
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΡ.ΠΡΩΤ.:2534/28-02-2022
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                        Πηγή Χρημ. :  Ι.Π.

    ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ                          Κ.Α.: 00-6495.013
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &            
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ: 5.983,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ 24%

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:   3852/10 , Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ.),   N  .   
4412/16, Ν. 4782/2021 , Ν.4056/2012  

                                                                     
CPV :77400000-4 (ζωολογικές υπηρεσίες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
4. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
5. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
6. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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    ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ                          Κ.Α.: 00-6495.013
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &            
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Mε την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών –περισυλλογής και σταυλισμού 

ανεπιτήρητων  παραγωγικών  ζώων  (βοοειδών  και  αιγοπροβάτων)  στα  πλαίσια  των  υποχρεώσεων  του 

Δήμου Πύλου - Νέστορος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4056/2012  (ΦΕΚ 52/12-3-2012).

Σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο και συγκεκριμένα στις παρ. 2 και 4, του άρθρου 17, ανατέθηκε 

στους  Δήμους  να  μεριμνούν  για  την  περισυλλογή,  μεταφορά,  φύλαξη,  διατροφή  και  διατήρηση  των 

ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο 

εκποίηση ή σφαγή ή επιστροφή στον ιδιοκτήτη τους. 

Επειδή ο Δήμος Πύλου - Νέστορος αφενός δε διαθέτει τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και υποδομές 

για  να  προβεί  στην  περισυλλογή,  μεταφορά,  φύλαξη,  διατροφή  και  διατήρηση  των  ανεπιτήρητων 

παραγωγικών ζώων και  αφετέρου δεν διαθέτει  ούτε  μπορεί  να προσλάβει  το απαραίτητο εξειδικευμένο 

προσωπικό,  θα  πρέπει  να  ανατεθεί  η  εργασία  περισυλλογής  και  σταυλισμού  των  ανεπιτήρητων 

αναπαραγωγικών ζώων σε ανάδοχο, ο οποίος θα διαθέτει συνεργείο κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο 

στην περισυλλογή παραγωγικών ζώων καθώς και τις απαραίτητες υποδομές φύλαξης και διατήρησης των 

ζώων που θα περισυλλέξει. 

Συγκεκριμένα ο ανάδοχος θα διαθέτει ιδιόκτητη αδειοδοτημένη κτηνοτροφική εγκατάσταση σύμφωνα 

με τα οριζόμενα από την κείμενη νομοθεσία (Ν.4056/2012). Η περισυλλογή θα γίνεται από τον ανάδοχο με 

δικά του μέσα και εξοπλισμό και για τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιήσει,  προσωπικό με εμπειρία στον 

χειρισμό παραγωγικών ζώων και τα κατάλληλα φορτηγά οχήματα με όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο 

και  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  εγκρίσεις,  τα  οποία  θα  φέρουν ειδικές ράμπες,  δέστρες,  ιμάντες  και  λοιπό 

εξοπλισμό, με δυνατότητα ασφαλούς μεταφοράς των ζώων. 

Η περισυλλογή θα γίνεται κατόπιν ειδοποίησης από την υπηρεσία μας, παρουσία των μελών του της 

επιτροπής του προγράμματος διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων και όποιων αρμοδίων κρίνεται 

ότι θα πρέπει να παρευρίσκονται κατά τη διαδικασία αυτή. Ο ανάδοχος θα συμπληρώνει το έντυπο το οποίο 

θα παραλαμβάνει από την υπηρεσία για τις εργασίες τις οποίες έχει αναλάβει και θα το επιστρέφει στην 

υπηρεσία συμπληρωμένο έτσι ώστε να αμείβεται για τις εργασίες που έχει εκτελέσει. Επίσης, θα πρέπει να 

τηρεί ημερολόγιο εργασιών. 
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Μετά την περισυλλογή των ζώων, αυτά θα μεταφέρονται από τον ανάδοχο στην κτηνοτροφική του 

εγκατάσταση όπου και θα παραμένουν επί  ένα δεκαήμερο (δέκα ημερολογιακές ημέρες).  Καθ΄ όλη την 

διάρκεια  παραμονής  των  ζώων  στην  κτηνοτροφική  εγκατάσταση,  ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να 

προσφέρει σ΄αυτά όλες τις απαραίτητες φροντίδες σταβλισμού, σίτισης και κτηνιατρικής μέριμνας. Μετά την 

παρέλευση του προβλεπόμενου δεκαημέρου παραμονής των ζώων στην κτηνοτροφική εγκατάσταση και 

εφόσον αυτά δεν αναζητηθούν από τους ιδιοκτήτες τους, ο Δήμος θα προχωράει σε διαδικασίες εκποίησης 

ή διάθεσης αυτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 και παρ.7 του άρθρου 17 του Ν.4056/2012. 

 Η παρούσα μελέτη προβλέπει  την εκτέλεση εργασιών διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών 

ζώων στα όρια του Δήμου Πύλου - Νέστορος και θα αφορά τον εντοπισμό, την περισυλλογή και μεταφορά 

ανεπιτήρητων ζώων από τις Τοπικές Κοινότητες στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, τη σήμανση των μη 

σεσημασμένων ζώων και την εξασφάλιση της απαραίτητης φροντίδας (σίτιση, κτηνιατρική μέριμνα) τους 

καθ΄όλο  το  χρονικό  διάστημα  φιλοξενίας  τους  μέχρι  την  ολοκλήρωση  των  διαδικασιών  εκποίησης  ή 

διάθεσης αυτών και των προϊόντων τους. Μετά την παρέλευση 10 ημερών από την περισυλλογή τους που 

προβλέπονται σύμφωνα με τη νομοθεσία και εφόσον δεν εμφανιστεί ο ιδιοκτήτης των ανεπιτήρητων ζώων, 

τα ζώα θα οδηγούνται προς εκποίηση ή σφαγή σε νόμιμο σφαγείο με ευθύνη του αναδόχου. Σε αυτές τις  

περιπτώσεις το 1/3 (33,33%) της αξίας των ζώων σε χρήμα ή σε κρέας αντιστοίχως θα λαμβάνει το Δήμος 

Πύλου - Νέστορος και τα 2/3 (66,66%) ο ανάδοχος. 

 Επειδή για την εκτέλεση της παρούσας εργασίας απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό με αντίστοιχη 

εμπειρία  και  τεχνογνωσία  ως  προς  την  επίτευξη  του  επιθυμητού  αποτελέσματος,  προσφορά  για  την 

εκτέλεση εργασίας μπορούν να υποβάλλουν φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον 

τομέα αυτό και έχουν την σχετική εμπειρία στο χειρισμό παραγωγικών ζώων. 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά: 

• Άδεια λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης

• Υπεύθυνη δήλωση ότι: α) το όχημα που θα χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά των ζώων, ιδιόκτητο ή 

μισθωμένο, θα έχει άδεια κυκλοφορίας, με όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο και τις αρμόδιες 

υπηρεσίες εγκρίσεις, το οποίο θα φέρει κατάλληλο εξοπλισμό με δυνατότητα ασφαλούς μεταφοράς 

των ζώων και β) ο ανάδοχος έχει εμπειρία στον χειρισμό παραγωγικών ζώων. 

Ο ανάδοχος ευθύνεται  αυτός και  μόνον,  αποκλειόμενης ρητώς και  απολύτως κάθε ευθύνης του 

Δήμου, για τα κατά τη διάρκεια της σύμβασης αυτής τυχόν ατυχήματα ή βλάβες που μπορεί να συμβούν 

στο  πάσης  φύσεως  προσωπικό  του  ή  τρίτους,  από  οποιοδήποτε  λόγο  ή  αιτία  που  σχετίζεται  με  την 

εκτέλεσή της και υποχρεούται να καταβάλλει κάθε θετική ή αποθετική ζημιά που τυχόν ήθελε προκύψει κατά 

την εκτέλεση της εργασίας, εφόσον αυτή οφείλεται σε δικές του ενέργειες ή παραλείψεις. 

 Για  την  ανωτέρω  υπηρεσία  έχει  προβλεφθεί  πίστωση  συνολικού  ποσού  6.000€  στον 

προϋπολογισμό  του  Δήμου  Πύλου  -  Νέστορος  οικονομικού  έτους  2022  και  συγκεκριμένα  στον  κωδικό 

00.6495.013 με τίτλο:  «Υλοποίηση προγράμματος διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων» 
και χρηματοδότηση Ι.Π.
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  Η  παραλαβή  των  εργασιών  θα  γίνεται  τμηματικά  και  ο  ανάδοχος  θα  πληρώνεται   τμηματικά 

ανάλογα με τις προσφερόμενες εργασίες σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16. Ο ανάδοχος σύμφωνα 

με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους,  τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ 

του δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν στην κείμενη νομοθεσία. 

Ο αριθμός των ζώων είναι ενδεικτικός και μπορεί να αυξομειωθεί ανάλογα με τις ανάγκες που θα 

προκύψουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης μέχρι του ορίου του προϋπολογισμού. 

Οι  εργασίες  θα  διαρκέσουν  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης  μέχρι  31-12-2022  ή  μέχρι 

εξαντλήσεως του αντικειμένου.

 

          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Πύλος 28-02-2022 Πύλος 28-02-2022

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΙΑΛΛΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
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2. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Α. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Περισυλλογή και μεταφορά ανεπιτήρητων 
αιγοπροβάτων Τεμάχιο 5

2 Περισυλλογή και μεταφορά ανεπιτήρητων 
βοοειδών Τεμάχιο 23

3 Σταυλισμός –εκτροφή αιγοπροβάτων Τεμάχιο 
(ημέρα/ζώο) 50

4 Σταυλισμός – εκτροφή βοοειδών Τεμάχιο 
(ημέρα/ζώο) 230

Ο  αριθμός  των  ζώων  είναι  ενδεικτικός  και  μπορεί  να  αυξομειωθεί  ανάλογα  με  τις  ανάγκες  που  θα 

προκύψουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης μέχρι του ορίου του προϋπολογισμού.

Β. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΘΡΟ 1  Ο     
Περισυλλογή και μεταφορά ανεπιτήρητων αιγοπροβάτων. 
Περισυλλογή  ανεπιτήρητων  αιγοπροβάτων  και  μεταφορά  αυτών  στην  κτηνοτροφική  εγκατάσταση  του 

αναδόχου. Περιλαμβάνεται η αμοιβή του προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί καθώς επίσης και το κόστος 

όλων των απαραίτητων μέσων και οχημάτων που θα απαιτηθούν. 

Τιμή εφαρμογής    €/Τεμάχιο (ζώο)  

Ολογράφως:        είκοσι πέντε ευρώ  
Αριθμητικά:          25,00 €

ΑΡΘΡΟ 2  Ο     
Περισυλλογή και μεταφορά ανεπιτήρητων βοοειδών. 
Περισυλλογή ανεπιτήρητων βοοειδών και μεταφορά αυτών στην κτηνοτροφική εγκατάσταση του αναδόχου. 

Περιλαμβάνεται η αμοιβή του προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί καθώς επίσης και το κόστος όλων των 

απαραίτητων μέσων και οχημάτων που θα απαιτηθούν. 

Τιμή εφαρμογής    €/Τεμάχιο (ζώο)  
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Ολογράφως:        εκατό ευρώ  
Αριθμητικά:          100,00 €

ΑΡΘΡΟ 3  Ο     
Σταυλισμός-  εκτροφή αιγοπροβάτων.  
Περιλαμβάνει  όλες τις δαπάνες σταυλισμού των αιγοπροβάτων (για το σταυλιμό,  σίτιση και κτηνιατρική 

μέριμνα) στην κτηνοτροφική εγκατάσταση του αναδόχου και τις δαπάνες σήμανσης και καταχώρησης των 

ζώων στο μητρώο της εκμετάλλευσης και την κτηνιατρική βάση δεδομένων. Περιλαμβάνεται η αμοιβή του 

προσωπικού που θα απασχοληθεί καθώς επίσης και το κόστος όλων των απαραίτητων μέσων και υλικών 

που θα απαιτηθούν. 

Τιμή εφαρμογής    €/Τεμάχιο (Ημέρα/ζώο)  

Ολογράφως:        δύο ευρώ  
Αριθμητικά:          2,00 €

ΑΡΘΡΟ 4  Ο     
Σταυλισμός-  εκτροφή βοοειδών.  
Περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες σταυλισμού των βοοειδών (για το σταυλιμό, σίτιση και κτηνιατρική μέριμνα) 

στην κτηνοτροφική εγκατάσταση του αναδόχου και τις δαπάνες σήμανσης και καταχώρησης των ζώων στο 

μητρώο  της  εκμετάλλευσης  και  την  κτηνιατρική  βάση  δεδομένων.  Περιλαμβάνεται  η  αμοιβή  του 

προσωπικού που θα απασχοληθεί καθώς επίσης και το κόστος όλων των απαραίτητων μέσων και υλικών 

που θα απαιτηθούν. 

Τιμή εφαρμογής    €/Τεμάχιο (Ημέρα/ζώο)  

Ολογράφως:        δέκα ευρώ  
Αριθμητικά:          10,00 €

Ο  αριθμός  των  ζώων  είναι  ενδεικτικός  και  μπορεί  να  αυξομειωθεί  ανάλογα  με  τις  ανάγκες  που  θα 

προκύψουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης μέχρι του ορίου του προϋπολογισμού. 

          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Πύλος 28-02-2022 Πύλος 28-02-2022

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΙΑΛΛΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
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3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ

1 Περισυλλογή και μεταφορά 
ανεπιτήρητων αιγοπροβάτων Τεμάχιο 5 25,00 125,00

2 Περισυλλογή και μεταφορά 
ανεπιτήρητων βοοειδών Τεμάχιο 23 100,00 2.300,00

3 Σταυλισμός –εκτροφή 
αιγοπροβάτων

Τεμάχιο 
(ημέρα/ζώο) 50 2,00 100,00

4 Σταυλισμός – εκτροφή βοοειδών Τεμάχιο 
(ημέρα/ζώο) 230 10,00 2.300,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4.825,00
Φ.Π.Α. 24% 1.158,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.983,00

Ο αριθμός των ζώων είναι ενδεικτικός και μπορεί να αυξομειωθεί ανάλογα με τις ανάγκες που 

θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης μέχρι του ορίου του προϋπολογισμού. 

Για την ανωτέρω υπηρεσία έχει προβλεφθεί πίστωση συνολικού ποσού 6.000,00 €  στον προϋπολογισμό 

του Δήμου Πύλου - Νέστορος οικονομικού έτους 2022 και συγκεκριμένα στον κωδικό Κ.Α. 00-6495.013 με 

τίτλο «Υλοποίηση προγράμματος διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων».

          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Πύλος 28-02-2022 Πύλος 28-02-2022

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΙΑΛΛΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΡ.ΠΡΩΤ.:2534./28-02-2022
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                        Πηγή Χρημ. :  Ι.Π.

    ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ                          Κ.Α.: 00-6495.013
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &            
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

4. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο

Διατάξεις
Η  σύμβαση  της  παροχής  υπηρεσιών:  «Υλοποίηση  προγράμματος  διαχείρισης  ανεπιτήρητων 

παραγωγικών ζώων», διέπεται 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. Λόγω της ιδιομορφίας των εργασιών επισημαίνεται ότι θα πρέπει να ληφθούν ακόμα υπόψη οι διατάξεις 
των  Ν.  4039/2012  όπως  τροποποιήθηκε  από  το  Ν.4235/2014,  του  Ν.3170/03  καθώς  και  της  Υ.Α. 
280239(Φ.Ε.Κ 1712/19-11-2003).

5.
                                                                Άρθρο 2ο

Συμβατικά στοιχεία
Συμβατικά στοιχεία της παροχής υπηρεσιών, είναι κατά σειρά ισχύος τα κατωτέρω:

1. Η πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς.
2. Η οικονομική προσφορά του αναδόχου.
3. Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.
4. Η παρούσα γενική συγγραφή υποχρεώσεων.
5. Η τεχνική περιγραφή.

Άρθρο 3ο

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  ΠΟΥ  ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΤΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΣΥΝΑΨΗΣ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  ΜΕ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ Ή ΙΣΗ ΤΩΝ 60.000,00 € - ΠΑΡΑΒΟΛΟ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Το άρθρο 127 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά:
«1. Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς 
Φ.Π.Α.),  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  ή  της 
πρόσκλησης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη 
δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ ή την αποστολή της πρόσκλησης, κατά περίπτωση, μέχρι την 
καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών..  Για  τον  υπολογισμό  της  προθεσμίας  αυτής 
συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.

2.  Η  ένσταση  υποβάλλεται  ενώπιον  της  αναθέτουσας  αρχής,  η  οποία  αποφασίζει,  σύμφωνα  με  τα 
οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η 
οποία  μπορεί  να  γίνει  και  με  ηλεκτρονικά  μέσα  σύμφωνα  με  το  άρθρο  376  παράγραφος  11.  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 
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ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, 
απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το 
ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. 
Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή 
από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. …

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύφος του ανωτέρω παραβόλου.

4. Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 1 και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.

5. Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης 
ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της προηγούμενης 
παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο 
π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).

Η  άσκηση  της  ένστασης  της  παραγράφου  1  αποτελεί  προϋπόθεση  για  την  άσκηση  των  ενδίκων 
βοηθημάτων του  παρόντος.  Πέραν  από την  ενδικοφανή  αυτή  προσφυγή  δεν  χωρεί  καμία  άλλη τυχόν 
προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).»

Άρθρο 4ο 
Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους 

Το άρθρο 132 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά:
«1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας τους, προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και 
ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και 
ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των 
ενδεχόμενων  τροποποιήσεων  ή  προαιρέσεων,  καθώς  και  τους  όρους  υπό  τους  οποίους  μπορούν  να 
ενεργοποιηθούν. Δεν προβλέπουν τροποποιήσεις ή προαιρέσεις που ενδέχεται να μεταβάλουν τη συνολική 
φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο
β)  για  τα  συμπληρωματικά  έργα,  υπηρεσίες  ή  αγαθά  από τον  αρχικό  ανάδοχο,  τα  οποία  κατέστησαν 
αναγκαία και δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, εφόσον η αλλαγή αναδόχου:
αα)  δεν  μπορεί  να  γίνει  για  οικονομικούς  ή  τεχνικούς  λόγους,  π.χ.  απαιτήσεις  εναλλαξιμότητας  ή 
διαλειτουργικότητας με τον υφιστάμενο εξοπλισμό, υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις που παρασχέθηκαν με τη 
διαδικασία σύναψης της αρχικής σύμβασης, και
ββ) θα συνεπαγόταν σημαντικά προβλήματα ή ουσιαστική επικάλυψη δαπανών για την αναθέτουσα αρχή.
Ωστόσο, οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής 
σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-
πλαίσιο.
Οι  επακόλουθες  τροποποιήσεις  δεν  πρέπει  να  αποσκοπούν  στην  αποφυγή  εφαρμογής  του  παρόντος 
Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221).
γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια 
επιμελή αναθέτουσα αρχή,
ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,
γγ)  οποιαδήποτε  αύξηση  της  τιμής  δεν  υπερβαίνει  το  50%  της  αξίας  της  αρχικής  σύμβασης  ή  της 
συμφωνίας-πλαίσιο.  Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων,  η  σωρευτική  αξία  των τροποποιήσεων 
αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.
Οι  επακόλουθες  τροποποιήσεις  δεν  πρέπει  να  αποσκοπούν  στην  αποφυγή  εφαρμογής  του  παρόντος 
Βιβλίου,
δ)  όταν  ένας  νέος  ανάδοχος  υποκαθιστά  εκείνον  στον  οποίο  ανατέθηκε  αρχικά  η  σύμβαση  από  την 
αναθέτουσα αρχή, συνεπεία:
αα) ρητής ρήτρας αναθεώρησης ή προαίρεσης, σύμφωνης με την περίπτωση α' , ββ) ολικής ή μερικής 
διαδοχής του αρχικού αναδόχου, λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαμβανομένων της εξαγοράς, της 
απορρόφησης, της συγχώνευσης ή καταστάσεων αφερεγγυότητας ιδίως στο πλαίσιο προπτωχευτικών ή 
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πτωχευτικών διαδικασιών, από άλλον οικονομικό φορέα, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής 
που καθορίστηκαν αρχικά, υπό τον όρο ότι η διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της 
σύμβασης και δεν γίνεται με σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου ή 
γγ) περίπτωσης 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 κατά την έννοια της παρ. 4.
Οι  αναθέτουσες  αρχές  που  τροποποιούν  μία  σύμβαση  στις  περιπτώσεις  των  περιπτώσεων  β'  και  γ'  
δημοσιεύουν σχετική γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης. Η γνωστοποίηση αυτή περιέχει 
τις  πληροφορίες  που  προβλέπονται  στο  Μέρος  Ζ'  του  Παραρτήματος  V του  Προσαρτήματος  Α'  και 
δημοσιεύεται, σύμφωνα με το άρθρο 65.
2.Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της παρ. 4, οι 
συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το 
παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων 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 μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Σε 
περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής 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 η σύμβαση περιλαμβάνει ρήτρα τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, η αναπροσαρμοσμένη τιμή είναι η 
τιμή αναφοράς.
4.Η τροποποίηση  σύμβασης ή  συμφωνίας-πλαίσιο  κατά  τη  διάρκειά  της  θεωρείται  ουσιώδης  κατά  την 
έννοια της περίπτωσης ε'  της παρ. 1,  εφόσον καθιστά τη σύμβαση ή τη συμφωνία-πλαίσιο ουσιωδώς 
διαφορετική, ως προς τον χαρακτήρα, από την αρχικώς συναφθείσα. Σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη 
των παραγράφων 1 και 2, μία τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης όταν πληροί μία ή περισσότερες από τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης,  θα  είχαν  επιτρέψει  τη  συμμετοχή  διαφορετικών  υποψηφίων  από  αυτούς  που  επιλέχθηκαν 
αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους 
συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης,
β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο υπέρ του 
αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο,
γ) η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο,
δ) όταν νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύμβαση σε περιπτώσεις 
διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1.

5.Απαιτείται  νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,  σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο,  για τροποποιήσεις των 
διατάξεων  μίας  δημόσιας  σύμβασης  ή  μίας  συμφωνίας-πλαίσιο  κατά  τη  διάρκειά  τους,  που  είναι 
διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στις παραγράφους 1 και 2.

6. Στον έλεγχο νομιμότητας υπάγονται οι τροποποιητικές συμβάσεις, εφόσον η κύρια σύμβαση διήλθε από 
τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν οι  τροποποιήσεις δεν έχουν οικονομικό αντικείμενο και δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της 
παραγράφου 4,

β)  όταν  οι  τροποποιήσεις  γίνονται  κατ΄  εφαρμογή  της  περίπτωσης  α΄  της  παραγράφου  1  και  της 
παραγράφου 2 του παρόντος και

γ)  όταν  μετά  τον  έλεγχο  νομιμότητας  της  αρχικής  σύμβασης  αυτή  εντάχθηκε  σε  πρόγραμμα 
χρηματοδότησης και το συνολικό ποσό της αρχικής σύμβασης δεν υπερβαίνει  το εκάστοτε ισχύον όριο 
ελέγχου για τις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις.

Στον  έλεγχο  νομιμότητας  υπάγονται  και  τροποποιητικές  συμβάσεις,  δυνάμει  των  οποίων  τροποποιείται 
σύμβαση  της  οποίας  η  αρχική  αξία  υπολειπόταν  του  εκάστοτε  ορίου  του  ελέγχου,  εφόσον  με  την 
τροποποίηση αυτή προσαυξάνεται το οικονομικό αντικείμενο τόσο, ώστε η συνολική αξία της σύμβασης να 
υπερβαίνει το εκάστοτε όριο ελέγχου.»
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Άρθρο 5ο

Προηγούμενη γνώμη για την τροποποίηση σύμβασης
Το άρθρο 201 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά:
«Η τροποποίηση  της  σύμβασης  κατά  το  άρθρο  132,  γίνεται  ύστερα  από γνωμοδότηση  του  αρμοδίου 
οργάνου.»

Άρθρο 6ο 
Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

Το άρθρο 133 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά:
«1.Οι  αναθέτουσες  αρχές  μπορούν,  υπό  τις  προϋποθέσεις  που  ορίζουν  οι  κείμενες  διατάξεις,  να 
καταγγέλλουν μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
δυνάμει του άρθρου 132,
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 της σύναψης 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 τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον συντρέχει η περίπτωση της 
παρ. 5 ή της παρ. 7 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α' 115)».

Άρθρο 7ο

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου
Το άρθρο 203 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά:
«Κήρυξη αναδόχου ως εκπτώτου
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει  από αυτήν,  με  απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου,  ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:
α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης,
β) στην περίπτωση που δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν 
συμμορφώθηκε με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις 
κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,
γ) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμήθειας αγαθών, εφόσον δεν φόρτωσε, δεν παρέδωσε ή δεν 
αντικατέστησε τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκεύασε ή δεν συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή 
στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε,  σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 περί  χρόνου 
παράδοσης υλικών, με την επιφύλαξη της παρ. 2,
δ) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών, εφόσον δεν παρείχε τις υπηρεσίες ή δεν υπέβαλε τα 
παραδοτέα ή δεν προέβη στην αντικατάστασή τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης 
που του δόθηκε, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής 
υπηρεσίας, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος.
2. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά τις περ. γ' και δ' της 
παρ. 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του 
παρόντος άρθρου 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 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.
3. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 
σύμβασης ή αν 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  αρμόδιου 
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 
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προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον 
ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής 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, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις.
γ)  Καταλογισμός  του  διαφέροντος,  που  προκύπτει  εις  βάρος  της  αναθέτουσας  αρχής,  εφόσον  αυτή 
προμηθευτεί  τα  αγαθά,  που  δεν  προσκομίστηκαν  προσηκόντως  από  τον  έκπτωτο  οικονομικό  φορέα, 
αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό 
φορέα  που  είχε  λάβει  μέρος  στη  διαδικασία  ανάθεσης  της  σύμβασης.  Αν  ο  οικονομικός  φορέας  του 
προηγούμενου  εδαφίου  δεν  αποδεχθεί  την  ανάθεση  της  σύμβασης,  η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να 
προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από 
τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 
άρθρου 32. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:
Δ = (ΤΚΤ - ΤΚΕ) x Π
Όπου:
Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που 
δεν  προσκομίστηκαν  προσηκόντως  από  τον  έκπτωτο  οικονομικό  φορέα,  σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω 
αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν.
ΤΚΤ=Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 
έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο.
ΤΚΕ=Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 
έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός 
φορέας.
Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται  στην αναθέτουσα 
αρχή από την έκπτωση του αναδόχου. Ο ανωτέρω συντελεστής λαμβάνει τιμές από 1,01 έως και 1,05 και  
προσδιορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα της σύμβασης. Αν δεν προσδιορίζεται στα έγγραφα 
της σύμβασης, λαμβάνει την τιμή 1,01.
Ο  καταλογισμός  του  διαφέροντος  επιβάλλεται  στον  έκπτωτο  οικονομικό  φορέα  με  απόφαση  της 
αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και 
την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών που 
δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την 
είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του 
Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής.
5.  Η  κήρυξη  του  αναδόχου  ως  εκπτώτου  γνωστοποιείται  από  την  αναθέτουσα  αρχή,  αμελλητί,  στην 
ΕΑΑΔΗΣΥ,  η  οποία  ορίζεται  αρμόδια  για  την  τήρηση  σχετικού  μητρώου.  Τα  στοιχεία  του  μητρώου 
αξιοποιούνται  κατά την εφαρμογή του άρθρου 74,  περί  αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες 
συμβάσεις.». - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΩΣ ΑΝΩ, ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 203 (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠ. ΤΩΝ ΠΑΡ. 1,2,3 ΚΑΙ 4 ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΘ. ΠΑΡ. 5) ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 103 ΤΟΥ Ν. 4782/21, ΦΕΚ-36 Α/9-3-21

Άρθρο 8ο

Ποινικές ρήτρες
Το άρθρο 218 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά:
«1.Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, 
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του 
ποινικές  ρήτρες,  με  αιτιολογημένη  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής.  Ποινικές  ρήτρες  δύναται  να 
επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.
2.Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης 
συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης 
προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που 
παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 
για  υπέρβαση της  συνολικής  διάρκειας  της  σύμβασης  και  δύνανται  να  ανακαλούνται  με  αιτιολογημένη 
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απόφαση της αναθέτουσας αρχής,  αν οι  υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 
παρασχεθούν  μέσα  στη  συνολική  της  διάρκεια  και  τις  εγκεκριμένες  παρατάσεις  αυτής  και  με  την 
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
δ) τυχόν άλλες ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για πλημμελή εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων, 
εφόσον προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη. Το σύνολο των ποινικών ρητρών αυτής της περίπτωσης δεν 
μπορεί  να  υπερβαίνει  το  δέκα  τοις  εκατό  (10%)  της  αξίας  της  σύμβασης,  εκτός  αν  αιτιολογημένα  η 
αναθέτουσα αρχή αποφασίσει άλλως.
3.Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
4.Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο.»

Άρθρο 9ο

Απόρριψη παραδοτέου – Αντικατάσταση
Το άρθρο 220 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά:
«1.Σε  περίπτωση  οριστικής  απόρριψης  ολόκληρου  ή  μέρους  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή  /και 
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, 
ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών 
ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή  
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής 
διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη 
του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος 
και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
2.Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει  τις  υπηρεσίες  ή/και  τα  παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται 
στις προβλεπόμενες κυρώσεις.»

Άρθρο 10ο

Ανωτέρα βία
Το άρθρο 204 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά:
«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 11ο

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
Το άρθρο 205 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά:
«Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ΄ εφαρμογή των 
άρθρων 203, 206, 208, 207, 213, 218, 219 και 220, καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να 
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε 
ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί 
της  προσφυγής  αποφασίζει  το  αρμοδίως  αποφαινόμενο  όργανο,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του 
προβλεπόμενου  στις  περιπτώσεις  β΄  και  δ΄  της  παραγράφου  11  του  άρθρου  221  οργάνου,  εντός 
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά 
της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της 
απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το 
αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο,  η απόφαση καθίσταται  οριστική.  Αν ασκηθεί  εμπρόθεσμα προσφυγή, 
αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.»

Άρθρο 12ο

Δικαστική επίλυση διαφορών (ισχύει από 1.7.2019)
Το άρθρο 205Α Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά:
«1.  Κάθε  διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει  από τη σύμβαση προμήθειας ή 
παροχής υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της σύμβασης ως διοικητικής ή ως ιδιωτικού δικαίου, 
επιλύεται  με  την  άσκηση  προσφυγής  ή  αγωγής  στο  Διοικητικό  Εφετείο  της  Περιφέρειας,  στην  οποία 
εκτελείται η σύμβαση. Παρέκταση αρμοδιότητας δεν επιτρέπεται. Αν η σύμβαση εκτελείται στην Περιφέρεια 
δύο ή περισσότερων Διοικητικών Εφετείων, αρμόδιο καθίσταται αυτό που θα επιλέξει ο προσφεύγων ή ο 
ενάγων.
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2. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται  υποχρεωτικά η τήρηση της 
προβλεπόμενης  στο  άρθρο  205  ενδικοφανούς  διαδικασίας,  διαφορετικά  η  προσφυγή  απορρίπτεται  ως 
απαράδεκτη. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, 
στο  δικόγραφο  της  οποίας  δεν  σωρεύεται  αίτημα  ακύρωσης  ή  τροποποίησης  διοικητικής  πράξης  ή 
παράλειψης.
3.  Η  υπόθεση  συζητείται  σε  δικάσιμο  που  ορίζεται  όσο  το  δυνατόν  συντομότερα.  Αν  ο  φάκελος  της 
υπόθεσης δεν αποσταλεί στο Διοικητικό Εφετείο από τη Διοίκηση, η συζήτηση αναβάλλεται σε νέα δικάσιμο, 
κατά την οποία η υπόθεση συζητείται με βάση τα στοιχεία που προσκομίζει ο προσφεύγων ή ο ενάγων, αν 
το ζητήσει ο ίδιος.
4. Η συζήτηση και η διεξαγωγή της απόδειξης ολοκληρώνονται σε μία (1) δικάσιμο. Ένορκες βεβαιώσεις 
ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου ή προξένου λαμβάνονται υπόψη, μόνο αν έχουν δοθεί ύστερα από 
κλήτευση του αντιδίκου τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη βεβαίωση και, αν πρόκειται να 
δοθούν στην αλλοδαπή, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή. Η απόφαση εκδίδεται το ταχύτερο. Οι 
αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου είναι αμέσως εκτελεστές.
5. Κατά των αποφάσεων των Διοικητικών Εφετείων που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί  
να ασκηθεί αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Αν 
από την εκτέλεση της απόφασης πιθανολογείται κίνδυνος βλάβης δυσχερώς επανορθώσιμης, μπορεί να 
διαταχθεί  με  αίτηση  κάποιου  από  τους  διαδίκους  η  ολική  ή  η  εν  μέρει  αναστολή  της  εκτέλεσης  της 
προσβαλλόμενης απόφασης, με τον όρο παροχής ανάλογης εγγύησης ή και χωρίς εγγύηση ή να εξαρτηθεί 
η εκτέλεση της απόφασης από την παροχή εγγύησης από τον διάδικο που έχει νικήσει. Για την αίτηση 
αποφαίνεται, συνεδριάζοντας ως συμβούλιο, χωρίς υποχρεωτική κλήτευση των διαδίκων, το αρμόδιο τμήμα 
του Συμβουλίου της  Επικρατείας,  το  οποίο  συγκροτείται  από τρία  (3)  μέλη,  στα  οποία  περιλαμβάνεται 
υποχρεωτικά  ο  εισηγητής  της  υπόθεσης.  Η  απόφαση  της  αναστολής  μπορεί  κατά  τον  ίδιο  τρόπο  να 
ανακληθεί, με αίτηση κάποιου από τους διαδίκους έως και κατά την πρώτη συζήτηση της αναίρεσης.
6. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης (άρθρο 56 παρ. 6 του Ν. 4609/2019) είναι κοινοπραξία, η προσφυγή 
ασκείται  είτε  από την  ίδια  είτε  από όλα τα  μέλη της,  που μεταξύ τους  στην  περίπτωση αυτή υπάρχει 
αναγκαστική ομοδικία.»

          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Πύλος 28-02-2022 Πύλος 28-02-2022

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΓΙΑΛΛΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΡ.ΠΡΩΤ.:2534/28-02-2022
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                        Πηγή Χρημ. :  Ι.Π.

    ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ                          Κ.Α.: 00-6495.013
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &            
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

5.ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο

Αντικείμενο παροχής υπηρεσιών
Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την παροχή υπηρεσιών: «Υλοποίηση προγράμματος 
διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων».

Άρθρο 2ο

Ισχύουσες διατάξεις
Η  σύμβαση  της  παροχής  υπηρεσιών  «ΔΑΠΑΝΕΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ 

ΖΩΩΝ», διέπεται από τις διατάξεις:

6. 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)” 

7. 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. 

8. Του  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  87/07.06.2010  τεύχος  Α’):  Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως αυτός ισχύει.

9. Λόγω της ιδιομορφίας των εργασιών επισημαίνεται ότι θα πρέπει να ληφθούν ακόμα υπόψη οι διατάξεις 
των  Ν.  4039/2012  όπως  τροποποιήθηκε  από  το  Ν.4235/2014,  του  Ν.3170/03  καθώς  και  της  Υ.Α. 
280239(Φ.Ε.Κ 1712/19-11-2003).

Άρθρο 3ο 
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 

1. Απευθείας ανάθεση 
Το άρθρο 118 παρ. 1,2,3,6 του Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά:
«Απευθείας ανάθεση
1. Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται, όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης,  
είναι ίση ή κατώτερη από το όριο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.
Για τις διαδικασίες ανάθεσης σύμβασης έργου και τις συμβάσεις υπηρεσιών, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής των άρθρων 107 έως 110, το ποσό του προηγούμενου εδαφίου είναι εξήντα χιλιάδες (60.000) 
ευρώ.
2.  Η απευθείας  ανάθεση διενεργείται  από τις  αρμόδιες  για  την  ανάθεση της  σύμβασης υπηρεσίες της 
αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται γνωμοδότηση συλλογικού οργάνου.
3. Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή τη δημοσιεύει στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα 
με την παρ. 3 του άρθρου 38 και την κοινοποιεί στον οικονομικό φορέα. Η παράλειψη εκπλήρωσης της 
υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου καθιστά τη σύμβαση αυτοδικαίως άκυρη. Με την κοινοποίηση της 
απόφασης ανάθεσης η σύμβαση θεωρείται, ότι έχει συναφθεί και η υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού 
έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Η υπογραφή συμφωνητικού απαιτείται για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία που 
υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 
105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. Ειδικά για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που 
αφορούν σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και του 
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ΕΟΧ  ή  άλλων  ενωσιακών  ή  διεθνών  προγραμμάτων  ή/και  ταμείων,  καθώς  και  των  τομεακών, 
περιφερειακών και  ειδικών προγραμμάτων του  Εθνικού  Προγράμματος  Ανάπτυξης  (ΕΠΑ),  το  ανωτέρω 
ποσό ορίζεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.
Η απόφαση ανάθεσης περιέχει κατ' ελάχιστο:
α) την επωνυμία και τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής,
β) περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και της αξίας της,
γ) όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση,
δ) κάθε άλλη πληροφορία που η αναθέτουσα αρχή κρίνει απαραίτητη.   …
6.  Κατά  παρέκκλιση της  παρ.  1,  οι  αναθέτουσες  αρχές  δύνανται  να  προσφεύγουν  στη  διαδικασία  της 
απευθείας ανάθεσης όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το όριο των εξήντα 
χιλιάδων  (60.000)  ευρώ  για  αναθέσεις  συμβάσεων  προμηθειών,  υπηρεσιών,  έργων  και  μελετών  και 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, που αφορούν στην υλοποίηση έργων ΤΠΕ με 
αντικείμενο την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των ψηφιακών υπηρεσιών ή τον εκσυγχρονισμό των 
ψηφιακών εργαλείων της Κεντρικής Διοίκησης κατά την έννοια της περ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.  
4270/2014 (Α' 143). Η προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το προηγούμενο 
εδάφιο, επιτρέπεται κατόπιν έκδοσης διαπιστωτικής πράξης από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
μετά από αίτηση της αναθέτουσας αρχής, που υποβάλλεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η 
διαπιστωτική πράξη εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή της 
αίτησης,  μετά  την  παρέλευση της  οποίας  τεκμαίρεται  η  απόρριψη αυτής.  Με απόφαση του Υπουργού 
Ψηφιακής  Διακυβέρνησης  καθορίζονται  η  διαδικασία  και  ο  τρόπος  υποβολής  των  αιτήσεων  από  τις 
αναθέτουσες αρχές, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η αρμόδια οργανική μονάδα για την επεξεργασία των 
αιτήσεων και κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.» (ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ 
ΑΡΘΡΟΥ 118 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 50 ΤΟΥ Ν. 4782/21, ΦΕΚ-36 Α/9-3-21)

Άρθρο 4ο

Χρόνος ισχύος προσφορών
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δύο μήνες από την ημερομηνία λήξης υποβολής 
προσφορών
Το άρθρο 97 παρ. 1,2,4 και 5 του Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά:
«Χρόνος ισχύος προσφορών
1. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 
απορρίπτεται ως μη κανονική.
2. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με 
την  παρ.  1  του  άρθρου  72,  περί  εγγυήσεων,  για  τους  οικονομικούς  φορείς  που  αποδέχθηκαν  την 
παράταση, πριν από τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για  
το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. …
4. Στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης προμήθειας αγαθών και παροχής γενικών υπηρεσιών, οι 
προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα που ορίζεται στα έγγραφα της 
σύμβασης και  δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  τους  δώδεκα (12)  μήνες  από την  επόμενη  της  καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
5. H ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται κατ'  ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 
προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Μετά από τη λήξη 
και του παραπάνω ανώτατου χρονικού ορίου 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  φορείς  που 
συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν να παρατείνουν την προσφορά τους,  εφόσον τους 
ζητηθεί πριν από την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους. Η διαδικασία 
ανάθεσης συνεχίζεται  με  όσους παρέτειναν τις  προσφορές τους και  αποκλείονται  οι  λοιποί  οικονομικοί 
φορείς.
Αν λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται,  με  αιτιολογημένη  απόφασή  της,  εφόσον  η  εκτέλεση  της  σύμβασης  εξυπηρετεί  το  δημόσιο 
συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να 
παρατείνουν την προσφορά τους.». (ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΩΣ ΑΝΩ, ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 97 (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠ. ΤΩΝ 
ΠΑΡ. 1,2,3, ΚΑΙ 4 ΚΑΙ ΠΡΟΣΘ. ΠΑΡ.5) ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 39 ΤΟΥ Ν. 4782/21, ΦΕΚ-36 Α/9-3-21)

1



Άρθρο 5ο

Τιμές προσφοράς
Το άρθρο 95 παρ. 1, 5 και 6 του Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά:
«Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών
1. Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίνεται σε ευρώ. …
5. Στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης προμήθειας αγαθών και παροχής γενικών υπηρεσιών, 
ισχύουν επιπλέον τα ακόλουθα:
α) η τιμή του προς προμήθεια αγαθού ή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται 
στα έγγραφα της σύμβασης. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη 
επιβάρυνση,  σύμφωνα  με  την  κείμενη  νομοθεσία,  μη  συμπεριλαμβανομένου  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 παρ. 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 εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα 
της σύμβασης.
6. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή γενικών υπηρεσιών με κριτήριο την πλέον 
συμφέρουσα  από οικονομική  άποψη  προσφορά  αποκλειστικά  βάσει  της  τιμής,  η  τελευταία  μπορεί  να 
προκύπτει κατά την προσφερόμενη έκπτωση επί τοις εκατό (%) στην τιμή του είδους ή της υπηρεσίας,  
βάσει τιμών αναφοράς, ιδίως, όπως αυτές προσδιορίζονται από την κείμενη νομοθεσία ή βάσει τιμών που 
έχουν εγκριθεί από ρυθμιστική αρχή στην περίπτωση ρυθμιζόμενων αγορών. Στις περιπτώσεις αυτές η τιμή 
μπορεί να αναπροσαρμόζεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης με βάση την εκάστοτε ισχύουσα 
τιμή αναφοράς, εφαρμοζόμενου του ποσοστού έκπτωσης. Η αναπροσαρμογή της τιμής,  προκειμένου να 
εφαρμοστεί,  πρέπει  να  αναφέρεται  στα  έγγραφα  της  σύμβασης.». - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ,  ΩΣ  ΑΝΩ,  ΤΟΥ 
ΑΡΘΡΟΥ 95 (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠ. ΤΩΝ ΠΑΡ. 2, 5 ΚΑΙ 6) ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 37 ΤΟΥ Ν. 4782/21, ΦΕΚ-36 Α/9-3-
21)

Άρθρο 6ο

Εγγυήσεις
Το άρθρο 72 παρ. 4,5,7,8,10,11,12,13,16 του Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά:
 «Εγγυήσεις - Εξουσιοδοτική διάταξη
…  4.  Οι  αναθέτουσες  αρχές  ζητούν  από  τον  ανάδοχο  της  σύμβασης  να  παράσχει  «εγγύηση  καλής 
εκτέλεσης», σε ποσοστό επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να 
συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης. Το ποσοστό αυτό καθορίζεται για τις προμήθειες και τις 
υπηρεσίες σε τέσσερα τοις εκατό (4%) και για τα έργα και τις μελέτες σε πέντε τοις εκατό (5%). Η εγγύηση 
καλής εκτέλεσης κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από 
τον ανάδοχο, των όρων που ορίζονται στη σύμβαση.
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να μην απαιτούν εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις εκτιμώμενης 
αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132, περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη 
διάρκειά τους, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, η αναθέτουσα αρχή οφείλει να απαιτεί 
από τον ανάδοχο να καταθέσει μέχρι και την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική 
εγγύηση καλής εκτέλεσης το  ύψος της  οποίας ανέρχεται  σε  ποσοστό τέσσερα τοις  εκατό (4%)  για  τις 
προμήθειες και υπηρεσίες και σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για τα έργα και τις μελέτες, επί του ποσού 
της αύξησης της αξίας της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 
όρων  της  σύμβασης  και  κάθε  απαίτηση  της  αναθέτουσας  αρχής  ή  του  κυρίου  του  έργου  έναντι  του 
αναδόχου.
Γ ια τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι 
μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης,  για το διάστημα που θα ορίζεται στα 
έγγραφα της σύμβασης. Για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης 
πρέπει  να  είναι  μεγαλύτερος  κατά  τρεις  (3)  τουλάχιστον  μήνες  από  το  άθροισμα  της  συμβατικής 
προθεσμίας, της οριακής προθεσμίας και του χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, σύμφωνα με 
το άρθρο 171 και τα έγγραφα της σύμβασης.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και  Μεταφορών μπορεί  για  τις  συμβάσεις  έργων,  μελετών και 
παροχής  τεχνικών  και  λοιπών  συναφών  επιστημονικών  υπηρεσιών  να  καθορίζεται  όριο  ποσοστού 
έκπτωσης, πάνω από το οποίο ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει, επιπλέον της εγγύησης 
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καλής εκτέλεσης των προηγούμενων παραγράφων, πρόσθετη εγγύηση, κλιμακωτά αυξανόμενη βάσει του 
ποσοστού έκπτωσης.
5.  Οι  εγγυήσεις  καλής εκτέλεσης επιστρέφονται  στο  σύνολό τους  μετά  από την  ποσοτική  και  ποιοτική 
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. …
7. Οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τον ανάδοχο «εγγύηση προκαταβολής» στην περίπτωση που θα 
χορηγήσουν  σε  αυτόν  προκαταβολή,  για  ποσό  ίσο  με  αυτό  της  προκαταβολής.  Η  χορηγούμενη 
προκαταβολή είναι έντοκη από την ημερομηνία καταβολής της στον ανάδοχο και επιβαρύνεται με επιτόκιο, 
το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
8.  Η  απόσβεση  της  προκαταβολής  και  η  επιστροφή  της  εγγύησης  προκαταβολής  πραγματοποιούνται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και τους όρους των εγγράφων της σύμβασης. Η προκαταβολή και η 
εγγύηση  προκαταβολής  μπορούν  να  χορηγούνται  τμηματικά,  εφόσον  τούτο  ορίζεται  στα  έγγραφα  της 
σύμβασης. Η προκαταβολή απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες που δεν σχετίζονται, άμεσα ή 
έμμεσα, με το αντικείμενο της σύμβασης. …
10. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν «εγγύηση καλής 
λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται 
από δυσλειτουργία των έργων ή των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, εφόσον τέτοια 
περίοδος προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ύψος της «εγγύησης καλής λειτουργίας» καθορίζεται 
στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) της εκτιμώμενης αξίας 
της  σύμβασης.  Η  επιστροφή  της  ανωτέρω  εγγύησης  λαμβάνει  χώρα  μετά  από  την  ολοκλήρωση  της 
περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας.
11. Οι εγγυήσεις των παρ. 1 έως 10 εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις κατά την έννοια των περ. β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 (Α' 13) που  
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή 
στα κράτη μέρη της ΣΔΣ και έχουν το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή 
να παρέχονται  με  γραμμάτιο του Ταμείου  Παρακαταθηκών και  Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί  παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων 
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 
εγγύησης επιστρέφονται μετά από τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
12. Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις 
περιπτώσεις  δημοσίων  συμβάσεων  έργων,  μελετών  και  παροχής  τεχνικών  και  λοιπών  συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών),
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η 
εγγύηση,
ζ) τους όρους ότι:
αα)  η  εγγύηση παρέχεται  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα,  ο  δε  εκδότης  παραιτείται  του  δικαιώματος  της 
διαιρέσεως και της διζήσεως, και
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου,
η)  τα  στοιχεία  της  διακήρυξης  ή  της  πρόσκλησης  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  και  την  καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή  
μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται 
και
ια)  στην  περίπτωση των εγγυήσεων καλής  εκτέλεσης και  προκαταβολής,  τον  αριθμό και  τον  τίτλο  της 
σύμβασης.
Η περ. αα' του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
13.  Η  αναθέτουσα  αρχή  επικοινωνεί  με  τους  φορείς  που  φέρονται  να  έχουν  εκδώσει  τις  εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. …
16. Για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών:
α) οι εγγυήσεις προκαταβολής επιστρέφονται μετά από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των 
αγαθών ή των υπηρεσιών,
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β)  εάν  στο  πρωτόκολλο  οριστικής  και  ποσοτικής  παραλαβής  αναφέρονται  παρατηρήσεις  ή  υπάρχει 
εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται μετά από 
την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν τα αγαθά 
ή οι υπηρεσίες είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις  
καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του 
μέρους της ποσότητας των αγαθών ή του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά.  Για τη 
σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται  προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 
Εάν  στο  πρωτόκολλο  παραλαβής  αναφέρονται  παρατηρήσεις  ή  υπάρχει  εκπρόθεσμη  παράδοση,  η 
παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, 
των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. …
- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΩΣ ΑΝΩ, ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 72 (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΘ. ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ “Εξουσιοδοτική διάταξη” 
ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ) ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 21 ΤΟΥ Ν. 4782/21, ΦΕΚ-36 Α/93-21

Άρθρο 7ο

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Το άρθρο 130 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά:
«1. Οι αναθέτουσες αρχές επιβάλλουν τον όρο ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος 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 X 
του  Προσαρτήματος  Α΄.  Ειδικά:  α)  στις  συμβάσεις  παροχής  υπηρεσιών  καθαρισμού  ή  φύλαξης, 
περιλαμβάνονται, επιπλέον του όρου του πρώτου εδαφίου, τα στοιχεία που αναφέρονται στις περιπτώσεις 
α΄ έως στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και ο ειδικός  
όρος της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου και β) στις συμβάσεις προμηθειών …
2.Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν και άλλους ειδικούς όρους σχετικά με την εκτέλεση της 
σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, κατά την έννοια της παρ. 
8 του άρθρου 86, και επισημαίνονται στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στα έγγραφα της σύμβασης. Οι εν 
λόγω  όροι  μπορούν  να  περιλαμβάνουν  οικονομικές,  περιβαλλοντικές,  κοινωνικές  παραμέτρους  ή 
παραμέτρους που αφορούν την καινοτομία και την απασχόληση.
3.Οι κοινωνικές παράμετροι αφορούν κυρίως:
α) την απασχόληση εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού κατά την έννοια της 
παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4019/2011 (Α' 216),
β)  τη  διευκόλυνση  της  κοινωνικής  ή/και  εργασιακής  Ένταξης  ατόμων  που  προέρχονται  από ευπαθείς 
ομάδες του πληθυσμού,
γ) την καταπολέμηση των διακρίσεων ή/και
δ) την προαγωγή της ισότητας ανδρών και γυναικών.
4.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και  Τουρισμού,  Εργασίας,  Κοινωνικής  Ασφάλισης  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  και  Οικονομικών 
καθορίζονται  το  ελάχιστο  ποσοστό  απασχόλησης  εργαζομένων  που  ανήκουν  σε  ευπαθείς  ομάδες  του 
πληθυσμού, καθώς και οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου 3.»

Άρθρο 8ο 
Υπεργολαβία

Το άρθρο 131 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά:
«1.Η  τήρηση  των  υποχρεώσεων  της  παρ.  2  του  άρθρου  18  από  υπεργολάβους  υπόκειται  σε 
παρακολούθηση και έλεγχο από τις αρμόδιες εθνικές αρχές.
2.Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβλέπουν στα έγγραφα της σύμβασης ότι, κατόπιν αιτήματος του 
υπεργολάβου και εφόσον η φύση της σύμβασης το επιτρέπει, η αναθέτουσα αρχή καταβάλλει απευθείας 
στον υπεργολάβο την αμοιβή του για την εκτέλεση προμήθειας, υπηρεσίας ή έργου, δυνάμει σύμβασης 
υπεργολαβίας  με  τον  ανάδοχο.  Στην  περίπτωση  αυτή,  στα  έγγραφα  της  σύμβασης  καθορίζονται  τα 
ειδικότερα μέτρα ή οι  μηχανισμοί που επιτρέπουν στον κύριο ανάδοχο να εγείρει  αντιρρήσεις ως προς 
αδικαιολόγητες πληρωμές, καθώς και οι ρυθμίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωμής.
3.Οι παράγραφοι 1 και 2 και το άρθρο 58 δεν αίρουν την ευθύνη του κύριου αναδόχου.
4.Στις περιπτώσεις των συμβάσεων έργων και όσον αφορά τις υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν 
σε εγκαταστάσεις υπό την άμεση εποπτεία της αναθέτουσας αρχής, μετά την ανάθεση της σύμβασης και το 
αργότερο  κατά  την  έναρξη  της  εκτέλεσής  της,  ο  κύριος  ανάδοχος  υποχρεούται  να  αναφέρει  στην 
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων 
του, οι οποίοι συμμετέχουν στα εν λόγω έργα και υπηρεσίες, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική 
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στιγμή.  Ο  κύριος  ανάδοχος  υποχρεούται  να  γνωστοποιεί  στην  αναθέτουσα  αρχή  κάθε  αλλαγή  των 
πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με 
κάθε  νέο υπεργολάβο,  τον  οποίο  ο  κύριος  ανάδοχος χρησιμοποιεί  εν  συνεχεία  στα  εν  λόγω έργα και  
υπηρεσίες.
Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο δεν ισχύει για τους προμηθευτές.
Οι υποχρεώσεις του πρώτου και δεύτερου εδαφίου επεκτείνονται:
α) στις συμβάσεις προμηθειών, στις συμβάσεις υπηρεσιών, πλην όσων αφορούν υπηρεσίες που πρόκειται 
να  παρασχεθούν  στις  εγκαταστάσεις  υπό  την  άμεση  εποπτεία  της  αναθέτουσας  αρχής  ή  στους 
προμηθευτές που συμμετέχουν σε συμβάσεις έργων ή υπηρεσιών,
β)  στους  υπεργολάβους  των  υπεργολάβων του  κύριου  αναδόχου  και  σε  κάθε  περαιτέρω υπεργολάβο 
μεταξύ όσων περιλαμβάνονται στην αλυσίδα υπεργολαβίας.
5.Προκειμένου  να  μην  αθετούνται  οι  υποχρεώσεις  της  παρ.  2  του  άρθρου  18,  οι  αναθέτουσες  αρχές 
μπορούν, σύμφωνα με τα άρθρα 79 έως 81, να επαληθεύσουν τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για 
τους υπεργολάβους, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή:
α)  απαιτεί  από  τον  οικονομικό  φορέα  να  αντικαταστήσει  έναν  υπεργολάβο,  όταν  από  την  ως  άνω 
επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού του και
β) μπορεί να απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως 
άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν δυνητικοί λόγοι αποκλεισμού του.
6.Κατά παρέκκλιση από την προηγούμενη παράγραφο, αν το( α) τμήμα(τα) της σύμβασης το (α) οποίο (α) 
ο κύριος ανάδοχος είχε αναφέρει στην προσφορά του, κατά το άρθρο 58 ή κατά την έναρξη εκτέλεσης της 
σύμβασης ή κατά τη διάρκεια  αυτής,  σύμφωνα με την παρ. 4,  ότι  προτίθεται  να αναθέσει  υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 
σύμβασης, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 132, η αναθέτουσα αρχή:
α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, σύμφωνα με τα 
άρθρα 73 και 74 και
β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως 
άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του.
7.Στις  περιπτώσεις  επαλήθευσης  των  λόγων  αποκλεισμού  για  τους  υπεργολάβους,  σύμφωνα  με  τις 
παραγράφους 5 και 6, οι απαιτούμενες πληροφορίες συνοδεύονται από τις υπεύθυνες δηλώσεις και των 
υπεργολάβων, σύμφωνα με το άρθρο 79. Ωστόσο, όταν οι υπεργολάβοι παρουσιάζονται μετά την ανάθεση 
της  σύμβασης,  προσκομίζουν  τα  πιστοποιητικά  και  λοιπά  σχετικά  δικαιολογητικά  αντί  της  υπεύθυνης 
δήλωσης.
8.Ειδικά  κατά  την  εκτέλεση  Δημοσίων  συμβάσεων  παροχής  υπηρεσιών  καθαρισμού  ή/και  φύλαξης, 
εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α' 115).»

Άρθρο 9ο

Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της προμήθειας εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν. 4412/16 β) οι όροι της 

σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 Ν. 4412/16)

Άρθρο 10ο

Διάρκεια σύμβασης
Η  χρονική  διάρκεια  της  σύμβασης  είναι  από  την  ημερομηνία  υπογραφής  της 

σύμβασης μέχρι 31-12-2022 ή μέχρι εξαντλήσεως του αντικειμένου. 
Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής,  ύστερα από εισήγηση της  υπηρεσίας που 

διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα 
από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς 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 11ο

Παρακολούθηση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας
Το άρθρο 216 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά:
«1.Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται  
από την  καθ’ ύλην  αρμόδια  υπηρεσία  ή  άλλως  από την  υπηρεσία  η  οποία  ορίζεται  με  απόφαση της 
αναθέτουσας  αρχής.  Η  ανωτέρω υπηρεσία  εισηγείται  στο  αρμόδιο  από φαινόμενο  όργανο  για  όλα  τα 
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ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω 
όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας 
της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132.
2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της ιδίως σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που η εκτέλεσή 
τους απαιτεί συνεχή παρακολούθηση σε ημερήσια βάση, να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης 
ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση, ιδίως σε περιπτώσεις 
πολύπλοκων  συμβάσεων,  δύνανται  να  ορίζονται  και  άλλοι  υπάλληλοι  της  αρμόδιας  υπηρεσίας  ή  των 
εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων,  στους οποίους ανατίθενται  επιμέρους καθήκοντα για  την 
παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.
3.Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του 
επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον 
ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.
4.Όταν  προβλέπεται  στα  έγγραφα  της  σύμβασης,  τηρείται  από  τον  ανάδοχο  ημερολόγιο  στο  οποίο 
καταγράφονται  η  τμηματική  εκτέλεση  του  αντικειμένου  της  σύμβασης,  η  καθημερινή  απασχόληση  του 
προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση 
της σύμβασης . Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει 
επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης. Το ημερολόγιο φυλάσσεται στον χώρο 
εκτέλεσης της  υπηρεσίας  ή  όταν  αυτό δεν  είναι  εφικτό  προσκομίζεται  από τον  ανάδοχο στη έδρα της 
υπηρεσίας,  εφόσον  τούτο  ζητηθεί.  Όταν  προβλέπεται  η  τήρηση  ημερολογίου,  τότε  οι  καταγραφές  του 
αποτελούν στοιχειό για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής.»

Άρθρο 12ο

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών
Το άρθρο 219 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά:
Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών
1.  Η  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή  παραδοτέων  γίνεται  από  επιτροπή  παραλαβής,  που 
συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 221, περί οργάνων διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης 
και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων.
Κατά παρέκκλιση από τα αναφερόμενα, στο πρώτο εδάφιο, για την παραλαβή συμβάσεων υπηρεσιών με 
εκτιμώμενη αξία ίση ή μικρότερη του ποσού της παρ. 1 του άρθρου 118, περί απευθείας ανάθεσης, δεν 
απαιτείται συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και η παραλαβή γίνεται με βεβαίωση, που εκδίδεται από τον 
προϊστάμενο της υπηρεσίας για την οποία προορίζονται οι υπηρεσίες ή της υπηρεσίας, που έχει οριστεί για 
τον σκοπό αυτό με την απόφαση ανάθεσης.
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη 
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά από την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής:
α)  είτε  παραλαμβάνει  τις  σχετικές  υπηρεσίες  ή  παραδοτέα,  εφόσον  καλύπτονται  οι  απαιτήσεις  της 
σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου,
β) είτε εισηγείται  για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχόμενων υπηρεσιών ή 
παραδοτέων, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4.
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.
3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 
παρεκκλίσεις  που  διαπιστώθηκαν  από τους  όρους της  σύμβασης  και  γνωμοδοτεί  αν  οι  αναφερόμενες 
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν 
μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
4.  Για  την  εφαρμογή  της  παρ.  3  ορίζονται  τα  ακόλουθα:  α)  Στην  περίπτωση που  διαπιστωθεί  ότι  δεν 
επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου μπορεί 
να  εγκριθεί  η  παραλαβή  των  εν  λόγω παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή  παραδοτέων,  με  έκπτωση  επί  της 
συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την 
έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή 
των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
β)  Αν  διαπιστωθεί  ότι  επηρεάζεται  η  καταλληλότητα,  με  αιτιολογημένη  απόφαση  του  αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των 
οριζόμενων στο άρθρο 220, περί απόρριψης παραδοτέου και αντικατάστασης.
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5. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του 
παραδοτέου  από  τον  οικονομικό  φορέα  και  δεν  έχει  εκδοθεί  πρωτόκολλο  παραλαβής  της  παρ.  2  ή 
πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παρ. 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
6.  Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  αναδόχου, 
πραγματοποιούνται  οι  προβλεπόμενοι  από  τη  σύμβαση  έλεγχοι  από  επιτροπή  που  συγκροτείται  με 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής της παρ. 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 
παραλαβής που προβλέπονται  από τη  σύμβαση και  συντάσσει  τα  σχετικά πρωτόκολλα.  Οι  εγγυητικές 
επιστολές  προκαταβολής  και  καλής  εκτέλεσης  δεν  επιστρέφονται  πριν  την  ολοκλήρωση  όλων  των 
προβλεπομένων από τη  σύμβαση ελέγχων και  τη  σύνταξη  των σχετικών πρωτοκόλλων.  Οποιαδήποτε 
ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.». - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΩΣ 
ΑΝΩ, ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 219 (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠ. ΤΩΝ ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 2) ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 107 ΤΟΥ Ν. 4782/21, 
ΦΕΚ-36 Α/9-3-21

Άρθρο 13ο

Τρόπος πληρωμής - απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου
Το άρθρο 200 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά:
Τρόπος πληρωμής - απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου
1. Ο τρόπος πληρωμής και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα καθορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
2. Η πληρωμή της αξίας των υλικών ή της υπηρεσίας στον ανάδοχο, αν δεν προβλέπεται άλλος τρόπος στα 
έγγραφα της σύμβασης, μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
α. Με την εξόφληση του εκατό τοις εκατό (100%) της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των 
υλικών ή της υπηρεσίας.
β. Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) της συμβατικής αξίας 
χωρίς Φ.Π.Α. έναντι ισόποσης εγγύησης και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή 
των υλικών είτε με πληρωμή ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. με το  
πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής 
αξίας με τον συνολικό Φ.Π.Α. μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.
3.  Οι  παραπάνω  τρόποι  πληρωμής  εφαρμόζονται  και  στις  τμηματικές  παραδόσεις,  εφόσον  αυτές 
προβλέπονται από την σύμβαση. …
5. Στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ' ελάχιστον τα εξής 
δικαιολογητικά:
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού 
αντικείμενου,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  219,  περί  παραλαβής  του  αντικειμένου  της  σύμβασης  παροχής 
γενικών υπηρεσιών.
β) Τιμολόγιο του αναδόχου.
γ) [Καταργήθηκε]  
δ)  Πιστοποιητικά  φορολογικής  ενημερότητας  και  ασφαλιστικής  ενημερότητας  σύμφωνα  με  τις  κείμενες 
διατάξεις.
6.  Πέραν  των  ανωτέρω  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.
7. Στην περίπτωση των παρ. 9 και 10 του άρθρου 53, περί περιεχομένου εγγράφων της σύμβασης, για την 
πληρωμή  του  επί  πλέον  ποσού  που  προκύπτει  μετά  την  αναπροσαρμογή,  δεν  απαιτείται  σύναψη 
συμπληρωματικής σύμβασης.
8. Οι εντολές πληρωμής των ενεργειών τεχνικής βοήθειας των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του 
ΕΣΠΑ, του Ε.Ο.Χ. ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή ταμείων, καθώς και των τομεακών, 
περιφερειακών και ειδικών προγραμμάτων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), του άρθρου 119 
περί  συμβάσεων ενεργειών  τεχνικής  βοήθειας,  εκδίδονται  από το  όργανο  που  εξέδωσε  την  απόφαση 
ανάθεσης.». - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΩΣ ΑΝΩ, ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 200 (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠ. ΤΩΝ ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 4) ΜΕ ΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 102 ΤΟΥ Ν. 4782/21, ΦΕΚ-36 Α/9-3-21

Άρθρο 14ο

Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης
Το άρθρο 202 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά:
«Η  σύμβαση  θεωρείται  ότι  εκτελέστηκε  όταν  συντρέχουν  οι  εξής  προϋποθέσεις:  α)  Σε  περίπτωση 
προμήθειας  παραδόθηκε  ολόκληρη  η  ποσότητα  ή,  σε  περίπτωση  διαιρετού  υλικού,  η  ποσότητα  που 
παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο. 
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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.
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά ή οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν.
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.»

Πύλος 28-02-2022 Πύλος 28-02-2022

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΓΙΑΛΛΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΡ.ΠΡΩΤ.:2534/28-02-2022
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                        Πηγή Χρημ. :  Ι.Π.

    ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ                          Κ.Α.: 00-6495.013
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &            
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

6. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΘΕΜΑ: «Υλοποίηση προγράμματος διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών 

ζώων»

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ

1 Περισυλλογή και μεταφορά 
ανεπιτήρητων αιγοπροβάτων Τεμάχιο 5

2 Περισυλλογή και μεταφορά 
ανεπιτήρητων βοοειδών Τεμάχιο 23

3 Σταυλισμός –εκτροφή 
αιγοπροβάτων

Τεμάχιο 
(ημέρα/ζώο) 50

4 Σταυλισμός – εκτροφή βοοειδών Τεμάχιο 
(ημέρα/ζώο) 230

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Φ.Π.Α. 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Τα παραπάνω είδη συμφωνούν με την τεχνική περιγραφή της υπ΄ αρ. 2534/28-02-2022 μελέτης. 

     

ΠΥΛΟΣ
………./……../……

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
ΑΦΜ:
……………………………………….ΔΝΣΗ…………………………………………………………………
……..
ΤΗΛΕΦΩΝΟ…………………………………………….email:

…………………………………………………………..
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