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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα αφορά την ανάθεση των εργασιών επισκευής των μεταλλικών κάδων απορριμμάτων του Δήμου Σητείας 

προκειμένου να καταστούν λειτουργικοί και κατάλληλοι για την για την προσωρινή συλλογή των στερέων 

αποβλήτων κατά τρόπο υγειονομικά και περιβαλλοντικά ορθό.  

Ο Δήμος Σητείας διαθέτει 24 παλιούς τροχήλατους μεταλλικούς κάδους απορριμμάτων όγκου 1.100-1.300 λίτρων 

οι οποίοι λόγω της μηχανικής καταπόνησης  και διάβρωσης από υγρά απόβλητα παρουσιάζουν εκτεταμένες φθορές 

οι οποίες τους καθιστούν ακατάλληλους για χρήση. Οι φθορές (στρέβλωση,  διάτρηση κλπ),είναι εκτεταμένες και 

αφορούν όλα τα μέρη του κάδου (σώμα, πυθμένα, καπάκι, σύστημα τροχών) καθιστώντας έτσι απαραίτητες τις  

εργασίες αποκατάστασης ώστε να επανέλθουν οι κάδοι σε λειτουργική κατάσταση και να παραταθεί η διάρκεια 

ζωής τους.  

Η ανακατασκευή και συντήρηση των παλιών μεταλλικών κάδων κρίνεται οικονομικά ως πιο συμφέρουσα λύση για το 

Δήμο από την προμήθεια νέων μεταλλικών κάδων αφενός μεν λόγω του υψηλού κόστους των μεταλλικών κάδων 

απορριμμάτων και αφετέρου διότι αυξάνει το χρόνο ζωής των υφιστάμενων κάδων.   

Οι απαιτούμενες εργασίες επισκευής (συγκολλήσεις και διαμορφώσεις μεταλλικών μερών, βαφές, υδροβολή κλπ) 

απαιτούν την χρήση ειδικού εξοπλισμού από εξειδικευμένους  τεχνίτες το οποίο δεν διαθέτει η Υπηρεσία του 

Δήμου και ως εκ τούτου καθίσταται αναγκαία η ανάθεση της υπηρεσίας Συντήρησης και επισκευής των 

μεταλλικών κάδων απορριμμάτων, σε ιδιωτική επιχείρηση που εξειδικεύεται στο αντικείμενο επισκευής / 

ανακατασκευής κάδων.  

  

Ο αριθμός αναφοράς της ονοματολογίας ( C.P.V.) των ζητούμενων υπηρεσιών είναι:  

C.P.V. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

50514000-1,   «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 

μεταλλικών δοχείων» 

 
 

Η ανάθεση της παραπάνω υπηρεσίας συνάδει με το πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Καθαριότητας καθώς 

σύμφωνα το άρθρο 75 του  Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2001 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 

.όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-7-2010) η Δ/νση περιβάλλοντος & 

Πρασίνου του Δήμου Σητείας είναι η αρμόδια υπηρεσία για την:  

A)   Καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων, η αποκομιδή και διαχείριση των στερεών αποβλήτων που 

παράγονται στην εδαφική του περιφέρεια.  

B) Tη διαχείριση στερεών αποβλήτων, σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής και μεταφοράς για την 

τελική διάθεση και αξιοποίηση αυτών.  
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γ) Για την συλλογή των οικιακών δημοτικών αποβλήτων χρησιμοποιούνται Κυλιόμενοι Κάδοι Οικιακών 

Αποβλήτων (Κ.Κ.Ο.Α)  σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΚΥΑ 114218/1997 οι οποίοι τοποθετούνται σε 

επιλεγμένα  σημεία, από την αρμόδια Υπηρεσία καθαριότητας και ανακύκλωσης του Δήμου.  

 

Σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης το συνολικό κόστος της υπηρεσίας, 

προϋπολογίζεται στο ποσό των 5.952,00€  (4.800,00+ 1.152,00 ΦΠΑ 24%) και θα αντιμετωπιστεί από 

πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2020 και συγκεκριμένα στον ακόλουθο KA: 

  

Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ 

1 20-6265.001 «Συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμμάτων 

 

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:   

 Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 Του  ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

 Του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-06) « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και κοινοτήτων 

 Τις διατάξεις του Ν. 4555/19-7-18 (ΦΕΚ 133/19.07.18 Α΄) πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι.   

 

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προφορά αποκλειστικά 

βάσει της προσφερόμενης τιμής για την συντήρηση και επισκευή του συνόλου των κάδων . 

                                             
Σητεία     24  /   07   / 2020 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 

 

 

Ιωάννης Βιτσεντζάκης 

    (ΤΕ ΓΕΩΠ-Τμ.Γεωργ.Μηχ & Αρδεύσεων) 

 

 

 

Εμμανουήλ Ψυλινάκης  

(ΠΕ Χημικών -Περιβάλλοντος)  
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

(τεμαχιο) 

ΕΝΔ. ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΑΞΙΑ(€) 

1 

Συντήρηση και επισκευή μεταλλικών κάδων 

απορριμμάτων 24 200,00 4.800,00 

   ΦΠΑ 24% 1.152,00 

   ΣΥΝΟΛΟ 5.952,00 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

1. Πλήρης αντικατάσταση πυθμένα με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα 2mm (ταψί) με 

συγκόλληση στα περιμετρικά μη διαβρωμένα τοιχώματα του κάδου. 

2. Τοποθέτηση απορροής στον πυθμένα και πλαστικής τάπας καθαρισμού. 

3. Καλιμπράρισμα βάσεων στήριξης καπακιού. 

4. Τοποθέτηση καινούργιου καπακιού διπλού τοιχώματος και σωλήνας Φ16 αλουμινίου 

για συναρμογή με το σώμα του κάδου. 

5. Επισκευή και καλιμπράρισμα βάσης έδρασης των τροχών. 

6. Επισκευή και φινίρισμα τροχών. 

7. Υδροβολή για πλήρη καθαρισμό του κάδου από προσκολλημένα αντικείμενα ή σκουριά. 

8. Προστασία των σημείων συγκόλλησης με υψηλής ποιότητας αντισκωριακή προστασία. 

9. Βαφή με αστάρι ολόκληρου του κάδου. 

10. Βαφή με σφυρήλατο σκληρό μεταλλικό χρώμα ολόκληρου του κάδου. 

11. Τοποθέτηση οδικής σήμανσης κάδων με ανακλαστήρες. 

12. Σήμανση με το κείμενο: ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2020 

13. Οι προς επισκευή κάδοι θα παραληφθούν από την έδρα του Δήμου και αφού 

επισκευασθούν θα παραδοθούν επίσης στην έδρα του Δήμου Σητείας με έξοδα του 

αναδόχου 

14.  Ο επισκευασμένοι κάδοι θα είναι συναρμολογημένοι και  κατάλληλοι για ασφαλή και 

υγιεινή απόθεση ανακυκλώσιμων οικιακών, εμπορικών και βιομηχανικών απορριμμάτων 

15. Οι επισκευασμένοι κάδοι θα είναι κατάλληλοι για μηχανική αυτοματοποιημένη 

αποκομιδή απορριμμάτων για όλους τους τύπους των απορριμματοφόρων οχημάτων.   
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Αντικείμενο και ανάθεση της υπηρεσίας  

Αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι οι εργασίες Συντήρησης & Επισκευής (24) Μεταλλικών Κάδων 

Απορριμμάτων (όγκου 1.100-1.300 λίτρων) για τις ανάγκες της  Υπηρεσίας Καθαριότητας και 

ανακύκλωσης  όπως περιγράφονται στην παρούσα μελέτη.  

Η ανάθεση και εκτέλεση της υπηρεσίας διέπεται από τις κάτωθι διατάξεις: 

1. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/EE και 2014/25/ΕΕ)» 

2. Του Ν.4605/2019 (Α'52/1-4-2019) "Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 

(EE) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 

σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που 

δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και 

αποκάλυψη τους (EEL 157 της15.6.2016)- 

3. Του ν. 4608/2019 (Α'66) "Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών 

Επενδύσεων και άλλες διατάξεις" 

4. Του ν. 4609/2019 (Α' 67) "Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, 

Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις" 

5. Του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

6. Του ν. 3463/2006 (φΕΚ 114/Α/8-6-06) « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και κοινοτήτων 

7. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

8. Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 

π.δ. 318/1992 (ΑΊ61) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

9. Του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...», 

10. Του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις", 

11. Του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

12. Του ν.2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις" και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
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13. Της Απόφασης Υπ. οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.5.17 (ΦΕΚ 1781 Β723-05-2017) 

«Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης 

14. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 194/A') «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

15. Τις διατάξεις των άρθρων 203 και 206 του Ν. 4555/19-7-18 (ΦΕΚ 133/19.07.18 Α') 

πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I. 

 

 

Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος, τρόπος και τόπος παράδοσης υλικών 

Μετά την έκδοση της Απόφασης απευθείας ανάθεσης, ο ανάδοχος θα κληθεί από το Δήμο για την υπογραφή του 

σχετικού συμφωνητικού εντός 20 ημερών.  

Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει την σχετική σύμβαση 

κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν.                                   

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως το χρονικό διάστημα 30 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής του 

σχετικού συμφωνητικού.  

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τους επισκευασμένους κάδους εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος 

στη έδρα του Δήμου Σητείας.   

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού 

χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.  

 

 

Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή του αναδόχου  θα γίνει συνολικά μετά την παράδοση των επισκευασμένων κάδων στο Δήμο 

Σητείας.     

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της σύμβασης είναι 5.952,00 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ 24%, και 

συμπεριλαμβάνει και πιθανές απρόβλεπτες δαπάνες.  

Η συμβατική αμοιβή του Αναδόχου περιλαμβάνει το ΦΠΑ καθώς και όλες τις δαπάνες (όπως πρόσθετα 

ειδικά τέλη)  και γενικά έξοδα και κάθε δαπάνη μη ρητά κατονομαζόμενη.  

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

H κάλυψη της παρούσας δαπάνης θα γινεί σε βάρος του ακόλουθου ΚΑ προϋπολογισμού έτους 2020:  

Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ 

1 20-6265.001 Συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμμάτων 

 

Υποχρεώσεις αναδόχου 

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι: 

α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από 

τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση 

των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 

αρμοδιότητάς τους   

β) δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης 

γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

δ) Οι προς επισκευή κάδοι θα παραληφθούν από την έδρα του Δήμου και αφού επισκευασθούν θα παραδοθούν 

επίσης στην έδρα του Δήμου Σητείας με έξοδα του αναδόχου. 

ε) Ο επισκευασμένοι κάδοι θα είναι συναρμολογημένοι και έτοιμοι προς χρήση.    

Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ρητά και αμετάκλητα να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές θα 
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προσδιορίζονται στη σύμβαση με επιδεξιότητα, επιμέλεια και επαγγελματική κρίση, και αναλαμβάνει όλες 

τις ευθύνες που απορρέουν από τη Σύμβαση. 

 

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

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

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

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: α) στην περίπτωση που δεν προσέλθει εντός της προβλεπόμενης 

στην ειδική πρόσκληση ημερομηνία για την υπογραφή του συμφωνητικού,  β) αν δεν εκπληρώσει τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι 

σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και γ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία 

εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

2. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών 

ακολουθείται η διαδικασία της παρ.2 του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016 και επιβάλλονται αθροιστικά οι 

κυρώσεις της  παρ.4 του ίδιου άρθρου του Ν. 4412/2016 

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

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

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 σύμφωνα με το ΄άρθρο 204 του Ν.4412/2016.  

 

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης 

Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις να υποβάλει 

προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε 

ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής 

απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

 

 

Ποινικές Ρητές 

 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 (άρθρο 218 του Ν. 4412/2016) 

 

 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών. 

1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 

συγκροτείται, σύμφωνα με την «παράγραφο 3»  του άρθρου 221 ΤΟΥ ν.4412/16. 

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 

σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 

3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και 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/και 

παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 
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4.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/και 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/και παραδοτέων της 

σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

απόφαση. 

5.Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, 

η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 

ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή 

του, 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 αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της 

επιτροπής που πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω 

επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και 

συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.  

 

Απόρριψη παραδοτέου – αντικατάσταση 

1.Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών με έκπτωση επί 

της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των 

υπηρεσιών, ώστε να είναι σύμφωνες 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 ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 

4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

2.Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 

τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 
Σητεία     24  /   07   / 2020 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 

 

 

Ιωάννης Βιτσεντζάκης 

    (ΤΕ ΓΕΩΠ-Τμ.Γεωργ.Μηχ & Αρδεύσεων) 

 

 

 

Εμμανουήλ Ψυλινάκης  

(ΠΕ Χημικών -Περιβάλλοντος)  

 


