ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Αριθ. Τεύχ. Τεχν. Προδιαγραφών: 6/2017
Αριθμ. Πρωτ.:37100 /1-11-2017

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ IOANNIS FOTIADIS

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟΥ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΤΟΣ
2017-2018»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 60.859,20€

Περιεχόμενα:
1. Τεχνική Περιγραφή
2. Τεχνική Έκθεση
3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
4. Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια αντιπαγετικού
αλατιού για το χειμερινό έτος 20172018»

Αριθ. Τεύχ. Τεχν. Προδιαγραφών: 6/2017
Αριθμ. Πρωτ.:37100 /1-11-2017

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών αφορά την προμήθεια αντιπαγετικού
αλατιού, κατάλληλου για τον αποχιονισμό και την αποκατάσταση βατότητας του
επαρχιακού και δημοτικού δικτύου του Δήμου Λαγκαδά ενόψει της χειμερινής
περιόδου 2017-2018.
Το αλάτι θα πρέπει να συμμορφώνεται στις προδιαγραφές που έχει ορίσει το ΥΠΕΚΑ.
Η προμήθεια ακατέργαστου αλατιού αποχιονισμού έχει αριθμό ταξινόμησης
CPV: 34927100-2 Αντιπαγετικό αλάτι.
Πηγή Χρηματοδότησης : ΣΑΤΑ Πολιτικής Προστασίας

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΙΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΧ/ΚΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝ. &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ με Δ’ β.

ΤΣΕΛΕΚΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ με
Α΄ β.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΟΪΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια αντιπαγετικού
αλατιού για το χειμερινό έτος 20172018»

Αριθ. Τεύχ. Τεχν. Προδιαγραφών: 6/2017
Αριθμ. Πρωτ.:37100 /1-11-2017

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια ακατέργαστου αλατιού αποχιονισμού
για το χειμερινό έτος 2017-2018.
Το αλάτι θα πρέπει να ακολουθεί τις παρακάτω προδιαγραφές:
- υψηλή περιεκτικότητα σε NaCl (NaCl> 99% επί ξηρού δείγματος) και
- ειδική κοκκομετρία (1mm<d<5mm σε ποσοστό 80 %)
Ενώ, η απαιτούμενη ποσότητα αυτού φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.
Πίνακας. Απαιτούμενη ποσότητα αλατιού αποχιονισμού
Α/Α Είδος προμήθειας
1
Χύμα ακατέργαστο αλάτι αποχιονισμού
Συσκευασμένο ακατέργαστο αλάτι αποχιονισμού
2
(σακούλα 30 κιλών)

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΙΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΧ/ΚΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝ. &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ με Δ’ β.

ΤΣΕΛΕΚΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ με
Α΄ β.

Ποσότητα
800 τν
400
σακούλες

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΟΪΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια αντιπαγετικού
αλατιού για το χειμερινό έτος 20172018»

Αριθ. Τεύχ. Τεχν. Προδιαγραφών: 6/2017
Αριθμ. Πρωτ.:37100 /1-11-2017

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α
1

2

Είδος προμήθειας
Χύμα
ακατέργαστο
αλάτι αποχιονισμού
Συσκευασμένο
ακατέργαστο
αλάτι
αποχιονι-σμού
(σακούλα 30 κιλών)

Μονάδα

Ποσότητα
2017 2018

Αξία (€)

Τιμή μονάδας
(€)

2017

2018

Τόνοι

300

500

60,00

18.000,00

30.000,00

Τόνοι

3

9

90,00

270,00

810,00

Συνολική αξία
ΦΠΑ 24%
Συνολική αξία με ΦΠΑ
Τελική αξία

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΙΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΧ/ΚΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝ. &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ με Δ’ β.

ΤΣΕΛΕΚΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ με
Α΄ β.

18.270,00
30.810,00
4.384,80
7.394,40
22.654,80
38.204,40
60.859,20

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΟΪΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια αντιπαγετικού
αλατιού για το χειμερινό έτος 20172018»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Αριθ. Τεύχ. Τεχν. Προδιαγραφών: 6/2017
Αριθμ. Πρωτ.:37100 /1-11-2017

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1. Αντικείμενο
Το αντικείμενο του παρόντος τεύχους τεχνικών προδιαγραφών αφορά στην προμήθεια
αντιπαγετικού αλατιού με στόχο τον αποχιονισμό και την αποκατάσταση βατότητας
στο επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο του Δήμου Λαγκαδά για το χειμερινό έτος
2017-2018.
Άρθρο 2. Ισχύουσες διατάξεις
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
-

Του Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”

-

Του Ν. 3643/2006 “Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων”

-

Του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απόκεντρωμένης Διοικησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης”
Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α' 173) “Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη
Δημοσίων Συμβάσεων, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 377 του Ν. 4412/2016”
Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/9-5-2013) Επείγονται μέτρα εφαρμογής των Ν.
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 377 του
Ν. 4412/2016
Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α/28-6-2014) Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 377 του Ν. 4412/2016

-

-

-

Και όλων των διατάξεων όπως ισχύουν.

Άρθρο 3. Τεύχη δημοπράτησης
Τα τεύχη δημοπράτησης, που αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας είναι
κατά σειρά ισχύος τα κατωτέρω:
1.
2.
3.
4.
5.

Διακήρυξη
Συγγραφή Υποχρεώσεων
Τεχνική Περιγραφή
Τεχνική Έκθεση
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Άρθρο 4. Περιεχόμενα προσφορών
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και από κάθε άλλο
έγγραφο που κρίνεται απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών.
Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή παρουσιάζουν ασαφή- ελλιπή
τεχνικά στοιχεία θα απορρίπτονται.
Άρθρο 5. Ειδικές υποχρεώσεις αναδόχου



Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές του
παρόντος.
Οι προσφερόμενες τιμές των υποψήφιων προμηθευτών δεν πρέπει να υπερβαίνουν
τις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Άρθρο 6. Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ειδών.
Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος, ο ανάδοχος της προμήθειας θα
κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.
Άρθρο 7. Χρόνος, τόπος και τρόπος παράδοσης
Το αλάτι θα παραδοθεί στις αποθήκες του Δήμου Λαγκαδά εντός 24 ωρών από
την έγγραφη η προφορική εντολή της υπηρεσίας.
Η προμήθεια δύναται να γίνει τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες, από την έναρξη
της σύμβασης έως και τη λήξη της χειμερινής περιόδου (31/3/2018). Ο ανάδοχος
οφείλει να ανταποκριθεί στο σύνολο των ποσοτήτων που θα του ζητηθούν, ενώ θα
υπάρχει η δέσμευση να υπάρχει πάντα παρακαταθήκη.
Άρθρο 8. Ολοκλήρωση εκτέλεση της σύμβασης
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) 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.

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά 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 αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα
προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
Άρθρο 9. Φόροι – τέλη – κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και
κρατήσεις.
Άρθρο 10. Εγγυήσεις
α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: Οι πρσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού
μαζί με την προσφορά να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Το
ύψος της Εγγυητικής επιστολής συμμετοχής θα πρέπει να καλύπτει το 2% της
προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, δηλαδή το ποσό των 981,60 (€).
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων
που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον 30 ημέρες επιπλέον από
τον χρόνο ισχύος της προσφοράς τους.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί πριν τη λήξη της προσφοράς να ζητά από τον
προσφέροντα να παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης
συμμετοχής. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση
της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς
προσφέροντες μετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση
απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την
έκδοση απόφασης επ' αυτών και
γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο,
σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α' 52), εφόσον απαιτείται.
β) Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης: Το ύψος της εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
Οι παραπάνω εγγυήσεις θα είναι σύμφωνες με το άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 11. Πλημμελής προμήθεια
Εάν κατά την παραλαβή και τη λειτουργία των υλικών, αυτά δεν πληρούν τους όρους
της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται
να τα αντικαταστήσει ή να τα βελτιώσει.
Άρθρο 12. Κυρώσεις αναδόχου
1. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού
χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με
το άρθρο 209, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας
που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
2. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα
παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα
επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το
πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
3. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση
παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου
οργάνου,
4. ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος
που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το
οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος
φόρτωσης παράδοσης.
5. Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά
τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της
προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού
χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά
ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.
6. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με
παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση
ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το
απαιτούμενο ποσό.
Άρθρο 13. Έκπτωση αναδόχου
1. 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 της παραγράφου 5 του άρθρου 105,
β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε
ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα

στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με
όσα προβλέπονται στο άρθρο 206,
γ) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών: αα) 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
ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης,
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
2. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής
υπηρεσιών κατά την περίπτωση γ ́ της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή
κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του
άρθρου αυτού 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. Στην
απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την
ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που
οδήγησαν σε αυτήν.
3. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση
ή την σύμβαση όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή
αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) 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 αρμοδίου 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 προκαταβολής. Ο
υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής
από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης 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.

Άρθρο 14. Ανωτέρα βία
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, όπως ορίζεται από το άρθρο 204 του ν. 4412/2016.
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