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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Θάσος, 04/05/2022 
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ 
 
 

Παροχή της Υπηρεσίας «Θαλάσσιες μεταφορές οχημάτων 

Δήμου Θάσου 2022-2023» 

 
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 

 
Η  παρούσα  αφορά στην Παροχή της Υπηρεσίας «Θαλάσσιες μεταφορές οχημάτων Δήμου Θάσου 

2022-2023» και συγκεκριμένα των απαιτούμενων μετακινήσεων, από και προς το νησί της Θάσου, 

των οχημάτων, μηχανημάτων και ατόμων του Δήμου Θάσου για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών 

αναγκών του Δήμου Θάσου. 

Ειδικότερα περιλαμβάνει: 

1. Μετακίνηση συρμών για την μεταφορά των απορριμμάτων από το ΣΜΑ Θάσου στους 

χώρους διάθεσης απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων ειδών της Περιφέρειας ΑΜΘ.  

2. Μετακίνηση οχημάτων, μηχανημάτων και ατόμων για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών 

αναγκών του Δήμου Θάσου. 

 

Η παρούσα συντάχθηκε, αφού ελήφθησαν υπόψη  

 

1. Τα στοιχεία μετακίνησης των συρμών  που συγκεντρώθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία του 

Δήμου Θάσου καθώς και οι  μετακινήσεις των λοιπών οχημάτων του Δήμου Θάσου που 
μετακινούνται είτε προς συνεργεία και ΚΤΕΟ εκτός Θάσου , είτε για υπηρεσιακούς λόγους εκτός 
Θάσου 
 
2. Την πρόβλεψη  αριθμού μετακινούμενων ατόμων  που είναι σε αντιστοιχία με τις 
προβλεπόμενες μετακινήσεις των οχημάτων του Δήμου Θάσου 
 
3. Το γεγονός ότι η μεταφορά των οχημάτων αλλά και ατόμων θα γίνεται όλες τις ημέρες της 
εβδομάδας. 
 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει νομίμως αδειοδοτημένο , ασφαλές και στελεχωμένο σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις  οχηματαγωγό  πλοίο δυνάμενο να εκτελεί νομίμως εγκεκριμένες πλόες 

με ένταση ανέμου σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. 

  Β ΒΑ Α ΝΑ Ν ΝΔ Δ ΒΔ 

01 ΛΙΜΕΝΑ - ΚΕΡΑΜΩΤΗ 

ΚΕΡΑΜΩΤΗ - ΘΑΣΟ 

8 6 5 5 6 6 6 7 

 



 

 

Κρίνεται απαραίτητη η εκτέλεση όλες τις ημέρες της εβδομάδος κατ’ ελάχιστο τεσσάρων (4) 

δρομολογίων από Λιμένα προς Κεραμωτή  έως  τη 01.00  μ.μ. και τεσσάρων (4) δρομολογίων από 

Κεραμωτή προς Λιμένα έως τις 04.00 μ.μ. καθημερινά για εξυπηρέτηση των αναγκών του Δήμου 

Θάσου , κατά το χρονικό διάστημα από 20 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους. Στο 

συγκεκριμένο διάστημα πρέπει να δύναται να μεταφέρει καθημερινά έως και πέντε (5) συρμούς 

από Θάσο προς Κεραμωτή και αντίστροφα.  

Για το υπόλοιπο του έτους θα πρέπει να εκτελούνται κατ’ ελάχιστον  δύο  (2) δρομολόγια όλες τις 

ημέρες της εβδομάδος από Λιμένα προς Κεραμωτή και από Κεραμωτή προς Λιμένα. έως τις 04.00 

μ.μ. με δυνατότητα μεταφοράς σε καθημερινή βάση δύο (2) συρμών από Θάσο προς Κεραμωτή και 

αντίστροφα. 

Η τήρηση των ανωτέρω είναι απαιτητή ώστε να είναι εφικτό στα οχήματα του Δήμου Θάσου: 

1. Οι συρμοί να έχουν τον απαιτούμενο χρόνο για να ξεφορτώσουν το φορτίο του στο ΧΥΤΑ κατά 

τις ώρες που μπορούν εκεί να εξυπηρετηθούν    

2. Τα οχήματα να έχουν τον απαιτούμενο χρόνο για να μεταβούν σε συνεργεία ή ΚΤΕΟ κατά τις 

ώρες λειτουργία τους 

3. Τα οχήματα να  έχουν τον απαιτούμενο χρόνο για να μεταβούν σε προγραμματισμένες 

συναντήσεις – συσκέψεις κ.λ.π.  εκτός  Θάσου. 

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να τηρεί την σειρά προτεραιότητας που δημιουργείται κάθε φορά 

λιμάνι. Σε περίπτωση παραχώρησης της σειράς προτεραιότητας κάποιου οχήματος του Δήμου 

Θάσου σε άλλο συναλλασσόμενο του αναδόχου θα επιβάλλονται οι κατά τον νόμο ρήτρες.  

Τα προς μεταφορά οχήματα είναι: 

 α) Συρμός ρυμουλκού και ημιρυμουλκούμενου απορριμματοφόρου συνολικού μήκους 15,50 m 

 β) Απορριμματοφόρο μήκους 9,00 m και  7,00 m 

 γ) Φορτηγό μήκους 8,50 m, 5,50 m και 5,00 m  

 δ)  ΙΧ μήκους 4,00 m και άνω των 4,00 m 

 
Η  εργασία θα εκτελεστεί  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)» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.                                                  

                                                                                                    Συντάχθηκε 

 

                                                                                       Γεωργίτση Παναγιώτα (ΤΕ13 

 
 
 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Θάσος, 04/05/2022 
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ 

 

Παροχή της Υπηρεσίας «Θαλάσσιες μεταφορές οχημάτων 

Δήμου Θάσου 2022-2023» 

 
 

ΕΤΗΣΙΟΣ Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ ΕΤΩΝ 2022-2023 
 
 

 

ΕΤΟΣ 2022 

Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΥΡΜΩΝ  

ΑΠΟ 20-06-2022 ΕΩΣ 30-09-2022 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ / 

ΗΜΕΡΑ/ΣΥΡΜΟ 

Α.. ΘΑΣΟΣ – ΚΕΡΑΜΩΤΗ  

4 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 

Β.  ΚΕΡΑΜΩΤΗ-ΘΑΣΟΣ 

4 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΑΠΟ 20-06 ΕΩΣ 30-

09 

(90 ημέρες) 

 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ/ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ ΑΠΟ 20-06 

ΕΩΣ 30-09 

 

 

 

8 

720  

 

85,50 

61.560,00 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΥΡΜΩΝ  

ΑΠΟ 01-10-2022 ΕΩΣ 31-12-2022 ΚΑΙ ΑΠΟ 01-06-2022 ΕΩΣ 20-06-2022 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ / 

ΗΜΕΡΑ/ ΣΥΡΜΟ 

Α.. ΘΑΣΟΣ – ΚΕΡΑΜΩΤΗ  

2 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 

Β.  ΚΕΡΑΜΩΤΗ-ΘΑΣΟΣ 

2 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ 

01-10-2022 ΕΩΣ 31-12-

2022 ΚΑΙ ΑΠΟ 01-06-

2022 ΕΩΣ 20-06-2022 

(34 ημέρες) 

 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ/ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 

ΣΥΝΟΛΟΜΕ 

ΦΠΑ ΑΠΟ 01-

10-2022 ΕΩΣ 

31-12-2022 

ΚΑΙ ΑΠΟ 01-

06-2022 ΕΩΣ 

20-06-2022 

 

 

 

4 

136  

 

85,50 

11.628,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ / 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ 01-06-2022 ΕΩΣ 31-12-2022 

ΕΙΔΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ/ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 
ΑΠΟ 01-06-2022 
ΕΩΣ 20-06-2022 
 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 

Απορριμματοφόρο μήκους 9,0 m 49,50 6 297,00 

Απορριμματοφόρο μήκους 7,0 m 38,50 

6 

231,00 

Φορτηγό μήκους 8,5 m 47,00 6 282,00 

Φορτηγό μήκους 5,5 m 30,50 

6 

183,00 

Φορτηγό μήκους 5  m 23,00 

6 

138,00 

Ι.Χ. μήκους 4 m 19,00 

60 

1.140,00 

 Ι.Χ. μήκους άνω των 4 m 23,00 

50 

1.150,00 

Επιβάτης 4,50 

140 

630,00 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

4.051,00 

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΙΟΥΝΙΟ ΕΩΣ ΚΑΙ 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ  ΕΩΣ ΤΟΥ  ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 62.289,52 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 14.949,48 ήτοι σύνολο 77.239,00 

 

 

 

 

 



 

 

ΕΤΟΣ 2023 

Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΥΡΜΩΝ  

ΑΠΟ 20-06-2023 ΕΩΣ 30-09-2023 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ / 

ΗΜΕΡΑ/ΣΥΡΜΟ 

Α.. ΘΑΣΟΣ – ΚΕΡΑΜΩΤΗ  

4 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 

Β.  ΚΕΡΑΜΩΤΗ-ΘΑΣΟΣ 

4 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΑΠΟ 20-06 ΕΩΣ 30-

09 

(90 ημέρες) 

 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ/ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ ΑΠΟ 20-06 

ΕΩΣ 30-09 

 

 

 

8 

720  

 

85,50 

61.560,00 

 

 

Β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΥΡΜΩΝ  

ΑΠΟ 01-01-2023 ΕΩΣ 20-06-2023 ΚΑΙ ΑΠΟ 01-10-2023 ΕΩΣ 31-12-2023 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ / 

ΗΜΕΡΑ/ ΣΥΡΜΟ 

Α.. ΘΑΣΟΣ – ΚΕΡΑΜΩΤΗ  

2 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 

Β.  ΚΕΡΑΜΩΤΗ-ΘΑΣΟΣ 

2 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ  

ΑΠΟ 01-01-2023 ΕΩΣ 

20-06-2023 ΚΑΙ ΑΠΟ 01-

10-2023 ΕΩΣ 31-12-2023 

 

(84 ημέρες) 

 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ/ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ  

ΑΠΟ 01-01-

2023 ΕΩΣ 20-

06-2023 ΚΑΙ 

ΑΠΟ 01-10-

2023 ΕΩΣ 31-

12-2023 

 

 

 

4 

336  

 

85,50 

28.728,00 

 



 

 

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ / 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ 01-01-2023 ΕΩΣ 31-12-2023 

ΕΙΔΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ/ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 
ΑΠΟ 01-06-2022 
ΕΩΣ 20-06-2022 
 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 

Απορριμματοφόρο μήκους 9,0 m 49,50 10 495,00 

Απορριμματοφόρο μήκους 7,0 m 38,50 10 385,00 

Φορτηγό μήκους 8,5 m 47,00 10 470,00 

Φορτηγό μήκους 5,5 m 30,50 10 305,00 

Φορτηγό μήκους 5  m 23,00 10 230,00 

Ι.Χ. μήκους 4 m 19,00 100 1.900,00 

 Ι.Χ. μήκους άνω των 4 m 23,00 80 1.840,00 

Επιβάτης 4,50 250 1.125,00 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

6.750,00 

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ  ΕΩΣ ΤΟΥ  ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 78.256,45 € πλέον 

Φ.Π.Α. 24% 18.781,55 ήτοι σύνολο 97.038,00 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022 ΚΑΙ 2023 ΕΩΣ ΤΟΥ  ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 140.545,97 € πλέον 

Φ.Π.Α. 24% 33.731,03 € ήτοι σύνολο με ΦΠΑ 24% 174.277,00 € 

                                                                                             Συντάχθηκε 

 

                                                                                   Γεωργίτση Παναγιώτα (ΤΕ13) 

 
 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Θάσος, 04/05/2022 
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ 
 
 
 

Παροχή της Υπηρεσίας «Θαλάσσιες μεταφορές 

οχημάτων Δήμου Θάσου 2022-2023» 

 
                                           ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Θάσου. Η δαπάνη για την εν 
λόγω σύμβαση βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους  2022 και θα βαρύνει  τον 
προϋπολογισμό του οικονομικού έτους  2023. 

 

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η ανάθεση εργασίας «Θαλάσσιες μεταφορές οχημάτων Δήμου 

Θάσου 2022-2023». Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού 

Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  60610000-7 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στις 

τεχνικές προδιαγραφές της εργασίας 

Θεσμικό πλαίσιο  
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  
τις υποχρεώσεις τους 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 των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους1 . 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν. 

 

1 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 



 

 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται : 

α)  να αποδεικνύουν εγγράφως ότι δύνανται να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες μεταφοράς οχημάτων 

του Δήμου Θάσου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας (1. Αριθμός δρομολόγιων / ημέρα 

κατά τη θερινή και κατά την χειμερινή περίοδο που εκτελούν από Θάσο –Κεραμωτή και από 

Κεραμωτή –Θάσο με οχηματαγωγά πλοία, σύμφωνα με εγκεκριμένο πρόγραμμα δρομολογίων από 

τις αρμόδιες αρχές) 

β) Υπεύθυνη δήλωση ότι θα εξυπηρετούν τις απαιτήσεις της παρούσας για την μεταφορά των 

οχημάτων του Δήμου Θάσου όπως αναλυτικά περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή της 

υπηρεσίας   

γ) να αποδεικνύουν εγγράφως την ικανότητα των οχηματαγωγών πλοίων που διαθέτουν να 

εκτελούν  νομίμως  εγκεκριμένες πλόες με ένταση ανέμου σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή  της 

υπηρεσίας  

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις  του ν. 4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν καθώς και της σχετικής διακήρυξης. 

Τρόπος πληρωμής  
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών, ο εν λόγω τρόπος 
πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων.  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών 
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 
4412/20162, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

 

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  
Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος3 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν:   

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση 
ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη 
σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

 

2 Άρθρο 200 παρ.  5 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του ν. 4782/2021.  

3 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 103 του ν. 4782/2021 



 

 

γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην 
αντικατάστασή τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, 
σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας 
και την παράγραφο 6.2 της παρούσας, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω 
περίπτωση (γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει 
τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016  και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε 
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία, 
που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 
έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας 
συμμόρφωσης. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα 
εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων,  ολική κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το 
σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του 
ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού 
φορέα από δημόσιες συμβάσεις. 

 

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος 
του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής4.  
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 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, 

 
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.  
 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 
ανάδοχο έκπτωτο. 

 

4  Άρθρο 218 του ν.4412/2016  



 

 

Αναπροσαρμογή τιμής  
Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών και σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 2040/13-04-2022 έγγραφο 
του Προέδρου Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: Ψ9Γ5ΟΞΤΒ-ΣΤΕ), η αναθέτουσα αρχή, ήτοι ο Δήμος Θάσου, 
δύναται καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης να προχωράει με την έκδοση σχετικής 
απόφασης σε αναπροσαρμογή των τιμών η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20%. Η 
ανωτέρω αναπροσαρμογή τίθεται σε ισχύ με την κοινοποίηση στον ανάδοχο της σχετικής 
απόφασης. 

 

                                                                                                       Συντάχθηκε 

 

                                                                                                         Γεωργίτση Παναγιώτα (ΤΕ13) 
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