
Συντάκτθσ : Καυκάσ Ιωάννθσ   

 

Σχόλιο:  

Β.2 – Τρόποσ Πλθρωμισ Κρατιςεισ 

Τρόποσ Πλθρωμισ: Στα πλαίςια τθσ οικονομικισ κρίςθσ, όπου επιχειριςεισ, 

ανεξαρτιτωσ μεγζκουσ, και τράπεηεσ, δεν ζχουν ρευςτότθτα για  τθν χρθματοδότθςθ 

ζργων, κα πρζπει να προςτεκεί ζνασ επιπλζον τρόποσ πλθρωμισ, που κα προβλζπει 

τθν ςταδιακι πλθρωμι του αναδόχου  

Προτείνουμε να προςτεκεί πρόςκετοσ τρόποσ πλθρωμισ ωσ εξισ: 

α) Χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ τριάντα τοισ εκατό (30%) του ςυμβατικοφ 

τιμιματοσ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ) μετά τθν υπογραφι  τθσ Σφμβαςθσ, ζναντι 

ιςόποςθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Προκαταβολισ ςυντεταγμζνθσ ςφμφωνα με το 

υπόδειγμα (βλ. C.1.3). Η παραπάνω  προκαταβολι κα είναι ζντοκθ ςφμφωνα με το 

Νόμο 2362/95 "Περί Δθμοςίου Λογιςτικοφ Ελζγχου των Δαπανϊν του Κράτουσ και 

άλλεσ Διατάξεισ”. Κατά τθν εξόφλθςθ κα παρακρατείται τόκοσ επί τθσ ειςπραχκείςθσ 

προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα υπολογιηόμενου  από τθν θμερομθνία 

λιψεωσ μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ του Ζργου. Για τον υπολογιςμό 

του τόκου κα λαμβάνεται υπόψθ το  

 

φψοσ του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δθμοςίου 12μθνθσ διάρκειασ που 

κα ιςχφει κατά τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ  προςαυξθμζνο κατά 0,25 

ποςοςτιαίεσ μονάδεσ. Η εγγυθτικι επιςτολι προκαταβολισ κα αποδεςμευτεί 

ςταδιακά και κα επιςτραφεί με τθν  

 

οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι του ζργου. 

β) Ποςοςτό 10 τοισ εκατό (10%) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ παρακρατθκεί ο με 

τον παραπάνω τρόπο υπολογιςκείσ) τόκοσ, επί τθσ  ειςπραχκείςασ προκαταβολισ, και 

για το χρονικό διάςτθμα από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ μζχρι τθν 

θμερομθνία που κα  πραγματοποιθκοφν και παραλθφκοφν θ: 

 ΦΑΣΗ 2: Μελζτθ εφαρμογισ για τθν υλοποίθςθ του Ο.Π.Σ ςθμάτων  

 ΦΑΣΗ 3: Εγκατάςταςθ Υλικοτεχνικισ Υποδομισ  

 

γ) Ποςοςτό τριάντα τοισ εκατό (30%) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ παρακρατθκεί 

ο με τον παραπάνω τρόπο υπολογιςκείσ τόκοσ, επί τθσ  ειςπραχκείςασ προκαταβολισ, 

και για το χρονικό διάςτθμα από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ μζχρι τθν 

θμερομθνία που κα  πραγματοποιθκοφν και παραλθφκοφν θ: 

 ΦΑΣΗ 4: Υλοποίθςθ και Ολοκλιρωςθ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ  

 ΦΑΣΗ 5: Μετάπτωςθ δεδομζνων  

 ΦΑΣΗ 6: Ψθφιοποίθςθ των βιβλίων και των αποφάςεων 

 

δ) Το υπόλοιπο του ςυμβατικοφ τιμιματοσ μετά τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι 

παραλαβι του ςυνόλου του Ζργου, αφοφ παρακρατθκεί  τόκοσ επί τθσ απομειωμζνθσ 

από τθν προθγοφμενθ πλθρωμι προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα από τθν 

θμερομθνία του υπολογιςμοφ τόκου τθσ προθγοφμενθσ τμθματικισ πλθρωμισ μζχρι 

τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι του Ζργου 


