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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η  

 

 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προμήθεια «Αναμνηστικών δώρων, απονομές πλακετών, 

ανθοδέσμες κλπ» για τις πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις και δράσεις που θα 

πραγματοποιήσει το Ν.Π. κατά τη διάρκεια του έτους.  

 

Ενδεικτικά θα πραγματοποιηθούν: 

- Απονομές μεταλλίων και διπλωμάτων στις κολυμβητικές και γυμναστικές επιδείξεις του Ν.Π.  

- Απονομές πλακετών σε φιλανθρωπικούς αγώνες ποδοσφαίρου και στο ποδηλατικό γύρο που 

διοργανώνει το Ν.Π. 

- Απονομές πλακετών σε διακεκριμένους ανθρώπους στο χώρο των τεχνών  

- Απονομές πλακετών και ανθοδεσμών στη χορωδιακή συνάντηση που διοργανώνει το Ν.Π.  

 

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 3.239,50€ με ΦΠΑ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 

00.6433.0002 με τίτλο «Αναμνηστικά δώρα, απονομές πλακετών, ανθοδέσμες κ.λ.π.» του 

εγκεκριμένου προϋπολογισμού Οικον. έτους 2022. 

 

 

Ηλιούπολη 11/4/2022 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  Η ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΟΔΗΛ  

 

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΣΟΥ  ΕΛΕΝΗ ΨΗΜΜΑ        ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΛΑΤΖΗ   
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Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ  
ΔΑΠΑΝΗ  

1 

Αναμνηστικές πλακέτες ξύλινες με  stand 

διαστάσεων 20χ15 εκ με πλακέτα με 

κείμενο  

ΤΕΜΑΧΙΟ  9 25,00 € 225,00 € 

2 

Κασετίνα βελούδινη αναμνηστική με 

ανασηκωμένη πλάτη και ταμπέλα (23/17) 

με κείμενο  

ΤΕΜΑΧΙΟ  7 80,00 € 560,00 € 

3 
Μετάλλια 5εκ με κορδέλα με σήμα 

"Ευώνυμου" με κείμενο  
ΤΕΜΑΧΙΟ 50 2,55 € 127,50 € 

4 
Μετάλλια 3,6εκ με κορδέλα με σήμα 

"Ευώνυμου" με κείμενο 
ΤΕΜΑΧΙΟ 100 2,00 € 200,00 € 

5 Αναμνηστικά Διπλώματα  ΤΕΜΑΧΙΟ  1500 1,00 € 1.500,00 € 

   ΣΥΝΟΛΟ 2.612,50 € 

  ΦΠΑ 24% 627,00 € 

  
ΤΕΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
3.239,50 € 

 
 
 

Ηλιούπολη 11/4/2022 
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΣΟΥ  ΕΛΕΝΗ ΨΗΜΜΑ        ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΛΑΤΖΗ   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ  
ΔΑΠΑΝΗ  

1 

Αναμνηστικές πλακέτες ξύλινες με  stand 

διαστάσεων 20χ15 εκ με πλακέτα με 

κείμενο  

ΤΕΜΑΧΙΟ  9   

2 

Κασετίνα βελούδινη αναμνηστική με 

ανασηκωμένη πλάτη και ταμπέλα (23/17) 

με κείμενο  

ΤΕΜΑΧΙΟ  7   

3 
Μετάλλια 5εκ με κορδέλα με σήμα 

"Ευώνυμου" με κείμενο  
ΤΕΜΑΧΙΟ 50   

4 
Μετάλλια 3,6εκ με κορδέλα με σήμα 

"Ευώνυμου" με κείμενο 
ΤΕΜΑΧΙΟ 100   

5 Αναμνηστικά Διπλώματα  ΤΕΜΑΧΙΟ  1500   

   ΣΥΝΟΛΟ  

  ΦΠΑ 24%  

  
ΤΕΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

 

 
 

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

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

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

                                                                  

Ημερομηνία,……………………………………… 

                                                                           

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ  

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο  

Αναμνηστική πλακέτα από ξύλο (ξύλινο stand) ύψους 20χ15εκ με διακοσμητικά και μεταλλική 

ταμπέλα με χάραξη κειμένου.  

Τιμή τεμαχίου με χάραξη διαφορετικού κειμένου: 25,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.24%) 

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο  

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΤΕΣ 

Αναμνηστική πλακέτα που περιλαμβάνει βελούδινη κασετίνα με πλάτη διαστάσεων 29Χ23εκ με 

μεταλλική ταμπέλα με χάραξη διαφορετικού κειμένου διαστάσεων  

Τιμή τεμαχίου με τα χαρακτικά: 80,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.24%)   

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο  

ΜΕΤΑΛΛΙΑ 

Μετάλλια 5 εκ με λογότυπο «ΕΥΩΝΥΜΟΣ» διαμέτρου φ 2,5 εκ. και κορδέλα μεταλλίου και κείμενο.  

Τιμή τεμαχίου με τα χαρακτικά: 2,55€ (χωρίς Φ.Π.Α.24%) 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο  

ΜΕΤΑΛΛΙΑ 

Μετάλλια 3,6 εκ με λογότυπο «ΕΥΩΝΥΜΟΣ», με κορδέλα μεταλλίου και κείμενο.  

Τιμή τεμαχίου με τα χαρακτικά: 2,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.24%) 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ 

Διπλώματα διαστάσεων Α4 ματ 160γρ με εκτύπωση και τετραχρωμία.  

Τιμή Τεμαχίου: 1,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.24%) 

 

 

Ηλιούπολη 11/4/2022 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  Η ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΟΔΗΛ  

 

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΣΟΥ  ΕΛΕΝΗ ΨΗΜΜΑ        ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΛΑΤΖΗ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                

Ν.Π.Δ.Δ.«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ-  

ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» 

Τμ. Αθλητισμού  

Πληροφορίες: Πολ. Παπαδοπούλου           Μελέτη: Αναμνηστικά δώρα, απονομές 

fax, Τηλ.: 210-9944001            πλακετών, ανθοδέσμες κλπ 

       Α.Μ: 15/2019 

                                                                            Κ.Α: 00.6433.0002 

              CPV: 18530000-3 

     03121200-7 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ  1ο 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην αντιμετώπιση των δαπανών για την 

«Αναμνηστικά δώρα, απονομές fax, πλακετών, ανθοδέσμες κλπ». 

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 3.239,50€ με ΦΠΑ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 

00.6433.0002 με τίτλο «Αναμνηστικά δώρα, απονομές πλακετών, ανθοδέσμες κ.λ.π.» του 

εγκεκριμένου προϋπολογισμού Οικον. έτους 2022. 

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού έως 20/12/2022. 

 

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 

1) 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: 

α) απόσπασμα ποινικού μητρώου, 

β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και  

γ) 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 30-11-2017. 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. 

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

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. 

 

Ηλιούπολη 11/4/2022 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  Η ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΟΔΗΛ  

 

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΣΟΥ  ΕΛΕΝΗ ΨΗΜΜΑ        ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΛΑΤΖΗ   

 


