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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια υδραυλικού υλικού για την αντιμετώπιση τυχόν βλαβών και 

κατασκευών που θα παρουσιαστούν στις αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις του Ν.Π. Τα υλικά 

θα χρησιμοποιηθούν, είτε από τον μειοδότη που αναδείχτηκε για την παροχή υδραυλικών εργασιών 

είτε από το Τεχνικό συνεργείο του Δήμου.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Η υλοποίηση της παραπάνω προμήθειας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης προμήθειας 

σε τρίτους με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει της τιμής.  

 

Η παρούσα μελέτη διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3463/2006, του Ν. 3852/2010 και του Ν. 

4412/2016.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για τη συνολική προκηρυχθείσα 

ποσότητα όπως παρουσιάζεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης. 

 

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 4.998,32€ με ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 

15.66610002 με τίτλο «Προμήθεια υδραυλικού υλικού» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. 

Έτους 2023 του Ν.Π. 

 

 

 

 

Θεωρήθηκε  

 

Ο  Πρ/νος Αυτοτελούς Γρ. Λειτουργίας     Η Πρ/νη Δ/νσης  

Πολιτιστικών & Αθλητικών Εγκαταστάσεων    

 

 

Κών/νος Στάππας          Στέλλα Μαλατζή 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

α/α ΕΙΔΟΣ 
    

ΜΟΝΑΔΑ 
ΠΟΣΟΤ. 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΔΑΠΑΝΗ  € 

1 Αυτόματο μπουτόν ντους ΤΜΧ 10 37,60 € 376,00 € 

2 Σπιράλ για καζανάκια 80cm  ΤΜΧ 10 4,50 € 45,00 € 

3 Σπιράλ για καζανάκια 60cm ΤΜΧ 10 4,20 € 42,00 € 

4 Σπιράλ για καζανάκια 40cm ΤΜΧ 20 3,00 € 60,00 € 

5 Μηχανισμός για καζανάκι Ergoplast ΤΜΧ 17 14,50 € 246,50 € 

6 Καζανάκι Ergoplast ΤΜΧ 14 32,80 € 459,20 € 

7 Φλοτερ για καζανάκι  ΤΜΧ 10 3,65 € 36,50 € 

8 Αναμικτική νιπτήρα ΤΜΧ 10 22,00 € 220,00 € 

9 Σκαράκι για νιπτήρα (σουρωτήρι) ΤΜΧ 20 0,60 € 12,00 € 

10 
Σιφόνι νιπτήρα – σπιράλ με δύο ρακόρ 

πλαστικό 
ΤΜΧ 12 3,50 € 42,00 € 

11 Μηχανισμός αέρος ΤΜΧ 12 9,00 € 108,00 € 

12 Μπουτόν αέρος ΤΜΧ 10 2,10 € 21,00 € 

13 Μπαταρία μπανιέρας ΤΜΧ 6 30,00 € 180,00 € 

14 Ηλεκτροβάνα με ένα ρακορ  1 ½’’ ΤΜΧ 4 167,00 € 668,00 € 

15 Εξαεριστικό αυτόματο δικτύου ½’’ ΤΜΧ 10 4,95 € 49,50 € 

16 Χαλκοσωλήνα φ15  (3m) ΤΜΧ 10 12,10 € 121,00 € 

17 Διακόπτης σφαιρικός – βάνα ½’’ ΤΜΧ 10 4,40 € 44,00 € 

18 Βρύση σφαιρική ½’’ ΤΜΧ 10 4,40 € 44,00 € 

19 Σχαράκι 6cm ΤΜΧ 10 2,25 € 22,50 € 

20 Σχαράκι 10cm ΤΜΧ 10 2,50 € 25,00 € 

21 Σχαράκι 12cm ΤΜΧ 10 3,00 € 30,00 € 

22 Καπάκι μικρής λεκάνης ΤΜΧ 12 5,95 € 71,40 € 

23 Καπάκι μεγάλης λεκάνης ΤΜΧ 7 8,30 € 58,10 € 

24 Διακόπτης γωνιακός ½’’Χ ½’’ ΤΜΧ 10 4,40 € 44,00 € 

25 Αυτόματος πληρώσεως ΤΜΧ 3 48,80 € 146,40 € 

26 Ασφαλιστικό μίας ίντσας  ΤΜΧ 5 47,00 € 235,00 € 

27 
Διακόπτης μονοσωλήνιου καλοριφέρ εξωτ. 

Βρόγχου φ16 
ΤΜΧ 6 22,00 € 132,00 € 

28 Ακροφίσια ντουζιέρας  ΤΜΧ 12 4,20 € 50,40 € 

29 Διαστολή ¾’’ ΤΜΧ 12 1,60 € 19,20 € 

30 Μούφα ¾’’ δεξιά ΤΜΧ 12 1,60 € 19,20 € 

31 Μαστός ¾’’ ΤΜΧ 12 1,40 € 16,80 € 



32 Κλέφτης ¾’’ ΤΜΧ 12 7,85 € 94,20 € 

33 Αξονάκι για μηχανισμό μπαταρίας ΤΜΧ 5 2,70 € 13,50 € 

34 Βρύση νιπτήρα τοίχου μονή ΤΜΧ 10 17,50 € 175,00 € 

35 Σιφόνι σπιραλ ΤΜΧ 10 3,75 € 37,50 € 

36 Σπογγοθήκη τοίχου ΤΜΧ 6 11,00 € 66,00 € 

        ΣΥΝΟΛΟ  4.030,90 € 

        ΦΠΑ 24% 967,42 € 

        
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
4.998,32 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεωρήθηκε  

 

Ο  Πρ/νος Αυτοτελούς Γρ. Λειτουργίας     Η Πρ/νη Δ/νσης  

Πολιτιστικών & Αθλητικών Εγκαταστάσεων    

 

 

Κών/νος Στάππας          Στέλλα Μαλατζή 
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Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ  

 

α/α ΕΙΔΟΣ 
    

ΜΟΝΑΔΑ 
ΠΟΣΟΤ. 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΔΑΠΑΝΗ  € 

1 Αυτόματο μπουτόν ντους ΤΜΧ 10   

2 Σπιράλ για καζανάκια 80cm  ΤΜΧ 10   

3 Σπιράλ για καζανάκια 60cm ΤΜΧ 10   

4 Σπιράλ για καζανάκια 40cm ΤΜΧ 20   

5 Μηχανισμός για καζανάκι Ergoplast ΤΜΧ 17   

6 Καζανάκι Ergoplast ΤΜΧ 14   

7 Φλοτερ για καζανάκι  ΤΜΧ 10   

8 Αναμικτική νιπτήρα ΤΜΧ 10   

9 Σκαράκι για νιπτήρα (σουρωτήρι) ΤΜΧ 20   

10 
Σιφόνι νιπτήρα – σπιράλ με δύο ρακόρ 

πλαστικό 
ΤΜΧ 12   

11 Μηχανισμός αέρος ΤΜΧ 12   

12 Μπουτόν αέρος ΤΜΧ 10   

13 Μπαταρία μπανιέρας ΤΜΧ 6   

14 Ηλεκτροβάνα με ένα ρακορ  1 ½’’ ΤΜΧ 4   

15 Εξαεριστικό αυτόματο δικτύου ½’’ ΤΜΧ 10   

16 Χαλκοσωλήνα φ15  (3m) ΤΜΧ 10   

17 Διακόπτης σφαιρικός – βάνα ½’’ ΤΜΧ 10   

18 Βρύση σφαιρική ½’’ ΤΜΧ 10   

19 Σχαράκι 6cm ΤΜΧ 10   

20 Σχαράκι 10cm ΤΜΧ 10   

21 Σχαράκι 12cm ΤΜΧ 10   

22 Καπάκι μικρής λεκάνης ΤΜΧ 12   

23 Καπάκι μεγάλης λεκάνης ΤΜΧ 7   

24 Διακόπτης γωνιακός ½’’Χ ½’’ ΤΜΧ 10   

25 Αυτόματος πληρώσεως ΤΜΧ 3   

26 Ασφαλιστικό μίας ίντσας  ΤΜΧ 5   

27 
Διακόπτης μονοσωλήνιου καλοριφέρ εξωτ. 

Βρόγχου φ16 
ΤΜΧ 6   

28 Ακροφίσια ντουζιέρας  ΤΜΧ 12   

29 Διαστολή ¾’’ ΤΜΧ 12   

30 Μούφα ¾’’ δεξιά ΤΜΧ 12   

31 Μαστός ¾’’ ΤΜΧ 12   

32 Κλέφτης ¾’’ ΤΜΧ 12   

33 Αξονάκι για μηχανισμό μπαταρίας ΤΜΧ 5   



34 Βρύση νιπτήρα τοίχου μονή ΤΜΧ 10   

35 Σιφόνι σπιραλ ΤΜΧ 10   

36 Σπογγοθήκη τοίχου ΤΜΧ 6   

        ΣΥΝΟΛΟ   

        ΦΠΑ 24%  

        
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

 

 

 

Ολογράφως: ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ:………………………………………………………………………… 

ΦΠΑ:………………………………………………………………………………………………………… 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ:…............................................................................................... 

                                                                  

 

Ημερομηνία,……………………………………… 

                                                                           

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ  1ο 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην αντιμετώπιση των δαπανών για την «Προμήθεια 

υδραυλικού υλικού». 

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 4.998,32€ με ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 

15.66610002 με τίτλο «Προμήθεια υδραυλικού υλικού» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. 

Έτους 2023 του Ν.Π. 

 

ΑΡΘΡΟ  2ο 

Τα στοιχεία της σύμβασης κατά σειρά είναι: 

- Γενική συγγραφή υποχρεώσεων  

- Τεχνική Έκθεση 

- Ο  ενδεικτικός προϋπολογισμός 

-Προϋπολογισμός προσφοράς 

 

ΑΡΘΡΟ  3ο 

Η παρούσα μελέτη διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3463/2006, του Ν. 3852/2010 και του Ν. 

4412/2016. 

  

ΑΡΘΡΟ  4ο 

Ο προσφέρων-οικονομικός φορέας κατά την υποβολή της προσφοράς του θα προσκομίσει Υπεύθυνη 

Δήλωση του Ν. 1599/1986 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Αρχή στην οποία θα 

αναγράφεται ότι τηρεί τις υποχρεώσεις του όπως αυτές απορρέουν από το άρθρο 18 παρ.2 του 

Ν.4412/2016 και ότι δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του 

Ν.4412/2016 καθώς και ότι δεν συντρέχουν οι  λόγοι αποκλεισμού όπως αυτοί ορίζονται στα άρθρα 

79 έως 81 του Ν.4412/2016. 

2) Ο μειοδότης-οικονομικός φορέας κατά την υπογραφή της Σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις των 

παρ.2 και 3 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 θα προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά τα οποία 

θα φέρουν ημερομηνία της υπεύθυνης δήλωσης ή προγενέστερη αυτής:  

  

 απόσπασμα ποινικού μητρώου, 

 πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας  

 πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας   

 

ΑΡΘΡΟ  5ο 

Οι τιμές του συμβατικού τιμολογίου  είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της 

προμήθειας και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση. H πληρωμή θα γίνει σε 

διάστημα ενός μήνα από την παράδοση των ειδών στο Ν.Π. 

Η πληρωμή θα γίνει με ένταλμα που θα εκδοθεί  με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας 

μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. 

Το ένταλμα θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 200 του 

Ν.4412/2016 και εφόσον η επιτροπή παραλαβής, δεν διαπίστωσε καμία κακοτεχνία ως προς την 

ποιότητα των υλικών. 

 

ΑΡΘΡΟ  6ο 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, ο ανάδοχος 

υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 



ΑΡΘΡΟ 7ο   

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες σύμφωνα με το 

άρθρα  208 και 209  του Ν.4412/2016 και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση και όχι αργότερα από 

20-11-2018. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες 

σωρευτικές προϋποθέσεις: 

 

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας 

αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας 

αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο 

υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 

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

παράδοσης..Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν 

συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου 

χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. Στην περίπτωση 

παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως 

σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών 

ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου 

παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν. 4412/2016. 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 

λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής 

κηρύσσεται έκπτωτος. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την 

προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που 

προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα..Μετά από κάθε 

προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην 

υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 

ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 

προσκομίστηκε. 

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράτασης θα ακολουθήσουν οι κυρώσεις που προβλέπονται 

στο άρθρο 207 του Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

Τον ανάδοχο θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου φόροι, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν την ημέρα του 

Διαγωνισμού και κάθε άλλη μελλοντική νόμιμη κράτηση.  

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

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 σύμφωνα με το άρθρο 217 παρ.2 του 

Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

1.Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 

απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 

τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 

προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 

τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόμενες κυρώσεις. 

2.Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την 

απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής 

υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) 

ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί 

να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126675
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126675


τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου με 

την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης 

ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν 

παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της 

ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 

3.Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από 

την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να 

καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια του 

προσωπικού που απασχολεί, καθώς και για την πρόληψη ατυχημάτων ή ζημιών σε οποιαδήποτε 

πρόσωπα ή πράγματα και έχει αποκλειστικά τις ευθύνες τόσο τις αστικές όσο και ποινικές για 

σωματικές βλάβες ή ζημιές που τυχόν συμβούν, είτε από δική του υπαιτιότητα είτε από εργαζόμενο σ΄ 

αυτόν εργατοτεχνικό προσωπικό, το οποίο ασφαλίζει στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. Υποχρεούται 

επίσης να τηρεί τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, τις περί προσλήψεων, εργατικών 

ατυχημάτων και όλους εν γένει τους ισχύοντες κανονισμούς. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται σε εφαρμογή του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 χωρίς νέα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης. 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. 

Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της παρ. 4 

του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 , 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. Σε περίπτωση διαδοχικών 

τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών 

τροποποιήσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ  13ο 

Για ότι δεν προβλέφθηκε καθώς και για την επίλυση διαφορών, ισχύουν οι διατάξεις του ν.4412/16 

καθώς και για την επίλυση διαφορών αρμόδια είναι τα ελληνικά δικαστήρια. 

 

ΑΡΘΡΟ  14ο 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα 

από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 105 και 203 του 

Ν.4412/2016. 

 

 

 

Θεωρήθηκε  

 

Ο  Πρ/νος Αυτοτελούς Γρ. Λειτουργίας     Η Πρ/νη Δ/νσης  

Πολιτιστικών & Αθλητικών Εγκαταστάσεων    

 

 

Κών/νος Στάππας          Στέλλα Μαλατζή 

 

 


