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1.  ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 

 

Η ζπγγξαθή απηή αθνξά ηελπξνκήζεηα «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ  

ΚΙΝΗΗ-ΘΕΡΜΑΝΗ  ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ ΕΣΟΤ 2019». 

 

2.  ΙΥΤΟΤΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

 

Η αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαθάησ λνκνζεηεκάησλ: 

 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμηθειϊν και Υπηρεςιϊν 
(προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 267) «Διαχείριςη, ζλεγχοσ και εφαρμογή αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ (ενςωμάτωςη 
τησ Οδηγίασ 2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργήςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν 
Προςϊπων και Υπηρεςιϊν του Δημοςίου Τομζα-Τροποποίηςη Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Αϋ161) και λοιπζσ ρυθμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

 τθσ παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογή τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ ςτην Οδηγία 
2011/7 τησ 16.2.2011 για την καταπολζμηςη των καθυςτερήςεων πληρωμϊν ςτισ εμπορικζσ 
ςυναλλαγζσ»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςη του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο» 

 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηςη ςυλλογικϊν οργάνων τησ διοίκηςησ και 
οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλήρωςη», 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςη ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων Συμβάςεων και 
Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρϊου Δημοςίων Συμβάςεων…»,  
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 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςη τησ διαφάνειασ με την υποχρεωτική ανάρτηςη νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικϊν, διοικητικϊν και αυτοδιοικητικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

 του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150)  

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςη δημοςιεφςεων των φορζων του Δημοςίου ςτο 
νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τη διαςφάλιςη τησ διαφάνειασ και την αποτροπή 
καταςτρατηγήςεων κατά τη διαδικαςία ςφναψησ δημοςίων ςυμβάςεων” για τθ 
διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε..Ρ., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 
66) «Ονομαςτικοποίηςη  μετοχϊν Ελληνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ 
διαδικαςίεσ ανάληψησ ζργων ή προμηθειϊν του Δημοςίου ή των νομικϊν προςϊπων του 
ευρφτερου δημόςιου τομζα», τθσ κοινισ απόφαςθσ των Τπουργϊν Ανάπτυξθσ και 
Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηςη των 
μητρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, κακϊσ και των 
υπουργικϊν αποφάςεων, οι οποίεσ εκδίδονται, κατ’ εξουςιοδότθςθ  του άρκρου 65 του ν. 
4172/2013 (Α 167) για τον κακοριςμό: α) των μθ «ςυνεργάςιμων φορολογικά» κρατϊν και β) 
των κρατϊν με «προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ».   

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςη Κϊδικα Φόρου Προςτιθζμενησ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςη του Κϊδικα Διοικητικήσ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  
και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτηςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά 
Θζματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηςη διατάξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ζγγραφα 
και ςτοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ Συςτήματοσ 
Ηλεκτρονικϊν Δημοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν 
διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ 
παροφςασ,  κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, 
κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και 
εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

 Σθν Κ.Τ.Α. Τ2/2600/2001 – «Ποιότθτα νεροφ ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ, ςε ςυμμόρφωςθ 
προσ τθν οδθγία 98/83/ΕΚ του υμβουλίου τθσ Ευρωπαϊκισ ζνωςθσ τθσ 3θσ Νοεμβρίου 1998» 
όπωσ ιςχφει 

 Σον Ν. 1069/1980 « Περί κινιτρων δια τθν ίδρυςιν Επιχειριςεων Τδρεφςεωσ και 
Αποχετεφςεωσ» όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει μζχρι ςιμερα  

 Σθν Αποφ. 335/2018 του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ περί αποδοχισ 
χρθματοδότθςθσ και …θ Αναμόρφωςθ Προχπολογιςμοφ οικ. ζτουσ 2019 

 Σθν αρ. πρωτ. 14-201/25-07-2019 απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ για 
τθν διενζργεια του διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ  ΚΙΝΗΗ-ΘΕΡΜΑΝΗ ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ ΕΣΟΤ 2019», τθν ζγκριςθ τθσ 
μελζτθσ, του τρόπου και των όρων δθμοπράτθςθσ και τθσ δαπάνθσ τθσ εν λόγω προμικειασ.  
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 Σθν αρ. πρωτ 6/2019 απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ ςχετικά με τον 
οριςμό τθσ επιτροπισ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και 
ειςιγθςθσ για ανάκεςθ κα τον οριςμό τθσ επιτροπισ παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ τθσ 
προμικειασ.  

 
 

3. ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

 

Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 

1. Σν ζπκθσλεηηθφ 
2. Η παξνχζα Δηαθήξπμε 

3. Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 
5. Η πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 
6. Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 
7. Η Σερληθή Πεξηγξαθή 

8. Ο Πξνυπνινγηζκφο Δεκνπξάηεζεο 
 

 

 

 

4. ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ ΤΛΙΚΧΝ 

1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ην πιηθφ κέζα ζηα ρξνληθά φξηα θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ 

νξίδεη ε ζχκβαζε. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη ππφ ηηο 

αθφινπζεο ζσξεπηηθέο πξνυπνζέζεηο: 

α) ηεξνχληαη νη φξνη ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 132, 

β) έρεη εθδνζεί αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο κεηά απφ γλσκνδφηεζε αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ είηε κε πξσηνβνπιία ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο θαη εθφζνλ ζπκθσλεί ν πξνκεζεπηήο είηε χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή ην νπνίν 

ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, 

γ) ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο παξάηαζεο είλαη ίζν ή κηθξφηεξν απφ ηνλ αξρηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν 

παξάδνζεο. 

2. ηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ν ρξφλνο παξάηαζεο δελ 

ζπλππνινγίδεηαη ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο. 

3. Η απφθαζε παξάηαζεο εθδίδεηαη εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ 

ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ πξνκεζεπηή. 

4. ηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο ζπλεπεία ιφγσλ αλσηέξαο βίαο 

ή άιισλ ηδηαηηέξσο ζνβαξψλ ιφγσλ πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε 

παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ, δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε παξάηαζεο 

ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, επηβάιινληαη νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 207. 

5. Εάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, 

εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθφ, ν πξνκεζεπηήο 

θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

6. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, ηελ απνζήθε 

ππνδνρήο ησλ πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη 

ην πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα. 

7. Μεηά απφ θάζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηελ απνζήθε ππνδνρήο απηψλ, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη 

λα ππνβάιεη ζηελ ππεξεζία απνδεηθηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο απνζήθεο, ζην νπνίν 



ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία πξνζθφκηζεο, ην πιηθφ, ε πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε 

εθηέιεζε ηεο νπνίαο πξνζθνκίζηεθε. 

 

5. ΚΤΡΧΔΙ ΓΙΑ ΔΚΠΡΟΘΔΜΗ ΠΑΡΑΓΟΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

1. Αλ ην πιηθφ θνξησζεί- παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κέρξη 

ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 209, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 

5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 

2. Σν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ 

πιηθψλ, ρσξίο ΦΠΑ. Εάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο 

ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ. 

3. Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε- παξάδνζε ή 

αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα 

δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη ν πξνκεζεπηήο θαη παξαηείλεηαη, 

αληίζηνηρα, ν ρξφλνο θφξησζεο - παξάδνζεο. 

4. Εθφζνλ ν πξνκεζεπηήο έρεη ιάβεη πξνθαηαβνιή, εθηφο απφ ην πξνβιεπφκελν θαηά ηα αλσηέξσ 

πξφζηηκν, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ θαη ηφθνο επί ηνπ πνζνχ ηεο πξνθαηαβνιήο, πνπ ππνινγίδεηαη 

απφ ηελ επφκελε ηεο ιήμεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, κέρξη ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ζπκβαηηθνχ πιηθνχ, κε 

ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην ηνπ πνζνζηνχ ηνπ ηφθνπ ππεξεκεξίαο. 

5. Η είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ θαη ησλ ηφθσλ επί ηεο πξνθαηαβνιήο γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην 

πνζφ πιεξσκήο ηνπ πξνκεζεπηή ή, ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε 

θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο αληίζηνηρα, εθφζνλ ν πξνκεζεπηήο δελ 

θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν πνζφ. 

6. ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη αλαιφγσο ζε 

φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

 

6. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΛΙΚΧΝ 

1. Η παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ ηηο επηηξνπέο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 221. 

2. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ δηελεξγείηαη πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο έιεγρνο θαη 

θαιείηαη λα παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί, ν πξνκεζεπηήο. Η ζχκβαζε κπνξεί λα πξνβιέπεη φηη ν 

πνηνηηθφο έιεγρνο γίλεηαη κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: 

α) Με καθξνζθνπηθή εμέηαζε. 

β) Με ρεκηθή ή κεραληθή εμέηαζε (εξγαζηεξηαθή εμέηαζε). 

γ) Με πξαθηηθή δνθηκαζία. 

δ) Με φινπο ή κε φζνπο απφ ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο ρξεηάδεηαη, αλάινγα κε ην πξνο πξνκήζεηα 

πιηθφ ή θαη κε νπνηνλδήπνηε άιιν ελδεηθλπφκελν ηξφπν, εθφζνλ ν ηξφπνο απηφο πξνβιέπεηαη απφ ηε 

ζχκβαζε. 

3. Αλ ε ζχκβαζε πξνβιέπεη κφλν καθξνζθνπηθή εμέηαζε, ζπληάζζεηαη απφ ηελ επηηξνπή 

παξαιαβήο πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ή απφξξηςεο κεηά ηε δηελέξγεηα ηεο καθξνζθνπηθνχ 

ειέγρνπ. Όηαλ ε ζχκβαζε πξνβιέπεη, εθηφο απφ ηελ καθξνζθνπηθή εμέηαζε θαη άιινπο ειέγρνπο, 

ηδίσο ρεκηθή εμέηαζε, κεραληθή εμέηαζε, πξαθηηθή δνθηκαζία, ζπληάζζεηαη απφ ηελ επηηξνπή 

παξαιαβήο, εθηφο απφ ην πξσηφθνιιν καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ θαη δεηγκαηνιεςίαο θαη πξσηφθνιιν 
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νξηζηηθήο παξαιαβήο ή απφξξηςεο κεηά ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ηνχησλ. Εάλ, ιφγσ ηεο θχζεο 

ηνπ είδνπο, φινη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ ζχκβαζε έιεγρνη γίλνληαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο 

θαη δελ κεζνιαβνχλ εξγαζηεξηαθνί θαη ινηπνί έιεγρνη γηα ηελ ζχληαμε ηνπ αλσηέξνπ πξσηνθφιινπ, 

ηνχην ζπληάζζεηαη απφ ηελ επηηξνπή ρσξίο λα πξνεγεζεί ζχληαμε πξσηνθφιινπ καθξνζθνπηθνχ 

ειέγρνπ θαη δεηγκαηνιεςίαο. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο ε Επηηξνπή Παξαιαβήο κπνξεί: 

α) λα παξαιάβεη ην πιηθφ, 

β) λα παξαιάβεη ην πιηθφ κε παξαηεξήζεηο ιφγσ απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

ζχκβαζεο, 

γ) λα απνξξίςεη ην πιηθφ. 

Σν θφζηνο δηελέξγεηαο ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ επηβαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή. 

4. Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο παξαιάβεη ην πιηθφ κε παξαηεξήζεηο, αλαθέξεη ζην ζρεηηθφ 

πξσηφθνιιν ηηο απνθιίζεηο πνπ παξνπζηάδεη απηφ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη δηαηππψλεη 

αηηηνινγεκέλα ηε γλψκε ηεο γηα ην δήηεκα αλ ην πιηθφ είλαη θαηάιιειν ή φρη γηα ηε ρξήζε πνπ 

πξννξίδεηαη. Εθφζνλ θξηζεί απφ ηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε ππεξεζία ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε 

ζχκβαζε, φηη νη παξεθθιίζεηο ηνπ πιηθνχ δελ επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπ θαη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 

ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ηνπ πιηθνχ, κε ή ρσξίο έθπησζε επί ηεο 

ζπκβαηηθήο ηηκήο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, εθφζνλ θξηζεί απφ ηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε ππεξεζία 

ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε, φηη νη παξεθθιίζεηο ηνπ πιηθνχ επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπ 

θαη δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα 

απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ην πιηθφ κπνξεί λα απνξξηθζεί. 

Εάλ ην πιηθφ απνξξίπηεηαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ιφγσ παξεθθιίζεσλ πνπ δηαπηζηψζεθαλ 

θαηά ηνλ καθξνζθνπηθφ έιεγρν, ε επηηξνπή δελ πξνβαίλεη ζηε ιήςε θαη απνζηνιή δεηγκάησλ θαη 

αληηδεηγκάησλ γηα άιινπο πεξαηηέξσ ειέγρνπο. 

5. ηε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 120 κπνξνχλ λα 

παξαπέκπνληαη γηα επαλεμέηαζε πεξηπηψζεηο πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ ή θξίζεθαλ παξαιεπηέα κε 

έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο κε βάζε ηνπ ειέγρνπο πνπ δηελέξγεζε ε πξσηνβάζκηα επηηξνπή 

παξαιαβήο. Η παξαπνκπή θαηά ηα αλσηέξσ γίλεηαη χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή ή 

απηεπάγγειηα απφ ηελ ππεξεζία. Η δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη εθ λένπ, ζε φινπο 

ηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ηε ζχκβαζε ειέγρνπο θαη ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο ή 

απφξξηςεο θαη αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4. 

Σν αίηεκα γηα επαλεμέηαζε πιηθνχ ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο, ππνβάιιεηαη απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο 

ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Σα έμνδα ηεο δεπηεξνβάζκηαο επηηξνπήο παξαιαβήο, βαξχλνπλ ηνλ 

πξνκεζεπηή, εθφζνλ ηα είδε απνξξηθζνχλ νξηζηηθά ή παξαιεθζνχλ κε έθπησζε, αλεμάξηεηα εάλ ε 

αλάζεζε γηα επαλεμέηαζε γίλεηαη κεηά απφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή ή απηεπάγγειηα. Σα έμνδα απηά 

θαηαινγίδνληαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ θαη εθπίπηνπλ απφ ην πνζφ 

πιεξσκήο ηνπ πξνκεζεπηή ή εηζπξάηηνληαη απφ ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ή κε 

βεβαίσζε κέζσ ηνπ δεκνζίνπ ηακείνπ. 
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6. Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο παξαιαβήο, πξσηνβάζκηεο ή 

δεπηεξνβάζκηεο, θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο πξνκεζεπηέο. 

7. Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα παξαπέκπεηαη γηα επαλεμέηαζε 

πιηθφ ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη πξνο ηνχην, αθφκε θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά απφ ηελ πξσηνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο. ηελ πεξίπησζε 

απηή ηζρχνπλ γηα ην Δεκφζην θαη γηα ηνλ πξνκεζεπηή ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν 5. 

8. Αλ ν πξνκεζεπηήο δηαθσλεί κε ην απνηέιεζκα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ πνπ δηελεξγήζεθαλ 

θαηά ηελ παξαιαβή απφ ηελ πξσηνβάζκηα ή ηε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο, κπνξεί λα 

δεηήζεη εγγξάθσο εμέηαζε θαη’ έθεζε ησλ νηθείσλ αληηδεηγκάησλ. Η θαη’ έθεζε εμέηαζε γίλεηαη, 

χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο, ζε εξγαζηήξην δηαθνξεηηθφ απφ εθείλν πνπ δηελήξγεζε ηελ 

αξρηθή εμέηαζε, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 13 ηνπ άξζξνπ 214. Ο πξνκεζεπηήο κπνξεί λα δεηήζεη 

θαη' έθεζε εμέηαζε είηε ε παξαιαβή δηελεξγείηαη απφ πξσηνβάζκηα είηε απφ δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή 

παξαιαβήο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη άιιν θαηάιιειν εξγαζηήξην απφ απηφ πνπ δηελήξγεζε ηνλ αξρηθφ 

έιεγρν, ε θαη’ έθεζε εμέηαζε γίλεηαη ζε απηφ, αιιά κε εμεηαζηή ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο ή 

άιινπ θνξέα. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ηα πξνβιεπφκελα γηα ηελ πεξίπησζε ηέιε. 

Σν αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ θαη’ έθεζε εμέηαζε πξέπεη λα ππνβάιιεηαη κέζα ζε αλαηξεπηηθή 

πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ γλσζηνπνίεζε ζε απηφλ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αξρηθήο 

εμέηαζεο, θαη’ έθεζε εμέηαζε κπνξεί λα γίλεη θαη απηεπάγγειηα κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ 

απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, κέζα ζε είθνζη (20) 

εκέξεο απφ ηελ ιήςε ηνπ πξσηνθφιινπ ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο. 

Καηά ηελ θαη’ έθεζε εμέηαζε παξίζηαηαη εθπξφζσπνο ηνπ θνξέα, ππνρξεσηηθά δε θαιείηαη λα 

παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί ν πξνκεζεπηήο. Εάλ θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο θαη’ έθεζε εμέηαζεο 

ππάξρεη δηαθσλία απφ ηνλ εθπξφζσπν ηνπ θνξέα ή ηνλ πξνκεζεπηή ζε ηερληθφ ζέκα   

(φπσο εθαξκνδφκελε κέζνδνο εμέηαζεο ρξήζε νξγάλσλ), απηή δηαηππψλεηαη κε ζαθήλεηα ζε ζρεηηθφ 

πξσηφθνιιν, ε δε ππφζεζε παξαπέκπεηαη ζην Αλψηαην Υεκηθφ πκβνχιην γηα γλσκάηεπζε. 

Σν απνηέιεζκα ηεο θαη’ έθεζε εμέηαζεο είλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζίδηθν θαη γηα ηα δχν κέξε. Μεηά ην 

απνηέιεζκα ηεο θαη’ έθεζε εμέηαζεο ν πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί λα δεηήζεη παξαπνκπή ζε 

δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο. 

9. Σα ππφ πξνκήζεηα πιηθά κπνξνχλ λα ηεζνχλ ζε επηρεηξεζηαθή εθκεηάιιεπζε κφλν κεηά ηελ 

νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο απφ ηνλ θνξέα. 

 
7. ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΛΙΚΧΝ 

1. Η παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο πξαγκαηνπνηείηαη 

κέζα ζηνλ θαζνξηδφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν. 

2. Αλ ε ζχκβαζε πξνβιέπεη κφλν καθξνζθνπηθή εμέηαζε ή θαη άιινπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχληαη 

απφ ηελ ίδηα ηελ επηηξνπή ή θαη ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχληαη απφ άιια φξγαλα (φπσο εξγαζηήξηα, 

δνθηκαζηήξηα) πνπ αλήθνπλ ζηνλ θνξέα, ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξαιαβήο αξρίδεη απφ ηελ 

εκεξνκελία πξαγκαηηθήο πξνζθφκηζεο ηνπ πιηθνχ. Αλ ε ζχκβαζε πξνβιέπεη, εθηφο απφ 

καθξνζθνπηθή εμέηαζε θαη άιινπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχληαη απφ άιια φξγαλα πνπ δελ αλήθνπλ 

ζηνλ θνξέα, ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξαιαβήο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία πξαγκαηηθήο πξνζθφκηζεο 
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ηνπ πιηθνχ, ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ζε απηφλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ απνζηνιή ησλ δεηγκάησλ γηα 

έιεγρν, κέρξη ηελ θνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ ζηελ Επηηξνπή. 

3. Αλ ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί απφ 

ηελ επηηξνπή παξαιαβήο κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή 

ζπληειέζζεθε απηνδίθαηα, κε θάζε επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Δεκνζίνπ θαη εθδίδεηαη πξνο ηνχην 

ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, κε βάζε κφλν ην ζεσξεκέλν απφ ηελ 

ππεξεζία πνπ παξαιακβάλεη ηα πιηθά απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνχησλ, ζχκθσλα δε κε ηελ 

απφθαζε απηή ε απνζήθε ηνπ θνξέα εθδίδεη δειηίν εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ θαη εγγξαθήο ηνπ ζηα βηβιία 

ηεο, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή. 

4. Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή, 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε 

απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο 

θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ δελ πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαιαβή ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ 

ζχκβαζε ρξφλν. Η παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο 

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ζχκβαζε θαη ην άξζξν 208 θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια. Οη 

εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ απφ ηελ 

νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ 

πξσηνθφιισλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 71. Οπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ έγηλε απφ ηελ 

αξρηθή επηηξνπή παξαιαβήο, δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

 
 

8. ΝΑΤΛΧΗ - ΑΦΑΛΙΗ 

1. Αλ ε πξνκήζεηα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνλ φξν παξάδνζεο FOB - FOT, ε επηινγή ηνπ κεηαθνξηθνχ 

κέζνπ γίλεηαη κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κεηά ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ππνρξενχηαη λα δεηήζεη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή έγγξαθεο νδεγίεο ζρεηηθά 

κε ηε κεηαθνξά ηνπ πιηθνχ. ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο ε επηινγή ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ γίλεηαη κε 

κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή κε ηνπο εμήο πεξηνξηζκνχο: 

α) Δελ επηηξέπεηαη ε κεηαθφξησζε ζε ελδηάκεζνπο ζηαζκνχο ή ιηκάληα ρσξίο ζπγθαηάζεζε ηνπ 

αγνξαζηή. 

β) Εθφζνλ ην κεηαθνξηθφ κέζν είλαη πινίν, ηνχην ππφθεηηαη ζηνπο φξνπο θαη ζπκθσλίεο ηεο 

CLASSIFICATION CLAUSES. 

Επίζεο, ε θφξησζε γίλεηαη κέζα ζηα θχηε θαη φρη ζην θαηάζηξσκα ηνπ πινίνπ εθηφο αλ άιισο θξίλεη ν 

αγνξαζηήο. Επαζθάιηζηξα ιφγσ ειηθίαο ηνπ πινίνπ, ε απφ νπνηαδήπνηε άιιε αηηία, βαξχλνπλ ηνλ 

πξνκεζεπηή, φηαλ ε πξνκήζεηα γίλεηαη κε ηνλ φξν παξάδνζεο CIF. 

2. ηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνκήζεηα πξαγκαηνπνηείηαη κε φξν θαηά ηνλ νπνίν ε αζθάιηζε γίλεηαη κε 

κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή, απηή αλαηίζεηαη ζε αζθαιηζηηθή εηαηξεία θαη θαιχπηεη θηλδχλνπο 

επηινγήο ηνπ αγνξαζηή, αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ εκπνξεχκαηνο, ηα πεξηζηαηηθά ηνπ ηαμηδηνχ, ηε 

ζπζθεπαζία θαη ινηπνχο ζπλαθείο παξάγνληεο, νη νπνίνη νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή ζχκβαζε. Εθηφο απφ 

ηνπο παξαπάλσ θηλδχλνπο, θαιχπηνληαη θαη θίλδπλνη φπσο πνιέκνπ, απεξγηψλ, ζηάζεσλ, πνιηηηθψλ 

ηαξαρψλ, φπσο απηνί νξίδνληαη ζηηο ξήηξεο ηνπ ηλζηηηνχηνπ ησλ αζθαιηζηψλ Λνλδίλνπ πνπ ηζρχνπλ 

θάζε θνξά. 

3. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο αζθαιίζεσλ ε έλαξμε θαη ε ιήμε ησλ αζθαιηδνκέλσλ θηλδχλσλ 

κεηαθνξάο γίλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ ξήηξα απφ απνζήθε ζε απνζήθε (WAREHOUSE TO 

WAREHOUSE) πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο παξακνλήο ησλ εκπνξεπκάησλ ζηνπο ηεισλεηαθνχο 

ρψξνπο ή άιιεο απνζήθεο INTRANSIT ηνπ ηφπνπ πξννξηζκνχ ησλ πιηθψλ, γηα ζαξάληα πέληε (45) 

εκέξεο απφ ηελ άθημε ηνπο. 

4. Η αζθάιηζε θαιχπηεη ηελ αμία CIF ηνπ εκπνξεχκαηνο πιένλ 5%. 
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9. ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΦΟΡΣΧΗ 

1. Ο πξνκεζεπηήο ακέζσο κεηά ηελ θφξησζε ησλ πιηθψλ, ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηήζεη ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, κε ηειεγξάθεκα ή ηειεηχπεκα ή ηειενκνηνηππία, ηα ζηνηρεία θφξησζεο ζηα νπνία 

λα πεξηιακβάλνληαη ηνπιάρηζηνλ: 

α) Ο αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο, αλ ππάξρεη. 

β) Αλ ε κεηαθνξά γίλεηαη κε πινίν, ην φλνκα ηνπ πινίνπ, ε εζληθφηεηα ηνπ θαη ε ζεκαία ηνπ. 

γ) Ο αξηζκφο ησλ θηβσηίσλ, ηα επ’ απηψλ ζεκεία θαη αξηζκνί, θαζψο θαη ε θνξησζείζα πνζφηεηα θαη 

ην βάξνο (κηθηφ - θαζαξφ). 

δ) Η πηζαλή εκεξνκελία άθημεο ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ. 

2. Αλ ν πξνκεζεπηήο παξαιείςεη ή θαζπζηεξήζεη λα απνζηείιεη ην αλσηέξσ ηειεγξάθεκα ή 

ηειεηχπεκα ή ηειενκνηνηππία, βαξχλεηαη κε έμνδα ππεξεκεξηψλ θαη παξακνλήο ζε ηεισλεηαθνχο 

ρψξνπο ή ρψξνπο INTRANSIT ησλ ζπκβαηηθψλ πιηθψλ, απφ ηελ επνκέλε ηεο άθημεο ηνπ κεηαθνξηθνχ 

κέζνπ κέρξη ηελ παξαιαβή ηνπο. 

 
10. ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ 

1. Όηαλ ηα πιηθά εηζάγνληαη απφ ην εμσηεξηθφ πξηλ απφ ηε θφξησζή ηνπο ή θαηά ην ζηάδην 

θαηαζθεπήο ηνπο, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα αλαζέζεη, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ηνλ πνηνηηθφ θαη πνζνηηθφ έιεγρν ζε δηεζλέο γξαθείν ειέγρνπ. ηελ πεξίπησζε 

απηή, ε νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ πιηθνχ γίλεηαη ζηελ Ειιάδα απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα απφ ηε ζχκβαζε θαη ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

2. Έλαληη ηνπ δηεζλνχο γξαθείνπ ειέγρνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ηηο εμήο ππνρξεψζεηο: 

α) Να δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα ηερληθά κέζα θαη εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ, ηδίσο γηα κεηαθίλεζε, 

κεηαηφπηζε, ζηνηβαζία ηνπ πξνο έιεγρν πιηθνχ θαη γηα θάζε άιιε ελέξγεηα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηνλ 

έιεγρν. 

β) Να δηαζέηεη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πξνο έιεγρν πιηθνχ φζα ηερληθά κέζα έρεη ζηελ 

δηάζεζε ηνπ. 

γ) Να έρεη ζπγθεληξσκέλα ηα πιηθά ζηελ ίδηα πφιε ή ηνπνζεζία, άιισο, βαξχλεηαη κε ηα πξφζζεηα 

έμνδα ηνπ ειέγρνπ. 

δ) Να ελεκεξψλεη ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ δηεζλνχο γξαθείνπ ειέγρνπ, ζρεηηθά κε ηελ πνξεία εθηέιεζεο 

ηεο παξαγγειίαο. 

ε) ε πεξίπησζε απφξξηςεο ησλ πιηθψλ απφ ην δηεζλέο γξαθείν ειέγρνπ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

βαξχλεηαη κε ηα έμνδα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηνλ απαηηνχκελν έιεγρν ή ειέγρνπο. 

3. Αλ δελ πξνζέιζεη έγθαηξα ην δηεζλέο γξαθείν ειέγρνπ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ πιηθνχ, ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο ππνρξενχηαη λα απεπζπλζεί ζηελ αξκφδηα ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, γηα λα πξνβεί 

ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο. 

4. Η αμία ησλ δεηγκάησλ θαη αληηδεηγκάησλ ηνπ πιηθνχ, φπνπ ηνχην απαηηείηαη, θαηά ηνλ έιεγρν ζην 

εμσηεξηθφ, βαξχλεη ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα. 

5. Σν δηεζλέο γξαθείν ειέγρνπ ππνρξενχηαη, αλ δηαπηζησζεί θαηά ηνλ έιεγρν φηη ην πιηθφ δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο, λα κελ εθδψζεη ην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ, αιιά λα 

ελεκεξψζεη ακέζσο ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη νδεγίεο γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο 

ηνπ. 

6. Η αλαζέηνπζα αξρή, αληί λα αλαζέζεη ηνλ έιεγρν ζε δηεζλέο γξαθείν ειέγρνπ, κπνξεί λα 

απνζηείιεη επηηξνπή απφ εμεηδηθεπκέλνπο ππαιιήινπο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ 

ειέγρνπ ζην εμσηεξηθφ. ηελ πεξίπησζε, απηή ε επηηξνπή ζπληάζζεη θαη ππνβάιεη ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή πξαθηηθφ ηνπ δηελεξγεζέληνο ειέγρνπ. Οη ππνρξεψζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα έλαληη ηεο 

επηηξνπήο είλαη ίδηεο κε εθείλεο πξνο ην δηεζλέο 

γξαθείν ειέγρνπ. 
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11. ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΤΜΒΑΣΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ - ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ 

1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ, 

κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί 

λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα 

ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. 

Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε 

πξνκεζεπηήο ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. 

Αλ ν πξνκεζεπηήο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ 

ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο 

πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

2. Η επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη κεηά ηελ πξνζθφκηζε ίζεο πνζφηεηαο κε ηελ 

απνξξηθζείζα θαη αθνχ απηή παξαιεθζεί νξηζηηθά. ηελ πεξίπησζε απηή ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη 

λα παξαιάβεη ηελ πνζφηεηα πνπ απνξξίθζεθε θαη αληηθαηαζηάζεθε κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ 

ηελ εκεξνκελία ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο λέαο πνζφηεηαο. Η πξνζεζκία απηή κπνξεί λα 

παξαηαζεί χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή, πνπ ππνβάιιεηαη απαξαίηεηα πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ 

εκέξεο πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ κε ηελ νπνία θαη 

επηβάιιεηαη πξφζηηκν ζε πνζνζηφ 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηαο. Αλ 

παξέιζεη ε πξνζεζκία απηή θαη ε παξάηαζε πνπ ρνξεγήζεθε θαη ν πξνκεζεπηήο δελ παξέιαβε ηελ 

απνξξηθζείζα πνζφηεηα, ν θνξέαο κπνξεί λα πξνβεί ζηελ θαηαζηξνθή ή εθπνίεζε ηεο πνζφηεηαο 

απηήο, θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

3. Με απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ 

νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε επηζηξνθή ζηνλ πξνκεζεπηή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ πξηλ απφ 

ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε ν πξνκεζεπηήο λα θαηαζέζεη ρξεκαηηθή εγγχεζε πνπ λα 

θαιχπηεη ηελ θαηαβιεζείζα αμία ηεο πνζφηεηαο πνπ απνξξίθζεθε. 

 
 

12. ΓΔΙΓΜΑΣΑ – ΓΔΙΓΜΑΣΟΛΗΦΙΑ – ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 

1. Σα δείγκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ δηελέξγεηα ησλ πξνκεζεηψλ ππάγνληαη ζηηο 

παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

α) Δείγκαηα θνξέσλ. 

ηελ θαηεγνξία απηή ππάγνληαη ηα δείγκαηα πνπ απνζηέιινπλ νη θνξείο γηα ηνπο νπνίνπο 

πξννξίδνληαη ηα πξνο πξνκήζεηα πιηθά, βάζεη θαη ησλ νπνίσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε πξνκήζεηα, β) 

Δείγκαηα νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ηελ πεξίπησζε απηή ππάγνληαη ηα δείγκαηα πνπ θαηαζέηνπλ νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο φηαλ απαηηείηαη απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

γ) Δείγκαηα πξνκεζεπηψλ απφ ηα πξνο παξαιαβή ζπκβαηηθά πιηθά. 

ηελ θαηεγνξία απηή ππάγνληαη ηα δείγκαηα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηηο επηηξνπέο παξαιαβήο πξνο 

δεηγκαηηζκφ ησλ πιηθψλ πνπ παξαδίδνπλ νη πξνκεζεπηέο ζε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο 

2. Κάζε δείγκα, αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ, πξέπεη λα είλαη ζε πνζφηεηα ή 

κέγεζνο απφιπηα επαξθέο γηα ηελ ζρεηηθή κεραληθή, ρεκηθή ή καθξνζθνπηθή εμέηαζε ή πξαθηηθή 

δνθηκαζία. 

Η πνζφηεηα ή ην κέγεζνο ησλ δεηγκάησλ κπνξεί λα νξίδνληαη: 

α) Απφ ηελ ππεξεζία πνπ δηελεξγεί ηελ δηαδηθαζία αλάζεζεο, πξνθεηκέλνπ γηα δείγκαηα ησλ θνξέσλ 

(θαηεγνξία α). 

β) ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, πξνθεηκέλνπ γηα δείγκαηα νηθνλνκηθψλ θνξέσλ (θαηεγνξία β ). 

γ) Απφ ηε ζχκβαζε, πξνθεηκέλνπ γηα δείγκαηα ησλ πξνο παξαιαβή ζπκβαηηθψλ πιηθψλ (θαηεγνξία γ 

’). 
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Εθφζνλ ζηε ζρεηηθή ζχκβαζε δελ αλαθέξεηαη ε πνζφηεηα θαη ην κέγεζνο ησλ δεηγκάησλ, ηζρχνπλ νη 

δηαηάμεηο γηα ηηο δεηγκαηνιεςίεο ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο (Γ.Υ.Κ.) ή ηα πξνβιεπφκελα απφ 

εζληθά ή επξσπατθά ή δηεζλή πξφηππα γηα ηε δηελέξγεηα δεηγκαηνιεςίαο. 

3. Σα δείγκαηα φισλ ησλ θαηεγνξηψλ θαηαηίζεληαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, εηο δηπινχλ (δείγκα - αληίδεηγκα) κε εμαίξεζε: 

α) Σα δείγκαηα ησλ θνξέσλ, εθηφο αλ ε ππεξεζία έρεη νξίζεη δηαθνξεηηθά. 

β) Σα δείγκαηα ηα νπνία, ιφγσ ηεο θχζεο ηνπο ή ηεο αμίαο ηνπο, δελ κπνξνχλ λα απνζηαινχλ ή λα 

ππνβιεζνχλ εηο δηπινχλ. 

γ) Σα δείγκαηα πνπ ιακβάλνπλ νη επηηξνπέο παξαιαβήο θαηά ηελ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ πξνο 

παξαιαβή ζπκβαηηθψλ πιηθψλ, ηα νπνία ιακβάλνληαη κελ εηο δηπινχλ, πιελ φκσο, ην έλα απ' απηά 

απνζηέιιεηαη απεπζείαο απφ ηελ επηηξνπή γηα εξγαζηεξηαθή εμέηαζε ή ρξεζηκνπνηείηαη γηα πξαθηηθή 

δνθηκαζία. 

4. Εθφζνλ απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο δελ πξνβιέπεηαη θαηάζεζε δεηγκάησλ, πξνζθνκηδφκελα 

απφ ηνπο πξνκεζεπηέο δείγκαηα δελ γίλνληαη δεθηά. 

5. Σα εγθξηζέληα απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή δείγκαηα (επίζεκα) ηεο θαηεγνξίαο α', ηζρχνπλ γηα ηελ 

εθάζηνηε δηαθήξπμε θαη θαζνξίδνληαη ζαθψο ηα ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο ηα νπνία έρνπλ εγθξηζεί. Σα 

δείγκαηα ηεο θαηεγνξίαο β' πξέπεη λα είλαη, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Αλ απφ ηε 

δηαθήξπμε πξνβιέπεηαη επίζεκν δείγκα, ηφηε ηα δείγκαηα ηεο θαηεγνξίαο β' ζα πξέπεη λα είλαη, 

ζχκθσλα θαη κε ην επίζεκν δείγκα. Σα δείγκαηα ηεο θαηεγνξίαο β ’ αμηνινγνχληαη θαηά ην ζηάδην 

αμηνιφγεζεο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο κε ηξφπν πνπ θαζνξίδεηαη ζαθψο ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

(καθξνζθνπηθφο έιεγρνο, εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο, πξαθηηθή δνθηκαζία ή ζπλδπαζκφο απηψλ). 

6. Εθφζνλ ηα δείγκαηα αλήθνπλ ζε εππαζή ή επηθίλδπλα πιηθά ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα 

αλαθέξεη ηνχην εγγξάθσο επί ηνπ δείγκαηνο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, θαζνξίδνληαο, ζπγρξφλσο, ηνλ 

ηξφπν θχιαμεο θαη ζπληήξεζήο ηνπο. Γηα δείγκαηαηεο θαηεγνξίαο α', θαζψο θαη δείγκαηα απφ ηα πξνο 

παξαιαβή ζπκβαηηθά πιηθά, ηελ παξαπάλσ ππνρξέσζε έρεη ν θνξέαο θαη ν πξφεδξνο 

ηεο επηηξνπήο, αληίζηνηρα. 

7. Εθφζνλ ε πξνκήζεηα ηνπ πιηθνχ γίλεηαη κε βάζε δείγκαηα ηεο θαηεγνξίαο α', νη ελδηαθεξφκελνη 

κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δεηγκάησλ απηψλ θαηά ην δηάζηεκα ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη 

απφ ηελ δηαθήξπμε ή ηελ πξφζθιεζε είηε κε απιή καθξνζθνπηθή εμέηαζε απηνχ απφ ηνπο 

ελδηαθεξνκέλνπο είηε κε ιήςε αληηγξάθνπ ή απεηθφληζεο απηνχ, κε δηθή ηνπο κέξηκλα θαη επζχλε. 

8. Καηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ απφ ην αξκφδην φξγαλν, ηίζεληαη ππφςε ηνπ θαη ηα ζρεηηθά 

δείγκαηα. Εθφζνλ γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ απφ ην αξκφδην φξγαλν είλαη απαξαίηεηε ε 

απνζθξάγηζε ηνπ δείγκαηνο, απηή γίλεηαη ελψπηνλ ππαιιήινπ ηεο ππεξεζίαο ηήξεζεο ησλ δεηγκάησλ, 

κεηά δε ηνλ έιεγρν, γίλεηαη επαλαζθξάγηζε ηνπ δείγκαηνο. Επίζεο, ελψπηνλ ηνπ ππαιιήινπ ηεο 

ππεξεζίαο δεηγκάησλ γίλεηαη, φηαλ απαηηείηαη, ιήςε κέξνπο ηνπ δείγκαηνο. 

9. Η έγθξηζε ησλ δεηγκάησλ θαη αληηδεηγκάησλ γίλεηαη απφ ην αξκφδην γηα ηελ ηερληθή αμηνιφγεζε 

ησλ πξνζθνξψλ φξγαλν σο εμήο: 

- Σσλ δεηγκάησλ πνπ απνζηέιινληαη απφ ηνπο θνξείο γηα ηνπο νπνίνπο πξννξίδνληαη ηα πιηθά, θαηά 

ην ζηάδην έγθξηζεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Αλ θαηά ηελ δηαδηθαζία έγθξηζεο ηξνπνπνηεζνχλ νη 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ην επίζεκν δείγκα δελ ζα ηζρχεη θαηά ην κέξνο ζην νπνίν αλαθέξνληαη νη 

ηξνπνπνηήζεηο. 

- Σσλ δεηγκάησλ πνπ θαηαζέηνπλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

αλάζεζεο, κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο. 

- Σα επίζεκα δείγκαηα παξαιακβάλνληαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

θαηά ην ζηάδην ησλ ειέγρσλ θαη επηζηξέθνληαη κεηά ην πέξαο ηεο παξαιαβήο ησλ πιηθψλ, εθφζνλ, 

ιφγσ ηεο θχζεο ηνπο, δελ θαηαζηξέθνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία ησλ ειέγρσλ. 

 



ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

10. Εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ηε ζχκβαζε, ζηνλ πξνκεζεπηή παξαδίδεηαη, χζηεξα απφ αίηεκά ηνπ, ην 

επίζεκν δείγκα ηνπ θνξέα ή κέξνο απηνχ αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ πιηθνχ, γηα λα ηνπ ρξεζηκεχζεη θαηά 

ηελ θαηαζθεπή ηνπ πιηθνχ. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ην επηζηξέθεη ην αξγφηεξν κε ηελ 

παξάδνζε ηνπ πιηθνχ. 

11. Η επηζηξνθή ησλ δεηγκάησλ γίλεηαη σο εμήο: 

α) ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζηνπο νπνίνπο δελ θαηαθπξψζεθε ή δελ αλαηέζεθε ε πξνκήζεηα, αλ δελ 

θαηαζηξάθεθαλ, κεξηθψο ή νιηθψο, θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ ειέγρσλ, κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο 

απφ ηελ εκεξνκελία ηεο αλαθνίλσζεο ηεο ζρεηηθήο θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο, κε κέξηκλα θαη επζχλε 

ηνχησλ θαη κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκά ηνπο. 

β) ηνπο πξνκεζεπηέο ζηνπο νπνίνπο έγηλε ε θαηαθχξσζε ή αλάζεζε, αλ δελ θαηαζηξάθεθαλ, κεξηθψο 

ή νιηθψο, θαηά ηελ δηαδηθαζία ησλ ειέγρσλ, κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ επηζηξνθή ηνπο απφ 

ηελ επηηξνπή παξαιαβήο θαη εθφζνλ έρεη ζπληειεζζεί ε νξηζηηθή παξαιαβή, κε κέξηκλα θαη επζχλε 

ηνχησλ θαη κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκά ηνπο. 

12. Η αμία ησλ δεηγκάησλ θαη αληηδεηγκάησλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηηο επηηξνπέο παξαιαβήο, βαξχλεη 

ηνπο πξνκεζεπηέο θαη δελ θαηαβάιιεηαη. 

13. Εθφζνλ απφ ηε ζχκβαζε πξνβιέπνληαη θαη εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη, απηνί δηελεξγνχληαη απφ 

δηαπηζηεπκέλα εξγαζηήξηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ Γ.Υ.Κ. ή   

νπνηνπδήπνηε άιινπ εξγαζηεξίνπ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, φπσο απηφο νξηνζεηείηαη απφ ηηο εθάζηνηε 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ θαη ηε κνξθή ηνπ ειέγρνπ. Αλ 

δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ηα αλσηέξσ, νη εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη δηελεξγνχληαη απφ δηαπηζηεπκέλα 

εξγαζηήξηα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Η αλσηέξσ δηαδηθαζία αθνινπζείηαη θαη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ 

εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ ηεο θαη’ έθεζηλ εμέηαζεο. 

14. Σν θφζηνο γηα φιεο ηηο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο πνπ δηελεξγνχληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή. 

 
 

13. ΔΓΓΤΗΜΔΝΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

1. Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί φηαλ θξίλεη ζθφπηκν γηα ζχκβαζε ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο λα 

πξνβιέπεη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη εγγπεκέλε ιεηηνπξγία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πξνκήζεηαο. Ο 

ρξφλνο θαη ην πεξηερφκελν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο πεξηγξάθεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

2. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, ν αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο πξνκήζεηαο Επίζεο, νθείιεη θαηά ην ρξφλν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο λα πξνβαίλεη 

ζηελ πξνβιεπφκελε ζπληήξεζε θαη λα απνθαηαζηήζεη νπνηαδήπνηε βιάβε κε ηξφπν θαη ζε ρξφλν 

πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζηα ινηπά ηεχρε ηεο ζχκβαζεο. 

3. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ ε 

επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο, πξνβαίλεη ζηνλ απαηηνχκελν έιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο 

ηνπ αλαδφρνπ ζηα πξνβιεπφκελα ζηελ ζχκβαζε γηα ηελ εγγπεκέλε ιεηηνπξγία θαζ’ φινλ ηνλ ρξφλν 

ηζρχνο ηεο ηεξψληαο ζρεηηθά πξαθηηθά. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ πξνο ηηο 

ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, επηηξνπή εηζεγείηαη ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο ζχκβαζεο ηελ 

έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ. 

4. Μέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ ιήμε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο ε 

επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηεο 

εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, ζην νπνίν απνθαίλεηαη γηα ηελ ζπκκφξθσζε ηνπ αλαδφρνπ ζηηο απαηηήζεηο 

ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο, νιηθήο ή κεξηθήο, ηνπ αλαδφρνπ, ην ζπιινγηθφ 

φξγαλν κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ νιηθή ή κεξηθή θαηάπησζε ηεο εγγπήζεσο θαιήο ιεηηνπξγίαο πνπ πξν- 

βιέπεηαη ζην άξζξν 71. Σν πξσηφθνιιν εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν. 

 
 



ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

14. ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ 

 
Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο επηιχνληαη απφ ηα αξκφδηα 
δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα. 

 
15. ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΙΑ 

 
Ο αλάδνρνο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη, κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηφηε πνπ 

ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα 

πξνζθνκίζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

Κηιθίο, 22-07-2019 
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