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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

   Με την παρούσα μελέτη σας γνωρίζουμε ότι o Δήμος πρόκειται να προχωρήσει στην 
δαπάνη που αφορά την προμήθεια RAPID TEST- COVID 19 έχοντας αποκλειστικό γνώμονα 
την προστασία της υγείας των εργαζομένων του Δήμου και των δημοτών , προκειμένου να 
περιορισθεί το φαινόμενο της εξάπλωσης του κορωνοϊού, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα και 
τη μέγιστη δυνατή προστασία τους. Με την προμήθεια αυτή θα βοηθηθεί το έργο του 
ιατρικού προσωπικού και των δομών του Δήμου σε τοπικά ιατρεία και το Κέντρο Υγείας σε 
συνεργασία με την  αρμόδια αντιδήμαρχο Υγείας  και των εργαζομένων του Δήμου στο 
«Βοήθεια στο Σπίτι» εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου και σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 74 του Ν. 4745/2020. 

   Βάσει του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/03.04.2020 τ. α): «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της 
από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 
55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης 
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλων διατάξεων και με 
δεδομένα : το γεγονός της εμφάνισης επιβεβαιωμένων και ύποπτων κρουσμάτων 
κορωνοϊού COVID-19 στον πληθυσμό του Δήμου Διρφύων- Μεσσαπίων, της εμφάνισης 
επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στον Δήμο μας,  κρίνεται απαραίτητο να ληφθούν επιπλέον 
μέτρα για την προφύλαξη των εργαζομένων και των πολιτών του Δήμου για την αποφυγή 
του κινδύνου της περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού.  
 
Η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων και η ανησυχία για μεγαλύτερη διασπορά, υποχρεώνει 
τον Δήμο να θωρακίσει με κάθε πρόσφορο μέσο οτιδήποτε σχετίζεται με την υγεία των 
εργαζομένων και των πολιτών του Δήμου. Ως εκ τούτου η ανάγκη για την προμήθεια RAPID 
TEST ανίχνευσης Covid-19 κρίνεται επιβεβλημένη λόγω των ανωτέρω προαναφερθέντων 
εξαιρετικών συνθηκών, λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές οδηγίες του Ιατρού Εργασίας. 
Το παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, προϋπολογισμού 10.200,00 € αφορά την 
προμήθεια RAPID TEST ανίχνευσης Covid-19, για τη διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων με 
δυνατότητα άμεσου αποτελέσματος.  
 
Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσόν των  10.200,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 0% 
και θα βαρύνει την σχετική πίστωση με τίτλο: «Προμήθεια RAPID TEST, ταχέως συστήματος 
για αντιγόνο SARS-CoV-2COVID 19», προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πανδημία από τον 
κορωνοϊό (covid-19)»  του οικονομικού έτους 2021, μετά την σχετική ψήφιση του 
προϋπολογισμού όταν αυτή εγκριθεί. 
 
Η δαπάνη αυτή έχει αποκλειστικό γνώμονα την προστασία της υγείας των εργαζομένων του 
Δήμου αλλά και άλλων ωφελούμενων του Δήμου όπως ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, 
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προκειμένου να περιορισθεί το φαινόμενο της εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού, 
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα και τη μέγιστη δυνατή προστασία τους. Για τον λόγο που 
προαναφέρεται υπάρχει η επιτακτική και κατεπείγουσα ανάγκη της ανάθεσης με τη 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2γ του άρθρου 32 του 
Ν.4412/16 ( όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το άρθρο 43 παρ. 1 του Ν. 
4605/2019 οι οποίες ορίζουν ότι : «….2. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: […..] γ) στο 
μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε 
γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των 
προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με 
διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την 
αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν 
από δική τους ευθύνη. 

H παρούσα δαπάνη θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθ. 
Περιεχομένου – ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α «Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό 
πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση 
για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο 
δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του.» 

Τα RAPID TEST- COVID 19 θα διαπιστώνουν την ύπαρξη ενεργούς λοίμωξης από τον νέο 
κορωνοϊό. Η πραγματοποίηση των διαγνωστικών τεστ κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου 
να αντιμετωπιστεί με πιο αποτελεσματικό τρόπο η πανδημία από τον COVID-19 και μέσω 
της πρόληψης να προστατευτούν οι εργαζόμενοι αλλά και οι πολίτες του Δήμου, απέναντι 
στον SARS-CoV-2. 

                            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                      

   Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ/ΣΗΣ 

ΠΡ/ΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

Η  ΑΡΜΟΔΙΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΓΕΙΑΣ  
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ 
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

 
 

ΒΟΡΓΙΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΕ1 Α΄ 

ΣΟΦΙΑ ΑΦΕΝΔΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ  
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Τεχνικές προδιαγραφές – ενδεικτικός προϋπολογισμός : 

Τα RAPID TESTS ταχέως συστήματος για αντιγόνο SARS-CoV-2 Ενδεικτική τιμή ανά τεστ 
• τα Τεστ Αντιγόνου να είναι καταγεγραμμένα στη λίστα του 

WHO  
• να ανιχνεύει αντιγόνο του SARS-CoV-2 
• να εκτελείται σε δείγματα ρινικά, φαρυγγικά ή 

ρινοφαρυγγικά  
• να έχει έγκριση CE-IVD, η έγκριση FDA-EUA είναι 

επιθυμητή αλλά όχι υποχρεωτική  
• να βγάζει αποτέλεσμα εντός 30 λεπτών 
• να μπορεί να υπάρχει μακροχρόνια φύλαξη (πλέον του 1 

μήνα) σε συνθήκες θερμοκρασίας δωματίου (5 με 30 
βαθμοί Κελσίου)  

 •Προτιμητέο η εκτέλεση και ολοκλήρωση του test να 
γίνεται αποκλειστικά με εξοπλισμό που διατίθεται στο kit 
ώστε να μπορεί το test να διατεθεί και να γίνεται οπτική 
ανάγνωση των αποτελεσμάτων χωρίς συνοδό εξοπλισμό. 

• να είναι εύκολο στην χρήση του ώστε να μην απαιτείται 
προσωπικό εξειδικευμένο σε πειράματα/εξετάσεις 
μοριακής βιολογίας, αλλά να μπορεί να εκτελεσθεί από 
υγειονομικό προσωπικό (όπως ιατροί, νοσηλευτικό 
προσωπικό). Συγκεκριμένα:  

• Να μην απαιτούνται χειρισμοί για την κατανομή 
διαλυμάτων από πιπέτες υψηλής ακριβείας (όγκοι 
μικρότεροι από 0.1 ml) σε αντιδραστήρια που χρειάζονται 
κατά την εκτέλεσή της δοκιμασίας  

• Να μην απαιτείται επιπλέον υλικοτεχνικός εξοπλισμός 
άλλος από αυτόν που θα παρέχει η εταιρεία. 
Συγκεκριμένα να μην απαιτούνται θάλαμοι Βιοασφάλειας 
2.  

• Να διαθέτει θετικό και Αρνητικό μάρτυρα  να έχει 
κλινική ευαισθησία >90% για SARSCoV-2 σε σύγκριση με 
μοριακό test αναφοράς..  

• Να έχει κλινική ειδικότητα >99% για SARS-CoV2  στις 
ενδείξεις αποτελέσματος να υπάρχει ένδειξη εγκυρότητας 
της εκτέλεσης της δοκιμασίας εκτός από την ένδειξη για 
θετικό η αρνητικό. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,8 € ανά τεμ 

Τιμή για 1500 τεστ * 6,8  10.200 
ΦΠΑ % 0,00 

Συνολική Τιμή 10.200,00 
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Η προμήθεια των συγκεκριμένων τεστ κρίνεται απαραίτητη λόγω της συνεχούς αυξητικής 
τάσης των νέων κρουσμάτων με στόχο να καλυφθεί το σύνολο των εργαζομένων του Δήμου 
αλλά και των πολιτών.  

    Μερικά από τα οφέλη που θα προκύψουν για τον Δήμο και τους Δημότες η Κοινωνική 
προσφορά στους πολίτες, υποστήριξη των κοινωνικά ευπαθών ατόμων, ανάδειξη 
ουσιαστικών πρακτικών αυτοδιοίκησης και συμβολή στη διαχείριση της κρίσης λόγω της 
πανδημίας και σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης. Για τους ωφελούμενους: πρωτοβάθμια 
φροντίδα υγείας και αποφυγή μετακινήσεων, ασφάλεια και προστασία. Τα διαγνωστικά 
τεστ θα διαπιστώνουν την ύπαρξη ενεργούς λοίμωξης από τον νέο κορωνοϊό. Η 
πραγματοποίηση των διαγνωστικών τεστ κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί με πιο αποτελεσματικό τρόπο η πανδημία από τον COVID-19 και μέσω της 
πρόληψης να προστατευτούν οι ευάλωτοι, απέναντι στον SARS-CoV-2. 

                            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                      

   Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ/ΣΗΣ 
ΠΡ/ΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
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ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

 
 

ΒΟΡΓΙΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΕ1 Α΄ 

ΣΟΦΙΑ ΑΦΕΝΔΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ  

 

  



            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                      

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 
Διεύθυνση Διοίκησης, Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης και Ανάπτυξης 

           
 

Προμήθεια: «RAPID TEST, ταχέως συστήματος για 
αντιγόνο SARS-CoV-2COVID 19», προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί η πανδημία από τον κορωνοϊό (covid-
19)» 
ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.200,00€ 
CPV: 33124130-5 «Προμήθειες συσκευών διαγνωστικής» 
 

 

5 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Αρθρο1° : Αντικείμενο της παρούσης είναι η προμήθεια RAPID TEST- COVID 19, λόγω της 
συνεχούς αυξητικής τάσης των νέων κρουσμάτων. Η προμήθεια των συγκεκριμένων τεστ 
κρίνεται απαραίτητη λόγω της συνεχούς αυξητικής τάσης των νέων κρουσμάτων με στόχο 
να καλυφθεί το σύνολο των εργαζομένων του Δήμου αλλά και άλλων 
ωφελούμενων/Πολιτών  του Δήμου, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα και τη μέγιστη δυνατή 
προστασία τους. Με την προμήθεια αυτή θα υποβοηθηθεί το έργο του ιατρικού 
προσωπικού και θα προστατευθούν οι ευάλωτοι πολίτες από τον συνωστισμό και τις 
άσκοπες μετακινήσεις. 
Η πραγματοποίηση των διαγνωστικών τεστ κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί με πιο αποτελεσματικό τρόπο η πανδημία από τον COVID-19 και μέσω της 
πρόληψης να προστατευτούν οι ευάλωτοι, απέναντι στον SARS-CoV-2. Σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3α του ν.4412/2016 ο ανάδοχος κατά παρέκκλιση ακόμη και 
αν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 κατ’ εξαίρεση, δεν 
θα αποκλεισθούν από τις διαδικασίες υπογραφής της σύμβασης, διότι η σύμβαση αφορά 
παροχή προμηθειών για επιτακτικούς λόγους δημόσιας υγείας και προστασίας ( άρθρο 73 
παρ. 3α του ν.4412/2016).  
Άρθρο 2° : Ισχύουσες διατάξεις. H προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με:  
 τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν.3852/2010  
 τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2γ Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 43 παρ. 1 του Ν. 4605/2019 
Άρθρο 2° : Ισχύουσες διατάξεις. H προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με:  
 τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν.3852/2010  
 τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2γ Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 43 παρ. 1 του Ν. 4605/2019  
 την παρ.4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του 
άρθρου 22 του Ν.3536/2007.  
 τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3α του Ν.4412/2016  
 το άρθρο 203 του Ν. 4555/18 
  την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 42/25-02-2020 τεύχος Α’ 
  την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α’ 
  την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 64/14-03-2020 τεύχος Α’  
 την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 68/20-03-2020 τεύχος Α’  
 την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 75/30-03-2020 τεύχος Α’  
 Την αριθ. ΚΥΑ 227/20-03-2020 (ΦΕΚ 948/21-03-2020 τεύχος Β’ ) : Καθορισμός διαδικασίας 
ανάθεσης υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών , καθώς και κάθε 
συναφούς υπηρεσίας που απαιτείται για την υλοποίηση της εκστρατείας στο πλαίσιο της 
προστασίας της δημόσιας υγείας και των μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του 
κορωνοϊουCOVID-19  
 Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16-03-2020 : Επιπρόσθετα επείγοντα 
μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου  
 Τον ν.4682/03-04-20 με τον οποίο κυρώθηκαν οι από 25-02-20 & 14-03-20 ΠΝΠ  
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 Τον ν.4683/03-04-20 με τον οποίο κυρώθηκε η από 20-03-20 ΠΝΠ  
 την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 84/13-04-2020 τεύχος Α’ 
  Τον ν.4684/25-04-20 με τον οποίο κυρώθηκε η από 30-03-20 ΠΝΠ  
 την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 161/22-08-2020 τεύχος Α’ 
  το άρθρο 17 η ισχύς της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου της από 14.3.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν.4682/2020 
παρατείνεται έως την 31.03.2021.Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο της 
ανωτέρω Π.Ν.Π. ορίστηκε ότι, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος 
εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, μπορούν να διενεργούνται με 
απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής 
νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, μεταξύ άλλων, έκτακτη προμήθεια κάθε 
ενδεδειγμένου είδους ατομικής υγιεινής ή μέσου συλλογικής προστασίας. 
  τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 74 του Ν. 4745/2020. 
 Το ΦΕΚ 5387/7-12-20, τεύχος Β, που αφορά στον καθορισμό ορίων τιμής πώλησης 
αγαθών και παροχής υπηρεσιών, λόγω της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης που προκάλεσε η 
πανδημία του κορωνοϊού. 

Άρθρο 3°: Συμβατικά στοιχεία Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι :  
α. Οι προδιαγραφές σύμφωνα με την περιγραφή της προμήθειας 
β. Η Γενική συγγραφή υποχρεώσεων. 
 
Άρθρο 4° : Προϋπολογισμός και τρόπος εκτελέσεως της προμήθειας Η προϋπολογισθείσα 
δαπάνη ανέρχεται έως το ποσό των 10.200,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 0% και θα 
προέρχεται από χρηματοδότηση του ΥΠ.ΕΣ  σύμφωνα με την υπ αριθμ: 30520/21-05-2020 
απόφαση για έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων 

 Άρθρο 5°: Σύμβαση – Παραδόσεις Ο Ανάδοχος της συγκεκριμένης προμήθειας, μετά την 
έγκριση του αποτελέσματος, σύμφωνα με το Νόμο, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο 
τόπο και χρόνο, για την υπογραφή της σύμβασης, η οποία θα προβλέπει αναλυτικά τις 
υποχρεώσεις του αναδόχου και θα ισχύει έως 10 ημέρες από την υπογραφή της. Τον 
ανάδοχο δεν μπορεί να υποκαταστήσει στην σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής άλλο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο.  

Άρθρο 6ο : Παράδοση - παραλαβή προμηθειών Για την παράδοση των προμηθειών ισχύουν 
οι διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 με τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού. Οι 
προσφερόμενες τιμές συμπεριλαμβάνουν μαζί με την προμήθεια και τις οποιεσδήποτε 
δαπάνες που αφορούν την συσκευασία, την μεταφορά και παράδοση. Η παράδοση των 
υπό προμήθεια ειδών θα γίνει ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου εντός του χρόνου ισχύος 
της σύμβασης.  
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Άρθρο 7°: Φόροι, τέλη, κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων 
διατάξεων, φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν, πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το 
Δήμο. 

 Άρθρο 8°: Παραλαβή Εάν κατά τη συμβατική περίοδο διαπιστωθεί απόκλιση από τις 
ανωτέρω προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής, μπορεί να προτείνει την τέλεια απόρριψη 
και αντικατάσταση της προμήθειας.  

Άρθρο 9°: Πλημμελής προμήθεια Εφόσον η ποιότητα των υπό προμήθεια ειδών δεν 
ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
συμμορφωθεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

Άρθρο 10°: Τρόπος πληρωμής. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει εφ’ άπαξ ή 
τμηματικά σύμφωνα με τις παραδόσεις , με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, 
μετά την υποβολή του αντίστοιχου τιμολογίου από τον ανάδοχο . Οι τιμές μονάδας του 
συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της προμήθειας 
και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση υπόκεινται. Σύμφωνα με το Ν. 4152/2013 
(ΦΕΚ 107Α/9-5-2013) και την υποπαράγραφο Ζ.5 του άρθρου 4 της Οδηγίας2 011/7 ( 
«Συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών»), η προθεσμία εξόφλησης 
τιμολογίου δεν θα υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες εφόσον έχουν 
κατατεθεί όλα τα απαραίτητα νόμιμα δικαιολογητικά από τον προμηθευτή για την 
εξόφλησή του (π.χ. ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογική ενημερότητα κ.λ.π.) 

Άρθρο 11ο : Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση του αναδόχου. Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται 
μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από 
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν. Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν 
εφόσον δεν παρέδωσε τα υπό προμήθεια είδη μέσα στον προβλεπόμενο συμβατικό χρόνο 
ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε. 
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