
 

                                                                                                            

 

Υπηρεσίες συναφείς για την αντιµετώπιση του 

κινδύνου εµφάνισης & διασποράς του κορονοϊού 

COVID-19 (απολυµάνσεις, καθαρισµοί 

απεντοµώσεις κλπ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 94/2022 

 

 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

Τίτλος  

Υπηρεσίες συναφείς για την αντιμετώπιση του 

κινδύνου εμφάνισης & διασποράς του κορονοϊού 

COVID-19 (απολυμάνσεις, καθαρισμοί απεντόμωση 

κλπ). 

 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Προυπ 
 
14.731,20 Ευρώ ( με  Φ.Π.Α. 24 %) 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ  Πηγή  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

  

Κ.Α 

 

 00-6495.059 



 2

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 Η απεντόµωση σκοπεύει να συµβάλλει στην  καταπολέµηση των ανεπιθύµητων εντόµων (κυρίως 

έρποντα/βαδιστικά έντοµα π.χ.  κατσαρίδες), η παρουσία των οποίων ενδέχεται να δηµιουργήσει εστίες 

µόλυνσης σε κτίρια.  

Η απεντόµωση θα γίνει µε τη µορφή υπολειµµατικού ψεκασµού σε φρεάτια, µε ειδικά εντοµοκτόνα 

σκευάσµατα. Τα σκευάσµατα θα είναι άοσµα, ασφαλή για κατοικηµένους χώρους και εγκεκριµένα από το 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, οι δε εργασίες υλοποιούνται  σύµφωνα µε την Εθνική και 

Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία και δεν θα επιβαρύνουν την υγεία των πολιτών . 
Οι εφαρµογές  θα πραγµατοποιηθούν σε φρεάτια της παλιάς πόλης όπου ανιχνεύεται και το µεγαλύτερο 

πρόβληµα καθώς και στην Νεάπολη στις οδούς (Καποδιστρίου και Κέννεντυ). Για  την  καλύτερη  αντιµετώπιση  

του  εντόµου  στόχου (κατσαρίδα)  κατά την καλοκαιρινή περίοδο όπου είναι σε έξαρση το πρόβληµα,  στόχος  

είναι  να  γίνουν  3  εφαρµογές απεντόµωσης  ανά  περιόδους περίπου 40 ηµερών. 

Οι εργασίες απεντόµωσης των φρεατίων αποχέτευσης, σκοπεύουν στη µείωση των επιβλαβών εντόµων 

υγειονοµικής σηµασίας και αποτελούν µέτρο προστασίας της δηµόσιας υγείας. 

Οι δραστικές ουσίες θα έχουν έγκριση κυκλοφορίας από το ΥΠ.Α.Α.Τ. και θα συνοδεύονται από τα δελτία 

ασφαλείας της παρασκευάστριας εταιρίας στην Ελληνική γλώσσα. 

Τα εντοµοκτόνα θα είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση, µε άµεση και µεγάλη διάρκεια δράσης(15-20 µέρες).  

∆εν προκαλούν την ελάχιστη  οσµή και δεν αφήνουν ίχνη στις επιφάνειες. 

Οι εργασίες θα γίνουν µε την µέθοδο του ψεκασµού, που θα γίνεται από απόσταση 20-30 εκ. από τις 

επιφάνειες. Θα ανοίγονται τα καπάκια των φρεατίων υποχρεωτικά  και θα ψεκάζονται εντός  τα τοιχώµατα 

µέχρι αυτά να διαβραχούν καλά. 

Η παρασκευή του ψεκαστικού διαλύµατος θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος όπως αυτές 

θα αναγράφονται στην ετικέτα του φαρµάκου. 

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 11.880,00€ Ευρώ  χωρίς ΦΠΑ ενώ µε ΦΠΑ 14.731,20€ όπως αναλύεται στον 

ενδεικτικό προϋπολογισµό. 

Ισχύουσες διατάξεις: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» , όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα την παρ 
4 και την παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 22 του 
Ν.3536/07 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 58 «αρµοδιότητες του 
∆ηµάρχου», 65 παρ. 1 «Αρµοδιότητες ∆ηµοτικού Συµβουλίου» και παρ. δ και ε του άρθρου 72 «Οικονοµική 
Επιτροπή - Αρµοδιότητες» 

4. Του Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112Α/13-7-2010: «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις όπως τυχόν έχουν 
τροποποιηθεί και σήµερα ισχύουν. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

Τίτλος  

Υπηρεσίες συναφείς για την αντιμετώπιση του 

κινδύνου εμφάνισης & διασποράς του κορονοϊού 

COVID-19 (απολυμάνσεις, καθαρισμοί απεντόμωση 

κλπ). 

 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Προυπ 
 
14.731,20 Ευρώ ( με  Φ.Π.Α. 24 %) 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ  Πηγή  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

  

Κ.Α 

 

 00-6495.059 
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6. Του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες” 
9. Το Ν. 4152/2013 (Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 
για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές  
συναλλαγές) τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ. 
11.Το Ν. 4250/ΦΕΚ 74 Α’/26-03-2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις –Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα –Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆.318/1992 (Α ́ 161) και λοιπές 
ρυθµίσεις». 
13.Το Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) : Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωµάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 
14. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α/2021)   Εκσυγχρονισµός, απλοποίηση και αναµόρφωση του 
ρυθµιστικού πλαισίου των δηµοσίων συµβάσεων, ειδικότερες ρυθµίσεις προµηθειών στους τοµείς της άµυνας 
και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδοµές και την υγεία 

 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΥ∆Λ 

Λευκάδα, 28-04-2022 

 

 

 

 ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Πολ/κός  Μηχανικός Π.Ε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 Λευκάδα, 28-04-2022 

 

 

 

 

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Πολ/κός  Μηχανικός Π.Ε. 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

α/α Εργασία 

Μ.Μ 

Εφαρμογές Φρεάτια 

Συνολικά 

Φρεάτια 

για 3 

εφαρμογές 

Τιμή 

Μονάδας 
Δαπάνη 

2 ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ  Τεμ 3 1200 3.600 3,30 11.880,00 

  Άθροισμα εργασιών   11.880,00€ 

 ΦΠΑ 24%   2.851,20€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 14.731,20€ 
 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΥ∆Λ 

Λευκάδα, 28-04-2022 

 

 

 

 ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Πολ/κός  Μηχανικός Π.Ε. 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 Λευκάδα, 28.-04-2022 

 

 

 

 

 

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Πολ/κός  Μηχανικός Π.Ε. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 

Τίτλος  

Υπηρεσίες συναφείς για την αντιμετώπιση του 

κινδύνου εμφάνισης & διασποράς του κορονοϊού 

COVID-19 (απολυμάνσεις, καθαρισμοί απεντόμωση 

κλπ). 

 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Προυπ 
 
14.731,20 Ευρώ ( με  Φ.Π.Α. 24 %) 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ  Πηγή  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

  

Κ.Α 

 

 00-6495.059 



 5

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

 

Υπηρεσία  

 
Υπηρεσίες συναφείς για την 

αντιμετώπιση του κινδύνου εμφάνισης & 

διασποράς του κορονοϊού COVID-19 

(απολυμάνσεις, καθαρισμοί απεντόμωση 

κλπ). 

 
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Προϋπ 
 
14.731,20€                 ( µε  Φ.Π.Α. 24%) 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ  Πηγή  Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
     
  Αρ.Μελέτης  94/2022 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1ο – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην παροχή υπηρεσίας απεντόµωσης φρεατίων. Η 
ανάθεση της παροχής υπηρεσίας θα γίνει µε απευθείας ανάθεση µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει της τιµής (χαµηλότερη τιµή), σύµφωνα 

µε τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016,  

ΑΡΘΡΟ 2Ο : Ισχύουσες διατάξεις 

7. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» , όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα την παρ 
4 και την παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 22 του 
Ν.3536/07 

9. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 58 «αρµοδιότητες του 
∆ηµάρχου», 65 παρ. 1 «Αρµοδιότητες ∆ηµοτικού Συµβουλίου» και παρ. δ και ε του άρθρου 72 «Οικονοµική 
Επιτροπή - Αρµοδιότητες» 

10. Του Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112Α/13-7-2010: «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις όπως τυχόν έχουν 
τροποποιηθεί και σήµερα ισχύουν. 

11. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα  

12. Του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες” 
9. Το Ν. 4152/2013 (Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 
για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές  
συναλλαγές) τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ. 
11.Το Ν. 4250/ΦΕΚ 74 Α’/26-03-2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις –Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα –Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆.318/1992 (Α ́ 161) και λοιπές 
ρυθµίσεις». 
13.Το Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) : Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωµάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 
14. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α/2021)   Εκσυγχρονισµός, απλοποίηση και αναµόρφωση του 
ρυθµιστικού πλαισίου των δηµοσίων συµβάσεων, ειδικότερες ρυθµίσεις προµηθειών στους τοµείς της άµυνας 
και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδοµές και την υγεία 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο -ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η δαπάνη της παροχής υπηρεσίας για την απεντόµωση των φρεατίων θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του 

∆ήµου, του οικονοµικού έτους 2022 και θα βαρύνει τον Κ.Α. Εξόδων: 00-6495.059 «Υπηρεσίες συναφείς για 

την αντιµετώπιση του κινδύνου εµφάνισης & διασποράς του κορονοϊού COVID-19 (απολυµάνσεις, καθαρισµοί 

κλπ).» µε συνολικό ποσό 14.731,20 
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                     ΑΡΘΡΟ 4ο  –ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

            Η εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών είναι θα πραγµατοποιηθεί µε απευθείας ανάθεση µε κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει της τιµής 

(χαµηλότερη τιµή), σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 5ο  
Εγγυήσεις 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, η εγγύηση 

συµµετοχής σε απευθείας ανάθεση δεν απαιτείται. 

ΑΡΘΡΟ 6Ο 
Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι προσφορές των υποψηφίων ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους για χρονικό διάστηµα έως (2) 
µηνών από την εποµένη της απόφασης ανάθεσης. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
Εναλλακτικές προσφορές 

  ∆εν γίνονται δεκτές µε ποινή αποκλεισµού εναλλακτικές προσφορές,  
 

ΑΡΘΡΟ 8ο –ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ως χρόνος ολοκλήρωσης των παρεχόµενων υπηρεσιών είναι από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης 
και έως 30/11/2022 

 
ΑΡΘΡΟ 9Ο ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύµβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την  καθ’ 

ύλην αρµόδια υπηρεσία ήτοι η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. Η εκτέλεση του αντικειµένου της σύµβασης, καθώς 

και ο έλεγχος της συµµόρφωσης του αναδόχου µε τους όρους της σύµβασης πιστοποιείται µε σχετική εισήγηση 

του αρµόδιου Τµήµατος. Η βεβαίωση αποτελεί στοιχείο για την παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης από 

την επιτροπή παραλαβής. 

ΑΡΘΡΟ 10ο – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από την Επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύµφωνα µε την 

παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221  του ν. 4412/2016. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως 

άνω έλεγχος, µπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 

                                       ΑΡΘΡΟ 11ο –ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

  Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί στο 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική 
παραλαβή των ειδών. 

Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 
και την πληρωµή.  

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

ή 
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά µε χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής που θα εκδίδονται µετά την 
παραλαβή των ειδών και εφόσον η Επιτροπή παραλαβής υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο – ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

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 του ν.4412/16( ήτοι εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει σύµβαση ,µέσα στη προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση ) 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 του ν.4412/16, 
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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 (αρ. 204 του ν.4412/16). 

Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, 

επιβάλλεται, µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το 

οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης της σύµβασης. 

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 του Ν.4412/16. 

Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 13ο – ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι τιµές προσφοράς ή το ποσοστό έκπτωσης δεν υπόκειται για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία σε καµία 

αναπροσαρµογή , αλλά παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες. 

 

 

 

    

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΥ∆Λ 

Λευκάδα, 28-04-2022 

 

 

 

 ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Πολ/κός  Μηχανικός Π.Ε. 

  

 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 Λευκάδα, 28-04-2022 

 

 

 

 

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Πολ/κός  Μηχανικός Π.Ε. 

 

 


