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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 

 

Το Ε.Β.Ε.Π. πρόκειται να προβεί στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για το κτίριο του Ε.Β.Ε.Π., 

καθώς και πετρελαίου κίνησης για την ηλεκτρογεννήτρια του Ε.Β.Ε.Π. για το έτος 2019, με τη διαδικασία 

της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 και ιδίως του άρθρου 118. Κριτήριο 

ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 4442/22-

11-2018 εισήγηση για έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται 

στο ποσό των 19.300,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 23.932,00€. 

Παρακαλείσθε όπως υποβάλετε την προσφορά σας εγγράφως στο πρωτόκολλο του Ε.Β.Ε.Π., τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 21η Δεκεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00. 

Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα πρέπει να περιέχει: 

1. τα δικαιολογητικά συμμετοχής  

2. την τεχνική προσφορά (σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές) και 
3. την οικονομική προσφορά. 

4. Την Υ.Δ. (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) περί του ότι έλαβα γνώση των διατάξεων της 
παραγράφου 5 του άρθρου 24 των Ν.4412/2016 και της παραγράφου 1 του άρθρου 78 του 

Ν.4497/2017 και δεν εμπίπτω στους τιθέμενους περιορισμούς. 
5. Βεβαίωση περί μη πτώχευσης. 

 

Επισημαίνεται ότι πριν τη λήψη της απόφασης ανάθεσης πρέπει να προσκομισθούν από τον προσωρινό 

ανάδοχο το απόσπασμα του ποινικού μητρώου, η φορολογική και η ασφαλιστική του ενημερότητα ως 

αποδεικτικά μέσα περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/16. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Τεχνικές προδιαγραφές των προς ανάθεση αγαθών / Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 
Ενδεικτικά, το Ε.Β.Ε.Π. θα προβεί στην προμήθεια των ακόλουθων ειδών: 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

ΤΜΗΜΑ 

Πληροφορίες: 
Τηλέφωνο: 

Φαξ: 
E-mail: 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Οικονομικής Διοίκησης 

Ε. Γιαννάκης 
210-41.90.458 

210-42.23.365 
finance@pcci.gr 

Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2018 

Αριθμ. Πρωτ.:4830/18-12-2018   

Προς: 

 
 

Κάθε ενδιαφερόμενο 

Περιγραφή 
αγαθών 

Τεχνικά  
χαρακτηριστικά  

CPV Ποσότητα 
Ενδεικτική 

Τιμή 
μονάδας 

Εκτιμώμενη 
αξία 

Φ.Π.Α. 
Συνολική 
δαπάνη 

Προμήθεια 

πετρελαίου 
θέρμανσης 

Προμήθεια πετρελαίου 

θέρμανσης για τις 
ανάγκες του Ε.Β.Ε.Π. 

09135100-5 19.000 λίτρα 1,00€ 19.000,00€ 4.560,00€ 23.560,00€ 

Προμήθεια 
πετρελαίου 
κίνησης 

Προμήθεια πετρελαίου 
κίνησης για τις ανάγκες 
της ηλεκτρογεννήτριας 
του Ε.Β.Ε.Π. 

09134200-9 200 1,50€ 300,00 72,00€ 372,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ: 19.300,00€ 4.632,00€ 23.932,00€ 
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Στην προσφορά του αναδόχου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα που μπορεί να απαιτηθούν για 

την ορθή εκτέλεση και την έγκαιρη παράδοση των ανωτέρω αγαθών στο Ε.Β.Ε.Π., συμπεριλαμβανομένων, του 
κόστους μεταφοράς των ειδών στους αποθηκευτικούς χώρους του Επιμελητηρίου, του κόστους 

φορτοεκφόρτωσης των ειδών, κάθε απαιτούμενης δαπάνης της εργασίας απασχολούμενου προσωπικού του 
αναδόχου και των ασφαλιστικών του εισφορών, των νόμιμων κρατήσεων κ.ά. 

 

Χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας 

Για την εκτέλεση της προμήθειας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 200 – 
215. Η παραλαβή των προς προμήθεια αγαθών θα πραγματοποιηθεί τμηματικά από την κατά νόμο αρμόδια 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών του Ε.Β.Ε.Π. και θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 

τις 31/12/2019. 
 

Πληρωμή 
Η πληρωμή θα γίνει από το Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης του Ε.Β.Ε.Π., κατόπιν έκδοσης σχετικού χρηματικού 

εντάλματος πληρωμής στο όνομα του Αναδόχου, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του 
Ε.Β.Ε.Π. έτους 2019, η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1611, μετά την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών, με 

επιβάρυνση όλων των σχετικών νομίμων κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και φόρων αποκλειστικά 

από τον Ανάδοχο και μετά την έγκριση αρμοδίως των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών του Ε.Β.Ε.Π. 
 

Το Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης του Ε.Β.Ε.Π., μετά από έλεγχο που διενήργησε στον προϋπολογισμό 

δαπανών οικονομικού έτους 2019, διαπίστωσε ότι υπάρχει διαθέσιμη, εξειδικευμένη και επαρκής πρόβλεψη 
πίστωσης στον κωδικό αριθμό εξόδου (ΚΑΕ) 1611. 
 

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 
Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί βάσει των οριζόμενων στο άρθρο 132 του Ν.4412/16. Το Ε.Β.Ε.Π. δεν 

υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων, ενώ σε ενδεχόμενο λήξης της διάρκειας της 
σύμβασης και μη εξάντλησης των ανωτέρω ποσοτήτων, ο ανάδοχος δεν θα έχει κανένα δικαίωμα να 

διεκδικήσει οποιασδήποτε μορφής αποζημίωση από την ενέργεια αυτή. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η 
προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων για κάθε είδος, ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην 

απαίτηση της Υπηρεσίας. 
 

Ζημιές – Ατυχήματα  

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια του 
προσωπικού που απασχολεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης και για την πρόληψη ζημιών – ατυχημάτων σε 

οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα. Για ατυχήματα ή ζημιές που τυχόν θα συμβούν στο προσωπικό του 
αναδόχου ή οποιονδήποτε τρίτο, το Ε.Β.Ε.Π. δεν έχει καμιά ευθύνη και ανάδοχος έχει αποκλειστικά τις 

ευθύνες, τόσο τις αστικές όσο και τις ποινικές, σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων νόμων για τις 

περιπτώσεις αυτές. 
 

Κρατήσεις 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το Ε.Β.Ε.Π. 
 

Περιγραφή ειδών — Ποσότητα  

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να παραδίδει στην ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, την εκάστοτε αιτουμένη ποσότητα 
πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης με τη μέση τιμή που καθορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων 

του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας αφαιρώντας από αυτήν την έκπτωση της προσφοράς του.  

Οι παραδόσεις θα γίνονται στην ποσότητα που θα ζητά η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ με την εκάστοτε παραγγελία, 
ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες της. 
 

Οι παραγγελίες του πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης θα δίνονται εντός του χρονικού διαστήματος που 

επιτρέπεται η διάθεση και διανομή του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ήτοι από την 15η Οκτωβρίου 
μέχρι και την 30η Απριλίου του έτους (στην περίπτωση που οι παραπάνω ημερομηνίες συμπίπτουν με μη 

εργάσιμες ημέρες, ως ημερομηνία λαμβάνεται η προηγούμενη εργάσιμη για την έναρξη και η επόμενη 

εργάσιμη για τη λήξη), όπως ορίζεται με το άρθρο 73 παρ. 2α) του Ν. 2960/01 «Εθνικός Τελωνειακός 

Κώδικας», ή όπως κάθε φορά εξειδικεύεται με υπουργικές αποφάσεις ή εγκυκλίους των αρμοδίων 

υπουργείων. 
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Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται 

στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 
 

Ποιότητα–Ποσότητα–Τόπος–Χρόνος Παράδοσης–Παραλαβής–Δειγματοληψία 
Το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης που θα παραδίδεται πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας και να συμφωνεί 

με αυτή που παράγουν τα Ελληνικά Διυλιστήρια, καθώς επίσης πρέπει να πληροί όλους τους όρους υγιεινής και 
καταλληλότητας της ελληνικής Νομοθεσίας.  

 

Η παραγγελία για την ποσότητα, θα δίνεται από τον φορέα ανάθεσης στον προμηθευτή γραπτά ή προφορικά 
και η αντίστοιχη ποσότητα, θα παραδίδεται στα γραφεία του Ε.Β.Ε.Π., μέσα σε 48 ώρες από την έγγραφη 

παραγγελία του, κατά τις ώρες εργασίας των Υπηρεσιών τoυ Ε.Β.Ε.Π., και ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 
παραλαβής καθώς και του υπευθύνου συντήρησης. 

 

Οι παραδόσεις θα είναι τμηματικές, σε ποσότητες που θα καθορίζονται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ και θα 
γίνονται με φροντίδα και ευθύνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ στα γραφεία του Ε.Β.Ε.Π. στον Πειραιά (Γ. Κασιμάτη 1, Πλ. 

Οδησσού, Τ.Κ. 18531). 
 

Για την ποιότητα του πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης που θα παραδίδεται είναι υπεύθυνος ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ. 
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνεται με ευθύνη των μελών, της ορισμένης γι’ αυτό το σκοπό, 

Επιτροπής Παραλαβής και του υπευθύνου συντήρησης της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, παρουσία προσωπικού 

του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, οπότε και θα συνταχθεί πρωτόκολλο παραλαβής. 
 

Οι δαπάνες μεταφοράς και εκφόρτωσης των ειδών στους ως άνω χώρους βαρύνουν τον ΑΝΑΔΟΧΟ, ο οποίος 
επίσης υποχρεούται να διαθέτει το ανάλογο προσωπικό για την μεταφορά και την εκφόρτωση. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

φέρει τον κίνδυνο των εκάστοτε παραγγελλομένων ειδών μέχρι και την παράδοσή τους στους ως άνω χώρους 

της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ. 
 

Στο προσφερόμενο είδος (πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης), που μπορεί να γίνει χημική εξέταση, ισχύουν ό,τι 
ορίζουν οι σχετικοί εγκύκλιοι του Γενικού Χημείου του Κράτους και του Κώδικα Τροφίμων – Ποτών. 

 
Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ αμφιβάλλει για την ποιότητα, 

προέλευση, κατηγορία και κάθε άλλο διακριτικό γνώρισμα του πετρελαίου θέρμανσης ή του πετρελαίου 

κίνησης, πρέπει να γίνεται δειγματοληψία από υπαλλήλους του Τμήματος Εμπορίου ή τα αρμόδια Αστυνομικά 
όργανα και το δείγμα να αποστέλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία για εξέταση. Τα δείγματα θα παίρνονται 

παρουσία του προμηθευτή ή του αντιπροσώπου του και η αξία τους θα βαρύνει τον προμηθευτή. 
 

Πληρωμές — Κρατήσεις 

Οι πληρωμές θα γίνονται με την υποβολή των νομίμων δικαιολογητικών, με τις ισχύουσες νόμιμες κρατήσεις 
υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. Το συνολικό ποσό των τιμολογίων για όλη τη διάρκεια της σύμβασης δεν μπορεί 

να υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00€ (είκοσι χιλιάδων ευρώ) πλέον Φ.Π.Α. 
 

Απαγόρευση υποκατάστασης 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν επιτρέπεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την εκτέλεση της 
σύμβασης ούτε να εκχωρήσει σε τρίτο, μέρος ή το σύνολο των συμβατικών του υποχρεώσεων. Σε αντίθετη 

περίπτωση η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ δικαιούται να προχωρήσει στην καταγγελία της σύμβασης λόγω 
υπαιτιότητας του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

 
Λύση σύμβασης 

Η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια, εάν οποτεδήποτε κατά την διάρκεια ισχύος της ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ πτωχεύσει, τεθεί 

σε εκκαθάριση ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση. 
Η σύμβαση λύεται επίσης κατόπιν καταγγελίας της από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ για οποιονδήποτε λόγο, 

κατά την απόλυτη κρίση της, εάν η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ επιθυμεί να διακόψει την συνεργασία της με τον 
ΑΝΑΔΟΧΟ, χωρίς να απαιτείται η συνδρομή υπαιτιότητας του τελευταίου. Η σύμβαση τέλος λύεται κατόπιν 

καταγγελίας της από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ λόγω υπαιτιότητας του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Ανεξάρτητα από άλλες 

προβλέψεις της σύμβασης, λόγοι υπαιτιότητας του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θεωρείται ότι συντρέχουν ιδίως εάν ο 
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ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν προμηθεύει και παραδίδει το πετρέλαιο θέρμανσης ή κίνησης, δεν τηρεί τους 

προβλεπόμενους χρόνους παράδοσης και γενικά δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του ή παραβιάζει τους όρους 
της σύμβασης. Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, πριν προχωρήσει στην καταγγελία της σύμβασης θα ενημερώσει 

εγγράφως τον ΑΝΑΔΟΧΟ για τους λόγους και την πρόθεση της να καταγγείλει την σύμβαση, θέτοντας 
εύλογη προθεσμία συμμόρφωσης. Εάν παρόλα αυτά ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν συμμορφωθεί, η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΑΡΧΗ δικαιούται να προχωρήσει άμεσα στην καταγγελία της σύμβασης και στην κήρυξη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
έκπτωτου. 

 

Σε κάθε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης οφείλεται μόνο στον ΑΝΑΔΟΧΟ η αποζημίωση που αντιστοιχεί 
σε παραγγελίες που εκτελέσθηκαν, ενώ κάθε άλλη αξίωση του για παραγγελίες που δεν έχουν εκτελεσθεί ή δεν 

έχουν εκτελεσθεί προσηκόντως σύμφωνα με την σύμβαση όπως και για θετικές ή αποθετικές ζημίες, ρητά 
αποκλείεται. 

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο - Επίλυση Διαφορών 
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. 

Η «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» και ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε 
διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία ή την 

εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και 
των χρηστών συναλλακτικών ηθών 

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική προθεσμία <2> (δύο) μηνών 

από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα 
Δικαστήρια που εδρεύουν στον Πειραιά. 

 Τυχόν διαφορές μεταξύ του Ε.Β.Ε.Π. και του Αναδόχου, επιλύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους 

Ν. 4412/16 και Ν. 4497/17. 
 Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με τη σύμβαση, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του και του Ν.4412/16 

και Ν.4497/17, καθώς και τυχόν παράλληλης σχετικής νομοθεσίας που είναι σε ισχύ. 

 

Ισχύς - Διάρκεια Σύμβασης 
Η διάρκεια της σύμβασης άρχεται την 1η Ιανουαρίου 2018 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2018.  

 
Λοιποί Όροι 

Η σύμβαση είναι δυνατόν να τροποποιηθεί μόνον εγγράφως με την κοινή συμφωνία των μερών. 
 

Ιδιαίτεροι Όροι 

Το Ε.Β.Ε.Π. δεν ευθύνεται σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος στο προσωπικό που χρησιμοποιείται από τον 
«ΑΝΑΔΟΧΟ» που τυχόν θα συμβεί κατά την εκτέλεση των εργασιών. 

 
Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» υποχρεούται να ασφαλίσει το εργατικό προσωπικό που θα εκτελεί τις εργασίες στα οικεία 

ασφαλιστικά Ταμεία. Το προσωπικό αυτό συνδέεται μόνο με τον «ΑΝΑΔΟΧΟ» και ουδεμία απολύτως σχέση 

έχει με την «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ». 
Κατά την εκτέλεση του έργου ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» υποχρεούται να προσαρμόζει τις εργασίες σύμφωνα με τις 

υποδείξεις της Υπηρεσίας και ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν από τις δραστηριότητες του. 
 

Η «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» έχει το δικαίωμα να απαιτεί από τον «ΑΝΑΔΟΧΟ» την αντικατάσταση 

οποιουδήποτε προσώπου θεωρεί κατά την ελεύθερη κρίση του, ακατάλληλο. 
 

Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» υποχρεούται να τηρεί με σχολαστικότητα την ισχύουσα εργατική νομοθεσία σε ότι αφορά 
στις αμοιβές, τακτικές και έκτακτες, του εν λόγω προσωπικού, την κοινωνική του ασφάλιση και τις άλλες 

ανάλογης φύσης παροχές και ουδέποτε δύναται να αρνηθεί την καταβολή των εν λόγω παροχών στο 
απασχολούμενο προσωπικό με την πρόφαση ότι δεν του καταβλήθηκε η κανονισμένη αμοιβή. 

 

Η «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» διατηρεί το δικαίωμα να υποδείξει στον «ΑΝΑΔΟΧΟ» μεγαλύτερη επιμέλεια αν το 
αποτέλεσμα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, δεν είναι αποδεκτό και να καταγγείλει την σύμβαση σε 

περίπτωση που το προσωπικό του δεν εκτελεί το ανατεθειμένο σε αυτό έργο σύμφωνα με τους όρους της 
σύμβασης και τις υποδείξεις των αρμοδίων οργάνων του. 
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ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ   

 

Γ. Κασιμάτη 1, πλ. Οδησσού, T.T. 18531, Πειραιάς. Τηλ: 210 41.79.480, Fax: 210 42.74.084 
Ε-Mail: secretariat@pcci.gr URL: http://www.pcci.gr 

Ανωτέρα Βία 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο 
που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

 
Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που 

εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 
ΑΡΧΗ» τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε 

που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» 

υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ», 
διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. 

 
Θεσμικό Πλαίσιο που διέπει την προμήθεια  

1. Οι διατάξεις του Ν.4497/17 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της 

επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» 
2. Οι διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
Οι διατάξεις της παραγράφου Ζ’ του άρθρου 1 του Ν.4152/13 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 

4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013». 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fiaktigas.blogspot.com%2F2014%2F04%2Fblog-post_15.html&ei=GkiKVcXmL8nyUqjWjrgO&bvm=bv.96339352,d.d24&psig=AFQjCNHL4C2AP2sGTUnsmqkvjfAy2e2N5w&ust=1435212174455400
mailto:secretariat@pcci.gr

