
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

  
Πληροφορίες: Καρπούζης Δημήτριος 
e-mail: dimitriskarpouzis@yahoo.com 

Τηλ: 22510 27090  
 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  104/ 2020 
 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 

CPV: 44611410-3 
 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 49.491,00 € ΜΕ Φ.Π.Α. 

 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
1) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
2) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
3) ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
4) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
5) ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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                                                                              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                                                ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
                                                                   Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
                                               ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
 
                                                                    Πληροφορίες: Καρπούζης Δημήτριος 
                                                                   e-mail: dimitriskarpouzis@yahoo.com 
                                                                             Τηλ: 22510 27090  
 
 
                                                                       ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  104/ 2020 
 
 
 
 
  
  
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   :   42.300,00 €              
                    Φ.Π.Α.   :     7.191,00 €                  
 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ   :   49.491,00 €              
 
 
 
 
 
 

                                                                        ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 
 
                                                                           Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια 2 φορητών πρατηρίων καυσίμων με όλα τα παρελκόμενα και δυνατότητα σύνδεσης 
με σύστημα αποστολής δεδομένων ελέγχου στόλου, καθώς και την πλήρη εγκατάσταση τους  για τις ανάγκες της  υπηρεσίας 
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης , του Δήμου Μυτιλήνης  σε βάρος του κάτωθι κωδικού του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020: 
 

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ (€) 

20.7135.0008 
Φορητό πρατήριο με αντλία πετρελαίου και δεξαμενή 10m3,εργοταξιακου τύπου –
εργασίες εγκατάστασης  

49.491,00 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                               Β.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Τα φορητά πρατήρια  θα πρέπει να παραδοθούν με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου στις εγκαταστάσεις του Δήμου 
Μυτιλήνης όπου προηγουμένως θα έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες εργασίες εγκατάστασης .  
Τα προσκομιζόμενα είδη 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 υλικά πρέπει να είναι καινούρια, άριστης ποιότητας, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα σύμφωνα και με όσα ορίζονται στις 
προδιαγραφές, όσον αφορά την προέλευση, την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική επεξεργασία και τέλος 
την εμφάνιση τις.  
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Σε περίπτωση ανακολουθίας μεταξύ των προδιαγραφών των τευχών, τότε ισχυρότερη καθίσταται η περιεχόμενη στο τεύχος, που βάσει 
της Διακήρυξης, είναι ισχυρότερο. Εάν η ανακολουθία βρίσκεται εντός του ιδίου τεύχους, τότε ισχυρότερη καθίσταται η πλέον 
εξειδικευμένη. 

 
Αποδεκτή γίνεται προσφορά η οποία προσφέρει είδος με πιο σύγχρονα από τα ζητούμενα χαρακτηριστικά. 
 
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 υπάρχουν τουλάχιστον δύο 
προσφορές που να καλύπτουν επακριβώς τις προδιαγραφές. Την ανωτέρω δυνατότητα έχει ο Δήμος και για οιαδήποτε άλλη παρέκκλιση.  
 
Όπου αναφέρεται η λέξη ‘περίπου’ νοείται επιτρεπτή απόκλιση 10%. 
 
Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που θα περιλαμβάνονται στα κάθε είδους έντυπα (βιβλία, prospectus κλπ), θα είναι τουλάχιστον 
στην ελληνική 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. Όλα τα 
παραπάνω απαιτούμενα στοιχεία θα περιλαμβάνονται στα σχετικά έντυπα των εργοστασίων κατασκευής, από τα οποία κατά σαφή 
τρόπο θα προσδιορίζονται τα στοιχεία αυτά, καθώς και οι απαραίτητες οδηγίες για την ασφαλή χρήση και τον έλεγχο των υλικών γενικά. 
 
 
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. Επίσης θα συμπληρωθεί ο συνημμένος πίνακας συμφωνίας των τεχνικών προδιαγραφών. Σε κάθε γραμμή του πίνακα, 
θα συμπληρώνεται αναλόγως ΝΑΙ/ΟΧΙ, και το ζητούμενο τεχνικό/ά χαρακτηριστικό/ά. Επίσης θα συμπληρώνονται οι τυχόν 
παρεκκλίσεις. 
 



                                                       Γ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

                                                     ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Γενικά:  
Αφορά προμήθεια υπέργειου φορητού πρατηρίου καυσίμων, με διπλή αντλία πετρελαίου και δεξαμενή 10m3 και δυνατότητα 
σύνδεσης με σύστημα αποστολής δεδομένων ελέγχου στόλου. 
Θα είναι κατασκευασμένη βάσει της Υπουργικής Απόφασης 37776/2645/2017 - ΦΕΚ 1882/Β/30-5-2017 και θα φέρει όλες τις 
απαραίτητες πιστοποιήσεις και την κατασκευή βάσης εγκατάστασης καθώς και κάθε εργασία οικοδομικής η ηλεκτρολογικής φύσεως 
για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση προς λειτουργία στα σημεία που θα σας υποδειχτούν από την διεύθυνση Καθαριότητας 
και Ανακύκλωσης  
  

 
Κοντέινερ : 

Θα είναι κοντέινερ τύπου high cube, 20 ft, με διπλή πόρτα. Θα είναι σε άριστη κατάσταση, χρωματισμένο με ειδική   αντισκωριακή  
βαφή. 

Στο σημείο του δαπέδου που θα βρίσκεται η αντλία καυσίμου, θα είναι επενδεδυμένο  με χαλυβδόφυλλα ειδικού τύπου τα οποία θα 
διαμορφώνουν μία στεγανή λεκάνη για τη συλλογή ενδεχόμενων διαρροών καυσίμου κατά την συντήρηση των αντλιών. Η λεκάνη 
στο σημείο αυτό θα καλύπτει όλο το πλάτος του container και θα έχει μήκος τουλάχιστον 1,50μ. Στην στεγανή αυτή λεκάνη θα 
τοποθετείται μεταλλική σχάρα (γραδελάδα). Το υπόλοιπο δάπεδο μέχρι τη δεξαμενή θα είναι επενδεδυμένο με αντιολισθητικά 
μεταλλικά φύλλα. 

 Θα φέρει στεγανό ανοιγόμενο καπάκι πρόσβασης στην ανθρωποθυρίδα της δεξαμενής στο επάνω του μέρος. Το καπάκι θα φέρει 
κατάλληλες αναρτήσεις οι οποίες θα υποβοηθούν την λειτουργία του και θα προστατεύουν από τυχόν απότομο κλείσιμο από 
εξωτερικούς παράγοντες (π.χ. ισχυρούς ανέμους, ακούσιο κλείσιμο από συνεργάτη κλπ). Επίσης, θα διαθέτει θέση λουκέτου για 
την προστασία του εσωτερικού. 
Επί του εξωτερικού τοίχου θα υπάρχει σκάλα για πρόσβαση στην οροφή και δυνατότητα ελέγχου του αποθέματος και της 

παραλαβής καυσίμου με την ορειχάλκινη βέργα μέτρησης. Η σκάλα θα είναι αποσπώμενη και θα φυλάσσεται στο εσωτερικό του 
container. 

Θα διαθέτει κατάλληλες εξαερώσεις βάσει της μελέτης επαρκούς εξαερισμού και ασφάλειας των χρηστών. 
  

 
Δεξαμενή καυσίμου : 
 

Η δεξαμενή καυσίμου που θα βρίσκεται εντός του εμπορευματοκιβωτίου, θα είναι υπέργεια, οριζόντια κυλινδρική, κατασκευασμένη 
από χάλυβα διπλού τοιχώματος και θα αποτελεί τμήμα του ενιαίου φορέα δεξαμενής – αντλίας – διανομέα (skid - compact unit). Η 
τοποθέτηση της δεξαμενής και η στερέωσή της στο container θα πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η 
στιβαρότητα της σύνδεσης, καθώς και η οριζοντιότητά της επί του εδάφους, η οποία θα ελέγχεται υποχρεωτικά με τη χρήση 
παρεχόμενου αλφαδιού δύο σταγόνων .Όλα τα στόμια θα εξέρχονται άνωθεν του στεγασμένου τμήματος. 

Η δεξαμενή θα είναι  χωρητικότητας 10m3 και θα είναι ογκομετρημένη στο χώρο κατασκευής κατά τα πρότυπα ΕΣΥΔ. 

Για τη δεξαμενή θα εφαρμόζονται οι προδιαγραφές του προτύπου BS ΕΝ 12285-2:2005. 

Επί της δεξαμενής θα υπάρχουν κατ΄ελάχιστον: 

1. Στόμιο πληρώσεως. 

2. Στόμιο εξαερισμού. 

3. Στόμιο μέτρησης στάθμης περιεχομένου. 

4. Στόμιο παροχής προϊόντος προς αντλία/διανομέα. 

5. Στόμιο 2'' για ηλεκτρονική βέργα (υποδομή για σύστημα εισροών-εκροών) 

6. Βάνα εξυδάτωσης με απόληξη εξωτερικά του κοντέινερ. 

7. Γυαλάκι ένδειξης αποθέματος. 

8. Πινακίδιο με ένδειξη του προϊόντος της, προσαρμοσμένο σε εμφανές σημείο, καθώς και πινακίδιο στο οποίο θα αναγράφονται το 
έτος και τα στοιχεία του κατασκευαστή, οι διαστάσεις και η χωρητικότητα. Τα ανωτέρω πινακίδια θα είναι προσαρμοσμένα σε 
εμφανές σημείο. 

  
 



 
 
Αντλία καυσίμου : 

 

Η αντλία είναι θα είναι διπλή, παροχής 40/80lpm. Θα αποτελεί τμήμα του ενιαίου φορέα δεξαμενής – αντλίας (compact unit) και θα 
είναι κατάλληλου αντιεκρηκτικού τύπου για υγρά καύσιμα, φέροντας πιστοποιητικό ΑΤΕΧ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Θα είναι εγκεκριμένη από την αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού. 
  

 
Αντικεραυνική προστασία : 

Θα περιλαμβάνεται πλήρης αντικεραυνική προστασία, σύμφωνη με τους υφιστάμενους κανονισμούς. 
 

 
Σωληνώσεις τροφοδοσίας καυσίμου : 
 

Οι σωληνώσεις τροφοδοσίας καυσίμου θα είναι μεταλλικές (ενισχυμένου τύπου), κατάλληλες για υγρά καύσιμα διαμέτρου 11/2". 
Όλα τα υλικά θα είναι εγκεκριμένα για τη συγκεκριμένη χρήση. Στις σωληνογραμμές αναρρόφησης (περίπτωση αναρρόφησης 
καυσίμου από τη δεξαμενή με τη βοήθεια αντλίας), θα χρησιμοποιούνται σωλήνες μονού τοιχώματος. Η διέλευση όλων των 
σωληνώσεων θα πραγματοποιείται εντός του container. Τέλος, θα υπάρχουν αναμονές σύνδεσης για πρόσθετες δεξαμενές.  

 
 
 
Δίκτυο εξαέρωσης πετρελαίων : 

Οι σωληνώσεις εξαέρωσης για τις δεξαμενές πετρελαίου, θα κατασκευάζονται από μεταλλικές σωληνώσεις ενισχυμένου τύπου, 
διαμέτρου 2”, θα οδεύουν εντός του container και εξερχόμενες από αυτό μέσω κατακόρυφου σωλήνα, θα καταλήγουν σε ειδικό 
κάλυμμα προστασίας («καπελάκι»), χωρίς βαλβίδα. 

  

 
Ηλεκτρολογικά : 

Θα είναι εξοπλισμένο εσωτερικά με φωτιστικό σώμα και ηλεκτρολογικό πίνακα τροφοδοσίας ρεύματος κατάλληλου τύπου, 
σύμφωνα με την μελέτη αντιεκρηκτικών ζωνών.  

Εντός του container θα τοποθετείται UPS 1500VA. 

Ο εξοπλισμός θα είναι κατάλληλου αντιεκρηκτικού τύπου κατά ΑΤΕΧ, ανάλογα με τη Ζώνη τοποθέτησής του εντός της 
εγκατάστασης και σύμφωνα με τη συνταχθείσα Μελέτη Εκρηκτικών Ζωνών, η οποία θα παραδοθεί μαζί με το Tank Container. 

Η εγκατάσταση θα διαθέτει κατάλληλη υποδοχή, έτσι ώστε να εφαρμόζει η εξωτερική παροχή ηλεκτροδότησης του πίνακα μέσω 
εργοταξιακής πρίζας στην εξωτερική πλευρά του container.  
Η δεξαμενή, καθώς και όλη η εγκατάσταση συμπεριλαμβανομένης της αντλίας και των σωληνογραμμών, φέρει κατάλληλη διάταξη 

γείωσης και αντικεραυνική προστασία για την αποφυγή σπινθήρα, λόγω στατικού ηλεκτρισμού, σύμφωνα με τα ισχύοντα 
Ευρωπαϊκά ή Διεθνή Πρότυπα ή Κανονισμούς χαλκός γείωσης θα καταλήγει σε τρίγωνο γείωσης, το οποίο θα τοποθετείται υπόγεια 
στον περιβάλλοντα χώρο πλησίον του container (όλα θα  περιλαμβάνεται στο κόστος κατασκευής για την ηλεκτρική τροφοδοσία 
και ασφάλιση γραμμής καθώς και την κατασκευή του τριγώνου γείωσης). 

  

 
Πυρόσβεση :  

Θα φέρει πυροσβεστήρα οροφής ξηράς κόνεως 12kg, οποίος θα τοποθετείται άνωθεν της αντλίας, ενώ θα παρέχεται και ένας 
πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως 12kg που θα τοποθετείται στη δεξιά πόρτα της διπλής ανοιγόμενης θύρας του container. 
  

 
Με την προσφορά να κατατεθούν: 

1. Πιστοποιητικά κατάλληλου αντιεκρηκτικού εξοπλισμού κατά ΑΤΕΧ, ανάλογα με τη Ζώνη τοποθέτησης εντός της εγκατάστασης 
και σύμφωνα με την συνταχθείσα Μελέτη Εκρηκτικών Ζωνών, η οποία και θα παραδοθεί. 
 
2. RISK ASSESSMENT. 
 
3. Βεβαίωση μηχανικού για τη συμμόρφωσή της με το πρότυπο BS EN 12285-2:2005. 
 
 



 

  4. Συμμόρφωση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης με τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ HD 384 και σύνταξη Υπεύθυνης Δήλωσης 
      Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ). 

  5. Βεβαίωση Υδραυλικής Δοκιμής δικτύου καυσίμων και λεκάνης δεξαμενής 

  6. Διαπιστευμένοι Ογκομετρικοί Πίνακες από εργαστήριο διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ. 

  7. Πιστοποίηση ορειχάλκινης μηχανικής βέργας μέτρησης στάθμης καυσίμου. 

  8. Βεβαίωση Η/Μ ελέγχου από μηχανικό. 

  9. Κατασκευαστικά σχέδια. 

10. Πιστοποιήσεις που απαιτούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία  ΦΕΚ 1882/20_5_2017. 

11. Μελέτη κατανομής εκρηκτικών ζωνών υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο μηχανικό. 
 
12. Για της εργασίες εγκατάστασης των φορητών πρατηρίων τεχνική περιγραφή καθώς και προδιαγραφές υλικών για την 
     πλήρη εγκατάσταση και παράδοση προς χρήση. 
  

Ο χρόνος παράδοσης ενενήντα ημέρες (90) από την ημερομηνία ανάθεσης. 

                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    Μυτιλήνη, Σεπτέμβριος  2020 
 
 
                                                                                                                                 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
                    Ο Συντάξας                                                                                Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
 
 
               Δημήτριος Καρπούζης                                                                             Χρήστος Βαθρακούλης 
            Μηχανολόγος-Μηχανικός ΤΕ                                                                      Πολιτικός Μηχανικός  ΠΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ                                                                            
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                                                                         
 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ     

ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΥ  ΤΥΠΟΥ 

ΔΗΜΟΥ  ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 

 

 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 

Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο της προμήθειας 

 

   Η παρούσα συγγραφή αφορά την προμήθεια, με Συνοπτικό  διαγωνισμό βάση του άρθρου 117 του Ν.4412/16 και κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, Προμήθεια δυο φορητών  πρατηρίων  καυσίμων εργοταξιακού τύπου- εργασίες εγκατάστασης 

(1ο Στην πόλη της Μυτιλήνης στην Παγανή  στον χώρο του αμαξοστασίου του Δήμου και το 2ο στην Δημοτική ενότητα 

Γέρας στον χώρο του αμαξοστασίου) . 

 

 

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 Συνοπτικού διαγωνισμού: 

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 τρεις (3) 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. 

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

οικονομικούς φορείς 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, 

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/
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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 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». 

 

 

Άρθρο 5ο  

Υποχρεώσεις Συμμετέχοντα 

 

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν  Εντός ενιαίου σφραγισμένου φακέλου στο πρωτόκολλο του Δήμου α)φάκελο της  

οικονομικής  τους προσφορά,  και β) Φάκελο τεχνικής προσφοράς καθώς και  υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας 

τουλάχιστον 2 έτη , Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο αντιμετώπισης των αναγκών βλάβης του εξοπλισμού ή την ανταπόκριση του 

συνεργείου συντήρησης /αποκατάστασης και υπεύθυνη δήλωση παροχής ανταλλακτικών για τουλάχιστον 10 έτη . 

  

 

 

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. Τη 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. 
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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 

 

1. 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. 

2. 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 τρεις (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, 
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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. 
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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 

ενοσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή/και ταμείων του άρθρου 119, εκδίδονται από το όργανο που εξέδωσε την απόφαση ανάθεσης.» 

 

 

 

 

Άρθρο 15ο 

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 16ο 

Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης – παράβολο 

 

Το άρθρο 127 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά: 

«1. Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά 

πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε 

(5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της 
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άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις 

εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη 

της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί 

να αναπροσαρμόζεται το ύψος του ανωτέρω παραβόλου.» 

 

 

 

 

Άρθρο 17ο  

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, 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: 

γα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, 

γβ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, γγ) 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: 

δα) ρητής ρήτρας αναθεώρησης ή προαίρεσης, σύμφωνης με την περίπτωση α' , δβ) 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 δγ) 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. 
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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 18ο     

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 19ο     

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 20ο    

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. 
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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 21ο 

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 22ο 

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. 
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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 23ο 

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 24ο 

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

 

Όπως ορίζεται στο άρθρο 360 του Ν.4412/2016. 

 

 

 

 

Άρθρο 25ο 

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 26ο 
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. 

 

    
 

 

 

 

 

                                                                 Μυτιλήνη, Σεπτέμβριος  2020 
 
 

                                                                                                                  ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
                     Ο Συντάξας                                                                                Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
 
 
               Δημήτριος Καρπούζης                                                                              Χρήστος Βαθρακούλης 
           Μηχανολόγος-Μηχανικός ΤΕ                                                                       Πολιτικός Μηχανικός  ΠΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ                                                                            
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                                                                         
  
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ     

ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΥ  ΤΥΠΟΥ 

ΔΗΜΟΥ  ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 

 

 

 

 

  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των σαράντα εννέα   χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα 

ενός   ευρώ (49.491,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 17%. Η προμήθεια θα βαρύνει τους Κ.Α. 20.7135.0008, του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Μυτιλήνης .  

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

1 
Φορητό πρατήριο με αντλία πετρελαίου και δεξαμενή 
10m3, για την τροφοδοσία των οχημάτων-εργασίες 
εγκατάστασης  

2      21.150,00 €  42.300,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 42.300,00 € 

ΦΠΑ 17%  7.191,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 49.491.00 € 

 

                                                      
 
 
 
                                                                  Μυτιλήνη, Σεπτέμβριος  2020 

 
                                                                                                       ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

                Ο Συντάξας                                                                                Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
 
 
           Δημήτριος Καρπούζης                                                                             Χρήστος Βαθρακούλης 
       Μηχανολόγος-Μηχανικός ΤΕ                                                                       Πολιτικός Μηχανικός  ΠΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ                                                                            
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                                                                         
 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ     

ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΥ  ΤΥΠΟΥ 

ΔΗΜΟΥ  ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  

 

Ο ………………………………………………………………………………………………………… νόμιμος εκπρόσωπος της 

……………………………………………………………………………………………………., με έδρα 

……………………………………………………………………………………………………………………….. , Τηλέφωνα επικοινωνίας 

…………………………………………………………………………….., ΑΦΜ ………………………….. ΔΟΥ ……………………………………., 

υποβάλει την ακόλουθη προσφορά 

 

 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ (€) 

1 
Φορητό πρατήριο με αντλία πετρελαίου και 
δεξαμενή 10m3, για την τροφοδοσία των 
οχημάτων-εργασίες εγκατάστασης  

τεμ. 
 

2 
 

Σύνολο άνευ ΦΠΑ 
 

Φ.Π.Α 17% 
 

Γενικό Σύνολο 
 

 

 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: 

_______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα νε τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ.104/2020 μελέτης του Δήμου ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. 

Ισχύς προσφοράς: Η παρούσα προσφορά ισχύει για ..............................................από σήμερα. 

Παράδοση : Η δοθείσα τιμή ισχύει για παράδοση των ειδών καινούργιων και έτοιμων για χρήση, ελεύθερων στο Δήμο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ . 

Χρόνος Παράδοσης: Το προσφερόμενα προϊόντα θα παραδοθούν με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σε _________________ 

ημερολογιακές ημέρες 

Εγγύηση: __2 ΕΤΗ_____________________________________________ 

Επιβαρύνσεις,  Κρατήσεις: Η Εταιρία μας επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις σύμφωνα με τη διακήρυξη της δημοπρασίας. 

Λοιπές παρατηρήσεις: 

 
                                                                          ΜΥΤΙΛΗΝΗ ........./...../2020 

                 Ο 
                  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                (Υπογραφή – Σφραγίδα)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ                                                                            
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                                                                         
 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ    

ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΥ  ΤΥΠΟΥ 

ΔΗΜΟΥ  ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

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

Με έδρα τ….   ………………………………………………… 

οδός …………………………………………………………. , αρ. …. 

Τ.Κ. ……………….. 

Τηλ.: ……………………………………………………… 

Fax: ……………………………………………………….. 

Email: ……………………………………………………. 
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        ΕΙΔΟΣ      ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
(ΤΗΣ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣ
ΑΣ ΑΡΧΗΣ) 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΦΥΛΛΑΔΙΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 
/ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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Γενικά:   
 
 
 
 
 

ΝΑΙ 

    

Αφορά προμήθεια υπέργειου φορητού 
πρατηρίου καυσίμων, με διπλή αντλία 
πετρελαίου και δεξαμενή 10m3. 
 

Θα είναι κατασκευασμένη βάσει της 
Υπουργικής Απόφασης 37776/2645/2017 - 
ΦΕΚ 1882/Β/30-5-2017 και θα φέρει όλες τις 
απαραίτητες πιστοποιήσεις.Και την κατασκευή 
βασης εγκατάστασης καθώς και κάθε εργασία 
οικοδομικής η ηλεκτρολογικής φύσεως για την 
πλήρη εγκατάσταση και παράδοση προς 
λειτουργία στα σημεία που θα σας υποδειχτούν 
από την διεύθυνση Καθαριότητας και 
ανακύκλωσης  
 

 

Κοντέινερ :  
 

 

 
 
 
       ΝΑΙ  

    

 
Θα είναι κοντέινερ τύπου high cube, 20 ft, με 
διπλή πόρτα. Θα είναι σε άριστη κατάσταση, 
χρωματισμένο με ειδική αντισκωριακή βαφή. 
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Στο σημείο του δαπέδου που θα βρίσκεται η 
αντλία καυσίμου, θα είναι επενδεδυμένο με 
χαλυβδόφυλλα ειδικού τύπου τα οποία θα 

διαμορφώνουν μία στεγανή λεκάνη για τη 
συλλογή ενδεχόμενων διαρροών καυσίμου 
κατά την συντήρηση των αντλιών. Η λεκάνη 
στο σημείο αυτό θα καλύπτει όλο το πλάτος 
του container και θα έχει μήκος τουλάχιστον 
1,50μ. Στην στεγανή αυτή λεκάνη θα 
τοποθετείται μεταλλική σχάρα (γραδελάδα). Το 
υπόλοιπο δάπεδο μέχρι τη δεξαμενή θα είναι 
επενδεδυμένο με αντιολισθητικά μεταλλικά 
φύλλα. 
 

  
Θα φέρει στεγανό ανοιγόμενο καπάκι 
πρόσβασης στην ανθρωποθυρίδα της 
δεξαμενής στο επάνω του μέρος. Το καπάκι θα 
φέρει κατάλληλες αναρτήσεις οι οποίες θα 
υποβοηθούν την λειτουργία του και θα 
προστατεύουν από τυχόν απότομο κλείσιμο 
από εξωτερικούς παράγοντες (π.χ. ισχυρούς 
ανέμους, ακούσιο κλείσιμο από συνεργάτη 
κλπ). Επίσης, θα διαθέτει θέση λουκέτου για 
την προστασία του εσωτερικού. 
 

 
Επί του εξωτερικού τοίχου θα υπάρχει σκάλα 
για πρόσβαση στην οροφή και δυνατότητα 
ελέγχου του αποθέματος και της παραλαβής 
καυσίμου με την ορειχάλκινη βέργα μέτρησης. 
Η σκάλα θα είναι αποσπώμενη και θα 
φυλάσσεται στο εσωτερικό του container. 
 

 
Θα διαθέτει κατάλληλες εξαερώσεις βάσει της 
μελέτης επαρκούς εξαερισμού και ασφάλειας 

των χρηστών. 
 

 
Δεξαμενή καυσίμου : 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ 

    

 
Η δεξαμενή καυσίμου που θα βρίσκεται εντός 
του εμπορευματοκιβωτίου, θα είναι υπέργεια, 
οριζόντια κυλινδρική, κατασκευασμένη από 
χάλυβα διπλού τοιχώματος και θα αποτελεί 
τμήμα του ενιαίου φορέα δεξαμενής – αντλίας 
– διανομέα (skid - compact unit). Η 
τοποθέτηση της δεξαμενής και η στερέωσή της 
στο container θα πραγματοποιείται με τέτοιο 
τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η στιβαρότητα 
της σύνδεσης, καθώς και η οριζοντιότητά της 
επί του εδάφους, η οποία θα ελέγχεται 
υποχρεωτικά με τη χρήση παρεχόμενου 
αλφαδιού δύο σταγόνων.Όλα τα στόμια θα 

εξέρχονται άνωθεν του στεγασμένου 
τμήματος. 
 

Η δεξαμενή θα είναι  χωρητικότητας 10m3 και 
θα είναι ογκομετρημένη στο χώρο κατασκευής 
κατά τα πρότυπα ΕΣΥΔ. 
 

Για τη δεξαμενή θα εφαρμόζονται οι 
προδιαγραφές του προτύπου BS ΕΝ 12285-
2:2005. 
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Επί της δεξαμενής θα υπάρχουν 
κατ΄ελάχιστον: 
 

1. Στόμιο πληρώσεως. 
 

2. Στόμιο εξαερισμού. 
 

3. Στόμιο μέτρησης στάθμης περιεχομένου. 
 

4. Στόμιο παροχής προϊόντος προς 
αντλία/διανομέα. 
 

5. Στόμιο 2'' για ηλεκτρονική βέργα (υποδομή 
για σύστημα εισροών-εκροών) 
 

6. Βάνα εξυδάτωσης με απόληξη εξωτερικά 
του κοντέινερ. 
 

7. Γυαλάκι ένδειξης αποθέματος. 
 

8. Πινακίδιο με ένδειξη του προϊόντος της, 
προσαρμοσμένο σε εμφανές σημείο, καθώς και 
πινακίδιο στο οποίο θα αναγράφονται το έτος 
και τα στοιχεία του κατασκευαστή, οι 
διαστάσεις και η χωρητικότητα. Τα ανωτέρω 
πινακίδια θα είναι προσαρμοσμένα σε εμφανές 
σημείο. 
 

Αντλία καυσίμου : 
 

       ΝΑΙ     

 
Η αντλία είναι θα είναι διπλή, παροχής 
40/80lpm. Θα αποτελεί τμήμα του ενιαίου 
φορέα δεξαμενής – αντλίας (compact unit) και 
θα είναι κατάλληλου αντιεκρηκτικού τύπου για 
υγρά καύσιμα, φέροντας πιστοποιητικό ΑΤΕΧ, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
 

Θα είναι εγκεκριμένη από την αρμόδια 
Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας 
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού. 
 

 
Αντικεραυνική προστασία : 
 

ΝΑΙ     

 
Θα περιλαμβάνεται πλήρης αντικεραυνική 
προστασία, σύμφωνη με τους υφιστάμενους 
κανονισμούς. 
 

Σωληνώσεις τροφοδοσίας καυσίμου Και 
απομακρυσμένη πλήρωση: 
 

         ΝΑΙ     

 

Οι σωληνώσεις τροφοδοσίας καυσίμου θα είναι 
μεταλλικές (ενισχυμένου τύπου), κατάλληλες 
για υγρά καύσιμα διαμέτρου 11/2". Όλα τα 
υλικά θα είναι εγκεκριμένα για τη συγκεκριμένη 
χρήση.  
Στις σωληνογραμμές  αναρρόφησης 
(περίπτωση αναρρόφησης καυσίμου από τη 
δεξαμενή με τη βοήθεια αντλίας), θα 
χρησιμοποιούνται σωλήνες μονού τοιχώματος. 
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Η διέλευση όλων των σωληνώσεων θα 
πραγματοποιείται εντός του container. Ύπαρξη 

απομακρυσμένης πλήρωσης σε πλαϊνή όψη του 
containerΤέλος, θα υπάρχουν αναμονές 
σύνδεσης για πρόσθετες δεξαμενές.  

Δίκτυο εξαέρωσης πετρελαίων : 
 

 
    

 
Οι σωληνώσεις εξαέρωσης για τις δεξαμενές 
πετρελαίου, θα κατασκευάζονται από 
μεταλλικές σωληνώσεις ενισχυμένου τύπου, 
διαμέτρου 2”, θα οδεύουν εντός του container 
και εξερχόμενες από αυτό μέσω κατακόρυφου 
σωλήνα, θα καταλήγουν σε ειδικό κάλυμμα 
προστασίας («καπελάκι»), χωρίς βαλβίδα. 

 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ 

    

 
Ηλεκτρολογικά : 

 

      ΝΑΙ     

 
Θα είναι εξοπλισμένο εσωτερικά με φωτιστικό 
σώμα και ηλεκτρολογικό πίνακα τροφοδοσίας 
ρεύματος κατάλληλου τύπου, σύμφωνα με την 
μελέτη αντιεκρηκτικών ζωνών.  
 

 
Εντός του container θα τοποθετείται UPS 
1500VA. 
 

 
Ο εξοπλισμός θα είναι κατάλληλου 
αντιεκρηκτικού τύπου κατά ΑΤΕΧ, ανάλογα με 
τη Ζώνη τοποθέτησής του εντός της 
εγκατάστασης και σύμφωνα με τη συνταχθείσα 
Μελέτη Εκρηκτικών Ζωνών, η οποία θα 

παραδοθεί μαζί με το Tank Container. 
 

 
Η εγκατάσταση θα διαθέτει κατάλληλη 
υποδοχή, έτσι ώστε να εφαρμόζει η εξωτερική 
παροχή ηλεκτροδότησης του πίνακα μέσω 
εργοταξιακής πρίζας στην εξωτερική πλευρά 
του container.  
 

 
Δεξαμενή καυσίμου : 
 
Η δεξαμενή, καθώς και όλη η εγκατάσταση 
συμπεριλαμβανομένης της αντλίας και των 
σωληνογραμμών, φέρει κατάλληλη διάταξη 
γείωσης και αντικεραυνική προστασία για την 
αποφυγή σπινθήρα, λόγω στατικού 

ηλεκτρισμού, σύμφωνα με τα ισχύοντα 
Ευρωπαϊκά ή Διεθνή Πρότυπα ή Κανονισμούς 
χαλκός γείωσης θα καταλήγει σε τρίγωνο 
γείωσης, το οποίο θα τοποθετείται υπόγεια 
στον περιβάλλοντα χώρο πλησίον του 
container (όλα θα  περιλαμβάνεται στο κόστος 
κατασκευής για την ηλεκτρική τροφοδοσία και 
ασφάλιση γραμμής καθώς και την κατασκευή 
του τριγώνου γείωσης). 
 
 

ΝΑΙ 
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Πυρόσβεση:  
 

 
 

 
 
 
 

ΝΑΙ 

  

 
Θα φέρει πυροσβεστήρα οροφής ξηράς κόνεως 
12kg, οποίος θα τοποθετείται άνωθεν της 
αντλίας, ενώ θα παρέχεται και ένας 
πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως 12kg που θα 
τοποθετείται στη δεξιά πόρτα της διπλής 
ανοιγόμενης θύρας του container. 
 

 
Με την προσφορά να κατατεθούν: 
 

ΝΑΙ     

 
1. Πιστοποιητικά κατάλληλου αντιεκρηκτικού 
εξοπλισμού κατά ΑΤΕΧ, ανάλογα με τη Ζώνη 
τοποθέτησης εντός της εγκατάστασης και 
σύμφωνα με την συνταχθείσα Μελέτη 
Εκρηκτικών Ζωνών, η οποία και θα παραδοθεί. 
 

2. RISK ASSESSMENT. 
 

 
3. Βεβαίωση μηχανικού για τη συμμόρφωσή 
της με το πρότυπο BS EN 12285-2:2005. 
 

 
4. Συμμόρφωση της ηλεκτρολογικής 
εγκατάστασης με τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ HD 
384 και σύνταξη Υπεύθυνης Δήλωσης 
Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ). 
 

 
5. Βεβαίωση Υδραυλικής Δοκιμής δικτύου 
καυσίμων και λεκάνης δεξαμενής 
 

 
6. Διαπιστευμένοι Ογκομετρικοί Πίνακες από 
εργαστήριο διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ. 
 

 
7. Πιστοποίηση ορειχάλκινης μηχανικής βέργας 
μέτρησης στάθμης καυσίμου. 
 

  
8. Βεβαίωση Η/Μ ελέγχου από μηχανικό. 
 

 
9. Κατασκευαστικά σχέδια. 
 

 
10. Πιστοποιήσεις που απαιτούνται σύμφωνα 
με τη νομοθεσία  ΦΕΚ 1882/20_5_2017. 
 

 

11. Μελέτη κατανομής εκρηκτικών ζωνών 
υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο μηχανικό. 
 

 
12. Για της εργασίες εγκατάστασης των 
φορητών πρατηρίων τεχνική περιγραφή καθώς 
και προδιαγραφές υλικών για την πλήρη 
εγκατάσταση και παράδοση προς χρήση. 
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Ο χρόνος παράδοσης ενενήντα ημέρες 
(90) από την ημερομηνία ανάθεσης. 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                      Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 
 
                                                                (σφραγίδα επιχείρησης) 


