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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

 
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την σύμβαση για την προμήθεια με τίτλο: 
Προμήθεια Προκατασκευασμένων Αιθουσών Διδασκαλίας για την αντιμετώπιση της 
έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού, 
προϋπολογισμού 411.820,00 ευρώ με ΦΠΑ 17%, με τη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με το 
άρθρο 32 παρ.2γ του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

 
 
 
 
 
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω σύμβασης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 
645/29-07-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου και β) η 
βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη 

A/A Είδος Εργασιών Κωδικός 
Άρθρου 

Κωδικός 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 1.1. Οικίσκοι 

1 
Οικίσκος ελαφράς 
λυόμενης προκατασκευής 
(Τύπος Α) 

  1 τεμ. 22 15.999,223 351.982,90  

 Σύνολο 1.1 – Οικίσκοι 351.982,90 351.982,90 

Άθροισμα  351.982,90 
ΦΠΑ (17%)  59.837,10 
Γενικό Σύνολο  411.820,00 



συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη 
δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης. 
 

Με την υπ’ αριθ. 191/23-06-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
εγκρίθηκε: α) η ανάθεση με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, 
σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2γ του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, της σύμβασης 
για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση είκοσι δύο (22) 
προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας για την αντιμετώπιση των άμεσων 
και επιτακτικών αναγκών της στέγασης μαθητών προσχολικής, πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μυτιλήνης, λόγω των εξαιρετικών και 
απρόβλεπτων αναγκών για την αντιμετώπιση των κινδύνων από τη διάδοση του 
κορωνοϊού COVID-19, κατά την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων, 
σύμφωνα με τους υγειονομικούς όρους και τις σχετικές συστάσεις της Εθνικής 
Επιτροπής Δημόσιας Υγείας και εφόσον διαπιστωθεί και βεβαιωθεί από τον οικείο 
δήμο η μη ύπαρξη εναλλακτικής στέγης για τη μεταφορά των μαθητών, β) οι όροι 
της διαπραγμάτευσης γ) οι τεχνικές προδιαγραφές της αριθμ. 68/2020 μελέτης της 
σύμβασης και του ΟΣΚ, οι οποίες επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση, δ) η 
τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2020 με την εγγραφή νέου κωδικού 
αριθμού, ε) η συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής για τη διενέργεια της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης. Ο κάθε οικίσκος θα έχει δύο (2) κλιματιστικές μονάδες inverter 
διαιρούμενου τύπου ονομαστικής απόδοσης από 16.000 έως 18.000 btu/h και 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ανωτέρω μελέτης. Οι οικίσκοι θα είναι 
εφοδιασμένοι με όλες τις εσωτερικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρολογικές, υδραυλικές, 
αποχετευτικές, πυρασφάλειας, αντικεραυνική, ανάλογα με τη χρήση τους. 
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. 
Σχετικό το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας (αριθμ. 68/2020 μελέτη και ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ του ΟΣΚ). 

 
Παρακαλείσθε να αποστείλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου μας σχετική τεχνική  

και οικονομική προσφορά για την ανωτέρω σύμβαση, μέχρι την 24η/08/2020.  
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 
4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας να μας αποστείλετε τα 
δικαιολογητικά της παρ. 2.4.4.6. της παρούσας. 
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1. Αναθέτουσα Αρχή και αντικείμενο της σύμβασης 
 
1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

 
2 Επωνυμία Δήμος Μυτιλήνης 
Ταχυδρομική διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 13-17 
Πόλη Μυτιλήνη 
Ταχυδρομικός Κωδικός 81132 
Χώρα Ελλάδα 
Κωδικός ΝUTS EL411 
Τηλέφωνο 2251350516/2251350565 
Φαξ 2251350510 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  promithies@otenet.gr 
Αρμόδιος για πληροφορίες Πελαγία Αράμβογλου 
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.mytilene.gr 

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Μυτιλήνης  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση 
(ΟΤΑ). 
   
Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες 
Υπηρεσίες  
 
Στοιχεία Επικοινωνίας  
 Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & 

δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης του Δήμου 
Μυτιλήνης, στη διεύθυνση (URL):www.mytilene.gr. 

 
          Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : 
 την προαναφερθείσα διεύθυνση: Τμήμα Αποθηκών Προμηθειών Υλικών 

Εξοπλισμού Υπηρεσιών, Αρμόδια υπάλληλος: Πελαγία Αράμβογλου, τηλ.: 
22513 50 516, 565 e-mail: promithies@otenet.gr, fax: 22513 50 510.   

 
1.2. Είδος διαδικασίας -Χρηματοδότηση 
Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, του άρθρου 32 παρ.2γ του Ν. 4412/2016, 
όπως ισχύει. 
 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Μυτιλήνης. Η 
χρηματοδότηση της δαπάνης θα γίνει από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 
2020, βαρύνοντας τον Κ.Α. 70.7135.0010.  



 
1.3. Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 

σύμβασης 
 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, μεταφορά και η τοποθέτηση είκοσι 
δύο (22) αιθουσών ελαφράς λυόμενης προκατασκευής που θα χρησιμοποιηθούν για 
στέγαση μαθητών προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του 
Δήμου Μυτιλήνης για την αντιμετώπιση των έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών, 
που προέκυψαν από την επιδημία COVID -19, σύμφωνα με το άρθρο 220 του 
ν.4610/2019, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν.4692/20 (ΦΕΚ111/12-06-20 
Τ.Α.΄). H προμήθεια θα γίνει με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
24 του ν 4690/20. 

Οι αίθουσες θα τοποθετηθούν στον αύλειο χώρο των σχολείων όπου παρίσταται 
ανάγκη. Ενδεικτικά αναφέρονται το 2ο Νηπιαγωγείο Μυτιλήνης, το 10ο Νηπιαγωγείο 
Μυτιλήνης, το 6ο Δημοτικό σχολείο Μυτιλήνης, το 7ο και 15ο Δημοτικό Σχολείο 
Μυτιλήνης το 5ο Λύκειο Μυτιλήνης, το 3ο και 4ο Λύκειο Μυτιλήνης, το Λύκειο 
Παμφίλων, το Γυμνάσιο Παμφίλων, το Γυμνάσιο - Λύκειο Γέρας, ή όπου αλλού 
παραστεί ανάγκη.  

Οι Τεχνικοί όροι των Προδιαγραφών αυτών αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις                         
(τεχνικές –λειτουργικές – αισθητικές) για την κατασκευή της μονάδας, σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές του «ΟΣΚ». Όλοι οι οικίσκοι θα είναι ελαφράς λυόμενης 
προκατασκευής (flat pack) και θα πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές των 
Κτιριακών Υποδομών ΑΕ.  

Συγκεκριμένα πρόκειται για είκοσι δύο (22) οικίσκους ελαφράς λυόμενης 
προκατασκευής, προοριζόμενοι για αίθουσες διδασκαλίας (Τύπου Α), εξωτερικών 
διαστάσεων 6,00Χ6,75 μ και εμβαδού 40,50 μ2, με επίπεδη οροφή, ελάχιστου 
εξωτερικού ύψους 3,10 μ και ελάχιστου εσωτερικού ελεύθερου ύψους 2,70 μ. Στην 
κύρια όψη των αιθουσών και καθ’ όλο το μήκος τους, υπάρχει προστέγασμα πλάτους 
1.50m το οποίο συνδέεται με το πλαίσιο της οροφής. Η κατασκευή του 
προστεγάσματος καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι τέτοια 
ώστε να συμβάλει στην αισθητική αρτιότητα της κατασκευής Η μονάδα της αίθουσας 
διδασκαλίας αποτελείται από τρία όμοια μέρη εξωτερικών διαστάσεων 2,25 Χ 6,0 m, 
τα οποία θα συναρμολογούνται μεταξύ τους. Τα μέρη που αποτελούν την κάθε 
αίθουσα θα είναι πλήρως συναρμολογούμενα, για να υπάρχει η δυνατότητα της 
απρόσκοπτης μεταφοράς ακόμη και σε δύσβατα σημεία. Οι διαστάσεις κάθε 
τμήματος είναι τέτοιες ώστε να υπάρχει η δυνατότητα της μεταφοράς χωρίς την 
απαίτηση ειδικής άδειας διέλευσης υπερμεγέθους οχήματος. Οι συνδέσεις θα 
γίνονται στο άνω και κάτω μέρος των μεταλλικών υποστυλωμάτων, καθώς και στο  
πλαίσιο της οροφής, ήτοι δώδεκα (12) τουλάχιστον συνδέσεις. H όλη κατασκευή θα 
εξασφαλίζει πλήρη ακαμψία και δεν θα επιτρέπει ταλαντώσεις από δυναμικές 
φορτίσεις. Το δάπεδο των μονάδων θα απέχει περίπου 20 cm από την υφιστάμενη 
διαμορφωμένη βάση έδρασης και το τυχόν δημιουργούμενο κενό θα κλείνει εν μέρει 
περιμετρικά επιτρέποντας την διέλευση των όμβριων υδάτων καθώς και τον 
ανεμπόδιστο αερισμό. 

Ο μεταλλικός σκελετός των οικίσκων (γαλβανισμένη εν θερμώ διατομή), καθώς 
και κάθε άλλη μεταλλική επιφάνεια γαλβανισμένη εν θερμώ θα προστατεύονται με 
βαφή, οι δε ορατές (εσωτερικές – εξωτερικές) επιφάνειες με χρώματα με κατάλληλη 



προεργασία για πρόσφυση σε γαλβανισμένες επιφάνειες. Όλα τα ειδικά τεμάχια όπως 
κολώνες , αρμοκάλυπτρα, περιμετρικές υδρορροές, κλπ θα είναι γαλβανισμένα εν 
θερμό και βαμμένα ηλεκτροστατικά. 

 Όλα τα χρώματα θα είναι οικολογικά και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν ( 
σιλικόνες, στόκοι, μαστίχες κ.λ.π.) θα είναι μη τοξικά & οικολογικά. 

Δεν χρησιμοποιούνται υλικά που περιέχουν αμίαντο ή άλλες καρκινογόνες και 
τοξικές ουσίες, όλα δε τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα συνοδεύονται με 
πιστοποιητικά έλεγχου καταλληλότητας. 

Όλες οι μονάδες θα στερεώνονται  με ασφαλείς αγκυρώσεις στις προς τούτο 
κατασκευασμένες βάσεις. Η κατασκευή της βάσεως αποτελεί υποχρέωση του Δήμου, 
στα διδακτήρια του οποίου θα εγκατασταθούν οι μονάδες. Η κατασκευή του 
φέροντος οργανισμού των μονάδων και των τριών τύπων, εξασφαλίζει πλήρη ακαμψία 
των φορέων και λοιπών στοιχείων τους έναντι των καταπονήσεων κατά την μεταφορά, 
φόρτωση, εκφόρτωση, εγκατάσταση, μετεγκατάσταση κ.λπ.  

Όλες γενικά οι μεταλλικές κατασκευές αποτελούνται από γαλβανισμένο εν θερμό 
χάλυβα με άριστης ποιότητας βαφή κατόπιν της ενδεδειγμένης προετοιμασίας για 
την προστασία έναντι οξείδωσης, έχουν δε καταλλήλως επεξεργασμένες τις ακμές 
τους ώστε να μην παρουσιάζουν γρέζια, εξογκώματα, κακότεχνα διαμορφωμένες 
απολήξεις κ.λπ. για λόγους ασφαλείας. 

Στην οροφή των μονάδων υπάρχουν κατάλληλα άγκιστρα ώστε να μην 
καταστρέφονται  οι μονάδες  κατά την τοποθέτηση και ανύψωση. Αυτά είναι 
αναπόσπαστα στοιχεία των μονάδων για περαιτέρω μεταφορά και επανεγκατάσταση. 
Επίσης στη βάση τους υπάρχουν κατάλληλα άγκιστρα ή οπές  με υποδοχή ασφαλείας 
για την μεταφορά των μονάδων με πλατφόρμες και περονοφόρα, απαγορευμένης 
πάσης προεξοχής για λόγους ασφαλείας. 

Εκτός των παραπάνω προδιαγραφών ο κάθε οικίσκος θα έχει δύο (2) 
κλιματιστικές μονάδες inverter διαιρούμενου τύπου ονομαστικής απόδοσης από 
16.000 έως 18.000 btu/h και σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές: 
Τα κλιματιστικά θα είναι ψύξης – θέρμανσης, διαιρούμενου τύπου τεχνολογίας 
inverter καινούργια και αμεταχείριστα.  

- Θα είναι ενεργειακής κλάσης Α++ στην ψύξη και Α+ στην θέρμανση στην 
μέση ζώνη (κεντρική Ευρώπη)  

- θα λειτουργούν με ψυκτικό υγρό R32 ή ποιο σύγχρονο φιλικό πάντα προς το 
περιβάλλον. 

- θα φέρουν πιστοποίηση CE. 
- Θα αποτελούνται από δύο τμήματα. Το εσωτερικό στοιχείο θα είναι τοίχου, 

το δε εξωτερικό στοιχείο (κατάλληλο για εξωτερικές δυσμενείς συνθήκες) θα 
μπορεί να στερεωθεί με κατάλληλη στερεωτική κατασκευή στον εξωτερικό 
τοίχο ή να τοποθετηθεί στο δάπεδο (στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα 
παραπάνω). Τα δύο στοιχεία θα συνδέονται μεταξύ τους με σωλήνα 
κατάλληλου ψυκτικού υγρού. Το κλιματιστικό θα συνδέεται με παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος και θα ασφαλίζεται με κατάλληλη για το σκοπό αυτό 
ηλεκτρική ασφάλεια. Τέλος θα υπάρχει κατάλληλο σύστημα απαγωγής των 
στραγγισμάτων. Μετά την τοποθέτηση θα γίνεται αποκατάσταση των οπών 
στους τοίχους με επισκευαστικό κονίαμα.  

- Στην εγκατάσταση του κάθε κλιματιστικού θα πρέπει να επιλεχθεί η 
καταλληλότερη θέση για την τοποθέτηση της εσωτερικής κλιματιστικής 



μονάδας, ώστε να υπάρχει ικανοποιητικός χώρος γύρω της (σύμφωνα με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή) και να υπάρχει δυνατότητα αποχέτευσης των 
συμπυκνωμάτων. Πριν από την τοποθέτηση της μεταλλικής πλάκας στήριξης 
(«πλάτη») της εσωτερικής κλιματιστικής μονάδας, θα πρέπει να βεβαιωθεί ο 
εγκαταστάτης ότι δεν περνούν καλώδια ή σωλήνες από τα σημεία που θα 
τρυπήσει για να βιδώσει την «πλάτη» στήριξης καθώς και στο σημείο που θα 
τρυπήσει για το πέρασμα των σωλήνων και καλωδίων σύνδεσης της 
εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας. Η μεταλλική πλάκα στήριξης πρέπει να 
είναι καλά στερεωμένη και αλφαδιασμένη. Οι σωλήνες σύνδεσης της 
εσωτερικής κλιματιστικής μονάδας με την εξωτερική θα πρέπει να μονωθούν 
με μονωτικούς σωλήνες (όχι με ταινία) και το σύνολο των σωλήνων. Η θέση 
που θα επιλεγεί για την τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας του 
κλιματιστικού (στο δάπεδο ή στον τοίχο), θα πρέπει να εξασφαλίζει 
ανεμπόδιστο αερισμό της μονάδας (σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή).  Το μήκος των σωληνώσεων να είναι μέσα στα επιτρεπτά όρια 
του κατασκευαστή (στην περίπτωση της παρούσας μελέτης το μέγιστο μήκος 
εγκατάστασης είναι τα 15m και το μέγιστο ύψος 5m).  

- Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, θα πρέπει να δοκιμαστεί η αποχέτευση 
των συμπυκνωμάτων της εσωτερικής μονάδας. Μετά να γίνει, απαραιτήτως, 
έλεγχος στεγανότητας και σωστής λειτουργίας.  

- θα συμπεριλαμβάνονται σωλήνες ψυκτικών υγρών κτλ έως 4m. 
- Θα παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 ετών.  
- Οι συντελεστές απόδοσης SEER θα είναι μεγαλύτεροι ή ίσοι του 6,5  και του 

SCOP (για μεσαία ζώνη) θα είναι μεγαλύτεροι ή ίσοι του 4. Απαραίτητη θα 
είναι η ενεργειακή σήμανση σύμφωνα με EU 626/2011  

- Απαραίτητο θα είναι το φίλτρο σκόνης και στερεών σωματιδίων ή άλλο 
καλύτερο.  

- Το σύνολο του εξοπλισμού υποχρεωτικά θα συνοδεύεται κατά την παράδοσή 
του από τεχνικό εγχειρίδιο και φυλλάδιο οδηγιών χρήσης 

- Το χειριστήριο θα είναι ασύρματο και θα διαθέτει οθόνη υγρών κρυστάλλων 
με ενδείξεις υγρών κρυστάλλων και οι ενδείξεις θα είναι: 

1. θερμοκρασίας  
2. λειτουργίας και βλάβης  
3. διακόπτη on/off  
4. πλήκτρα προγραμματισμού  
5. Η λειτουργία των χειριστηρίων θα είναι η εξής: 
6. ένδειξη ταχύτητας (υψηλή - μεσαία - χαμηλή) 
7. ρύθμιση θερμοκρασίας ανά 1ο C 
8. χρονοδιακόπτη ρύθμισης λειτουργίας με διαβαθμίσεις ανά μισή ώρα  
9. Χειρισμός ανάγκης θα μπορεί να γίνει και από την κλιματιστική 

μονάδα. 
Η ενεργειακή σήμανση θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 626/2011 και είναι 
κοινή για όλες τις χώρες της Ε.Ε. 

Οι οικίσκοι θα είναι εφοδιασμένοι με όλες τις εσωτερικές εγκαταστάσεις 
ηλεκτρολογικές, υδραυλικές, αποχετευτικές, πυρασφαλείας, αντικεραυνική, ανάλογα 
με την χρήση τους. 



Οι συνδέσεις των μονάδων με την ηλεκτρική παροχή καθώς και τα εξωτερικά 
δίκτυα αποχέτευσης (στα W.C.)των διαμορφωμένων πτερύγων προς τα Δίκτυα 
Κοινής Ωφελείας (Δ.Ε.Η, ΕΥΔΑΠ κ.λ.π.), δεν αποτελούν μέρος της παρούσας 
Προμήθειας, αλλά υποχρέωση των Δήμων. 

Οι προς προμήθεια οικίσκοι θα πρέπει να προέρχεται από αναγνωρισμένη 
εταιρεία κατασκευής. Τα υπό προμήθεια είδη θα συνοδεύονται από γραπτή εγγύηση 
καλής λειτουργίας (καλή λειτουργία συνολικά, καλή λειτουργία μηχανισμών πχ 
κλειδαριές κλπ, αντισκωριακή προστασία, στεγανότητα κλπ). Οι προσφορές θα 
πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα εγχειρίδια που θα τα συνοδεύουν (κατ’ ελάχιστο : 
εγχειρίδιο τεχνικών προδιαγραφών, πιστοποιήσεων, οδηγιών χρήσης και 
συντήρησης). 

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή. 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την 
υπογραφή της. 

Σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται αναλυτικότερα παραπάνω, η συνολική δαπάνη 
ανέρχεται σε 411.820,00 € (συμπ. ΦΠΑ 17%). Αναλύεται σε 351.982,90 € + 
59.837,10 € ΦΠΑ και περιλαμβάνει την προμήθεια, τη μεταφορά και την 
τοποθέτηση των οικίσκων. Σχετικό το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας (αριθμ. 
68/2020 μελέτη και ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ του ΟΣΚ). 

 
1.4. Προθεσμία παραλαβής προσφορών  
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 24η Αυγούστου 
2020 και ώρα 14.30. 

 
1.5. Δημοσιότητα 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην 
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.mytilene.gr στη 
διαδρομή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ. 

 
1.6. Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, 
εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η 
τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρμοδιότητάς τους1  
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια 
της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, 
εφόσον επιλεγούν 
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 
 
 

2. Γενικοί και ειδικοί όροι συμμετοχής 
 

                                                        
1 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 



2.1. Έγγραφα της σύμβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης, είναι τα 
ακόλουθα: 

 Η παρούσα πρόσκληση με τα παρακάτω παραρτήματα που 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (ΑΡΙΘΜ. 68/2020 ΜΕΛΕΤΗ - 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ του ΟΣΚ) 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V- ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 
2.2. Γλώσσα 

 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν 
ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η 
Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188)2. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά 
νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 
αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της 
Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα 
αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της 
εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό 
τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να 
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής 
και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα3. 

 
 

2.3. Εγγυήσεις 
 

 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά 
ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα 
κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-
μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 
                                                        
2             Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά    
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το 
πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. 
Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 
53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 
3 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 



γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό 
του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο 
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από 
έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την 
ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία 
απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα 
υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα 
τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση 
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος 
της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το 
ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 
στοιχεία της σχετικής πρόσκλησης και την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής 
προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την 
ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη 
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των 
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης.  
Σχετικό υπόδειγμα στο παράρτημα ΙV. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών 
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
 
 

2.4. Δικαίωμα συμμετοχής – Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 
 

2.4.1. Δικαίωμα συμμετοχής 
 

1.  Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα 
μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η 
υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 
και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της 
ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας 
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των 
προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη 
νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  
 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, 
όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον. 

 
2.4.2. Εγγύηση συμμετοχής  

 
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%  της 



προϋπολογισθείσης δαπάνης, εκτός ΦΠΑ, ήτοι, επτά χιλιάδες τριάντα εννιά ευρώ 
και εξήντα έξι λεπτά (7.039,66) ευρώ. 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής 
περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά 
τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του σχετικού άρθρου της παρούσας, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της 
προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη 
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. Η εγγύηση 
συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης. 

 
 
 

2.4.3. Λόγοι αποκλεισμού 
 

Από το διαγωνισμό αποκλείονται:  

1. Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 73 του 

Ν.4412/2016. Ειδικότερα, αποκλείονται από το Διαγωνισμό υποψήφιοι, όταν έχει 

εκδοθεί σε βάρος τους αμετάκλητη  καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης - πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 

την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης 

της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή 

των κρατών - μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης -πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 

ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην 

κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 

των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 

27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης - 

πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές Ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά 



με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας  ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης -πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 

της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (Α' 215 ).»  

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 

εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγουμένου εδαφίου αφορά : 

αα)Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) , προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και (IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους 

διαχειριστές. 

ββ) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά  τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  

δδ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των 

προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε 

οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:  

α) Γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του 

όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει 

διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική 

ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική 

νομοθεσία ή/και  

β) Μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την 

εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση. Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός 

φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 



εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε 

δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους 

γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 

βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από 

την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης 

συμμετοχής:  

αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 

266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι 

οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο 

(2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν 

την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 

διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

3. Επίσης αποκλείονται: 

 α) Υποψήφιοι που έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις 

διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, 

που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, 

οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/16,  

β) Υποψήφιοι που τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή εάν 

βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,  

γ) Υποψήφιοι που συνήψαν συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο 

τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) Υποψήφιοι που έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά 

την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας 

σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 

σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

ε) Υποψήφιοι που έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την 

παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 



λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχουν αποκρύψει τις 

πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν.4412/16, 

 στ) Υποψήφιοι που επιχειρούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσουν εμπιστευτικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να τους αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχουν εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 

τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

ζ) Υποψήφιοι που έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο 

θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητα τους.  

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες 

αρχές αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται 

λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από 

τις περιπτώσεις των ανωτέρω παραγράφων. 

 
 

2.4.4. Κριτήρια επιλογής 
 

2.4.4.1. Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική 
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν 
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ 
του ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη 
ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε 
αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.   

 
2.4.4.2. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο 
γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας (έτη 2017, 2018, 2019), ίσο 
ή μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού της υπό ανάθεσης σύμβασης. 
 
2.4.4.3. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν: 

α. τις κυριότερες συμβάσεις προμηθειών του συγκεκριμένου τύπου που έχουν 
εκτελέσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (3). 



β. απαιτείται να διαθέτουν για όλα τα προσφερόμενα υλικά και τα κλιματιστικά των 
οικίσκων, πιστοποιητικό ελέγχου πρωτοτύπου από αναγνωρισμένο κέντρο ελέγχου 
χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πληρούν τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την πρόληψη ατυχημάτων και για την προστασία του περιβάλλοντος. 
Για την απόδειξη του ανωτέρω, τα προσφερόμενα υλικά θα φέρουν σήμανση CE 
και πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας EN - ISO 1461:9001 της εκάστοτε 
κατασκευάστριας ή προμηθεύτριας εταιρίας, σύμφωνα με την αριθμ. 68/2020 
μελέτη και την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ του ΟΣΚ/Παράρτημα Ι της παρούσας.  
 
2.4.4.4. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης 
 

Σύμφωνα με την αριθμ. 68/2020 μελέτη και την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ του 
ΟΣΚ/Παράρτημα Ι της παρούσας. 
 Τα προς προμήθεια υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας, γνωστού και 
αναγνωρισμένου κατά ISO εργοστασίου του εσωτερικού ή του εξωτερικού και 
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, δηλ. CE, EN, κλπ. και τους κανονισμούς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόληψη ατυχημάτων και για την προστασία του 
περιβάλλοντος. Τα πιστοποιητικά των προς προμήθεια υλικών, θα πρέπει να είναι 
ευανάγνωστα, στην ελληνική γλώσσα ή μεταφρασμένα από αρμόδιο φορέα. Για 
την απόδειξη του ανωτέρω, τα προσφερόμενα υλικά και ειδικότερα τα κλιματιστικά 
του κάθε οικίσκου θα φέρουν σήμανση CE, ενώ για τα μεταλλικά στοιχεία που θα 
χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή της κάθε βάσης, απαιτείται πιστοποιητικό 
διασφάλισης ποιότητας EN - ISO 1461:9001 της εκάστοτε κατασκευάστριας ή 
προμηθεύτριας εταιρίας, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας. 

 
2.4.4.5. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

 
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας  και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα, να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής 
φύσης των δεσμών τους με αυτούς4. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα 
έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής 
δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται 
στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 

 
2.4.4.6. Αποδεικτικά μέσα 

 
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας 
αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 
διαχειριστές, 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, 
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,  
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
                                                        
4 Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις 
ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση 
τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης .  



Το δικαιολογητικό γίνεται δεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή του. 
 
β. Φορολογική ενημερότητα 
 
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 
 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά γίνονται δεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, 
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. 
 
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα 
πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό 
αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, 
εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική 
απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, 
το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων 
εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά 
ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν 
πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.  
 
δ. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις 
επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε 
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής (παρ. 1 του άρθρου 39 του Ν. 
4488/2017). [Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που 
προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 80, αυτό 
αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται 
επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. (άρθρο 376 
παρ.17 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε από την παρ. 46α του άρθρου 43 του 
Ν.4605/2019)]  
 
 
Το δικαιολογητικό γίνεται δεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή του. 
 
[Σε περίπτωση υπεύθυνης δήλωσης αυτή γίνεται δεκτή εφόσον έχει συνταχθεί 
μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών]. 
 
ε. Την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 
και τα σχετικά άρθρα  της παρούσας πρόσκλησης. 
 
 
2.5. Κριτήρια Ανάθεσης 
 
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των προς προμήθεια υλικών. 

 
2.6. Γενικοί όροι υποβολής προσφορών  

 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα 
πρόσκληση και στο Παράρτημα I αυτής, για το σύνολο της προκηρυχθείσας 
ποσότητας της προμήθειας.  
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

 



 
2.6.1. Τεχνική προσφορά  

 
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με την 
αριθμ. 68/2020 μελέτη και την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ του ΟΣΚ του 
Παραρτήματος  Ι της Πρόσκλησης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως 
τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 
καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, 
σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 
Ειδικότερα, θα πρέπει κάθε τεχνική προσφορά να περιλαμβάνει: (α) τεχνικά 
φυλλάδια και τεχνικές περιγραφές στην ελληνική ή άλλη γλώσσα, καθώς και 
(β) πιστοποιητικά στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα (συνοδευόμενα από 
σχετική μετάφραση), αναφορικά με τις προδιαγραφές και την ποιότητα των 
προσφερόμενων ειδών. 
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται 
να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους 
υπεργολάβους που προτείνουν. Σχετικό υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της 
παρούσας. 

 
 

2.6.2. Οικονομική προσφορά  
 
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην 
παρούσα κριτήριο ανάθεσης (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής), για το σύνολο των προς 
προμήθεια ειδών του διαγωνισμού, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ της 
παρούσας, όπου περιλαμβάνεται υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, 

 
2.6.3.      Χρόνος ισχύος των προσφορών 
 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς 
για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον 
ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί 
από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 
α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο 
για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η 
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της 
διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που 
συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την 
πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. 
Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί 
παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή 
της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να 
ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 
 
2.6.4. Λόγοι απόρριψης προσφορών 



 
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης 
των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που 
ορίζεται πιο πάνω  
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή 
διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή 
της, 
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, 
εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την 
αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με  το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 
δ)  η οποία είναι εναλλακτική προσφορά 
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή 
περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της περ. γ΄ 
της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016 και στην περίπτωση ενώσεων 
οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών 
φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,  
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα 
έγγραφα της παρούσης πρόσκλησης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις 
τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
 
3. Διενέργεια Διαδικασίας-Αξιολόγηση Προσφορών 

 
3.1. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  
Η διαδικασία διεξάγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους της παρούσας 
πρόσκλησης και η αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να γίνεται σε ενιαίο στάδιο 
με την ανάθεση της σύμβασης.  
Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης γίνεται από το τριμελές όργανο που 
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 191/23-06-2020 Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής και εισηγείται προς το αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που 
ανακύπτει κατά την ανάθεσης της σύμβασης (άρθρο 32Α του Ν. 4412/2016, όπως 
προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019). 
 
3.2. Κατακύρωση – σύναψη σύμβασης 

 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο 
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, 
σε κάθε προσφέροντα, που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον 
προσωρινό ανάδοχο .   
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η 
αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν 
έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης 
και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα 
εξής: 
α)ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και 
 
β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο 
τελευταίος υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική 
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει 
στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 Ν. 
4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου. Η υπεύθυνη 
αυτή δήλωση υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α και ελέγχεται από το 
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη 



σύμβαση5. Το πρακτικό δεν τίθεται προς έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή, αλλά 
συνοδεύει τη σύμβαση (Αιτιολογική Έκθεση του Ν. 4605/2019). 
 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του 
συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι 
(20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το 
συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω 
συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει 
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και 
ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

 
 

3.3. Προδικαστικές Προσφυγές-Προσωρινή Δικαστική Προστασία 
 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η 
συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από 
εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της 
νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή 
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής 
κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα 
ή τηλεομοιοτυπία ή  
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε 
αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της 
πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης. 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται 
παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα 
στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με 
αριθμ. 56902/215 Υ.Α.  
Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής 
αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης 
της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη 
πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της δεν 
κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης, κατ΄εξαίρεση6.   
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο 
της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα 
προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 
Οι αναθέτουσες αρχές: 
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο  

                                                        
5 (Άρθρο 105 παρ.3 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 26 του 
άρθρου 107 του Ν. 4497/2017 και από την περίπτ. γ΄ της παρ. 13 του άρθρου 43 
του Ν. 4605/2019) 
6 Άρθρο 364 παρ. 2 του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 41 του άρθρου 43 του Ν. 
4605/2019. 



• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα 
προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 
4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων 
πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της 
αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του 
παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) 
ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής 
Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή 
και δεν μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της πρόσκλησης ή ζητήματα που 
αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας. 
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή 
υποβάλλεται έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής. Οι 
χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
προσφυγής από την ΑΕΠΠ. 
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την 
άσκηση των ένδικων βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης 
ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή 
παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης 
της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου 
δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η 
αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα 
ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης 
λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι 
συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας 
αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της 
αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 
 
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της 
αίτησης ακύρωσης. 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα 
(10) ημερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της 
προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται 
παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την 
προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 
Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την 
κήρυξη ακυρότητας της συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα 
άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016. 

 
 
3.4. Ματαίωση διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει,  
αιτιολογημένα, τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους 
του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής 
του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του 
αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει 
ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

 
 

4. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 
 
 



4.1. Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης) 
 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης:  
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται 
πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να 
περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.3. στοιχεία της 
παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το 
περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα ΙV της Πρόσκλησης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις 
την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας 
αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν 
προκαταβολής.  
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την 
τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 
5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της 
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της, μετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο 
πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω 
εγγύησης, γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του 
εκπροθέσμου.  

 
4.2. Συμβατικό Πλαίσιο – Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι 
όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

 
4.3. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν 
θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, 
οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄. 
Τα προμηθευόμενα υλικά θα ακολουθούν υποχρεωτικά τις τεχνικές προδιαγραφές 
της αριθμ. 68/2020 μελέτης και του ΟΣΚ (Παράρτημα Ι).  
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους 
του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της 
σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των 
ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες. 

 
4.4. Υπεργολαβία 

 
Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες 
λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε 
υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  
Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει 
στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους 



εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, 
εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να 
γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά 
τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με 
κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην 
εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις 
συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να 
διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε 
από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην 
αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  
 Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 
υπεργολάβους και με τα αποδεικτικά μέσα της σχετικής παραγράφου της 
παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος 
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν 
σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 
σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους 
και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, 
απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα 
αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

 
4.5. Τροποποίηση της σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της 
περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

 
4.6. Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, 
να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του 
άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης  
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.4.3.1 και, ως εκ τούτου, θα 
έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης 
των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η 
οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο 
διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 
5. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

 
5.1. Τρόπος πληρωμής 

 
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  
Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Ο εν 
λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών 
παραδόσεων, κατόπιν εντολών της υπηρεσίας και αντίστοιχων πιστοποιήσεων. 
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. 
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την 
παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα 
της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων 
και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 
Ν.4013/2011 όπως ισχύει)  

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, 
εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό 
αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για 
λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών 
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων 
και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 
4412/2016). 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 
χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία 
παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας επί του καθαρού ποσού. 

 
5.2. Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις 

 
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή 
αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα 
στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 . 
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που 
εκτελεί τη σύμβαση. 
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, 
με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή 
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
 
5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 
σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της 
συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 
παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα 
επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το 
πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- 
παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου 
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται 
υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των 
διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, 
ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 



Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με 
παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας 
ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και 
προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο 
ποσό. 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται 
αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

 
5.3. Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των 

συμβάσεων  
 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, 
δυνάμει των όρων των σχετικών άρθρων της παρούσας (5.2., 6.1., 6.3.), καθώς 
και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους 
νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε 
ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της 
πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής 
αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το 
αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου 
στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 
οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως 
θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η 
άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της 
απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν 
απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται 
οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της 
απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 
 
5.4. Δικαστική επίλυση των διαφορών 

 
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις 
συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με 
την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην 
οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής 
στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο 
άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

 
6. Ειδικοί όροι εκτέλεσης 

 
6.1. Χρόνος παράδοσης υλικών 

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να μεταφέρει, να παραδώσει και να τοποθετήσει είκοσι δύο (22) 

πλήρεις οικίσκους  ελαφριάς λυόμενης προκατασκευής, στον αύλειο χώρο των σχολείων, όπου 
παρίσταται ανάγκη, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της 
παρούσας. Ο κάθε οικίσκος θα έχει δύο (2) κλιματιστικές μονάδες inverter. 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του 
Ν.4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση 
χορηγείται, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που 
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, 
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του Ν.4412/2016. 
 Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, 
εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος. 



  Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να 
παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στον τόπο του έργου, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε 
εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 
 
6.2. Παραλαβή υλικών – χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

 
H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και 
δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 
221 του Ν.4412/16  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου 
και το Παράρτημα V της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά την διαδικασία 
παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον 
το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών 
γίνεται μακροσκοπικά και με πρακτική δοκιμασία. Το κόστος της διενέργειας των 
ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει 
πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –
απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – 
δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής 
τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή 
παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια 
επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα 
με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε 
περίπτωση τον ανάδοχο. 
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών 
εξετάσεων που  διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές 
παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄έφεση των οικείων 
αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την 
γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  
που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 
Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για 
τα δύο μέρη. 
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή 
παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 
 Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
πραγματοποιείται σε χρόνους που καθορίζει η Επιτροπή Παραλαβής. 
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 
πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη 
σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε 
επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από 
την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, 
σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής 
του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η 
πληρωμή του αναδόχου. 
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή 
του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι 
από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου 
οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της 
επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την 
σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το 



άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές 
επιστολές καλής εκτέλεσης ή καλής λειτουργίας δεν επιστρέφονται πριν από την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη 
των σχετικών πρωτοκόλλων. 

 
6.3. Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

 
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής 
ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με 
άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία 
που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του 
συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και 
υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, 
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
 Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 
 

6.4. Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας 
 

Το ύψος της εγγύησης της καλής λειτουργίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 3% της 
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. για χρονικό 
διάστημα τριών (3) ετών, το οποίο αρχίζει από την ημερομηνία παράδοσης των 
ειδών. 

 
6.5. Αναπροσαρμογή τιμής 

 
Δεν προβλέπεται 
 

6.6. Καταγγελία της σύμβασης – Υποκατάσταση Αναδόχου  
 
Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.4.3.1 της 
παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και 
να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 
ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  
 
 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς 
τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  
 
 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα 
αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της 
διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να 
αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους 



όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος 
(ρητή ρήτρα υποκατάστασης).7 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ  

& ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΈΡΓΩΝ 

         ΈΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ 
ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 
ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ» 
 
Αριθ. Μελέτης: 68/2020 

   
 

   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΩΡΙΣ  ΦΠΑ      351.982,90 ΕΥΡΩ 
ΜΕ  ΦΠΑ           411.820,00 ΕΥΡΩ 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνει η προμήθεια, μεταφορά και η 

τοποθέτηση είκοσι δύο (22) αιθουσών ελαφράς λυόμενης προκατασκευής που θα 
χρησιμοποιηθούν για στέγαση μαθητών προσχολικής, πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μυτιλήνης για την αντιμετώπιση των 
έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών, που προέκυψαν από την επιδημία COVID -
19, σύμφωνα με το άρθρο 220 του ν.4610/2019, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
το ν.4692/20 (ΦΕΚ111/12-06-20 Τ.Α.΄). H προμήθεια θα γίνει με τη διαδικασία 
της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν 4690/20. 

Οι αίθουσες θα τοποθετηθούν στον αύλειο χώρο των σχολείων όπου παρίσταται 
ανάγκη. Ενδεικτικά αναφέρονται το 2ο Νηπιαγωγείο Μυτιλήνης, το 10ο Νηπιαγωγείο 
Μυτιλήνης, το 6ο Δημοτικό σχολείο Μυτιλήνης, το 7ο και 15ο Δημοτικό Σχολείο 
Μυτιλήνης το 5ο Λύκειο Μυτιλήνης, το 3ο και 4ο Λύκειο Μυτιλήνης, το Λύκειο 
                                                        
7  Πρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  
          Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη 
διάρκειά τους», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).  
           



Παμφίλων, το Γυμνάσιο Παμφίλων, το Γυμνάσιο - Λύκειο Γέρας, ή όπου αλλού 
παραστεί ανάγκη.  

Οι Τεχνικοί όροι των Προδιαγραφών αυτών αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις                         
(τεχνικές –λειτουργικές – αισθητικές) για την κατασκευή της μονάδας, σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές του «ΟΣΚ». Όλοι οι οικίσκοι θα είναι ελαφράς λυόμενης 
προκατασκευής (flat pack) και θα πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές των 
Κτιριακών Υποδομών ΑΕ.  

Συγκεκριμένα πρόκειται για είκοσι δύο (22) οικίσκους ελαφράς λυόμενης 
προκατασκευής, προοριζόμενοι για αίθουσες διδασκαλίας (Τύπου Α), εξωτερικών 
διαστάσεων 6,00Χ6,75 μ και εμβαδού 40,50 μ2, με επίπεδη οροφή, ελάχιστου 
εξωτερικού ύψους 3,10 μ και ελάχιστου εσωτερικού ελεύθερου ύψους 2,70 μ. Στην 
κύρια όψη των αιθουσών και καθ’ όλο το μήκος τους, υπάρχει προστέγασμα πλάτους 
1.50m το οποίο συνδέεται με το πλαίσιο της οροφής. Η κατασκευή του 
προστεγάσματος καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι τέτοια 
ώστε να συμβάλει στην αισθητική αρτιότητα της κατασκευής Η μονάδα της αίθουσας 
διδασκαλίας αποτελείται από τρία όμοια μέρη εξωτερικών διαστάσεων 2,25 Χ 6,0 m, 
τα οποία θα συναρμολογούνται μεταξύ τους. Τα μέρη που αποτελούν την κάθε 
αίθουσα θα είναι πλήρως συναρμολογούμενα, για να υπάρχει η δυνατότητα της 
απρόσκοπτης μεταφοράς ακόμη και σε δύσβατα σημεία. Οι διαστάσεις κάθε 
τμήματος είναι τέτοιες ώστε να υπάρχει η δυνατότητα της μεταφοράς χωρίς την 
απαίτηση ειδικής άδειας διέλευσης υπερμεγέθους οχήματος. Οι συνδέσεις θα 
γίνονται στο άνω και κάτω μέρος των μεταλλικών υποστυλωμάτων, καθώς και στο  
πλαίσιο της οροφής, ήτοι δώδεκα (12) τουλάχιστον συνδέσεις. H όλη κατασκευή θα 
εξασφαλίζει πλήρη ακαμψία και δεν θα επιτρέπει ταλαντώσεις από δυναμικές 
φορτίσεις. Το δάπεδο των μονάδων θα απέχει περίπου 20 cm από την υφιστάμενη 
διαμορφωμένη βάση έδρασης και το τυχόν δημιουργούμενο κενό θα κλείνει εν μέρει 
περιμετρικά επιτρέποντας την διέλευση των όμβριων υδάτων καθώς και τον 
ανεμπόδιστο αερισμό. 

Ο μεταλλικός σκελετός των οικίσκων (γαλβανισμένη εν θερμώ διατομή), καθώς 
και κάθε άλλη μεταλλική επιφάνεια γαλβανισμένη εν θερμώ θα προστατεύονται με 
βαφή, οι δε ορατές (εσωτερικές – εξωτερικές) επιφάνειες με χρώματα με κατάλληλη 
προεργασία για πρόσφυση σε γαλβανισμένες επιφάνειες. Όλα τα ειδικά τεμάχια όπως 
κολώνες , αρμοκάλυπτρα, περιμετρικές υδρορροές, κλπ θα είναι γαλβανισμένα εν 
θερμό και βαμμένα ηλεκτροστατικά. 

 Όλα τα χρώματα θα είναι οικολογικά και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν ( 
σιλικόνες, στόκοι, μαστίχες κ.λ.π.) θα είναι μη τοξικά & οικολογικά. 

Δεν χρησιμοποιούνται υλικά που περιέχουν αμίαντο ή άλλες καρκινογόνες και 
τοξικές ουσίες, όλα δε τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα συνοδεύονται με 
πιστοποιητικά έλεγχου καταλληλότητας. 

Όλες οι μονάδες θα στερεώνονται  με ασφαλείς αγκυρώσεις στις προς τούτο 
κατασκευασμένες βάσεις. Η κατασκευή της βάσεως αποτελεί υποχρέωση του Δήμου, 
στα διδακτήρια του οποίου θα εγκατασταθούν οι μονάδες. Η κατασκευή του 
φέροντος οργανισμού των μονάδων και των τριών τύπων, εξασφαλίζει πλήρη ακαμψία 
των φορέων και λοιπών στοιχείων τους έναντι των καταπονήσεων κατά την μεταφορά, 
φόρτωση, εκφόρτωση, εγκατάσταση, μετεγκατάσταση κ.λπ.  

Όλες γενικά οι μεταλλικές κατασκευές αποτελούνται από γαλβανισμένο εν θερμό 
χάλυβα με άριστης ποιότητας βαφή κατόπιν της ενδεδειγμένης προετοιμασίας για 



την προστασία έναντι οξείδωσης, έχουν δε καταλλήλως επεξεργασμένες τις ακμές 
τους ώστε να μην παρουσιάζουν γρέζια, εξογκώματα, κακότεχνα διαμορφωμένες 
απολήξεις κ.λπ. για λόγους ασφαλείας. 

Στην οροφή των μονάδων υπάρχουν κατάλληλα άγκιστρα ώστε να μην 
καταστρέφονται  οι μονάδες  κατά την τοποθέτηση και ανύψωση. Αυτά είναι 
αναπόσπαστα στοιχεία των μονάδων για περαιτέρω μεταφορά και επανεγκατάσταση. 
Επίσης στη βάση τους υπάρχουν κατάλληλα άγκιστρα ή οπές  με υποδοχή ασφαλείας 
για την μεταφορά των μονάδων με πλατφόρμες και περονοφόρα, απαγορευμένης 
πάσης προεξοχής για λόγους ασφαλείας. 

Εκτός των παραπάνω προδιαγραφών ο κάθε οικίσκος θα έχει δύο (2) 
κλιματιστικές μονάδες inverter διαιρούμενου τύπου ονομαστικής απόδοσης από 
16.000 έως 18.000 btu/h και σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές: 
Τα κλιματιστικά θα είναι ψύξης – θέρμανσης, διαιρούμενου τύπου τεχνολογίας 
inverter καινούργια και αμεταχείριστα.  

- Θα είναι ενεργειακής κλάσης Α++ στην ψύξη και Α+ στην θέρμανση στην 
μέση ζώνη (κεντρική Ευρώπη)  

- θα λειτουργούν με ψυκτικό υγρό R32 ή ποιο σύγχρονο φιλικό πάντα προς το 
περιβάλλον. 

- θα φέρουν πιστοποίηση CE. 
- Θα αποτελούνται από δύο τμήματα. Το εσωτερικό στοιχείο θα είναι τοίχου, 

το δε εξωτερικό στοιχείο (κατάλληλο για εξωτερικές δυσμενείς συνθήκες) θα 
μπορεί να στερεωθεί με κατάλληλη στερεωτική κατασκευή στον εξωτερικό 
τοίχο ή να τοποθετηθεί στο δάπεδο (στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα 
παραπάνω). Τα δύο στοιχεία θα συνδέονται μεταξύ τους με σωλήνα 
κατάλληλου ψυκτικού υγρού. Το κλιματιστικό θα συνδέεται με παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος και θα ασφαλίζεται με κατάλληλη για το σκοπό αυτό 
ηλεκτρική ασφάλεια. Τέλος θα υπάρχει κατάλληλο σύστημα απαγωγής των 
στραγγισμάτων. Μετά την τοποθέτηση θα γίνεται αποκατάσταση των οπών 
στους τοίχους με επισκευαστικό κονίαμα.  

- Στην εγκατάσταση του κάθε κλιματιστικού θα πρέπει να επιλεχθεί η 
καταλληλότερη θέση για την τοποθέτηση της εσωτερικής κλιματιστικής 
μονάδας, ώστε να υπάρχει ικανοποιητικός χώρος γύρω της (σύμφωνα με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή) και να υπάρχει δυνατότητα αποχέτευσης των 
συμπυκνωμάτων. Πριν από την τοποθέτηση της μεταλλικής πλάκας στήριξης 
(«πλάτη») της εσωτερικής κλιματιστικής μονάδας, θα πρέπει να βεβαιωθεί ο 
εγκαταστάτης ότι δεν περνούν καλώδια ή σωλήνες από τα σημεία που θα 
τρυπήσει για να βιδώσει την «πλάτη» στήριξης καθώς και στο σημείο που θα 
τρυπήσει για το πέρασμα των σωλήνων και καλωδίων σύνδεσης της 
εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας. Η μεταλλική πλάκα στήριξης πρέπει να 
είναι καλά στερεωμένη και αλφαδιασμένη. Οι σωλήνες σύνδεσης της 
εσωτερικής κλιματιστικής μονάδας με την εξωτερική θα πρέπει να μονωθούν 
με μονωτικούς σωλήνες (όχι με ταινία) και το σύνολο των σωλήνων. Η θέση 
που θα επιλεγεί για την τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας του 
κλιματιστικού (στο δάπεδο ή στον τοίχο), θα πρέπει να εξασφαλίζει 
ανεμπόδιστο αερισμό της μονάδας (σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή).  Το μήκος των σωληνώσεων να είναι μέσα στα επιτρεπτά όρια 



του κατασκευαστή (στην περίπτωση της παρούσας μελέτης το μέγιστο μήκος 
εγκατάστασης είναι τα 15m και το μέγιστο ύψος 5m).  

- Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, θα πρέπει να δοκιμαστεί η αποχέτευση 
των συμπυκνωμάτων της εσωτερικής μονάδας. Μετά να γίνει, απαραιτήτως, 
έλεγχος στεγανότητας και σωστής λειτουργίας.  

- θα συμπεριλαμβάνονται σωλήνες ψυκτικών υγρών κτλ έως 4m. 
- Θα παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 ετών.  
- Οι συντελεστές απόδοσης SEER θα είναι μεγαλύτεροι ή ίσοι του 6,5  και του 

SCOP (για μεσαία ζώνη) θα είναι μεγαλύτεροι ή ίσοι του 4. Απαραίτητη θα 
είναι η ενεργειακή σήμανση σύμφωνα με EU 626/2011  

- Απαραίτητο θα είναι το φίλτρο σκόνης και στερεών σωματιδίων ή άλλο 
καλύτερο.  

- Το σύνολο του εξοπλισμού υποχρεωτικά θα συνοδεύεται κατά την παράδοσή 
του από τεχνικό εγχειρίδιο και φυλλάδιο οδηγιών χρήσης 

- Το χειριστήριο θα είναι ασύρματο και θα διαθέτει οθόνη υγρών κρυστάλλων 
με ενδείξεις υγρών κρυστάλλων και οι ενδείξεις θα είναι: 

10. θερμοκρασίας  
11. λειτουργίας και βλάβης  
12. διακόπτη on/off  
13. πλήκτρα προγραμματισμού  
14. Η λειτουργία των χειριστηρίων θα είναι η εξής: 
15. ένδειξη ταχύτητας (υψηλή - μεσαία - χαμηλή) 
16. ρύθμιση θερμοκρασίας ανά 1ο C 
17. χρονοδιακόπτη ρύθμισης λειτουργίας με διαβαθμίσεις ανά μισή ώρα  
18. Χειρισμός ανάγκης θα μπορεί να γίνει και από την κλιματιστική 

μονάδα. 
Η ενεργειακή σήμανση θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 626/2011 και είναι 
κοινή για όλες τις χώρες της Ε.Ε. 

Οι οικίσκοι θα είναι εφοδιασμένοι με όλες τις εσωτερικές εγκαταστάσεις 
ηλεκτρολογικές, υδραυλικές, αποχετευτικές, πυρασφαλείας, αντικεραυνική, ανάλογα 
με την χρήση τους. 

Οι συνδέσεις των μονάδων με την ηλεκτρική παροχή καθώς και τα εξωτερικά 
δίκτυα αποχέτευσης (στα W.C.)των διαμορφωμένων πτερύγων προς τα Δίκτυα 
Κοινής Ωφελείας (Δ.Ε.Η, ΕΥΔΑΠ κ.λ.π.), δεν αποτελούν μέρος της παρούσας 
Προμήθειας, αλλά υποχρέωση των Δήμων. 

Οι προς προμήθεια οικίσκοι θα πρέπει να προέρχεται από αναγνωρισμένη 
εταιρεία κατασκευής. Τα υπό προμήθεια είδη θα συνοδεύονται από γραπτή εγγύηση 
καλής λειτουργίας (καλή λειτουργία συνολικά, καλή λειτουργία μηχανισμών πχ 
κλειδαριές κλπ, αντισκωριακή προστασία, στεγανότητα κλπ). Οι προσφορές θα 
πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα εγχειρίδια που θα τα συνοδεύουν (κατ’ ελάχιστο : 
εγχειρίδιο τεχνικών προδιαγραφών, πιστοποιήσεων, οδηγιών χρήσης και 
συντήρησης). 

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή. 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες.  
Σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται αναλυτικότερα παραπάνω, η συνολική δαπάνη 

ανέρχεται σε 411.820,00 € (συμπ. ΦΠΑ 17%). Αναλύεται σε 351.982,90 € + 



59.837,10 € ΦΠΑ και περιλαμβάνει την προμήθεια, τη μεταφορά και την 
τοποθέτηση των οικίσκων.  

 
Μυτιλήνη 17-06-2020 

 
 

Ο μελετητής  
 Η Προϊσταμένη  

Διεύθυνσης Τεχνικής 
Υπηρεσίας Δήμου 

Λέσβου  
 

   
Χρήστος Καλαφάτης  

 
 Δέσποινα Μακρή 

 

 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

A/A Είδος Εργασιών Κωδικός 
Άρθρου 

Κωδικός 
Αναθεώρησης  Α.Τ. Μονάδα 

Μέτρησης  Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
(Ευρώ) 

Δαπάνη (Ευρώ) 
Μερική Ολική 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 1.1. Οικίσκοι 

1 
Οικίσκος ελαφράς 
λυόμενης προκατασκευής 
(Τύπος Α) 

  1 τεμ. 22 15.999,223 351.982,90  

 Σύνολο 1.1 – Οικίσκοι 351.982,90 351.982,90 

Άθροισμα  351.982,90 
ΦΠΑ (17%)  59.837,10 
Γενικό Σύνολο  411.820,00 

 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 
ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
                                                                                                 ΤΙΤΛΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ  
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                                                          ΑΙΘΟΥΣΩΝ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ» 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ   

 
      
      

      ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Της επιχείρησης:  ................................................................................................. …………. 



με έδρα τ  ..............................  οδός 

.................................................................................αριθμός................... 

Τ.Κ ................ Τηλ .......................................................... Fax……. ........................ …………. 

E-mail:  .......... ……………………………………………………………………………………………….. 

 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

Μυτιλήνη......../....../2020 
(σφραγίδα επιχείρησης, μονογραφή ) 

 
 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
                                                                                                 ΤΙΤΛΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ  
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                                                          ΑΙΘΟΥΣΩΝ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ» 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ   
   
      
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

α/α Είδος  Τεχνικά 
Χαρακτηριστικά 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
(της 

αναθέτουσας 
αρχής) 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ/ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Οικίσκος 
ελαφράς 
λυόμενης 
προκατασκευής 
(Τύπος Α) 

Όπως αναλυτικά 
περιγράφονται 
στο Παράρτημα I 
 της αριθμ. 
68/2020 μελέτης 
και της Τεχνικής 
Προδιαγραφής 
του ΟΣΚ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ 
 

  



 

A/A Είδος Προμήθειας   Α.Τ. Μονάδα 
Μέτρησης  Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 
(Ευρώ) 

Δαπάνη (Ευρώ) 
Μερική Ολική 

 

 1.1. Οικίσκοι 

1 
Οικίσκος ελαφράς 
λυόμενης προκατασκευής 
(Τύπος Α) 

  1 τεμ. 22    

 Σύνολο 1.1 – Οικίσκοι   

Άθροισμα   
ΦΠΑ (17%)   
Γενικό Σύνολο   

 
Ισχύς προσφοράς: Η παρούσα προσφορά ισχύει για 
________________ημερολογιακές ημέρες από σήμερα. 
 
Παράδοση : Η δοθείσα τιμή ισχύει για παράδοση των ειδών, στο Δήμο Λέσβου. 
 
Χρόνος Παράδοσης: 
_________________________________________________________________
_______ 
 
Επιβαρύνσεις,  Κρατήσεις: Η Εταιρία μας επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες 
επιβαρύνσεις σύμφωνα με τη διακήρυξη της δημοπρασίας. 
 
Λοιπές παρατηρήσεις: 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
Μυτιλήνη......../....../2020 

(σφραγίδα επιχείρησης, μονογραφή) 

 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 
 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
                                     
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ……………………… 
Δ/ΝΣΗ: ……………….., Τ.Κ. ………… 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ………………………………………… 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) …………………… 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 
ΠΡΟΣ 
ΔΗΜΟ ……………….. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ……………………………………………………………………….. 
υπέρ του: 
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) 
.............................., ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) 
.......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, 
ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
................... 
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.................. (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 



ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 
μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 
για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με 
την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη του Δήμου 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά 
χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε 5 ημέρες από την απλή 
έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 
 
                                                                 (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)  
 
                                           
   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
 
 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Δημόσια Σύμβαση Προμήθειας …………………………………………..για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών του Δήμου  
Στ…………….. σήμερα ....................., ήμερα ..................., οι υπογράφοντες, την 
παρούσα, αφενός ο  Δήμος,  ως αναθέτουσα αρχή, που εδρεύει στην 
………………………………………. με Α.Φ.Μ. ……………………και Δ.Ο.Υ……………………………, και 
εκπροσωπείται νόμιμα από………………………………. και αφετέρου ο/η κ. 
........................ φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ................... με 
την επωνυμία «.....................................................» με δ.τ. 
«.........................» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, αριθμός), Τ.Κ. ......, τηλ. 
................., φαξ ..............., με Α.Φ.Μ. .................... & Δ.Ο.Υ. ...................... 
και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ. .......................... (ονοματεπώνυμο 
εκπροσώπου), που θα καλείται στο εξής «ανάδοχος/προμηθευτής», σύμφωνα με 
το Καταστατικό της εταιρείας και με το από .............. Πρακτικό του Δ.Σ. (εφόσον 
πρόκειται για Α.Ε ή Ε.Π.Ε.), συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ………. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής . 
κατακυρώθηκε στον ανάδοχο «.............................» (πλήρη στοιχεία) το 
αποτέλεσμα του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια 
…………………………………………. (Διακήρυξη ………), και στην τιμή της οικονομικής του 
προσφοράς ………………... 
Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, 
υπογράφουν την σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους ορούς: 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-
ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΤΙΜΗ 
Ως αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ορίζεται η προμήθεια 
……………………………………… για τις ανάγκες των οργανικών μονάδων της 
………………………………………..σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί (συμπληρώνεται 
βάσει της προσφοράς του αναδόχου): 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο  : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 είδη, θα παραδοθούν στο …………………. 
 
Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 
………………….. 



Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες των 
Υπηρεσιών του Δήμου και μετά από ανάλογο γραπτό αίτημα του …………………………… 
, με υποχρέωση του Προμηθευτή να παραδώσει άμεσα, εντός των επόμενων - από 
την αποστολή του ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ - ……………. ημερών, τα αναγραφόμενα 
είδη. 
Σε περίπτωση παραγγελίας ειδών τα οποία δε δύνανται να παραδοθούν εντός του 
ανωτέρου χρονικού διαστήματος, ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει την 
Υπηρεσία για το χρόνο παράδοσης των εν λόγω ειδών, ο οποίος δεν πρέπει να 
ξεπερνά τις δέκα (10) ημέρες από την παραγγελία. 
Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή στα 
γραφεία ή στην αποθήκη κάθε Υπηρεσίας. 
Οποιαδήποτε παραγγελία εκτελείται από τον Προμηθευτή μετά από την αποστολή 
ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ από τους αρμόδιους προς τούτο υπαλλήλους του 
Τμήματος …………………………………………………….. 
 
Η λήψη του ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ θα επιβεβαιώνεται από τον Προμηθευτή. Το 
τιμολόγιο συνοδευόμενο από τα απαραίτητα σχετικά θα παραδίδεται από τον 
Προμηθευτή στο Τμήμα ……………………………… στον ….  όροφο του κτιρίου όπου 
στεγάζονται οι Κεντρικές Υπηρεσίες (………………………). 
Η παρακολούθηση της προμήθειας των ειδών και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των 
υποχρεώσεων του αναδόχου, θα γίνεται με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων των 
Υπηρεσιών για λογαριασμό των οποίων εκτελείται η συγκεκριμένη προμήθεια. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να 
προμηθευτεί εγκαίρως τα υλικά και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα 
μέτρα ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του. 
Τα αναλώσιμα υλικά που θα βρεθούν κατά τον έλεγχο παραλαβής και μετά, κατά 
την περίοδο της χρησιμοποίησής τους, ακατάλληλα θα επιστραφούν στον 
προμηθευτή, ο οποίος έχει υποχρέωση να τα αντικαταστήσει εντός δέκα (10) 
ημερών. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Ν 4412/16 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική, ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την αρμόδια Επιτροπή 
παραλαβής. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι: 
α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας. 
β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών. 
γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 
Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται 
στο Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την 
παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα 
της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  
α) Κράτηση 0,07% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ ( Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της 
κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ 
Ο.Γ.Α. 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της 
αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το 
ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα 



και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών 
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.8 
γ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π ( Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών )  η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί  της κράτησης αυτής 
υπολογίζεται χαρτόσημο 3% και επί του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α 20%. Ο Φ.Π.Α. 
βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή  και αποδίδεται από τον Ανάδοχο. 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία 
παρακράτηση φόρου εισοδήματος . 
Η συνολική δαπάνη της προμήθειας βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου 
οικονομικού έτους 2020, και συγκεκριμένα υπάρχει η με αριθμ. πρωτ. 645/2020 
απόφαση δέσμευσης πίστωσης για την προμήθεια προκατασκευασμένων αιθουσών 
Διδασκαλίας για την αντιμετώπιση της έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης 
αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού με α/α 1 καταχώρισης στο βιβλίο Εγκρίσεων 
και Εντολών Πληρωμής  
 
ΑΡΘΡΟ 4ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Η παραλαβή των υλικών γίνεται από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός 
έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. 
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 
α) να παραλάβει το υλικό, 
β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές 
προδιαγραφές της σύμβασης, 
γ) να απορρίψει το υλικό 
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της προμήθειας, καθώς και η πιστοποίηση της 
ολοκλήρωσης όλων των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα γίνει από την Επιτροπή 
Παραλαβής, που έχει ορισθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής9  
Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να εισηγείται  ως κατά Νόμο αρμόδιο, για την 
επιβολή κυρώσεων στον Ανάδοχο, σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης 
προς τα αναφερόμενα στη σύμβαση. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208 και 209 του Ν.4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις 
οδηγίες και τις υποδείξεις του Δήμου . 
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Δήμο οποιεσδήποτε αναφορές και 
πληροφορίες του ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 
3. Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν 
συμβούλων ή αντιπροσώπων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως 
οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις. 
4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή 
και κάθε τρίτο, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Δ/νση του Δήμου. 
5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας 
προμήθεια των υλικών, που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. 
6. Για την γρήγορη διεκπεραίωση των ζητημάτων που τυχόν προκύψουν, ο 
Ανάδοχος ορίζει ως εκπρόσωπο του τον/την κ……………………….., προκειμένου να 
προβαίνει σε σχετική επικοινωνία με τον εκπρόσωπο της Αρμόδιας Υπηρεσίας για 
την οποία γίνεται αυτή η προμήθεια. 

                                                        
8 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και 
κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση 
της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών 
της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
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7. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος 
Α' του Ν.4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο : ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής 
χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 
Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη 
έγγραφη συναίνεση του Δήμου, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη 
όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.  
 
ΑΡΘΡΟ 7ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται 
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες 
διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της 
σύναψης σύμβασης, 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο : ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η ισχύς της παρούσης συμβάσεως αρχίζει από την υπογραφή της, ήτοι από 
……………….. και μέχρι την παράδοση του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών, η 
οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι ……/……../201... 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
1. 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, 
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, 
2. 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). 
3. 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.  
4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το 
σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 



Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο   : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία ,κάθε διαφορά που θα 
προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην 
εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα 
λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό Λέσβου  αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο 
ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα 
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που 
ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 
Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε δύο όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το 
ένα κατατέθηκε στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, το δε άλλο επιδόθηκε στον 
«ΑΝΑΔΟΧΟ». 
 
                                                 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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