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ΕΡΓΟ:  02/2022 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»  
 

ΘΕΜΑ: Έκπτωση αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 160 του ν.4412/2016 

Σχετικό:  α) Υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 1501/21.01.2022 σύμβαση κατασκευής του έργου 
 β) Υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 10088/13.04.2022 επιστολή μας (Έγκριση τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος 

εργασιών – Άμεση έναρξη εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής του έργου ) 
 γ) Υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 16784/15.06.2022 επιστολή μας (Πορεία εργασιών κατασκευής του έργου – 

Πληροφοριακά στοιχεία) 
 δ) Υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 19240/30.06.2022 αίτησή σας (Δήλωση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης 

της σύμβασης) 
 ε) Υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 19240/01.07.2022 επιστολή μας (Αποδοχή δήλωσης επιμήκυνσης του 

χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης) 
 στ) Υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.25802/29.08.2022 επιστολή μας (Τήρηση μέτρων ασφαλείας του έργου) 
 ζ) Υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 25931/02.09.2022 επιστολή μας (Χορήγηση στοιχείων – Άμεση επανέναρξη εργασιών) 
 η) Υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 26847/07.09.2022 επιστολή μας (Μη τήρηση μέτρων ασφαλείας του έργου – 

Ενεργοποίηση εργοταξίου) 
 θ) Υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 28107/20.09.2022 Ειδική Πρόσκληση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης 
 ι) Υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 29918/05.10.2022 έγγραφό σας (Απάντηση στην Ειδική Πρόσκληση) 
 ια) Υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 29918/13.10.2022 επιστολή μας (Συμμόρφωση με το περιεχόμενο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 

οικ. 28107/20.09.2022 Ειδικής Προσκλήσεως) 
 

  
ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΠΤΩΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 160 «ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ» ΤΟΥ ν.4412/2016 

 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης 
 
έχοντας υπόψη: 
 
1. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 1501/21.01.2022 σύμβαση κατασκευής του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση 

ανάπλασης δημοτικού κήπου Κοζάνης» μεταξύ του Δήμου Κοζάνης και της εργοληπτικής επιχείρησης 

με την επωνυμία ‘‘Κ/Ξ «ΑΦΟΙ Α. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Ο.Ε. – Α. ΑΝΘΗΣ – Β. ΔΡΑΓΑΝΙΓΟΣ – Ι. 

ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ο.Ε. – ΚΟΡΥΦΩ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.»’’, τα συμβατικά τεύχη και την Ειδική Συγγραφή 

Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) αυτού. 

2. To άρθρο 4 «Προθεσμίες» και το άρθρο 10 «Έκπτωση αναδόχου» της α) σχετικής συμβάσεως. 

3. Το άρθρο 160 «Έκπτωση αναδόχου» του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ». 
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4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 10088/13.04.2022 επιστολή μας με θέμα «Έγκριση τροποποιημένου 

χρονοδιαγράμματος εργασιών – Άμεση έναρξη εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής του έργου», με την 

οποία εγκρίναμε το ισχύον έως και σήμερα χρονοδιάγραμμα εργασιών του έργου  με τίτλο: «Ολοκλήρωση 

ανάπλασης δημοτικού κήπου Κοζάνης» και ζητήσαμε την άμεση έναρξη κατασκευής των εργασιών 

αυτού, καθώς οι διαπιστωμένες αδικαιολόγητες σημαντικές καθυστερήσεις στην πρόοδο των εργασιών 

έθεταν σε κίνδυνο την εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου. 

5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 16784/15.06.2022 επιστολή μας με θέμα «Πορεία εργασιών κατασκευής του 

έργου – Πληροφοριακά στοιχεία» προς την ανάδοχο με την οποία μεταξύ άλλων i) τονίσαμε το γεγονός ότι 

από την ημερομηνία υπογραφής της α) σχετικής σύμβασης δεν εκτελεί καμία εργασία κατασκευής του 

έργου εκτός από αυτές της κατηγορίας πρασίνου - με αποτέλεσμα να μην τηρείται από αυτήν το 

εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών - και ii) της υπενθυμίσαμε τις συμβατικές της υποχρεώσεις. 

6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 19240/01.07.2022 δήλωση - εκ μέρους της αναδόχου - επιμήκυνσης του 

χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, με την οποία δεν 

συνυπεβλήθη κανένα άλλο συνοδευτικό στοιχείο/έγγραφο. 

7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 19240/01.07.2022 επιστολή μας με την οποία έγινε δεσμευτικά αποδεκτή, 

συνεπεία των σχετικών προβλέψεων των διατάξεων του άρθρου 153  ‘’Επείγουσες ρυθμίσεις για την 

εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων’’ του ν. 4938/2022 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και 

Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και Λοιπές Διατάξεις», η ως άνω υποβληθείσα δήλωση επιμήκυνσης 

του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης. 

8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 25802/29.08.2022 επιστολή μας προς την ανάδοχο με θέμα «Τήρηση μέτρων 

ασφαλείας του έργου» με την οποία ζητήσαμε από αυτή να προβεί στην ασφάλιση/περίφραξη του χώρου 

του εργοταξίου της μετά την διαπίστωση απρόσκοπτης/ελεύθερης εισόδου σε αυτό (εργοτάξιο) περιοίκων 

και επισκεπτών. 

9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 25931/02.09.2022 επιστολή μας με θέμα «Χορήγηση στοιχείων – Άμεση 

επανέναρξη εργασιών» με την οποία μεταξύ άλλων ζητήσαμε από την ανάδοχο την άμεση επανέναρξη 

όλων των εργασιών κατασκευής του έργου, τις οποίες – εκτός των εργασιών πρασίνου - είχε διακόψει. 

10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 26847/07.09.2022 επιστολή μας με θέμα «Μη τήρηση μέτρων ασφαλείας του 

έργου – Ενεργοποίηση εργοταξίου», διά της οποίας τονίστηκαν μετ’ επιτάσεως η αναγκαιότητα i) άμεσης 

και επαρκούς περίφραξης/ασφάλισης του χώρου του εργοταξίου εκ μέρους της αναδόχου και ii) 

απομάκρυνσης των προϊόντων καθαιρέσεων, προκειμένου να αρθούν οι κίνδυνοι πρόκλησης 

τραυματισμών και ατυχημάτων εξαιτίας της ελλιπούς περίφραξης του χώρου του εργοταξίου, ενώ 

παράλληλα ζητήθηκε η συμμόρφωση της αναδόχου με τις γραπτές εντολές της Υπηρεσίας μας, 

επισημάνθηκε σε αυτήν ότι η δεσμευτική αποδοχή της δήλωσης επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος δεν 

πρέπει να εκληφθεί ως ευκαιρία διακοπής των εργασιών κατασκευής του έργου και της γνωστοποιήθηκε 

εκ νέου το ενδεχόμενο κηρύξεως έκπτωτης από την εργολαβία στην περίπτωση που συνεχίζει να μην τηρεί 

τις συμβατικές της υποχρεώσεις. 

11. Το γεγονός ότι η ανάδοχος δεν ανταποκρίθηκε σε καμία εκ των προαναφερθεισών - βλέπετε β), γ), στ), ζ) 

και η) σχετικά – γραπτών εντολών/παραινέσεών, αλλά και σε καμία εκ των επανειλημμένων προφορικών 

οχλήσεών μας, το σύνολο των οποίων (γραπτές και προφορικές) αποσκοπούσε στην εκτέλεση των εργασιών 
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των κατηγοριών οικοδομικών, οδοποιίας, υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών και στην 

τήρηση των συμβατικών της υποχρεώσεων. 

12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 28107/20.09.2022 Ειδική Πρόσκληση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης, με την οποία ζητήσαμε από την ανάδοχο την εκτέλεση συγκεκριμένων 

ενεργειών και κοστολογημένων εργασιών του έργου εντός των τιθεμένων σε αυτήν χρονικών διαστημάτων. 

13. Το γεγονός ότι οι εργασίες που κλήθηκε να εκτελέσει η ανάδοχος με την θ) σχετική Ειδική Πρόσκληση είναι 

απολύτως κοστολογημένες και τα χρονικά διαστήματα εντός των οποίων όφειλε να τις εκτελέσει είναι 

εύλογα και ανάλογα του χρόνου που απαιτείται από την κοινή αντίληψη για την εκτέλεσή τους. 

14. Την υπ’ αριθμ. 706/Β’/27.09.2022 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας κ. Κουτσογεωργοπούλου 

Μαρίας σχετικά με την νόμιμη επίδοση, κατόπιν παραγγελίας, της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 28107/20.09.2022 

Ειδικής Προσκλήσεως του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης. 

15. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 29918/05.10.2022 έγγραφο της αναδόχου με το οποίο επιχειρήθηκε από την 

τελευταία η απόρριψη της βασιμότητας της θ) σχετικής Ειδικής Προσκλήσεως. 

16. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 29918/13.10.2022 απαντητική επιστολή μας με την οποία κλήθηκε εκ νέου η 

ανάδοχος να ανταποκριθεί στο περιεχόμενο της θ) σχετικής Ειδικής Προσκλήσεως ένεκα του κινδύνου 

κηρύξεως αυτής ως έκπτωτης από την εργολαβία του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση ανάπλασης 

δημοτικού κήπου Κοζάνης». 

17. Την από 31 Οκτωβρίου 2022 Υπηρεσιακή Αναφορά των Επιβλεπόντων Μηχανικών του έργου με τίτλο: 

«Ολοκλήρωση ανάπλασης δημοτικού κήπου Κοζάνης» σχετικά με την πορεία εκτέλεσης των 

εργασιών κατασκευής αυτού και την ανταπόκριση ή μη της αναδόχου στο περιεχόμενο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 

οικ. 28107/20.09.2022 Ειδικής Προσκλήσεως, βάσει της οποίας προκύπτει ότι αποδεδειγμένα η ανάδοχος 

δεν προέβη στην εκπλήρωση καμιάς εκ των αναφερομένων στην Ειδική Πρόσκληση ενέργειας ή/και 

εργασίας, ήτοι ουδόλως ανταποκρίθηκε ως όφειλε στο περιεχόμενο της μνημονευθείσας Ειδικής 

Προσκλήσεως και συγκεκριμένα: 

 

Δεν προέβη εντός της τεθείσας δεκαήμερης (10 ημέρες) προθεσμίας 

 

i) στην κατασκευή και ολοκλήρωση της εργοταξιακής περίφραξης του χώρου της υφιστάμενης τεχνητής 

λίμνης του έργου, με τρόπο που θα καθίσταται αδύνατη στο εξής η είσοδος σε αυτόν σε μη 

εργαζομένους 

ii) στην επανεκκίνησης των εργασιών των κατηγοριών οικοδομικών, οδοποιίας, υδραυλικών και 

ηλεκτρομηχανολογικών του έργου 

iii) στην εκκίνηση των εργασιών κατασκευής των διαζωμάτων από σκυρόδεμα στον χώρο της 

υφιστάμενης τεχνητής λίμνης του έργου  

iv) στην εκκίνηση των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών κατασκευής/σύνδεσης των νέων δικτύων 

ηλεκτροφωτισμού/ηλεκτροδοτήσεων, αποχετεύσεως και ύδρευσης στον προς επίχωση χώρο της 

υφιστάμενης λίμνης του έργου 

v) στην εκκίνηση των εργασιών κατασκευής της περίφραξης στο βόρειο τμήμα του δημοτικού κήπου 

του έργου 
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vi) στην επανεκκίνηση των εργασιών υγρομόνωσης/στεγανοποίησης στο προβλεπόμενο από την μελέτη 

του έργου, τμήμα της υφιστάμενης τεχνητής λίμνης  

 

Δεν προέβη εντός της τεθείσας εικοσαήμερης (20 ημέρες) προθεσμίας 

   

i) στην ολοκλήρωση της κατασκευής των διαζωμάτων από σκυρόδεμα στον χώρο της υφιστάμενης 

τεχνητής λίμνης του έργου, εκτιμώμενης αξίας σύμφωνα με την σύμβαση 2.136,53 € (πλέον Γ.Ε. & 

Ο.Ε. και Φ.Π.Α.)  

ii) στην ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της περίφραξης του χώρου στο βόρεια τμήμα του 

δημοτικού κήπου του έργου, εκτιμώμενης αξίας σύμφωνα με την σύμβαση 1.555,20 € (πλέον Γ.Ε. & 

Ο.Ε. και Φ.Π.Α.)  

 

Δεν προέβη εντός της τεθείσας τριακονθήμερης (30 ημέρες) προθεσμίας 

 

i) στην ολοκλήρωση των εργασιών υγρομόνωσης/στεγανοποίησης στο προβλεπόμενο από την μελέτη 

του έργου τμήμα της υφιστάμενης τεχνητής λίμνης του έργου, εκτιμώμενης αξίας σύμφωνα με την 

σύμβαση 15.274,51 € (πλέον Γ.Ε. & Ο.Ε. και Φ.Π.Α.). 

ii) στην ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής ή/και εγκατάστασης των φρεατίων και λοιπών 

υδροδοτικών και αποχετευτικών υποδομών (μηχανισμοί/δίκτυα) των σιντριβανιών στον 

προβλεπόμενο χώρο της υφιστάμενης τεχνητής λίμνης του έργου εκτιμώμενης αξίας σύμφωνα με την 

σύμβαση 2.500,00 € (πλέον Γ.Ε. & Ο.Ε. και Φ.Π.Α.) 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

 

Κηρύσσουμε έκπτωτη την  εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία ‘‘Κ/Ξ «ΑΦΟΙ Α. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Ο.Ε. 

– Α. ΑΝΘΗΣ – Β. ΔΡΑΓΑΝΙΓΟΣ – Ι. ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ο.Ε. – ΚΟΡΥΦΩ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.»’’ από την εργολαβία του έργου με 

τίτλο: «Ολοκλήρωση ανάπλασης δημοτικού κήπου Κοζάνης» σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 160 

«Έκπτωση αναδόχου» του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ».  

 

Κατά της παρούσας απόφασης, η οποία αποτελεί πράξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, χωρεί ένσταση, η οποία 

απευθύνεται στο κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο και ασκείται είτε 

με επίδοση με δικαστικό επιμελητή είτε με ηλεκτρονική αποστολή, σύμφωνα με τα άρθρα 15, 19, 29 και 50 του ν. 

4727/2020 (Α’ 184), στη Διευθύνουσα Υπηρεσία ή στην Προϊσταμένη Αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη ή 

στο αποφαινόμενο όργανο, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης 

σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 174 «Διοικητική επίλυση συμβατικών διαφορών» του ν.4412/2016 

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως 
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ισχύει. Στην περίπτωση μη υποβολής ένστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 «Έκπτωση αναδόχου» του 

προαναφερθέντος νόμου, η έκπτωση καθίσταται οριστική. 

 

Τονίζεται ότι έως και την ενδεχόμενη οριστικοποίηση της εκπτώσεως, η ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να τηρεί 

τις εκ της συμβάσεως υποχρεώσεις της, για την εμπρόθεσμη εκτέλεση των έργων ή τμημάτων του και υφίσταται τις 

νόμιμες συνέπειες από την υπέρβαση των συμβατικών προθεσμιών, σύμφωνα με το άρθρο 160 «Έκπτωση αναδόχου» 

του ν.4412/2016. 

 
 
 
 

     

    Ο Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών 
 

     
 
 

Πεχλιβανίδης Μιχαήλ 
Διπλωματούχος 

Μηχανολόγος Μηχανικός 
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