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                                      ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
 
                     Βαθμός Προτ.: «Κοινός»  
                     Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές»  

 
       Αχαρνές, 12/04/2022      

       Αριθμ. πρωτ.: 34407 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
Στις Αχαρνές σήμερα 12 του μηνός Απριλίου, του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο 

Δημοτικό Κατάστημα, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

1. ο κος Σπυρίδων Βρεττός, με την ιδιότητα του Δημάρχου, που θα αποκαλείται εφεξής 

«Προμηθευόμενος» και 

2. ο κος Πέτρος Κατσόγιαννος, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «ΤΕΪΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 

Ε.Π.Ε.» (Α.Φ.Μ.: 997833322, Δ.Ο.Υ.: Αγίων Αναργύρων και έδρα επί της οδού Λ. Καραμανλή 208 – 

13678 Αχαρνές), σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 1697372.2476794/23-12-2021 ανακοίνωση 

εκπροσώπησης της Υπηρεσίας Γ.Ε.Μ.Η., του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, 

κάτοχος του με αριθμ. ΑΙ 589729/02-05-2011/Τ.Α. Νέας Μάκρης Αττικής/Δελτίου Αστυνομικής 

Ταυτότητας, που θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα «Προμηθευτής», συμφώνησαν και 

συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την ιδιότητα που παρίσταται, έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

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

2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

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

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη» (Α' 87), 

4. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (Α΄ 133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής 

και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον 

εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α – Ρυθμίσεις για την 

αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή 

ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ»  





5. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006, ‘’Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων” και ιδιαιτέρως του άρθρου 158 

“Δαπάνες”. 

6. Την με αρ. 150/2021 μελέτη του Τμήματος Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

7. Το με αρ. πρωτ. 43632/21-10-2021 αίτημα του Τμήματος Συντήρησης Έργων και Κατασκευής Έργων 

με Αυτεπιστασία, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που αφορά στην ανάγκη της προμήθειας  

χρωμάτων, χρωμάτων διαγραμμίσεων και συναφών υλικών. 

8. Το με αρ. πρωτ. 43825/22-10-2021 τεκμηριωμένο αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών προς τη 

Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών, για έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. 

9. Την με αρ. 1544 και με αρ. πρωτ. 44245/25-10-2021 απόφαση Δημάρχου, που αφορά στην με αρ. Α-

940/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: ΨΘΣΗΩΨ8-Ζ2Ζ) για τη διάθεση πίστωσης ποσού 

24.990,46 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %, σε βάρος του Κ.Α. 30-6662.001, προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2021. 

10. Την με αρ. 1545 και με αρ. πρωτ. 44260/25-10-2021 απόφαση Δημάρχου, που αφορά στην με αρ. Α-

941/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: 6ΖΜΓΩΨ8-3ΛΣ) για τη διάθεση πίστωσης ποσού 

24.999,02 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %, σε βάρος του Κ.Α. 30-6699.013, προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2021. 

11. Την με αρ. 537/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην έγκριση της ανωτέρω 

μελέτης και στη σύνταξη των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την ανωτέρω προμήθεια. 

12. Την με αρ. πρωτ. 48494/15-11-2021 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC009549184). 

13. Την με αρ. πρωτ. 49315/16-11-2021 προκήρυξη (ΑΔΑ: 671ΟΩΨ8-ΜΣΡ). 

14. Το από 17/11/2021 αποδεικτικό τοιχοκόλλησης της προκήρυξης. 

15. Το με αρ. 12889/18-11-2021 φύλλο της εφημερίδας «Γενική Δημοπρασιών». 

16. Το με αριθμ. 14505/18-11-2021 φύλλο της εφημερίδας «Ηχώ των Δημοπρασιών». 

17. Το με αριθμ. 4614/18-11-2021 φύλλο της εφημερίδας «Συνείδηση». 

18. Το με αριθμ. 1233/20-11-2021 φύλλο της εφημερίδας «Χτύπος». 

19. Την με αριθμ. πρωτ. 50286/19-11-2021 πρόσκληση προς την επιτροπή αποσφράγισης & αξιολόγησης 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών. 

20. Την οικονομική προσφορά της εταιρείας «ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ Α.Ε.». 

21. Την οικονομική προσφορά του κ. ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ. 

22. Την οικονομική προσφορά της εταιρείας «ΒΑΝΟΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.». 

23. Την οικονομική προσφορά της εταιρείας «ΤΕΪΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.». 

24. Την οικονομική προσφορά της εταιρείας «ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.». 

25. Το με αρ. πρωτ. 60294/14-12-2021 πρακτικό της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και 

Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών 

υπηρεσιών του Δήμου. 





26. Την με αρ. 647/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην επικύρωση του ανωτέρω 

πρακτικού και στην ανάδειξη της εταιρείας «ΤΕΪΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.» ως 

προσωρινής αναδόχου του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια χρωμάτων, χρωμάτων 

διαγραμμίσεων και συναφών υλικών. 

27. Την με αρ. πρωτ. 488/04-01-2022 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης προς την 

εταιρεία  «ΤΕΪΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.». 

28. Τον με αρ. πρωτ. 3031/13-01-2022 φάκελο υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας 

«ΤΕΪΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.». 

29. Το με αρ. πρωτ. 3936/17-01-2022 πρακτικό της επιτροπής αποσφράγισης, διενέργειας και 

αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών 

υπηρεσιών. 

30. Την με αρ. 7/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην ανάθεση των ομάδων «Α» 

και «Β» του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια χρωμάτων, χρωμάτων διαγραμμίσεων και 

συναφών υλικών, στην εταιρεία «ΤΕΪΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.». 

31. Την με αριθμ. πρωτ. 25726/18-03-2022 πρόσκληση υπογραφής σύμβασης προς την εταιρεία 

«ΤΕΪΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.». 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 
Στο δεύτερο των συμβαλλομένων «Προμηθευτή», τις ομάδες «Α» και «Β» της προμήθειας χρωμάτων, 

χρωμάτων διαγραμμίσεων και συναφών υλικών, συνολικού ποσού 33.198,77 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

24 % και αναλυτικά ως εξής: 

ΟΜΑΔΑ «A»: Χρώματα διαγραμμίσεων οδών  (Κ.Α. 30-6662.001) 

Α/ 
Α Περιγραφή Είδους     Μον.  

   Μέτρ. Ποσ. Τιμή 
Μον. Σύνολο 

1 Χρώμα διαγραμμίσεων κίτρινο, Αντιολισθητικό, 
ανακλαστικό διαλύτου (20 λίτρων). Τμχ. 70 42,00 2.940,00 

2 Χρώμα διαγραμμίσεων λευκό,  Αντιολισθητικό, 
ανακλαστικό διαλύτου,  (20 λίτρων). Τμχ. 242 

37,50 
9.075,00 

3 Διαλυτικό  νίτρου χρωμάτων διαγραμμίσεων (όπου 
απαιτείται γρήγορο στέγνωμα), 4 λίτρων. Τμχ. 92 

7,00 
644,00 

Μερικό σύνολο ομάδας «Α»: 12.659,00 

Φ.Π.Α. 24 %: 3.038,16 

Γενικό σύνολο ομάδας «Α»: 15.697,16 

Ομάδα «B»: Πάσης φύσεως χρώματα και συναφή υλικά (Κ.Α. 30-6699.013) 

Α/ 
Α Περιγραφή Είδους     Μον.  

   Μέτρ. Ποσ. Τιμή 
Μον. Σύνολο 

1 Χρώμα πλαστικό  Eπαγγελματικό,  9 λίτρων. Τμχ. 700 11,00 7.700,00 





 
 

 

 

 

 

Άρθρο 1ο: Συνοπτική Περιγραφή φυσικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια χρωμάτων, χρωμάτων διαγραμμίσεων και συναφών υλικών. 

Άρθρο 2ο: Διάρκεια Σύμβασης 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες, από την επομένη της υπογραφής της.  

Άρθρο 3ο: Τροποποίηση Σύμβασης 

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 άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

Άρθρο 4ο: Οικονομικό Αντάλλαγμα – Κρατήσεις  

Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 33.198,77 € πλέον του 
αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι 6.425,57 €, όπως καθορίστηκε από την οικονομική προσφορά του αναδόχου και θα 
βαρύνει τους κωδικούς 30-6662.001 και 30-6699.013. Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται μέσα σε διάστημα 
τριάντα (30) ημερών από την παράδοση του προϊόντος και του δελτίου αποστολής του Αναδόχου. 

2 Ντουκόχρωμα  Yψηλής αντοχής στης καιρικές 
συνθήκες σε 24 αποχρώσεις, 0,75 λίτρου. Τμχ. 330 3,30 1.089,00 

3 Διαλυτικό χρωμάτων καθαρό, όχι ανακυκλωμένο, 4 
λίτρων. Τμχ. 320 7,00 2.240,00 

4 Πινέλο  1 1/2 "  Ημίδιπλο. Τμχ. 30 1,20 36,00 

5 Πινέλο   2 " Διπλό με ημίδιπλο. Τμχ. 30,00 1,40 42,00 

6 Κονταροπίνελο  2 1/2"  Διπλό. Τμχ. 30,00 2,00 60,00 

7 Ρολλό   18 cm από μαλλί. (  ΟΧΙ Αφρώδες- κανονικό 
ρολό). Τμχ. 120,00 4,00 480,00 

8 Ρολλό  10 cm από μαλλί (  ΟΧΙ Αφρώδες- κανονικό 
ρολό). Τμχ. 50,00 1,20 60,00 

9 Ακρυλικός Στόκος έτοιμος, 0,5 κιλών. Τμχ. 50,00 1,00 50,00 

10 Εποξειδικό Χρώμα 2 συστατικών για συντριβάνια,  3,5 
λίτρων. Τμχ. 45,00 26,00 1.170,00 

11 Βασικά Πλαστικού Βασικές αποχρώσεις, 1 λίτρο. Τμχ. 400,00 2,70 1.080,00 

12 Σιλικόνη λευκή ή διαφανής υψηλής αντοχής,  280 ml.  Τμχ. 67,00 1,60 107,20 

Μερικό σύνολο ομάδας «Β»: 14.114,20 

Φ.Π.Α. 24 % : 3.387,41 

Γενικό σύνολο ομάδας «Β»: 17.501,60 

Μερικό σύνολο ομάδων «Α» + «Β»: 26.773,20 

Φ.Π.Α. 24 %: 6.425,57 

Γενικό σύνολο ομάδων «Α» + «Β»: 33.198,77 





Το οικονομικό αντάλλαγμα καταβάλλεται στον ανάδοχο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5.1 της 
Διακήρυξης. 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ,ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Άρθρο 5ο: Όροι εκτέλεσης της σύμβασης –Σειρά ισχύος συμβατικών τευχών 

Ο ανάδοχος δηλώνει ότι τα ανωτέρω τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνει την υπόψη προμήθεια, αντί 
του παραπάνω ποσού σύμφωνα με τη Διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη. 

Επίσης δηλώνει ότι θα εφαρμόσει πιστά τους όρους της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις 
υποδείξεις του Τμήματος Σύνταξης Μελετών και Τευχών Δημοπράτησης του Δήμου και θα ληφθούν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της 
νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. 

Η παρούσα σύμβαση εκτελείται σύμφωνα με τους όρους της παρούσης και των συμβατικών τευχών που έχουν 
την κάτωθι σειρά ισχύος: 

1.Σύμβαση  

2.Διακήρυξη 

3.Οικονομική Προσφορά (ΟΠ)  

4.Τεχνική Προσφορά (ΤΠ) 

5.Μελέτη (150/2021) 

Τα ως άνω τεύχη θεωρούνται αλληλοσυμπληρούμενα. Σε περίπτωση, όμως, που περιλαμβάνονται σε αυτά 
αντιτιθέμενοι μεταξύ τους όροι και διατυπώσεις κατισχύουν τα αναφερόμενα στο τεύχος με την υψηλότερη 
προτεραιότητα. Σε κάθε περίπτωση όμως, κατά την διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας και των συναφών 
παρεχόμενων υπηρεσιών , θα υπερισχύει η Σύμβαση, όπως θα υπογραφεί μετά την έγκριση του αποτελέσματος 
του διαγωνισμού. 

Άρθρο 6ο: Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 

Ο ανάδοχος, κατέθεσε στον Δήμο Αχαρνών (σύμφωνα με το άρθρο 4.1 της διακήρυξης) την υπ’αρ. 8002047856 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης έκδοσης Τράπεζας Eurobank Α.Ε. η οποία καλύπτει ποσοστό 4% της 
συνολικής τιμής κατακύρωσης χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι (1.070,93 €) . 

Άρθρο 7ο: Παραλαβή Υλικών 

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται 
σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως 
άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και 
εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με   
μακροσκοπικό έλεγχο  – πρακτική δοκιμασία. 

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με μεταφορικά μέσα του «Προμηθευτή», μετά από έγγραφη εντολή 
παραγγελίας του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου και ο τόπος παράδοσης θα είναι το Δημαρχιακό Μέγαρο 
Αχαρνών. Η παράδοση των ειδών μπορεί να είναι συνολική ή τμηματική ανάλογα με τις ανάγκες τις 
υπηρεσίας,  χωρίς  καμία  πρόσθετη  επιβάρυνση. Η παραλαβή των ειδών πραγματοποιείται από τριμελή 
επιτροπή παραλαβής προμηθειών, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και η οποία 
συντάσσει το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής. 

Άρθρο 8ο: Κήρυξη Αναδόχου ως έκπτωτου 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 
αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου 
(Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής): 

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, 

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή δεν 
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από 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. 4412/20161 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, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

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

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 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) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί 
τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το 
ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που είχε λάβει 
μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν 
αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν 
προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από τρίτο οικονομικό φορέα είτε με 
διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον 
υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 
προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με 
τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν. 

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο 
οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο 
οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός φορέας. 

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα αρχή από 
την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01.  

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και την κοινοποίηση 
της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών που δεν προσκομίστηκαν 
προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την είσπραξη του διαφέροντος 
από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων 
Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής. 

Άρθρο 9ο – Υπεργολαβία 

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης 
τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 

                                                           
 





του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

Άρθρο 10ο –Επίλυση Διαφορών -Δωσιδικία 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της 
Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του 
άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται 
υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Η παρούσα σύμβαση - απαίτηση δεν ενεχυριάζεται ούτε εκχωρείται. 

Η παρούσα συντάσσεται σε ένα (1) πρωτότυπο και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για τον «Προμηθευόμενο»       Για τον «Προμηθευτή» 
                 Ο Δήμαρχος Αχαρνών 

 

 

        Σπυρίδων Βρεττός                Πέτρος Κατσόγιαννος 
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