
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΣΕΝΓΚΕΝ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ». 

Προϋπολογισμού 70.200,00€ 
( συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 17% ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

4. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
 
 
                                                                                        ΜΥΤΙΛΗΝΗ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

  ΜΕΛΕΤΗ : 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 
ΠΥΛΗΣ ΣΕΝΓΚΕΝ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 
Αριθμός Μελέτης : 76/2020 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  



Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 

 
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία του προκατασκευασμένου 

οικίσκου που θα χρησιμοποιηθεί ως κτιριακός εξοπλισμός της πύλης Σενγκεν Πλωμαρίου( Περιλαμβάνονται όλες οι 

απαιτούμενες εργασίες καθώς και η χρήση γερανού ).  

Η εγκατάσταση του  οικίσκου θα γίνει σε  υφιστάμενη βάση  χωρίς να επιβαρυνθεί  ο ανάδοχος.  

Ο οικίσκος θα έχει εμβαδόν E = 175.00 μ2 , και θα περιλαμβάνει όλους τους απαραίτητους χώρους που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές προκειμένου αυτή να λειτουργήσει χωρίς προβλήματα.  

O προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 70.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 17%)  και η προμήθεια θα 

χρηματοδοτηθεί από πόρους Της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ενώ θα υλοποιηθεί με τριμερή προγραμματική σύμβαση 

μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης, της Περιφέρειας Β. Αιγαίου και του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις: 

α) του Ν.4412/2016 (Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ) β) Τον Ν.3852/2010 ‘’Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης‘’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
 
 
 
 

              Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                                               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

                                                                                     Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

                                                                                 Τ.Υ.Δ.Μ 

                                                                                  

 
 
                 ΒΑΘΡΑΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                                                                             ΔΕΣΠΟΙΝΑ  ΜΑΚΡΗ 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε                                                               ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε 

 

 

    

     



                                                  

 

 

 
 

 

 

 

 

           ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ 

(ευρώ) 

1. Προκατασκευασμένος Οικίσκος 44211000-2 1 55.555,55 

2. Τοποθέτηση- Μεταφορά 45223110-0 1   4.444,44 

     

    ΔΑΠΑΝΗ 60.000,00 

    Φ.Π.Α 17% 10.200,00 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 70.200,00 

 
 
 

Οι παραπάνω τιμές αφορούν την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση στην θέση  που θα υποδείξει ο Δήμος 
Μυτιλήνης. 
 
 
 
 
 

 
        Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ  

 
 
 

   

 

    ΒΑΘΡΑΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

    ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε          

 

 

    

     

                         

                                                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

                                                                        Τ.Υ.Δ.Μ 
 
                                                            
 
                                                               ΔΕΣΠΟΙΝΑ  ΜΑΚΡΗ 

                  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε

            

  ΜΕΛΕΤΗ : 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ 
ΣΕΝΓΚΕΝ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 

Αριθμός Μελέτης : 76/2020 

 
 
 
 
Αριθμός Μελέτης : 45 / 2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ 
ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                              
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ              
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ     

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 
ΠΥΛΗΣ ΣΕΝΓΚΕΝ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 70.200,00€ 
 

 
 

                                                                                   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 

                                                                                                        Άρθρο 1ο  
                                                                                   Αντικείμενο της προμήθειας 
  
Η παρούσα συγγραφή αφορά την προμήθεια με πρόχειρο ανοιχτό διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ 
ΣΕΝΓΚΕΝ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ από πόρους της Περιφέρειας Β. Αιγαίου. 
 
 
 
                                                                                                       Άρθρο 2ο 
                                                                                                  Ειδικοί Όροι 
 
Όλα τα ζητούμενα υλικά θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου, φτιαγμένα σύμφωνα με τις οδηγίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αναφερόμενες κατωτέρω διαστάσεις είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές και αναφέρονται για 
να δώσουν την τάξη μεγέθους του εκάστοτε είδους. Όπου αναφέρεται ότι το υλικό θα’ ναι χρωματιστό, η επιλογή 
χρώματος θα γίνει από την υπηρεσία. 
 
Όλα τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται τις 
προδιαγραφές, όσον αφορά την προέλευση, την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική 
επεξεργασία και τέλος την εμφάνιση τους. Εάν διαπιστωθεί οποιοδήποτε ελάττωμα σε κάποιο από τα 
παραλαμβανόμενα υλικά, ο προμηθευτής θα υποχρεωθεί χωρίς αντιρρήσεις να παραλάβει το προβληματικό υλικό και να 
το αντικαταστήσει με άλλο όμοιο. 
 
Γενικώς και για τα είδη τα οποία ζητείται συγκεκριμένη προδιαγραφή, είναι δυνατόν και κατόπιν σύμφωνης γνώμης του 
μελετητή, να γίνει αποδεκτή από την επιτροπή προσφορά με υποδεέστερα χαρακτηριστικά, εάν και εφόσον δεν υπάρχει 
άλλη που να καλύπτει επακριβώς τις προδιαγραφές. Την ανωτέρω δυνατότητα έχει ο Δήμος Λέσβου και για οιαδήποτε 
άλλη παρέκκλιση, αποκλειστικά και μόνο εφόσον δεν υπάρχει άρτια και σύμφωνη με τις προδιαγραφές προσφορά. 
 
Για την απόδειξη της καταλληλότητας των ζητουμένων ειδών, οι διαγωνιζόμενοι θα περιλάβουν στην τεχνική προσφορά 
τους τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή, τα οποία να περιέχουν τα χαρακτηριστικά των προσφερομένων ειδών και 
από τα οποία θα επιβεβαιώνονται οι προδιαγραφές της παρούσας. Στα τεχνικά φυλλάδια θα μνημονεύονται και οι 
κατασκευαστές των επιμέρους στοιχείων (ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, μονωτικά, κουφώματα κλπ). Στα φυλλάδια, θα 
πρέπει να είναι αποτυπωμένη και η συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα που αναφέρονται στη συνέχεια και σ’ αυτή τη 
περίπτωση η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα σε οιαδήποτε φάση να τα αναζητήσει από τον προμηθευτή. Εάν η 
συμμόρφωση με τις πιστοποιήσεις δεν προκύπτει από τα φυλλάδια του κατασκευαστή, τότε θα πρέπει αυτές να 
προσκομιστούν ξεχωριστά.  
 
Τα προσκομιζόμενα είδη (ή τα υλικά από τα οποία απαρτίζονται), θα φέρουν υποχρεωτικώς σήμανση CE της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα και τα αντίστοιχα ελληνικά πρότυπα και 
κανονισμούς (ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ), με τις διεθνώς ακολουθούμενες πιστοποιήσεις κατασκευής – λειτουργίας και τις 
προδιαγραφές Ευρωπαϊκών Ινστιτούτων Ποιότητας.  
 
Τα βιομηχανικά προϊόντα θα πρέπει να προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική 
διαδικασία πιστοποιημένη κατά ISO9001 και 14001 από διαπιστευμένο ευρωπαϊκό φορέα πιστοποίησης.  
 
Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που θα περιλαμβάνονται στα κάθε είδους έντυπα (βιβλία, prospectus κλπ) θα είναι 
τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα ή αγγλική γλώσσα και σε καμία περίπτωση το πλήθος και η έκταση των στοιχείων 
και των πληροφοριών δεν θα είναι μικρότερα από αυτά που ζητούνται από το παρόν τεύχος.  
 
 



 
Σε περίπτωση ογκωδών φυλλαδίων, θα πρέπει να υπάρχει μεταφρασμένο στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, μέρος 
αυτών, ικανό ώστε να είναι δυνατή η διαπίστωση όλων των ζητούμενων χαρακτηριστικών. Για τις ζητούμενες 
πιστοποιήσεις είναι δυνατόν να προσκομίζονται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα τα αποδεικτικά έντυπα.  
Η απόδειξη για την ύπαρξη των ζητούμενων πιστοποιήσεων, μπορεί να γίνει και με την σαφή αναφορά τους, σε επίσημο 
φυλλάδιο του κατασκευαστή και υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί μειοδότης, 
τότε θα προσκομίσει και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

  
Τα τεχνικά φυλλάδια θα είναι αριθμημένα και θα συνοδεύονται από πίνακα με αντιστοίχηση του κάθε υλικού και της 
αντίστοιχης προδιαγραφής.  
 Ο Ανάδοχος της προμήθειας θα καταθέσει  πλήρεις και αναλυτικές μελέτες (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΣΤΑΤΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ, ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕΛΕΤΕΣ 
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ,ΚΕΝΑΚ,ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟΥ κ.λπ.).  
 
Οι ανωτέρω μελέτες θα πρέπει να ακολουθούν την μορφή και τις διαστάσεις, του σχεδίου του κτιρίου που 
επισυνάπτεται στην παρούσα και είναι υπογεγραμμένες από τους κατά Νόμο μελετητές Μηχανικούς για την έκδοση 
Οικοδομικής Άδειας από το Δήμο. 
 
Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου διατηρεί το δικαίωμα βελτιώσεων, με παράλληλη υποχρέωση αποδοχής τους από τους 
συμμετέχοντες ,κατάλληλες  για έγκριση από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, από την Αρχαιολογία  και σύμφωνα με τις 
Υγειονομικές Διατάξεις . 
Οι συμμετέχοντες οφείλουν εφ’ όσον τους ζητηθεί, να παρέχουν στοιχεία στην Επιτροπή Διαγωνισμού για παρόμοια 
έργα που έχουν κατασκευάσει. 

   
Όλα τα φέροντα δομικά στοιχεία πρέπει να έχουν δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 30 λεπτών, σύμφωνα με την παρ. 
3.1 του άρθρου 6 του Π.Δ. 71/88. 
Δεν χρησιμοποιούνται υλικά που περιέχουν αμίαντο ή άλλες καρκινογόνες και τοξικές ουσίες, όλα δε τα 
χρησιμοποιούμενα υλικά θα συνοδεύονται με πιστοποιητικά έλεγχου καταλληλότητας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.  
Όλες οι μονάδες θα στερεώνονται με ασφαλείς  αγκυρώσεις  στις  βάσεις έδρασης που θα κατασκευαστούν σύμφωνα με 
τη Στατική Μελέτη που θα συνταχθεί. 
 
Η κατασκευή του φέροντος οργανισμού των μονάδων, εξασφαλίζει πλήρη ακαμψία των φορέων και λοιπών στοιχείων 
τους έναντι των καταπονήσεων κατά την μεταφορά, φόρτωση, εκφόρτωση, εγκατάσταση, μετεγκατάσταση κ.λπ. Η 
ακαμψία προσδιορίζεται αναλυτικά και αποτελεί χωριστό κεφάλαιο της Στατικής Μελέτης που θα συνταχθεί από τον 
ανάδοχο. 
 
Όλες γενικά οι μεταλλικές κατασκευές αποτελούνται από δομικό 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. 
Όλες οι συγκολλήσεις των μεταλλικών στοιχείων μεταξύ τους γίνονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 15614-1. 
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. 
Οι συνδέσεις των μονάδων των οικίσκων με την ηλεκτρική παροχή προς το δίκτυο της ΔΕΗ, δεν αποτελούν μέρος της 
παρούσας Προμήθειας, αλλά υποχρέωση του Δήμου. 
 
Δύναται να ζητηθεί οποιοσδήποτε εργαστηριακός έλεγχος για να διαπιστωθεί ότι τα υλικά πληρούν τους όρους των 
τεχνικών προδιαγραφών. 
 
Προβλέπεται η προσκόμιση εγγύησης καλής λειτουργιάς της προμήθειας η οποία θα έχει ισχύ τουλάχιστον 1 
χρόνο και θα υπολογιστεί σε  ποσό 5% του συνολικού συμβατικού ποσού της προμήθειας . 
 

Ο χρόνος εγγυήσεως για την καλή ποιότητα της προμήθειας ορίζεται έναντι φθοράς στο χρόνο, από την ημερομηνία 
παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή. Η εγγύηση θα καλύπτει την στατικότητα του οικίσκου, την προστασία έναντι 
οξείδωσης της μεταλλικής κατασκευής, τα τοιχώματα και τη στέγη έναντι στεγανότητας, τα κουφώματα και τα 
κιγκλιδώματα όσον αφορά την εξωτερική αλλοίωση τους λόγω φυσικών συνθηκών, την ορθή λειτουργία και 
στεγανότητα του υδραυλικού και αποχετευτικού δικτύου. Κατά τη διάρκεια του χρόνου τούτου, ο ανάδοχος ευθύνεται 
για κάθε ατέλεια, βλάβη ή αδικαιολόγητη φθορά της προμήθειας που θα κατασκευάσει, εκτός ε αυτή προέρχεται από 
ανωτέρα βία ή κακή χρήση οπότε εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  
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 καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.



 
 
                                                                                                               Άρθρο 3ο 
                                                                                                Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
3.1  Προκατασκευασμένος οικίσκος: 
Τα μέρη από τα οποία θα αποτελείται, είναι: 
 
Α. Μονάδα οικίσκου χρησιμοποιούμενη για την Πύλη Σενγκεν Πλωμαρίου 
Μία μονάδα οικίσκου   εξωτερικών διαστάσεων, ως και συνημμένο σχέδιο. 
Α.1 Εξωτερικά – Εσωτερικά τοιχώματα 
Tα εξωτερικά – εσωτερικά τοιχώματα θα είναι από  θερμομονωτικό πάνελ πολυουρεθάνης  περίπου 60mm.  Στο 
παρασκευαστήριο και στους χώρους υγιεινής θα υπάρχει εσωτερική επένδυση με πλακάκι α ποιότητας σε ύψος καθ 
υπόδειξη τεχνικής υπηρεσίας   
 
Α.2 Οροφή  
 Ο σκελετός, η οροφή και το δάπεδο της κατασκευής θα είναι από από γαλβανισμένo  χάλυβα κατάλληλα επεξεργασμένo 
και βαμμένο ώστε να αντέχει στις εξωτερικές συνθήκες (υγρασία, ήλιος, θάλασσα). 
 Η οροφή θα είναι κατασκευασμένη από θερμομονωτικό πάνελ πολυουρεθάνης  περίπου 60mm με επικάλυψη ραφτής 
λαμαρίνας σε σχέδιο κεραμιδιών βαμμένης εργοστασιακά πάχους περίπου 0,5 mm 
Α.3 Δάπεδο  
H επίστρωση του δαπέδου θα γίνει με κόντρα πλακέ και επικάλυψη δαπέδου χώρων υγιεινής  με κεραμικά πλακάκια.  
Α.4 Κουφώματα  
Οι εξωτερικές πόρτες θα είναι αλουμινίου ανοιγοκλεινόμενες με πλαίσια αλουμινίου και το υπόλοιπο με τζάμι  
Παράθυρα επάλληλα με διπλούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες και οι εσωτερικές πόρτες ξύλινες πρεσαριστές. 
Φεγγίτες ανοιγοανακλινόμενοι.  
Όλα τα εξωτερικά κουφώματα θα είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο ηλεκτροστατικής βαφής χρώματος επιλογής 
Δήμου. Τα παράθυρα θα είναι μόνιμα καλυμμένα με συρματόπλεγμα Νο 16, για να εμποδίζεται η είσοδος των εντόμων 
(σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. στ’, αρ. 6 της ΚΥΑ 46596/ΦΕΚ 1793/6-12- 2004). Τα υαλοκρύσταλλα είναι διπλά, 
θερμομονωτικά πάχους 5mm έκαστο, με διάκενο > 6mm πάντα σύμφωνα με την μελέτη του ΚΕΝΑΚ  
 
 
Η Εξωτερική βαφή θα είναι με φυσικό χρώμα ξύλου και τα κουφώματα με χρώματα που θα διαλέξει ο Δήμος .  
Α.5 Πρόσθετοι εξοπλισμοί  
Θ α υπάρχει πρόσθετος εξοπλισμός με  πάγκο  μπαρ  διαστάσεων 8μ *0,60 μ  σε σχήμα Π και πάσο  2,50 μ *0,30μ και 
εξωτερικός μεταλλικός πάγκος σε χρώμα που θα επιλέξει ο Δήμος μήκους περίπου 3 μ και πλάτους  0,40μ . 
 
 
Η θέση της εγκατάστασής της μονάδας μέσα στο χώρο του γηπέδου  θα ορίζεται από τον Δήμο  Μυτιλήνης  σε κατάλληλη 
θέση (εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα )  .Ο οικίσκος θα τοποθετηθεί  πάνω σε κατάλληλα διαμορφωμένη βάση  έδρασης 
.Η  προκατασκευασμένη  μονάδα θα μεταφερθεί και θα συναρμολογηθεί επί τόπου του έργου, ώστε να είναι δυνατή, 
χωρίς πρόσθετη δαπάνη μεταφορτώσεων, η εύκολη & οικονομική μεταφορά τους για μελλοντική μετεγκατάσταση. 
Οι διαστάσεις θα 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, ενώ ο αριθμός των συνδέσεων θα προκύψει από τη στατική μελέτη. H όλη κατασκευή 
θα εξασφαλίζει πλήρη ακαμψία και δεν θα επιτρέπει ταλαντώσεις από δυναμικές φορτίσεις.. Το δάπεδο των μονάδων θα 
απέχει 20 cm από τη βάση έδρασης και το τυχόν δημιουργούμενο κενό θα κλείνει εν μέρει περιμετρικά επιτρέποντας την 
διέλευση των όμβριων υδάτων καθώς και τον ανεμπόδιστο αερισμό. 
 
Όλα τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για τη κατασκευή της βάσης θα είναι πλήρως γαλβανισμένα 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του EN-ISO 1090-2. Η διαστασιολόγηση, κατασκευή και τοποθέτηση της μεταλλικής βάσης, 
του μεταλλικού σκελετού υποστυλωμάτων και ζευκτών, με ενισχυμένους κοιλοδοκούς και των δοκίδων θα γίνει 
σύμφωνα με τη στατική μελέτη. Η ακαμψία της όλης κατασκευής θα εξασφαλίζεται με τις κατάλληλες διαμήκεις και 
εγκάρσιες κοιλοδοκούς.  

 
Το πλαίσιο του δαπέδου θα φέρει (από κάτω προς τα πάνω) θερμομονωτικό  πάχους πάχους 8cm, κόντρα πλακέ 
θαλάσσης 20mm και στο τέλος επένδυση με πλαστικό δάπεδο πάχους 3mm, κατηγορίας χρήσης 34 (βαρύ 
επαγγελματικό), αντιολισθηρό και ακαυστότητας τουλάχιστον Cfl-s1 (βραδύκαυστο). Περιμετρικά του δαπέδου θα 
τοποθετηθούν τα αντίστοιχα από πλαστικό δάπεδο σοβατεπιά ή άλλο υλικό της έγκρισης της Υπηρεσίας, ύψους 5cm. 
Στους υγρούς χώρους του  οικίσκου  θα τοποθετηθεί στο δάπεδο ελαφρομπετόν πάχους 15cm με κλίση, οπλισμένο με 
πλέγμα Τ94 και επένδυση εκ πλακιδίων κεραμικών αντιολισθηρών στο δάπεδο και κανονικών στους τοίχους .Η  μονάδα 
του οικίσκου  θα καλύπτει  τις απαιτήσεις του Κανονισμού θερμομόνωσης ζώνης Β (σύμφωνα με τον νέο κανονισμό 
ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων). 
Όλα  τα  ειδικά  τεμάχια  όπως  κολώνες,  αρμοκάλυπτρα  κλπ θα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ και κατάλληλα βαμμένα. 
Όλα τα χρώματα θα είναι οικολογικά και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν (σιλικόνες, στόκοι, μαστίχες κ.λ.π.) θα είναι 
μη τοξικά & οικολογικά  



 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους για ένα (1) έτος έναντι φθοράς 
στο χρόνο, από την παραλαβή του. Η εγγύηση θα καλύπτει την στατικότητα του οικίσκου, την προστασία έναντι 
οξείδωσης της μεταλλικής κατασκευής, τα τοιχώματα και την οροφή έναντι στεγανότητας, τα κουφώματα και τα 
κιγκλιδώματα όσον αφορά την εξωτερική αλλοίωση τους λόγω φυσικών συνθηκών. Κατά τη διάρκεια ισχύος της 
εγγύησης, η αναθέτουσα αρχή δε θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη του υπό προμήθεια είδους προερχόμενη από τη 
συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα 
αποκατάστασης της βλάβης εκτός των αναλώσιμων υλικών. Εκεί που απαιτείται, περιλαμβάνεται στην πλήρη  εγγύηση 
και η υποχρέωση του προμηθευτή και για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σε τακτικά χρονικά διαστήματα, ώστε το υπό 
προμήθεια είδος να είναι σε κατάσταση καλής λειτουργίας και ετοιμότητας. 
Ο χρόνος παράδοσης όπως ορίζεται στη διακήρυξη είναι τρείς (3) μήνες. 
Δύναται να ζητηθεί οποιοσδήποτε εργαστηριακός έλεγχος για να διαπιστωθεί ότι τα υλικά πληρούν τους όρους των 
τεχνικών προδιαγραφών. 
 
 
3.2  Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις 
 
Ο οικίσκος θα παραδοθεί πλήρως εξοπλισμένος (ηλεκτρολογικός πίνακας, καλωδιώσεις, φωτισμός, υδραυλικό δίκτυο, 
αποχετευτικό δίκτυο, παροχή ζεστού νερού,  αλεξικέραυνο). Η διαστασιολόγηση των εγκαταστάσεων θα προκύψει από τις 
μελέτες που θα κατατεθούν και θα είναι σύμφωνες με της Εθνική Νομοθεσία και έτοιμες προς υποβολή στην πολεοδομία. 
Όλες οι εγκαταστάσεις νοούνται πλήρως περαιωμένες και λειτουργικές. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει 
κάθε απαιτούμενη βεβαίωση ή σχέδιο απαιτείται για να ληφθούν οι κατά νόμον εγκρίσεις και για να γίνουν οι διάφορες 
συνδέσεις με τα δίκτυα ΟΚΩ. 
 
Θα υπάρχει πλήρης υδραυλική εγκατάσταση. Το δίκτυο θα είναι κατασκευασμένο από χαλκοσωλήνες ή πλαστικούς σωλήνες 
με πιστοποίηση για χρήση σε πόσιμο νερό. Περιλαμβάνονται όλα τα είδη κρουνοποιίας  οι μίκτες θερμού - ψυχρού νερού, οι 
διακόπτες, οι εύκαμπτοι σωλήνες και κάθε άλλο απαιτούμενο υλικό. Οι σωληνώσεις ζεστού νερού χρήσης θα καλυφθούν με 
μονωτικό περίβλημα. Για το μέρος που η μόνωση είναι εκτεθειμένη στην ηλιακή ακτινοβολία, θα προβλεφθεί προστασία από 
εύκαμπτο πλαστικό σωλήνα ή ειδική επικάλυψη με αλουμίνιο. 
 
Για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, θα τοποθετηθεί ηλιακός θερμοσίφωνας 120lt, επί της οροφής του οικίσκου (θα 
πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα για την εξασφάλιση της στατικότητας της στέγης, συνυπολογίζοντας το βάρος που θα 
προστεθεί). Οι συλλέκτες θα τοποθετηθούν σε κατάλληλη μεταλλική βάση αλουμινίου, η οποία θα βιδωθεί επί της οροφής με 
αντίστοιχα εξαρτήματα. Ο προσανατολισμός τους να είναι νότιος για να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή εκμετάλλευση της 
ηλιοφάνειας. Στο κύκλωμα του ηλιακού θερμοσίφωνα πρέπει να τοποθετηθεί ασφαλιστική βαλβίδα και αυτόματο 
εξαεριστικό για την παραλαβή των υπερπιέσεων.  
 
Στην είσοδο του ψυχρού νερού και στην έξοδο του ζεστού πρέπει να τοποθετηθεί βάνα, για την απομόνωση του δικτύου σε 
περίπτωση εργασιών συντήρησης ή επισκευής. Το δοχείο αποθήκευσης του ζεστού νερού θα είναι κατασκευασμένο από 
χάλυβα υψηλής ποιότητας και εσωτερικά θα φέρει διπλή επίστρωση (glass) για την αποφυγή της οξείδωσης. Θα φέρει 
ισχυρή μόνωση πάχους τουλάχιστον 50mm. Το εξωτερικό περίβλημα θα έχει υποστεί ειδική αντιδιαβρωτική προστασία. 
Επίσης θα φέρει ενσωματωμένη ηλεκτρική αντίσταση που θα παρέχει τη δυνατότητα λειτουργίας και μέσω ηλεκτρικού 
ρεύματος. Στο δοχείο θα υπάρχει εσωτερικά τοποθετημένη ράβδος μαγνησίου για ηλεκτροχημική προστασία. Ο συλλέκτης 
θα είναι επιλεκτικός, τιτανίου, επιφάνειας 2m2 περίπου και με συντελεστή απορρόφησης α>= 0,95. Θα φέρει γυαλί 4mm, 
tempered, με περιμετρική στεγανοποίηση. Επίσης θα φέρει μόνωση πάχους τουλάχιστον 50mm. Ο ηλιακός θερμοσίφωνας 
θα φέρει πιστοποίηση SolarKey Mark και γραπτή εγγύηση κατασκευαστή τουλάχιστον 10 ετών. 
 
Θα υπάρχει πλήρης εγκατάσταση αποχέτευσης, με δίκτυο σωληνώσεων από PVC βαρέως τύπου (ΕΛΟΤ 686/Β). 
Περιλαμβάνονται παντός είδους υλικά (π.χ. σιφώνια, φρεάτια, τάπες κλπ). Τα είδη υγιεινής θα είναι Ευρωπαϊκού τύπου και 
θα περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ (καπάκι τουαλέτας, χαρτοθήκη, εταζέρα πορσελάνης, δοχείο υγρού 
σάπωνα, καθρέπτη, πετσετοκρεμάστρα, κλπ). Το δοχείο πλύσεως θα είναι χαμηλής πιέσεως, από πορσελάνη, με μηχανισμό 
διπλής ροής. Η τουαλέτα ΑΜΕΑ, θα είναι εξοπλισμένη με υλικά κατάλληλα, σύμφωνα με τις Εθνικές Προδιαγραφές (νιπτήρα 
πορσελάνης 65Χ56 με ειδικές εγκοπές για στήριξη των αγκώνων και εργονομικά στηρίγματα, ανακλινόμενο καθρέπτη 
45Χ60, μίκτη τύπου κομμωτηρίου με επιμήκη λεβιέ, λεκάνη με έμπροσθεν άνοιγμα, δοχείο  πλύσεως πορσελάνης με ειδικό 
χειριστήριο, μπάρα τοίχου- δαπέδου επιχρωμιωμένη σταθερή,  λοιπά αξεσουάρ).  
  
Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα γίνουν σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά 
το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και της σχετικής νομοθεσίας, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τους κανονισμούς της 
ΔΕΗ και του Ν.Ο.Κ. καθώς και τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα είναι πιστοποιημένα βάσει 
διεθνών Standards ποιότητας. Θα υπάρχει ηλεκτρολογικός πίνακας, από θερμοπλαστικό υλικό με στεγανή φιμέ πόρτα με 
κλειδαριά. Ο πίνακας θα είναι εξοπλισμένος με όλες τις απαιτούμενες ασφαλιστικές διατάξεις (ασφάλειες, διακόπτες, κλπ) 
και με αντιηλεκτροπληξιακό ρελέ.  
 
Στους χώρους θα τοποθετηθούν καλαίσθητα φωτιστικά led, κατάλληλης ισχύος, που θα προκύψει από σχετική 
φωτοτεχνική μελέτη, η οποία θα προσκομιστεί από τον ανάδοχο και θα καλύπτει τις απαιτήσεις για χώρους εστίασης. 
Φωτιστικά led, ΙΡ65, κατάλληλης ισχύος, θα τοποθετηθούν εξωτερικά, για τον φωτισμό των εισόδων και του χώρου της 
πέργκολας, καθώς και στους χώρους των WC.  



 
Ο τύπος των κάθε λογής φωτιστικών, θα επιλεγεί σε συνεννόηση με την υπηρεσία, από γκάμα τουλάχιστον 3 τύπων που θα 
προσκομίσει ο προμηθευτής. Τα φωτιστικά θα φέρουν σήμανση CE και θα συμμορφώνονται με την οδηγία RoΗs και ENEC 
(κατ' ελάχιστον το led chipset). Οι ηλεκτρολογικές γραμμές θα οδεύουν εντός πλαστικών καναλιών κατάλληλης διατομής. 
Όπου υπάρχει διέλευση από μεταλλικό στοιχείο, αυτό θα μονώνεται με πλαστικό δακτύλιο. Η εγκατάσταση θα ολοκληρωθεί 
με την τοποθέτηση διακοπτών και πριζών σούκο (στους χώρους WC στεγανά). 
 
Θα υπάρχει εγκατάσταση του αλεξικέραυνου και της γείωσης κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1197. Η 
εγκατάσταση θα περιλαμβάνει τους αγωγούς συλλογής (πλέγμα αγωγών στην οροφή), τους αγωγούς καθόδου και τη 
γείωση (μετά των αντίστοιχων στηριγμάτων) και θα δημιουργεί θωράκιση τύπου κλωβού με το οποίο θα συνδεθούν τα 
μεταλλικά μέρη (θα υπολογιστεί αναλυτικά μέσω αντίστοιχης μελέτης). 
 
 Τα ενσωματούμενα υλικά θα είναι από κράμα αλουμινίου (ΑlMgSi) ή χαλύβδινα θερμά επιψευδαργυρωμένα, ή αλουμινίου ή 
ανοξείδωτα. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης γείωσης, ο προμηθευτής υποχρεούται με ειδικό γειωσόμετρο να 
ελέγξει την αντίσταση, που δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη  από 1 Ω. Με την παραλαβή ο προμηθευτής θα βεβαιώσει 
εγγράφως ότι η αντίσταση δεν υπερβαίνει 1 Ω. 
 
Θα τοποθετηθούν δύο πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως των 6 Kgr και πάνω από τις εξόδους θα τοποθετηθούν φωτιστικά 
ασφαλείας led, αυτοελεγχόμενο και σύμφωνο με τις απαιτήσεις της πυροσβεστικής, όσον αφορά την φωτεινότητα και τον 
χρόνο λειτουργίας.  
Για τον κλιματισμό του χώρου θα εγκατασταθούν 2 μονάδες split units, τεχνολογίας inverter, ονομαστικής απόδοσης 9000 
& 18000 Btu/h αντίστοιχα. Οι κλιματιστικές μονάδες θα φέρουν ψυκτικό υγρό R32 και θα είναι ενεργειακής κλάσης 
θέρμανσης/ψύξης τουλάχιστον Α++. 
 
 
 
 

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ  
         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

         Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
              Τ.Υ.Δ.Μ  
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    ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε                                                                    ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π. Ε 

        

             

    

        

 
 
 

                    

     

                

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

               
                 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ 

(ευρώ) 

1. Προκατασκευασμένος Οικίσκος 44211000-2 1  

2. Τοποθέτηση- Μεταφορά 45223110-0 1  

     

   ΔΑΠΑΝΗ  

   Φ.Π.Α 17%  

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 
 

               Οι παραπάνω τιμές αφορούν την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση στην θέση  που θα υποδείξει ο Δήμος Μυτιλήνης .  
 
Ισχύς προσφοράς: Η παρούσα προσφορά ισχύει για ________________ημερολογιακές ημέρες από σήμερα. 
 
Παράδοση : Η δοθείσα τιμή ισχύει για παράδοση  στο Δήμο Μυτιλήνης. 
 
Χρόνος Παράδοσης: ________________________________________________________________________ 
 
Εγγύηση: _______________________________________________ 
 
Επιβαρύνσεις,  Κρατήσεις: Η Εταιρία μας επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις σύμφωνα με τη διακήρυξη της 
δημοπρασίας. 
 
Λοιπές παρατηρήσεις 

 
Μυτιλήνη ________________ 

 
 
                                                                                                                      Ο 
                                                                                                           ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 
   ΜΕΛΕΤΗ : 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 
ΠΥΛΗΣ ΣΕΝΓΚΕΝ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 

   ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 70.200 € 
    

 
 
 
Αριθμός Μελέτης : 45 / 2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ 
ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Αριθμός Μελέτης : 76/2020 
 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Α.  O προκατασκευασμένος οικίσκος θα πρέπει να είναι καινούριος και αμεταχείριστος. 
Β. Ο προσφερόμενος προκατασκευασμένος οικίσκος θα πρέπει να  συμμορφώνεται προς όλες τις  υποχρεώσεις που 
              επιβάλλονται στους κατασκευαστές, βάσει των κοινοτικών και εθνικών διατάξεων. 
Γ.          O προσφερόμενος προκατασκευασμένος οικίσκος θα παραδοθεί και θα εγκατασταθεί στην χερσαία ζώνη λιμένα  
             Πλωμαρίου σε νόμιμη θέση  καθ΄ υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής. 
Δ. Ο προκατασκευασμένος οικίσκος θα πρέπει να παραδοθεί  έτοιμος προς χρήση. 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ένας (1) προκατασκευασμένος  ΕΜΒΑΔΟΥ  Ε=175,00μ2 με μεταφορά και τοποθέτηση. 
Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

1. Οικίσκος 
Προκατασκευασμένος οικίσκος 
τύπου ISOBOX ΕΜΒΑΔΟΥ περίπου 
Ε=175 ,00μ2   και  συνολικού ύψους 
4 μ  με κατά ελάχιστη βασική 
κατασκευή και  εξοπλισμό που 
αποτελείται από : 

 ΝΑΙ  

 

Η οροφή θα είναι κατασκευασμένη 
από θερμομονωτικό πάνελ 
πολυουρεθάνης  περίπου 60mm με 
επικάλυψη ραφτής λαμαρίνας σε 
σχέδιο κεραμιδιών βαμμένης 
εργοστασιακά πάχους περίπου 0,5 
mm Γαλβανισμένο  χαλύβδινο 
σκελετό (πλαίσιο οροφής-δαπέδου, 
γωνιακές κολώνες) 

 ΝΑΙ  

 

Τεγίδωση δαπέδου με χαλύβδινους 
δοκούς 

 ΝΑΙ   

Πλήρη θερμομόνωση τοιχοποιίας, 
με πάνελ πολυουρεθάνης  60mm 

 ΝΑΙ   

Ενσωματωμένα χαλύβδινα δοκάρια 
βάσης γαλβανισμένα σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις του EN-ISO 1090-2 

 ΝΑΙ  
 

Όλα τα φέροντα δομικά στοιχεία 
έχουν δείκτη πυραντίστασης 
τουλάχιστον 30 λεπτών. 

 ΝΑΙ  
 

H επίστρωση του δαπέδου στο 
χώρο καθημένων θα γίνει με 
κόντρα πλακέ και επικάλυψη 
δαπέδου χώρων υγιεινής  με 
κεραμικά πλακάκια. . Στο 
παρασκευαστήριο και στους 
χώρους υγιεινής θα υπάρχει 
εσωτερική επένδυση με πλακάκι α 
ποιότητας σε ύψος καθ υπόδειξη 
τεχνικής υπηρεσίας   

 ΝΑΙ  

 

2. Πρόσθετοι εξοπλισμοί  
Θα υπάρχει πρόσθετος εξοπλισμός 
με  πάγκο  μπαρ  διαστάσεων 8μ 
*0,60 μ  σε σχήμα Π και πάσο  2,50 
μ *0,30μ και εξωτερικός μεταλλικός 
πάγκος σε χρώμα που θα επιλέξει ο 
Δήμος μήκους περίπου 3 μ και 
πλάτους  0,40μ. 

5,60μ2 ΝΑΙ  

 

3. Κουφώματα 

Οι εξωτερικές πόρτες θα είναι 
αλουμινίου ανοιγοκλεινόμενες με 
πλαίσια αλουμινίου όλο τζάμι. 

5 ΝΑΙ  

 

Παράθυρα επάλληλα με διπλούς 
θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 

8 ΝΑΙ   

Οι εσωτερικές πόρτες ξύλινες 
πρεσαριστές. 

4 ΝΑΙ   



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Αντικουνουπικές  σίτες                             
παραθυρών    σταθερές,  πλήρως  
τοποθετημένες σε κάθε παράθυρο 

8 ΝΑΙ  
 

Παράθυρα φεγγίτες  από αλουμίνιο.  3 ΝΑΙ   
 

 
 
 

   

Β. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
Πλήρης ηλεκτρολογική 
εγκατάσταση με καλωδίωση μέσα 
σε εξωτερικά πλαστικά κανάλια 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές, 
κεντρικό πίνακα και λοιπό 
διακοπτικό υλικό. 

1 ΝΑΙ  

 

Φωτιστικά led (θα φέρουν CE και 
θα συμμορφώνονται με την οδηγία 
RoΗs και ENEC, κατ' ελάχιστον το 
led chipset) κατάλληλης ισχύος έτσι 
ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις 
των σχετικών τεχνικών οδηγιών 
για αντίστοιχους χώρους (θα 
περιλαμβάνεται σχετική 
φωτοτεχνική μελέτη). 

 ΝΑΙ  

 

Εξωτερικά φωτιστικά led, 
κατάλληλης ισχύος, IP65. 

    

Πλήρης εγκατάσταση ύδρευσης 
ψυχρού – θερμού ύδατος, με 
χαλκοσωλήνες ή πλαστικούς 
σωλήνες μονωμένους. 

1 ΝΑΙ  

 

Πλήρης εγκατάσταση αποχέτευσης. 1 ΝΑΙ   
Πλήρες WC ΑΜΕΑ. 1 ΝΑΙ   
Εγκατάσταση υδρορροής με 
συλλεκτήριους αγωγούς από PVC 
ενισχυμένο με οξείδιο τιτανίου. 

1 ΝΑΙ  
 

Εγκατάσταση αλεξικέραυνου 
τύπου κλωβού Faraday. 

1 ΝΑΙ   

Πυροσβεστήρες κόνεως και 
φωτιστικά ασφαλείας (ώστε να 
καλύπτονται οι απαιτήσεις της 
πυροσβεστικής). 

 ΝΑΙ  

 

Ηλιακός θερμοσίφωνας 120lt με 2 
m2 συλλέκτη επιλεκτικό τιτανίου, 
με συντελεστή απορρόφησης α>= 
0,95 και γυαλί 4mm, tempered. Θα 
φέρει 10ετή εγγύηση και  
πιστοποίηση SolarKey Mark. 

1 ΝΑΙ  

 

Κλιματιστικά μηχανήματα inverter, 
τηλεχειριζόμενα, ψύξης – 
θέρμανσης πλήρως τοποθετημένα 
δυναμικότητας 9.000 & 18.000 
BTU/h , με ψυκτικό υγρό R32, 
ενεργειακής κλάσης Α++. 

2 ΝΑΙ  

 

Γ. ΜΕΛΕΤΕΣ 
Παρέχεται πλήρης σειρά μελετών, 
έτοιμων για υποβολή στην 
πολεοδομία, αρμοδίως 
υπογεγραμμένες. Καλύπτονται οι 
απαιτήσεις της πολεοδομικής 
νομοθεσίας και του ΚΕΝΑΚ. 

 ΝΑΙ  

 

Δ. ΕΓΓΥΗΣΗ 
Εγγύηση καλής λειτουργίας ενός 
(1) έτους. 

 ΝΑΙ   

 
 
 



Βεβαιώνω ότι:  
 
 Η  προσφορά μου ισχύει μέχρι υπό την επιφύλαξη του άρθρου 8 παράγραφος 2 της παρούσας.  

 
 Το κόστος της μεταφοράς, και εγκατάστασης των προσφερόμενων ειδών, επιβαρύνει εξολοκλήρου 

 
 τον ανάδοχο και θα γίνει με βάση την προσφορά του αναδόχου και τους όρους της υπογραφείσας σύμβασης.  
 
Αποδέχομαι όλους τους παραπάνω όρους και τις  τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών ακόμα  
κι αν έχω παραλείψει την απάντηση «ΝΑΙ» σε κάποιες  απαντήσεις.  
    
 
                                                                   ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ 



 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤ ΟΙΚΙΣΚΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ                                                                                           ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                        ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΣΕΝΓΚΕΝ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 
 

 
Αριθμός Μελέτης : 76/2020 
 

 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο της προμήθειας 

Η παρούσα συγγραφή αφορά την προμήθεια με  πρόχειρο διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
προσφορά,  1 ( ενός ) προκατασκευασμένου οικίσκου   για την στέγαση των εγκαταστάσεων της πύλης Σένγκεν Πλωμαρίου 
συνολικού προϋπολογισμού 60.000€ πλέον ΦΠΑ ήτοι σύνολο  70.200,00 €.  

 
 

Άρθρο 2ο 

Απαντήσεις στα τεχνικά στοιχεία 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις προδιαγραφές της παρούσας, τις οποίες θα πρέπει να δώσουν πλήρεις 

και σαφείς απαντήσεις. Επίσης θα πρέπει να δοθούν πλήρη στοιχεία, για να μπορέσει η επιτροπή να προβεί σε σωστή 

αξιολόγηση των προσφορών. 

   

  Άρθρο 3ο   

Ισχύουσες διατάξεις 

Η σύμβαση της προμήθειας  διέπεται από τις διατάξεις: 

1. Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α΄/08.08.2016): “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” 

2. Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) όπως αυτός ισχύει, και ιδιαίτερα  την παρ. 4 και την παρ. 9 του 

άρθρου 209 του Ν. 3463/06. 

3. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως αυτός ισχύει. 

4. Τον Ν. 4555/2018  (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') : Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

- Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας 

των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] 

 

 

 

Άρθρο 4ο    

Χρόνος ισχύος προσφοράς 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δεκα(10) μήνες από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών  

Το άρθρο 97 παρ. 1,2 και 4 του Ν. 4412/16) αναφέρεται σχετικά:  

«1.Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

2.Σε περίπτωση αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του 

άρθρου 72, για τους οικονομικούς φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι 

προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

 

https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4555-18_fek_133-19-07-2018_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4555-18_fek_133-19-07-2018_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4555-18_fek_133-19-07-2018_teyxos_a/


4.Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, οι προσφορές ισχύουν και 

δεσμεύουν τους οικονομικούς φoρείς για διάστημα που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να υπερβαίνει 

τους δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.  

 

 

Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 

προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς.  

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 φoρείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν 

να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά 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 φoρείς.» 

 

 

 

Άρθρο 5ο  

Υποχρεώσεις Συμμετέχοντα 

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν την οικονομική του προσφορά στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε ενιαίο 

σφραγισμένο φάκελο. 

 

 

 

Άρθρο 6ο 

Τιμές  προσφοράς 

Το άρθρο 95 παρ. 1, 5 και 6 του Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά: 

«1.Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ. 

5.Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, ισχύουν επιπλέον τα 

ακόλουθα: 

α) η τιμή του προς προμήθεια υλικού ή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της 

σύμβασης. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού ή της παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, 

β) στις περιπτώσεις των παραγράφων 9 και 10 του άρθρου 53, όταν από τα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται 

αναπροσαρμογή τιμών, τότε η οικονομική προσφορά υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ποσοστό έκπτωσης επί της τιμής της 

εκτιμώμενης αξίας του υλικού ή της παροχής υπηρεσίας. 

6.Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, η τελευταία μπορεί να προκύπτει κατά την προσφερόμενη έκπτωση επί τοις εκατό 

στην τιμή του είδους, βάσει τιμών αναφοράς, όπως αυτές προσδιορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.» 

 

 

Άρθρο 7ο   

Ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης προμήθειας 

           1. Στον προμηθευτή που θα γίνει η ανάθεση της προμήθειας θα αποσταλεί σχετική ανακοίνωση, που θα περιλαμβάνει 

τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία : 

Α. Το είδος 

Β. την ποσότητα 

Γ. Την τιμή 

Δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό 

                               Ε. η συμφωνία της ανάθεσης με τους όρους της πρόσκλησης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των  

                                          όρων τούτων. 

                             ΣΤ. Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. 

                     Ζ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 

 



             2. Με την ανωτέρω ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης 

(συμφωνητικό), που ακολουθεί, έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση ή η ανάθεση της προμήθειας υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε 

10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης 

προσκομίζοντας και την εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. 

Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται 

έκπτωτος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 203 του Ν. 4412/16. 

 

 

Άρθρο 8ο 

Αποδεικτικά Μέσα 

Ο προσωρινός ανάδοχος που θα επιλεγεί, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν4412/2016, υποχρεούται να προσκομίσει στο Δήμο, 
όταν του ζητηθεί και πάντως πριν την ανάθεση εργασιών, τα απαραίτητα δικαιολογητικά:  

1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου. Η υποχρέωση αυτή αφορά ιδίως: 

         α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και Ι.Κ.Ε. 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, τους διαχειριστές, 

β)  στις περιπτώσεις ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν 4412/2016) 

γ)  σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, το νόμιμο εκπρόσωπο 

2. Φορολογική Ενημερότητα 

3. Ασφαλιστική Ενημερότητα (άρθρο 73 παρ. 2 του Ν4412/2016) 

4. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και παραστατικά εκπροσώπησης (εάν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει με 
αντιπρόσωπό του) (Άρθρο 93 του Ν4412/2116) 

5. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιμελητήριο 

6. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ότι τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν 
από τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016 περί περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας.  

 

 

Άρθρο 9ο 

Σύμβαση 

7.     Μετά την κοινοποίηση της ανάθεσης της προμήθειας στον ανάδοχο προμηθευτή και την υποβολή από αυτόν, εφόσον 
απαιτείται, εγγύησης καλής εκτέλεσης, καταρτίζεται από την υπηρεσία η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από 
τα δύο μέρη. 

8.     Η Σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της σχετικής πρόσκλησης για υποβολή προσφορών και της σχετικής 
μελέτης της υπηρεσίας. Η σύμβαση υπογράφεται από τον Δήμαρχο. 

 

 

 

     Άρθρο 10ο   

Διάρκεια σύμβασης 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι  (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η 

συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου 

που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 

υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, 

αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της 

σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. (άρθρο 217 Ν. 4412/16). 

 



Άρθρο 11ο 

Χρόνος παράδοσης υλικών 

Το άρθρο 206 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά: 

«1.Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση και η 

διακήρυξη. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές 

προϋποθέσεις: 

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, 

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από 

γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο 

προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του 

συμβατικού χρόνου, 

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.  

2.Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο 

συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

3.Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του 

προμηθευτή. 

4.Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως 

σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν 

επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις 

που προβλέπονται στο άρθρο 207. 

5.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 προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.Ο προμηθευτής 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. 

7.Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής 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.» 

 

 

 

Άρθρο 12ο 

Παραλαβή υλικών 

Το άρθρο 208 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά: 

«1.Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 221. 

2.Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, 

εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Η σύμβαση μπορεί να προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με έναν ή 

περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους: 

α) Με μακροσκοπική εξέταση. 

β) Με μηχανική εξέταση. 

γ) Με πρακτική δοκιμασία. 

δ) Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό ή και με 

οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, εφόσον ο τρόπος αυτός προβλέπεται από τη σύμβαση. 

3.Αν η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής πρωτόκολλο οριστικής 

παραλαβής ή απόρριψης μετά τη διενέργεια της μακροσκοπικού ελέγχου. Εάν, λόγω της φύσης του είδους, όλοι οι 

προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι γίνονται από την επιτροπή παραλαβής και δεν μεσολαβούν εργαστηριακοί και 

λοιποί έλεγχοι για την σύνταξη του ανωτέρου πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την επιτροπή χωρίς να προηγηθεί 

σύνταξη πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας. 

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. 

Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή. 

4.Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την οριστική παραλαβή τους από 

τον φορέα. 



  Άρθρο 13ο   

Χρόνος παραλαβής υλικών 

Το άρθρο 209 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά: 

«1.Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον 

καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. 

2.Αν η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση ή και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από την ίδια την επιτροπή 

ή και ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα (όπως εργαστήρια, δοκιμαστήρια) που ανήκουν στον φορέα, ο 

συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού. Αν η σύμβαση προβλέπει, 

εκτός από μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν στον φορέα, ο 

συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού, χωρίς να υπολογίζεται σε 

αυτόν το χρονικό διάστημα από την αποστολή των δειγμάτων για έλεγχο, μέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του 

ελέγχου στην Επιτροπή. 

3.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 προμηθευτή. 

4.Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή, 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 σύμβαση και το άρθρο 208 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.» 

 

 

Άρθρο 14ο   

Τρόπος πληρωμής- απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του ανάδοχου 

Το άρθρο 200 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά: 

«1.Ο τρόπος πληρωμής και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα καθορίζονται απαραίτητα στη σύμβαση. 

2.Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο μπορεί να γίνει με ένα από τους παρακάτω τρόπους: 

α. Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. 

3.Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις τμηματικές παραδόσεις εφόσον αυτές προβλέπονται από την 

σύμβαση. 

4.Στις συμβάσεις προμήθειας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής:  

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό 

προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208. 

β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 

γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

5.Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν  να 

ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της 

σύμβασης. 

6.Οι εντολές πληρωμής των ενεργειών τεχνικής βοήθειας των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή 

άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή/και ταμείων του άρθρου 119, εκδίδονται από το όργανο που εξέδωσε την 

απόφαση ανάθεσης.». 

 

Άρθρο 15ο  

Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας 

Το άρθρο 215 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά: 

«1.Η αναθέτουσα αρχή μπορεί όταν κρίνει σκόπιμο για σύμβαση συγκεκριμένης προμήθειας να προβλέπει στα έγγραφα της 

σύμβασης και εγγυημένη λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Ο χρόνος και το περιεχόμενο της εγγυημένης 

λειτουργίας περιγράφεται στα έγγραφα της σύμβασης. 



 

2.Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της 

προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να 

αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά 

τεύχη της σύμβασης. 

3.Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και 

παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την 

εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του 

αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την 

έκπτωση του αναδόχου. 

4.Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή παρακολούθησης 

και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την 

συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του 

αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που 

προ βλέπεται στο άρθρο 72. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.» 

 

 

 

Άρθρο 16ο 

Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης 

Το άρθρο 202 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά: 

«Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: α) Σε περίπτωση προμήθειας παραδόθηκε 

ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά 

μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο. Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών αυτές παρασχέθηκαν στο 

σύνολο τους ή σε περίπτωση διαιρετής υπηρεσίας, το αντικείμενο που παραδόθηκε υπολείπεται του συμβατικού, κατά 

μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την περαίωση της 

σύμβασης που έχει τεθεί στην διακήρυξη. 

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν. 

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και 

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι 

σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.» 

 

 

 

 

Άρθρο 17ο 

Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης – προδικαστικές προσφυγές 

Όπως προβλέπεται: 

1. Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σχετικό το άρθρο 

127 του  Ν. 4412/16 ,  

2. Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία άνω  των εξήντα χιλιάδων ένα λεπτό (60.001) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) σχετικό  το 

άρθρο 346 του  Ν. 4412/16. 

 

 

 

 

   Άρθρο 18ο   

Προέλευση των προσφερόμενων υλικών 

Απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να συμπληρώσουν στο αντίστοιχο πεδίο  της προσφοράς,  την χώρα κατασκευής 

- παραγωγής των προσφερομένων υλικών.  

 

 



 

Άρθρο 19ο  

Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους 

Το άρθρο 132 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά: 

«1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας τους, προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες 

αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή 

προαιρέσεις. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, 

καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Δεν προβλέπουν τροποποιήσεις ή προαιρέσεις που 

ενδέχεται να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο 

β) για τα συμπληρωματικά έργα, υπηρεσίες ή αγαθά από τον αρχικό ανάδοχο, τα οποία κατέστησαν αναγκαία και δεν 

περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, εφόσον η αλλαγή αναδόχου: 

αα) δεν μπορεί να γίνει για οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους, π.χ. απαιτήσεις εναλλαξιμότητας ή διαλειτουργικότητας με τον 

υφιστάμενο εξοπλισμό, υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις που παρασχέθηκαν με τη διαδικασία σύναψης της αρχικής σύμβασης, 

και 

ββ) θα συνεπαγόταν σημαντικά προβλήματα ή ουσιαστική επικάλυψη δαπανών για την αναθέτουσα αρχή.  

Ωστόσο, οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης. Σε 

περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα 

τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. 

 

Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 

221). 

γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή 

αναθέτουσα αρχή, 

αα) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, 

ββ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Σε 

περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της 

αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. 

Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου, 

δ) όταν ένας νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο ανατέθηκε αρχικά η σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή, 

συνεπεία: 

αα) ρητής ρήτρας αναθεώρησης ή προαίρεσης, σύμφωνης με την περίπτωση α' , ββ) ολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού 

αναδόχου, λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαμβανομένων της εξαγοράς, της απορρόφησης, της συγχώνευσης ή 

καταστάσεων αφερεγγυότητας ιδίως στο πλαίσιο προπτωχευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών, από άλλον οικονομικό 

φορέα, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά, υπό τον όρο ότι η διαδοχή δεν 

συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης και δεν γίνεται με σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής του 

παρόντος Βιβλίου ή 

γγ) περίπτωσης που η αναθέτουσα αρχή αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του κύριου αναδόχου έναντι των υπεργολάβων του 

και εφόσον η δυνατότητα αυτή προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις, σύμφωνα με το άρθρο 131, 

ε) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4. 

Οι αναθέτουσες αρχές που τροποποιούν μία σύμβαση στις περιπτώσεις των περιπτώσεων β' και γ' δημοσιεύουν σχετική 

γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης. Η γνωστοποίηση αυτή περιέχει τις πληροφορίες που προβλέπονται 

στο Μέρος Ζ' του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α' και δημοσιεύεται, σύμφωνα με το άρθρο 65. 

 

2.Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της παρ. 4, οι συμβάσεις 

μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία 

της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών: 

α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και 

β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και του 15% 

της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων. 

 

 



Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Σε περίπτωση 

διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών 

τροποποιήσεων. 

3.Για τον υπολογισμό της τιμής που προβλέπεται στην παρ. 2 και στις περιπτώσεις β' και γ' της παρ. 1, όταν η σύμβαση 

περιλαμβάνει ρήτρα τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, η αναπροσαρμοσμένη τιμή είναι η τιμή αναφοράς. 

 

4.Η τροποποίηση σύμβασης ή συμφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκειά της θεωρείται ουσιώδης κατά την έννοια της 

περίπτωσης ε' της παρ. 1, εφόσον καθιστά τη σύμβαση ή τη συμφωνία-πλαίσιο ουσιωδώς διαφορετική, ως προς τον 

χαρακτήρα, από την αρχικώς συναφθείσα. Σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, μία 

τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης όταν πληροί μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν 

επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης 

προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, 

β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο υπέρ του αναδόχου, κατά 

τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο, 

γ) η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο, 

δ) όταν νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύμβαση σε περιπτώσεις διαφορετικές από 

τις προβλεπόμενες στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1. 

5.Απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, για τροποποιήσεις των διατάξεων μίας 

δημόσιας σύμβασης ή μίας συμφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκειά τους, που είναι διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στις 

παραγράφους 1 και 2.» 

 

 

Άρθρο 20ο     

Προηγούμενη γνώμη για την τροποποίηση σύμβασης 

Το άρθρο 201 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά: 

«Η τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 132, γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.» 

 

 

 

Άρθρο 21ο     

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

Το άρθρο 133 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά: 

«1.Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγέλλουν μια δημόσια 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του 

άρθρου 132, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 73 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης 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. 

2.Οι αναθέτουσες αρχές, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, καταγγέλλουν υποχρεωτικά μια δημόσια 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή της παρ. 7 του άρθρου 68 του ν. 

3863/2010 (Α' 115)». 

 

 

 

   



Άρθρο 22ο    

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας 

Το άρθρο 207 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά: 

«1.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 209, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας 

που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

 

2.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. 

3.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 

προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

4.Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται 

σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού 

χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου 

υπερημερίας. 

5.Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του 

προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και 

προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

6.Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.» 

 

 

 

 

 

Άρθρο 23ο   

Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση 

Το άρθρο 213 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά: 

1.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 προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και 

υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο προμηθευτής 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. 

 

2.Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού 

αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που 

απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας 

ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα 

πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου με την οποία 

και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η 

προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας 

μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

3.Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί 

η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο 

προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 

 

 

 



 

 

Άρθρο 24ο   

Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου 

Το άρθρο 203 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά: 

«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, 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, γ) στην περίπτωση δημόσιας 

σύμβασης υπηρεσιών: αα) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές 

της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική 

προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

 

2.Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής υπηρεσιών κατά την περίπτωση γ' της 

παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 

αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας 

προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της 

σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, 

παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 

άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι 

λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους 

που οδήγησαν σε αυτήν. 

 

3.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. 

4.Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση 

του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 

ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. 

β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που 

δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο 

υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία 

έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από 

δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο 

υπερημερίας. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή 

υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 74.» 

 

 

 

Άρθρο 25ο 

Ανωτέρα βία 

Το άρθρο 204 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά: 

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά 

που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα 

αποδεικτικά στοιχεία. 

 

 



Άρθρο 26ο  

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

Όπως ορίζεται στο άρθρο 360 Ν. 4412/16. 

 

 

 

 

 

     Άρθρο 27ο    

Επίλυση διαφορών μετά την υπογραφή της σύμβασης 

Η επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από κάθε πράξη της υπηρεσίας ή του οικονομικού φορέα μετά την υπογραφή της 

σύμβασης, γίνεται με βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/16. 

 

 

 

      Άρθρο 28ο    

Όροι Εκτέλεσης της Σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιου, οι οποίες απαριθμούνται 
στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. 
 
 
 
 
 
                              Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
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