ή�προφορική�εντολή�από�
την� Επιτροπή� Παραλαβής.� Ο� Ανάδοχος� υποχρεούται� να� εξασφαλίσει� ότι� έχει�
εγκατασταθεί�το�αργότερο�σε�2�ώρες�στην�θέση�εργασίας,�μετά�από�σχετική�εντολή.��

-� Σε� περίπτωση� που� ο� Ανάδοχος� δεν� ανταποκρίνεται� στις� συμβατικές� του�
υποχρεώσεις� και� στις� εντολές� της� Υπηρεσίας,� η� Διευθύνουσα� Υπηρεσία�
δύναται�να�προβεί�σε�επιβολή�κυρώσεων.��

-� Σε� περίπτωση� που� διαπιστωθεί� αδυναμία� του� Αναδόχου� να� ανταποκριθεί� σε�
υποχρεώσεις�του,�με�ευθύνη�του,�θα�καταλογίζονται�σε�βάρος�του�ποινικές�ρήτρες�
κατά�τα�ανωτέρω�αναφερόμενα.��

-� Σε�περίπτωση�που�διαπιστωθεί�γενικότερη�αδυναμία�του�Αναδόχου�να�ανταποκριθεί�
στις� υποχρεώσεις� του,�με� ευθύνη� του� σε� βαθμό� που�να� δημιουργείται� λειτουργικό�
πρόβλημα� θα� εφαρμόζονται� σε� βάρος� του� οι� σχετικές� με� την� έκπτωση� διατάξεις�
(άρθρο�203�του�Ν.4412/2016).��

-� Πέραν� των� προαναφερομένων�περί�ποινικών� ρητρών� και� έκπτωσης� του� αναδόχου,�
επισημαίνεται� ιδιαιτέρως� ότι� ο� Ανάδοχος� είναι� ποινικά� και� αστικά� υπεύθυνος� για�
τυχόν� ατύχημα� ή� διακοπή� της� κυκλοφορίας� που� μπορεί� να� προκληθεί� από� τη� μη�
τήρηση�των�ανωτέρω�συμβατικών�του�υποχρεώσεων.��
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-� Γενικά�κατά�την�εκτέλεση�της�σύμβασης�πρέπει�να�ληφθούν�από�τον�ανάδοχο�όλα�τα�
αναγκαία� μέτρα� με� δικές� του� δαπάνες� για� την� αποφυγή� οποιωνδήποτε� ζημιών.�
Γενικά,�οποιαδήποτε�ζημιά�η�οποία�οφείλεται�σε�αμέλεια�του�αναδόχου�ή�στον�τρόπο�
με� τον� οποίο� εκτελεί� αυτός� τη� σύμβαση� ή� σε� αμέλεια� του� εργατοτεχνικού�
προσωπικού�του,�βαρύνει�αποκλειστικά�τον�ανάδοχο�ο�οποίος�είναι�υποχρεωμένος�να�
καταβάλλει�ολόκληρη�την�δαπάνη�επανορθώσεως�της�ζημιάς.��

-� Ο� Ανάδοχος� είναι� ο� μόνος� και� αποκλειστικός� υπεύθυνος� για� οποιοδήποτε� τροχαίο�
ατύχημα�ή�ζημία�στη�θέση�εκτέλεσης�των�εργασιών�συμβεί,�οφειλόμενο�σε�αμέλεια�ή�
μη�λήψη�των�αναγκαίων�μέτρων�ασφαλείας�από�τον�ίδιο�είτε�από�τους�εργαζομένους�
που�απασχολεί�κατά�την�εκτέλεση�της�σύμβασης.�Ακόμη�ο�Ανάδοχος�υποχρεούται�να�
λάβει� όλα� τα� μέτρα� ασφάλειας� για� την� πρόληψη� ατυχημάτων� και� την� παροχή�
πρώτων� βοηθειών� για� το� εργατοϋπαλληλικό� του� προσωπικό.� Όλα� τα� μηχανήματα�
που� θα� απασχοληθούν� θα� πρέπει� να� είναι� ασφαλισμένα,� να� έχουν� πληρωμένα� τα�
τέλη� χρήσης� –� κυκλοφορίας� και� οι� χειριστές� να� έχουν� τα� απαραίτητα� τυπικά�
προσόντα� (άδεια� χειριστού� κ.λ.π)� και� να� είναι� ασφαλισμένοι� στους� οικείους�
ασφαλιστικούς� φορείς.� Την� ευθύνη� τήρησης� των� παραπάνω� φέρει� πλήρως� ο�
ανάδοχος.��

-� Με�την�υποβολή�της�προσφοράς�του,�προϋποτίθεται�ότι�ο�διαγωνιζόμενος�έχει�λάβει�
γνώση� των� δυσχερειών� εκτέλεσης� της� σύμβασης� και� είναι� απόλυτα� ενήμερος� των�
συνθηκών� εκτέλεσης� αυτής� από� κάθε� πλευρά,� όπως� και� των� ενδεχομένων�
δυσχερειών� και� καθυστερήσεων,� από� οποιοδήποτε� λόγο� και� ότι� έχει� λάβει� υπόψη�
του,� ότι� δεν� θα� του� αναγνωριστεί� καμία� απαίτηση� σχετική� με� αποζημίωση,� κατά�
οποιοδήποτε� τρόπο,� λόγω� των� συνθηκών,� των� καθυστερήσεων,� των� δυσχερειών�
κάθε�είδους�και�τέλος�ότι�έχει�μελετήσει,�με�το�σκοπό�να�συμμορφωθεί�και�τα�λοιπά�
συμβατικά�τεύχη�που�αποτελούν,�τη�βάση�εκτέλεσης�της�σύμβασης.��

-� Όπως� έχει� τονισθεί� και� σε� άλλες� θέσεις,� ο� ανάδοχος� είναι� ποινικά� και� αστικά�
υπεύθυνος� για� οποιοδήποτε� ατύχημα� ήθελε� συμβεί� στο� προσωπικό� του,� ή� σε�
οποιοδήποτε�τρίτο,�στην�θέση�εκτέλεσης�των�εργασιών�οφειλόμενες�σε�αμέλεια�ή�μη�
λήψη�των�αναγκαίων�μέτρων�ασφαλείας.��
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