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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές 3 Οκτωβρίου 2022 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΝ 

 
Προς τον κ. Δήμαρχο - Πρόεδρο της Οικονο-
μικής Επιτροπής 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Παρακαλώ να εντάξετε στην ημερήσια διάταξη των προς συζήτηση θεμάτων της Οικονομικής Επιτρο-
πής το  

ΘΕΜΑ _
ο 

: Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΑΧΑΡΝΩΝ με ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ: 280.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Ο Δήμος Αχαρνών προκειμένου να εκτελέσει την προμήθεια «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» μετά από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου του 2021 
και με την υπ’ αριθμ. 7169/4-8-2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κηρύ-
χθηκε ο Δήμος Αχαρνών σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης, είναι αναγκαίο να προβεί στις ακόλου-
θες ενέργειες: 

Α. Την διάθεση πίστωσης ποσού 280.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για τη δημοπρά-
τηση της προμήθειας «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» με δεσμευ-
τική εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, που θα εγκρι-
θεί υποχρεωτικά σε πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του. 
 
Β. Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, πρόσκλη-
σης λόγω κατεπείγοντος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 7 του άρθρου 158 Ν.3463/06 (Κ.Δ.Κ ), όταν 
συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, όπως εν προκειμένω, επιτρέπεται η διενέργεια διαγωνισμού και η 
εκτέλεση εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και του Ν. 4412/2016 με την 
χρήση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, περί-
πτωση 2γ και 32Α του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Άρθρου 32Α εκτός 
πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ.  

γ. Σύσταση επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32Α του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ 147Α), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/21 

δ. Έγκριση της 225/31.12.2021 μελέτης της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
Για την διεκπεραίωση των εξαιρετικά επειγόντων αυτών ενεργειών, η Οικονομική Επιτροπή πρέπει, 
έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  
 
α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,  
β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  

29ο ΘΕΜΑ 
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γ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) -δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,  
δ) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,  
στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προ-
σαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα 
τα άρθρα 32 και 32Α. 
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 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ 2γ. και 32Α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά 
τον Ν. 4782/2021 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟ-
ΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΑΧΑΡΝΩΝ»  ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ: 280.000,00 € 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ   
  

ΑΧΑΡΝΕΣ, __.10.2022 
  

Αρ. Πρωτ. ___________ 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΚΑΛΕΙ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:  

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» 
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟ-

ΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ  
σύμφωνα  

α)με τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ 2γ. και 32 Α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν μετά τον Ν. 4782/2021 

β) τους όρους της παρούσας. 
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και καλεί 
τους παρακάτω οικονομικούς φορείς 

 
 

1. 
 
 
 

K.D.MIKE ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  
ΑΦΜ 801708419 ΔΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
ΑΧΙΛΛΕΩΣ 78 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
Dkkon099@gmail.com 

2. 
 
 
 

ΧΡ. ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΕΡΓΟΤΕΥΚΤΩΝ ΜΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΑΦΜ 800877125 ΔΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
ΕΛΕΥΘ. ΝΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
ergotefkton@gmail.com 

3. 
 
 

NDK MIKE ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΑΦΜ 801453037 ΔΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ 52 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
ndkned@gmail.com 

 
να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ως άνω προμήθειας.  
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

Α/Α Περιγραφή είδους Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ Τιμή με  ΦΠΑ

1 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ Κατ' αποκοπή 1,00 2.500,00 € 2.500,00 € 600,00 € 3.100,00 €
2.500,00 € 600,00 € 3.100,00 €

2

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - 

ΕΚΣΚΑΦΗ ΧΑΝΔΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗ 

ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 

Κατ' αποκοπή 1,00 3.000,00 € 3.000,00 € 720,00 € 3.720,00 €

3.000,00 € 720,00 € 3.720,00 €

3

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ 

ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΠΌ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (HDPE) 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ DN75mm

Κατ' αποκοπή 1,00 7.500,00 € 7.500,00 € 1.800,00 € 9.300,00 €

4

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΣΩΛΗΝΩΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ 

ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΠΌ U-PVC  

ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ DN20mm

Κατ' αποκοπή 1,00 3.500,00 € 3.500,00 € 840,00 € 4.340,00 €

11.000,00 € 2.640,00 € 13.640,00 €

5
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΑΓΩΓΩΝ 

ΓΥΜΝΩΝ ΧΑΛΚΙΝΩΝ 
ΠΟΛΥΚΛΩΝΩΝ 

Κατ' αποκοπή 1,00 7.500,00 € 7.500,00 € 1.800,00 € 9.300,00 €

6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΠΛΑΚΩΝ ΓΕΙΩΣΗΣ τεμ. 5,00 1.000,00 € 1.000,00 € 240,00 € 1.240,00 €
8.500,00 € 2.040,00 € 10.540,00 €

7
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΦΡΕΑΤΙΩΝ 

ΕΛΞΗΣ 40cm x 40 cm 
τεμ. 15,00 1.600,00 € 1.600,00 € 384,00 € 1.984,00 €

8
ΒΑΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΙΣΤΩΝ 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
τεμ. 41,00 8.900,00 € 8.900,00 € 2.136,00 € 11.036,00 €

9
ΚΥΚΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 
Κατ' αποκοπή 1,00 23.500,00 € 23.500,00 € 5.640,00 € 29.140,00 €

10  ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΑΠO ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ τεμ. 3,00 3.000,00 € 3.000,00 € 720,00 € 3.720,00 €

11
  ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΑΠO ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΕΤΡΑΣ 
ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

τεμ. 4,00 4.500,00 € 4.500,00 € 1.080,00 € 5.580,00 €

12
ΕΙΣΟΔΟΙ  ΑΠΌ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΕΤΡΑΣ 

ΚΑΡΥΣΤΟΥ

τεμ. 6,00 18.000,00 € 18.000,00 € 4.320,00 € 22.320,00 €

13

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΩΜΑΤΙΝΟΥ 

ΔΑΠΕΔΟΥ 

Κατ' αποκοπή 1,00 7.000,00 € 7.000,00 € 1.680,00 € 8.680,00 €

66.500,00 € 15.960,00 € 82.460,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

98342000-2 " Υπηρεσίες διαμόρφωσης χώρου εργασίας" 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
 45112100-6 "Εργασίες διάνοιξης τάφρων "

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
 44165100-5 " Εύκαμπτοί σωλήνες " 

44322100-4 "  Αγωγοί καλωδίων " 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
44114200-4 " Προϊόντα σκυροδέματος " 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
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Α/Α Περιγραφή είδους Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ Τιμή με  ΦΠΑ

14
ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΣΤΩΝ 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

τεμ. 53,00 4.200,00 € 4.200,00 € 1.008,00 € 5.208,00 €

15
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΙΣΤΩΝ 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 
ΣΩΜΑ 

τεμ. 39,00 33.000,00 € 33.000,00 € 7.920,00 € 40.920,00 €

16
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΧΩΝΕΥΤΩΝ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 
τεμ. 44,00 4.600,00 € 4.600,00 € 1.104,00 € 5.704,00 €

17 ΓΙΡΛΑΝΤΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Κατ' αποκοπή 1,00 1.200,00 € 1.200,00 € 288,00 € 1.488,00 €
43.000,00 € 10.320,00 € 53.320,00 €

18 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΠΙΛΛΑΡ τεμ. 1,00 4.000,00 € 4.000,00 € 960,00 € 4.960,00 €
4.000,00 € 960,00 € 4.960,00 €

19

ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ 

ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ & 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ  

ΠΕΡΙΤΟΙΧΙΣΗΣ 

Κατ' αποκοπή 1,00 12.000,00 € 12.000,00 € 2.880,00 € 14.880,00 €

20 ΝΕΕΣ ΚΡΗΝΕΣ Κατ' αποκοπή 1,00 3.500,00 € 3.500,00 € 840,00 € 4.340,00 €

21
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 

ΠΕΡΙΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΠΌ 
ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ 

Κατ' αποκοπή 1,00 3.000,00 € 3.000,00 € 720,00 € 3.720,00 €

18.500,00 € 4.440,00 € 22.940,00 €

22
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΣΟΔΩΝ ΑΠΌ 

CORTEN 
τεμ. 2,00 18.000,00 € 18.000,00 € 4.320,00 € 22.320,00 €

23
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΑΠO 

CORTEN 
τεμ. 2,00 5.000,00 € 5.000,00 € 1.200,00 € 6.200,00 €

23.000,00 € 5.520,00 € 28.520,00 €

24
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 

ΧΩΜΑΤΙΝΟ ΔΑΠΕΔΟ 
m2 750,00 20.000,00 € 20.000,00 € 4.800,00 € 24.800,00 €

20.000,00 € 4.800,00 € 24.800,00 €

25

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΚΑΛΩΔΙΩΝ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΥΛΙΩΝ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΝΕΥΤΩΝ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ

Κατ' αποκοπή 1,00 26.000,00 € 26.000,00 € 6.240,00 € 32.240,00 €

26.000,00 € 6.240,00 € 32.240,00 €
225.806,45 € 54.193,55 € 280.000,00 €ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

45223210-1 " Χαλύβδινες δομικές κατασκευές " 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
44112200-0 " Επενδύσεις δαπέδων " 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
 44321000-6 -  " Καλώδια " 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

31213100-3 " Κυτία διανομής ηλεκτρικού ρεύματος" 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
44910000-2 " Λίθοι για κατασκευές " 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

34991000-0 " Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων" 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
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Περιεχόμενα  

 

1. Αναθέτουσα Αρχή και αντικείμενο της σύμβασης  

2. Γενικοί και ειδικοί όροι συμμετοχής  

3. Διενέργεια Διαδικασίας-Αξιολόγηση Προσφορών  

4. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης  

5. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης  

6. Χρόνος και τρόπος εκτέλεσης  
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Δήμος Αχαρνών 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997833057 

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης  

Ταχυδρομική διεύθυνση Φιλαδελφείας 87 

Πόλη Αχαρνές  

Ταχυδρομικός Κωδικός 13673 

Χώρα  

Κωδικός ΝUTS  

Τηλέφωνο  

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) nikogeorga@gmail.com 

Αρμόδιος για πληροφορίες Ν.Γεωργακόπουλος 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.acharnes.gr 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο 
(URL) 

 

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι O.T.A. και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας O.T.A 
  
Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας  
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 
β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 

Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή 
Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: 
 την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) 
 https://www.acharnes.gr/prokirixeisview 
δ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς 

διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και 
συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : https://www.acharnes.gr/prokirixeisview 

 1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 
Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
σύμφωνα με το άρθρο 32 , περίπτωση 2γ και 32Α του ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 
του ν.4782/2021. 
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Χρηματοδότηση της σύμβασης 

[Για τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης:] Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης 
είναι …. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 00-6495.024 σχετική πί-
στωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Φορέα.  
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 65972/7-7-22 (ΑΔΑΜ 
22REQ010721497 2022-06-09, ΑΔΑ9ΖΘΥΩΨ8-4ΒΚ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση 
δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 και έλαβε α/α Α-534 καταχώρησης στο μη-
τρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα ΔΗΜΟΣ (ΑΧΑΡΝΩΝ)  
[Σε περίπτωση που η προκαλούμενη δαπάνη πρόκειται να βαρύνει αποκλειστικά και μόνον το επόμενο ή 
τα επόμενα οικονομικά έτη, αναφέρεται μόνο ο αριθμός της πολυετούς έγκρισης (ΑΔΑΜ….,ΑΔΑ…..), κατά 
τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του π.δ 80/2016, σε συνδυασμό με τα άρθρα 67 και 
68 του ν. 4270/2014 (Α` 143) ] 
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
(Συλλογική Απόφαση Ένταξης, αριθ. Ενάριθμου έργου ……………………) [κατά περίπτωση] 
[Αν η σύμβαση είναι συγχρηματοδοτούμενη, αναφέρονται επιπλέον & τα ακόλουθα :] 
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο ….. της Πράξης : «………………….» η οποία έχει ενταχθεί στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «…………………………» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. ……… του 
……………………… και έχει λάβει κωδικό MIS …………... Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο .....) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση της 
Πλατείας της Βαρυμπόμπης του Δήμου Αχαρνών. Η σπουδαιότητα αυτής της αναβάθμισης έγκειται 
στο γεγονός ότι αφορά έναν χώρο, που με την αναβάθμιση του θα εξασφαλίζει στους κάτοικους της 
περιοχής δραστηριότητες που εκλείπουν , ιδιαίτερα μετά από τις καταστροφικές συνέπειες της 
πυρκαγιάς του Αυγούστου του 2021.  

 

 

Α/Α Περιγραφή είδους 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

1 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ 

2
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΚΣΚΑΦΗ ΧΑΝΔΑΚΑ ΓΙΑ 

ΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 

3

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ 
ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΠΌ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (HDPE) ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 

DN75mm

4
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ 

ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΠΌ U-PVC  ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ DN20mm

5
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΑΓΩΓΩΝ ΓΥΜΝΩΝ ΧΑΛΚΙΝΩΝ 

ΠΟΛΥΚΛΩΝΩΝ 
6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΠΛΑΚΩΝ ΓΕΙΩΣΗΣ τεμ. 5,00
7 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΕΛΞΗΣ 40cm x 40 cm τεμ. 15,00
8 ΒΑΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ τεμ. 39,00
9 ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ τεμ. 53,00

10
ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΤΟΙΧΙΣΗΣ 
11 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΩΜΑΤΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ 
12  ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΩΜΑΤΙΝΟ ΔΑΠΕΔΟ
13 ΚΥΚΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

14
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 

ΣΩΜΑ 
τεμ. 39,00

15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΠΙΛΛΑΡ τεμ. 1,00
16 ΝΕΕΣ ΚΡΗΝΕΣ 

17
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΠΌ 

ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ 
18 ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΑΠO ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ τεμ. 3,00

19
ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΑΠO ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΕΤΡΑΣ  

ΚΑΡΥΣΤΟΥ
τεμ. 4,00

20 ΕΙΣΟΔΟΙ  ΑΠΌ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΕΤΡΑΣ  
ΚΑΡΥΣΤΟΥ

τεμ. 6,00

21 ΕΙΣΟΔΟΙ ΑΠΌ CORTEN τεμ. 2,00
22 ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΑΠO CORTEN τεμ. 2,00

23
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΥΛΙΩΝ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΝΕΥΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ
24 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΧΩΝΕΥΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ τεμ. 44,00
25 ΓΙΡΛΑΝΤΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Κατ' αποκοπή

Κατ' αποκοπή

Κατ' αποκοπή

Κατ' αποκοπή

Κατ' αποκοπή

Κατ' αποκοπή

Κατ' αποκοπή

Κατ' αποκοπή

Κατ' αποκοπή
Κατ' αποκοπή

Κατ' αποκοπή

Κατ' αποκοπή

Κατ' αποκοπή
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Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών της προμήθειας, επί ποινή αποκλεισμού. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 280.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 225.806,45 €+ ΦΠΑ : 54.193,55€).  
 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμενου της συμβασης διδεται στην υπ΄ 
αριθμ. 225/2021 μελέτη, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.  

 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει τιμής. 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
ΑΡΘΡΟ 1. Προετοιμασία χώρου  
Στην παρούσα εργασία περιλαμβάνεται η προετοιμασία του χώρου παρέμβασης όπου θα 
τοποθετηθούν τα ανωτέρω είδη, για την εγκατάστασή τους, η αποξήλωση των υλικών που ενδέχεται 
να εμποδίζουν ή να δεσμεύουν τον χώρο τοποθέτησης καθώς και η απομάκρυνση τους . 
Για την προετοιμασία του χώρου παρέμβασης και πριν την τοποθέτηση των υπό προμήθεια ειδών 
απαιτείται να γίνουν κάποιες επεμβατικές εργασίες με σκοπό την κατάλληλη προετοιμασία του. 
Απαραίτητη κρίνεται για την σωστή και αποτελεσματική τοποθέτηση των υπό προμήθεια ειδών η 
πραγματοποίηση εργασιών προετοιμασίας του κάθε χώρου, όπως η αποξήλωση των υλικών, ο 
καθαρισμός τους των σημείων παρέμβασης και ο καθαρισμός των περιβαλλόντων χώρων αυτών εν 
γένει από οποιοδήποτε υλικό εμποδίζει την σωστή τοποθέτηση των υπό προμήθεια ειδών. Τα υλικά 
και οποιοσδήποτε ήδη υπάρχων και κατεστραμμένος εξοπλισμός κριθεί ότι είναι απαραίτητο να 
απομακρυνθεί, θα απομακρύνεται με ευθύνη του αναδόχου και θα μεταφέρεται σε κατάλληλους 
χώρους. 
Οι εργασίες προετοιμασίας θα εκτελεσθούν με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο της επιλογής του 
Αναδόχου, (δια χειρός – κοπής κλπ ή με μηχανικά μέσα), χωρίς να προκληθούν φθορές στον υπόλοιπο 
χώρο. Στην προετοιμασία περιλαμβάνονται ακόμη και η καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων 
κατασκευών όπου απαιτείται και οι εργασίες εξομάλυνσης του εδάφους. Στο παρόν άρθρο 
περιλαμβάνονται επίσης και οι εργασίες ισοπέδωσης του χώρου, με την χρήση των κατάλληλων 
μέσων, ώστε να προετοιμαστεί κατάλληλα ο εκάστοτε χώρος παρέμβασης, προκειμένου να 
δημιουργηθούν οι σωστές υποδομές για τις απαραίτητες υποβάσεις. 
Στο σκέλος της προετοιμασίας περιλαμβάνεται και η διάστρωση του εδάφους σε επιθυμητά 
υψόμετρα και κλίσεις. 
 
ΑΡΘΡΟ 2. Χωματουργικές εργασίες – εκσκαφή χάνδακα για τη διέλευση καλωδίων 
 
Για τη διέλευση καλωδίων θα διανοιχθεί χάνδακας πλάτους 40cm και βάθους 70cm . O σωλήνας 
διέλευσης καλωδίων θα εγκιβωτίζεται με κοσκινισμένη άμμο με 10 cm στον πυθμένα και 10cm πάνω 
από το εξωρράχιο. Το υπόλοιπο σκάμμα θα επιχώνεται με διαλεγμένα προϊόντα εκσκαφής.  
Στην τιμή μονάδος συμπεριλαμβάνονται και οι χωματουργικές εργασίες που απαιτούνται για τα 
φρεάτια έλξης καλωδίων καθώς και για τις βάσεις στήριξης των ιστών φωτισμού 
ΑΡΘΡΟ 3. Προμήθεια σωλήνων προστασίας υπόγειων καλωδίων από πολυαιθυλένιο (HDPE) 
διαμέτρου DN75mm  
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας υπογείων καλωδίων 
ονομαστικής διαμέτρου όπως αναφέρεται παρακάτω, από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 
(HDPE) , δομημένου τοιχώματος , κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 50086-1, ΕΛΟΤ 50086-2-4 και ΕΛΟΤ ΕΝ 61386 
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«Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων», φορτίου παραμόρφωσης 5%>400 Ν/m , με 
ενσωματωμένη ατσαλίνα , παραδιδόμενων σε κουλούρα ή ευθύγραμμα τμήματα. 
Στις συμβολές της σωληνογραμμής με τις υπό διαμόρφωση διαδρομές από σταθεροποιημένο 
χωμάτινο δάπεδο , εντός του χάνδακα θα χρησιμοποιούνται δύο σωλήνες διέλευσης καλωδίων , η μία 
από τις δύο θα είναι εφεδρική. 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση εντός του 
χάνδακα σωλήνα διέλευσης καλωδίων από πολυαιθυλένιο υψηλής περιεκτικότητας διαμέτρου όπως 
προβλέπεται στην μελέτη καθώς και κάθε άλλο υλικό .  
ΑΡΘΡΟ 4. Προμήθεια σωλήνων προστασίας υπόγειων καλωδίων από U-PVC διαμέτρου 
DN20mm 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας υπογείων καλω-
δίων ονομαστικής διαμέτρου όπως αναφέρεται παρακάτω, από U-PVC με ενσωματωμένη ατσαλίνα , 
παραδιδόμενων σε κουλούρα ή ευθύγραμμα τμήματα. 

Στις συμβολές της σωληνογραμμής με τις υπό διαμόρφωση διαδρομές από σταθεροποιημένο 
χωμάτινο δάπεδο , εντός του χάνδακα θα χρησιμοποιούνται δύο σωλήνες διέλευσης καλωδίων , η μία 
από τις δύο θα είναι εφεδρική. 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση εντός του 
χάνδακα σωλήνα διέλευσης καλωδίων από U-PVC διαμέτρου όπως προβλέπεται στην μελέτη καθώς 
και κάθε άλλο υλικό 
ΑΡΘΡΟ 5. Προμήθεια αγωγών γυμνών χάλκινων πολύκλωνων  
Προμήθεια , προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση γυμνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού, 
περιλαμβανόμενων όλων των υλικών στήριξης , σύνδεσης και σήμανσης ( ειδικά στηρίγματα, 
ακροδέκτες,πέδιλα, μούφες,κλπ) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων.  
Σημειώνεται ότι, ο αγωγός γείωσης που τοποθετείται εντός του χάνδακα θα είναι διατομής 25 mm2 
και θα συνδέεται με το επιστύλιο φωτιστικό με αγωγό γείωσης διατομής 6mm2 
ΑΡΘΡΟ 6. Προμήθεια πλακών γείωσης  
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση πλάκας γείωσης από ηλεκτρολυτικό 
χαλκό διαστάσεων 500x500 mm και πάχος ελάσματος 3mm. Στο κέντρο βάρος αυτής θα είναι 
συγκολλημένα το ένα άκρο χάλκινου πολύκλωνου αγωγού των 35mm2, μήκους 5 m , ενώ το άλλο 
άκρο θα φέρει ακροδέκτη των 35mm2 , συγκολλημένο. 
ΑΡΘΡΟ 7. Προμήθεια φρεατίων έλξης 40cm x 40cm  
Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση προκατασκευασμένου φρεατίου έλξης καλωδίων 
διαστάσεων 40x 40 cm από ινοπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 , το οποίο θα φέρει προέκταση ίδιων 
διαστάσεων για συνολικό βάθος φρεατίου 70 cm και καπάκι από σκυρόδεμα ή επί τόπου 
κατασκευασμένου με σκυρόδεμα C20/25. 
ΑΡΘΡΟ 8. Βάση οπλισμένη ιστών φωτισμού  
Κατασκευή βάσεως από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 για την έδραση και στερέωση σιδηροϊστού 
που να φέρει στο κέντρο μια κατακόρυφη οπή και μια πλευρική με πλαστικό σωλήνα PVC Φ110 για 
την διέλευση του τροφοδοτικού καλωδίου και του χαλκού γειώσεως. Μέσα στη βάση θα 
ενσωματωθεί κλωβός αγκύρωσης αποτελούμενος από γωνίες και ήλους. Στο σκυρόδεμα θα 
ενσωματωθεί σιδηρούς οπλισμός κατά τιες ΠΕΤΕΠ . Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η εργασία της 
εκσκαφής της βάσης διαστάσεων 1.00 x 0.70m , βάθους 0.70m 
ΑΡΘΡΟ 9. Απεγκατάσταση υφιστάμενων ιστών φωτισμού  
Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται:  
Η αφαίρεση και η μεταφορά των υφιστάμενων ιστών φωτισμού και των φωτιστικών σωμάτων με τη 
χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών. Οι ιστοί θα 
μεταφερθούν σε χώρο που θα υποδειχθεί από την αρμόδια Υπηρεσία. 
Η αποξήλωση των πάσης φύσεως επικαλύψεων πάνω και γύρω από τη βάση του ιστού και η 
αποκατάσταση της επιφάνειας γύρω από τη βάση του ιστού στην αρχική της μορφή. 
Η αποσύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως από το ακροκιβώτιο. 
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ΑΡΘΡΟ 10. Αργολιθοδομή συγκράτησης αναβαθμών και συμπλήρωσης υφιστάμενης 
περιμετρικής περιτοίχισης. 
Μεταξύ των υπό διαμόρφωση διαδρομών από σταθεροποιημένο χωμάτινο δάπεδο και του φυσικού 
εδάφους δημιουργείται χαμηλής υψομετρικής διαφοράς πρανές . Έμπροσθεν του πρανούς θα 
κατασκευαστεί χαμηλού ύψους τοίχος από πέτρες Καρύστου μέσου ύψους 70 cm και πλάτους 40-50 
cm . Ο τοίχος θα εδραστεί σε γενική κοιτόστρωση πάχους 15 cm από άοπλο σκυρόδεμα C12/15 . O 
τοίχος θα είναι μιας ορατής όψης ενώ το ασβεστοτσιμεντοκονίαμα θα είναι αναλογίας 1:2 1/2 των 
150 kg τσιμέντου. Στο επάνω τμήμα της νέας τοιχοποιίας θα υπάρχει μια στρώση κονιάματος 2-3εκ. 
Αντίστοιχα η περιτοίχιση της πλατείας θα συμπληρωθεί επίσης με τοίχο από αργολιθοδομή ίδιων 
διαστάσεων με την υφιστάμενη, αλλά δύο ορατών όψεων. 
ΑΡΘΡΟ 11. Οριοθέτηση επιφάνειας χωμάτινου δαπέδου  
Η οριοθέτηση της επιφάνειας των καθοδηγούμενων διαδρομών και του υπαίθριου χώρου οργάνων 
εκγύμνασης , που είναι κατασκευασμένη από σταθεροποιημένο χωμάτινο δάπεδο, θα γίνει με την 
τοποθέτηση κρασπέδων κήπου-αθλητικών χώρων διαστάσεων 0.06mx0.25m .  
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια των κρασπέδων , οι πάσης φύσεως μεταφορές, 
καθώς και το κόστος των εργασιών, των εργαλείων και υλικών που απαιτούνται για τη τοποθέτηση 
και την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προμήθειας. 
ΑΡΘΡΟ 12. Σταθεροποιημένο χωμάτινο δάπεδο  
Το δάπεδο στις υπό διαμόρφωση καθοδηγούμενες διαδρομές καθώς και στον χώρο υπαίθριων 
οργάνων γυμναστικής θα είναι με επίστρωση από σταθεροποιημένο χωμάτινο δάπεδο τελικού 
πάχους 7cm. 
Η επίστρωση με χωμάτινο σταθεροποιημένο δάπεδο βασίζεται στη χρήση ενεργών ουσιών που 
λειτουργούν ως συγκολλητικές ύλες φυσικών υλικών. Ο συνδυασμός αυτός δημιουργεί ένα μείγμα 
ισχυρό και ανθεκτικό που δημιουργείται αμέσως μετά την πήξη που συνεπάγεται η διαβροχή του 
μείγματος με το νερό. Έχει τη σχετική συνοχή ώστε να μη διασκορπίζεται , να αναπτύσσει τις 
απαραίτητες αντοχές και να είναι υδροπερατό, χωρίς να λασπώνει από το νερό της βροχής.  
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
• Άμμος διαβαθμισμένης κοκκομετρίας. 
• Κεραμικά στοιχεία < 8 mm 
• Φυσική Υδραυλική Άσβεστος (NHL-5) 
• Ποζολάνη και Μετακαολίνη  
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του σταθεροποιημένου χωμάτινου δαπέδου επί 
τόπου, η διάστρωση , η διαβροχή και η συμπύκνωση των παραπάνω υλικών, οι πάσης φύσεως 
μεταφορές, καθώς και το κόστος των εργασιών, των εργαλείων και υλικών που απαιτούνται για την 
τοποθέτηση και την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προμήθειας 
ΑΡΘΡΟ 13. Κυκλική διαμόρφωση βαθμίδων σκυροδέματος  
Στο βόρειο κεντρικό τμήμα, στο σημείο που ενώνονται οι νέοι διάδρομοι σταθεροποιημένου 
χωμάτινου δαπέδου, κατασκευάζεται κυκλική διαμόρφωση βαθμίδων από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C20/25 και οπλισμό χαλύβδινο ανάλογο κατηγορίας Β500C. Η σύνθεση σε μεγέθη και διαστάσεις 
φαίνεται στα αντίστοιχα σχέδια. Η διαδικασία κατασκευής είναι χάραξη της σύνθεσης στο οικόπεδο, 
εκσκαφή τάφρων θεμελίων μικρού βάθους, στρώσεις εξυγιαντικές από θραυστό υλικό-αν απαιτείται, 
κατασκευή καμπύλων ξυλότυπων κατασκευών, τοποθέτηση οπλισμού και σκυροδέτηση της 
κατασκευής. Προτείνεται στο μίγμα σκυροδέματος να προστεθούν ίνες πολυπροπυλενίου για 
καλύτερη συμπεριφορά αυτού στην ρηγματώδη.  
ΑΡΘΡΟ 14. Προμήθεια ιστών φωτισμού με το φωτιστικό σώμα  
Οι ιστοί θα είναι κυκλικής διατομής από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο, βαμμένοι ηλεκτροστατικά σε 
χρώμα επιλογής της επίβλεψης, συνολικού ύψους ,ανάλογα με τις απαιτήσεις της μελέτης, θα φέρουν 
πλάκα έδρασης και θα πακτώνονται σε τσιμεντένια βάση θεμελίωσης. Θα φέρουν οπή για την 
εισαγωγή του καλωδίου παροχής ρεύματος . 
Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο και θα είναι 
βαμμένο με κατάλληλη βαφή και κατόπιν κατάλληλης διαδικασίας ώστε να είναι εξαιρετικής αντοχής 
σε διάβρωση από νερό και UV ακτινοβολία. Εναλλακτικά μπορεί να κατασκευαστεί από 
πολυκαρβονικό κατηγορίας V2 ή άλλο αντίστοιχο συνθετικό υλικό σταθεροποιημένο ως προς την UV 
ακτινοβολία ώστε να μην κιτρινίζει.  
Θα φέρει πολλαπλά LEDs για την διαμόρφωση της φωτεινής δέσμης και θα έχει συντελεστή ισχύος > 
0,90. Το φωτιστικό θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλες διατάξεις που να προστατεύουν τα LEDs από 
τις διακυμάνσεις του ηλεκτρικού δικτύου διανομής και διατάξεις που να επιτρέπουν τη λειτουργία 
του φωτιστικού ακόμη κι εάν ένα ή περισσότερα από τα LEDs παύσουν να λειτουργούν.  
Η συνολική ισχύς του φωτιστικού θα είναι έως 25W με τη φωτεινή εκροή του να μην είναι μικρότερη 
από 3.000lm. O βαθμός απόδοσης του φωτιστικού δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 110 lm/W. H 
θερμοκρασία χρώματος των LEDs θα είναι 3.000Κ ±5% κι ο δείκτης CRI θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος 
του 70. Η διάρκεια ζωής των LEDs θα είναι τουλάχιστον 70.000 ώρες λειτουργίας (Ta=25°C), κατά τα 
πρότυπα L70-LM80-08 και ΤΜ-21-08 ή μεταγενέστερα.  
Τα φωτομετρικά στοιχεία του φωτιστικού (πολικό διάγραμμα – φωτεινή εκροή – καταναλισκόμενη 
ισχύς - θερμοκρασία χρώματος – δείκτης χρωματικής απόδοσης) θα πρέπει να προκύπτουν από 
εργαστηριακό έλεγχο (test report) σύμφωνα με το πρότυπο LM79, από αναγνωρισμένο φωτομετρικό 
εργαστήριο. Το προτεινόμενο φωτιστικό θα πρέπει να συνοδεύεται από φωτομετρικό αρχείο (LDT, 
IES, κλπ.) και η φωτοτεχνική μελέτη που θα εκπονηθεί με το παραπάνω αρχείο, για το προσφερόμενο 
φωτιστικό, θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της κατηγορίας φωτισμού, σύμφωνα με το πρότυπο: 
ΕΝ13201/2004 ή μεταγενέστερο. 
Το φωτιστικό θα φέρει παρέμβυσμα από σιλικόνη ή από άλλο παρεμφερές συνθετικό υλικό ώστε να 
εξασφαλίζεται βαθμός προστασίας από εισχώρηση νερού-σκόνης τουλάχιστον IP66 και θα διαθέτει 
κλέμα για καλώδιο τροφοδοσίας διατομής τουλάχιστον 3x1,5mm2 με κλάση μόνωσης Ι. Το φωτιστικό 
θα έχει δείκτη προστασίας έναντι χτυπημάτων τουλάχιστον ΙΚ10 και θα συνοδεύεται από το σχετικό 
test report το οποίο θα έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο εργαστήριο.  
Θα φέρει πιστοποιητικό CE και θα διαθέτει πιστοποιητικό ENEC από διαπιστευμένο 
εργαστήριο δοκιμών με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με τα πρότυπα της οδηγίας LVD, 
ΕΝ60598-1 και ΕΝ60598-2-3. Με το πιστοποιητικό ENEC θα προκύπτει επίσης η συμμόρφωση 
του φωτιστικού με το πρότυπο ΕΝ62471. Το φωτιστικό θα είναι κατάλληλο για λειτουργία 
σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -30°C έως +50°C. Το φωτιστικό θα είναι επίσης 
κατασκευασμένο με τα πρότυπα ΕΝ61547, ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-3, & ΕΝ55015. Το 
εργοστάσιο κατασκευής του φωτιστικού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 
9001:2015 για το σχεδιασμό και την κατασκευή φωτιστικών σωμάτων. Τέλος, το φωτιστικό 
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σώμα θα είναι δημοσιευμένο στον επίσημο κατάλογο (ή προσπέκτους) του εργοστασίου 
κατασκευής του φωτιστικού σώματος, και δεν θα είναι ιδιοκατασκευή 
 
ΑΡΘΡΟ 15. Προμήθεια πίλλαρ  
Το Πίλλαρ θα είναι σύμφωνα με την παράγραφο 6 της Απόφασης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΗ1/0/481/2.7.86 
(Φ.Ε.Κ. 573Β/9.9.86), που έχει ως ακολούθως: 
Το pillar διανομής θα χωρίζεται σε δύο μέρη από τα οποία στο ένα θα εγκατασταθεί ο μετρητής της 
ΔΕΔΔΗΕ και στο άλλο ή στεγανή διανομή που θα περιλαμβάνει όλα τα όργανα διακοπής και 
προστασίας των γραμμών. Τα υπόλοιπα pillar διανομής θα είναι μονόχωρα για τοποθέτηση της 
στεγανής διανομής.  
Το pillar θα είναι βιομηχανικού τύπου στεγανό, προστασίας ΙΡ 55 για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, 
κατασκευασμένο από λαμαρίνα ντεκαπέ, πάχους 2 χλστ. Οι πόρτες του pillar θα εφάπτονται πολύ 
καλά και σφιχτά σε όλα τα σημεία με το κύριο σώμα του ώστε να αποφεύγεται η είσοδος βροχής στο 
εσωτερικό του. 
Το pillar θα εδράζεται σε βάση από σκυρόδεμα Β. 120 και στο σημείο επαφής του με τη βάση θα φέρει 
περιφερειακή σιδηρογωνία πάχους 3,5 χλστ και πλάτους 40 χλστ. Στις 4 γωνίες θα υπάρχει 
συγκολλημένη στη σιδηρογωνία τριγωνική λάμα στην οποία θα ανοιχθούν τρύπες για να βιδωθούν τα 
μπουλόνια που θα είναι ενσωματωμένα στη βάση από σκυρόδεμα. Το pillar πρέπει να μπορεί να 
αφαιρεθεί με αποκοχλίωση. 
Το pillar θα είναι συναρμολογημένο στο εργοστάσιο κατασκευής του και θα παρέχει άνεση χώρου για 
την είσοδο καλωδίων και τη σύνδεση των καλωδίων μεταξύ των οργάνων λειτουργίας του δικτύου. 
Θα δοθεί μεγάλη σημασία στη καλή και σύμμετρη εμφάνισή του.  
Στον χώρο που προορίζεται για τη ΔΕΔΔΗΕ και στη ράχη του Πίλλαρ θα είναι στερεωμένη με κοχλίες 
και περικόχλια επάνω σε οδηγούς από γωνίες σχήματος Π (που θα κατασκευασθούν από 
στραντζαριστή λαμαρίνα διαστάσεων 30 x 20 x 2 χλστ.) στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα 
πάχους 2 χλστ. για την έπ’ αυτής στερέωση των οργάνων της ΔΕΔΔΗΕ.  
Η λαμαρίνα στο χώρο της ΔΕΔΔΗΕ θα έχει ύψος 0,60 μ και πλάτος 0,40 μ και οι οδηγοί της θα 
βρίσκονται στο άκρο της δεξιάς και αριστεράς πλευράς. Στο χώρο που προορίζεται για τις διανομές 
θα υπάρχει, στερεωμένη με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως πιο πάνω, γαλβανισμένη λαμαρίνα ύψους 
1,10 μ. πλάτους 0,60 μ. και πάχους 2 χλστ. για τη στερέωση των διανομών. 
Τα κλειδιά και ο τρόπος μανδαλώσεως και κάθε άλλη κατασκευαστική λεπτομέρεια θα φαίνονται στο 
υποβαλλόμενο σχέδιο. Τα κλειδιά και οι κλειδαριές θα είναι ορειχάλκινα και θα υπάρχουν δύο 
διαφορετικά το ένα για τον χώρο της ΔΕΔΔΗΕ και το άλλο για τον χώρο της διανομής. Το ζεύγος αυτό 
των κλειδιών θα είναι το ίδιο για όλα τα pillar της εργολαβίας. 
Στο δεξιό μέρος του pillar θα εγκατασταθεί η στεγανή διανομή που θα περιλαμβάνει τα όργανα 
διακοπής και προστασίας των γραμμών. 
Εντός του κάθε pillar θα υπάρχουν ενσωματωμένα και πλήρως συνδεδεμένα τα όργανα – υλικά, όπως 
αναλυτικά παρατίθενται στο σχέδιο του πίνακα διανομής που συνοδεύει την παρούσα μελέτη. Η 
συνδεσμολογία των υλικών και οργάνων θα είναι τεχνικά άρτια, τα δε υλικά και όργανα θα είναι 
δόκιμα και οίκων εγνωσμένης αξίας. Τα μεγέθη που αναφέρονται παραπάνω είναι ενδεικτικά και 
μπορούν να τροποποιούνται κατά περίπτωση σε συνεννόηση πάντα και έπειτα από έγκριση της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 
Εντός του κάθε κιβωτίου ηλεκτρικής διανομής θα τοποθετηθεί κατάλληλη διάταξη, η οποία μέσω ενός 
μεταγωγικού διακόπτη τεσσάρων θέσεων θα επιτρέπει τον έλεγχο της λειτουργίας της εγκατάστασης 
είτε μέσω φωτοκύτταρου, είτε μέσω χρονοδιακόπτη είτε χειροκίνητα, κατά την κρίση της υπηρεσίας.  
Η διανομή θα αποτελείται από στεγανό κιβώτιο κατασκευασμένο από κράμα αλουμινίου ή από 
ανθεκτικό πολυεστέρα ενισχυμένο με υαλοβάμβακα και πολυκαρβονικό, διαμορφωμένα με 
χυτόπρεσσα. 1.2.8.20 Τα κιβώτια θα είναι άκαυστα, ικανά να αντιμετωπίσουν συνθήκες εξωτερικού 
χώρου και υγρασίας θάλασσας. 
Οι διαστάσεις των κιβωτίων θα είναι τέτοιες ώστε να χωρούν άνετα μέσα σ' αυτά τα διάφορα 
εξαρτήματα των διανομών, και θα έχουν υπολογισθεί κατά VDE 0660. Τα κιβώτια θα φέρουν οπές με 
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τους κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής από τη ΔΕΗ, του καλωδίου 
τηλεχειρισμού καθώς επίσης και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο.  
Το κάτω ή τα κάτω κιβώτια θα περιέχουν τις ροηφόρους ράβδους (των 100Α και μήκος 300 χλστ.) και 
τα όργανα των καλωδίων που αναχωρούν προς το δίκτυο. 
Υποχρεωτικά θα υπάρχει καλή και σύμμετρη εμφάνιση της διανομής και θα τηρηθούν οι παρακάτω 
γενικές αρχές για την κατασκευή της: 
(α) Η είσοδος για την τροφοδότηση από την ΔΕΔΔΗΕ θα είναι από το κάτω μέρος εφόσον η 
τροφοδότηση είναι υπόγεια αν όχι, από το πάνω μέρος με τους κατάλληλους στυπιοθλήπτες. 
(β) Η εσωτερική συνδεσμολογία θα είναι άριστα κατασκευασμένη από τεχνική και αισθητική άποψη. 
Έτσι τα καλώδια που θα είναι μονόκλωνα θα ακολουθούν ευθείες και σύντομες διαδρομές, θα είναι 
καλά προσαρμοσμένα στα άκρα των οργάνων και θα φέρουν όπου απαιτείται στα άκρα τους 
ακροδέκτες. 
(γ) Τα καλώδια του δικτύου θα συνδέονται με εκείνα της διανομής με κλέμες βαρέως τύπου 
συρταρωτές, και θα έχουν την κατάλληλη διατομή ώστε να φορτίζονται χωρίς κίνδυνο βλάβης με τη 
μέγιστη ένταση που διαρρέει τα αντίστοιχα όργανα. 
Το Πίλλαρ με όλα τα εσωτερικά εξαρτήματα θα βαφεί με χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας αφού πρώτα 
θα έχει υποστεί αμμοβολή σύμφωνα με τα πρότυπα SVENSK STANDARD SIS 055900 του 1967 
βαθμού SΑ - 3, και περαστεί με μία στρώση αντιδιαβρωτικής εποξειδωτικής αστάρι (PRIMER) και δύο 
στρώσεις εποξειδικού χρώματος, το συνολικό πάχος βαφής δεν θα είναι μικρότερο από 0,4 χλστ. 
ΑΡΘΡΟ 16. Νέες Κρήνες  
Στην θέση των παλαιών κρηνών κατασκευάζονται δύο νέες συνθέσεις κρηνών. Παραλληλόγραμμο 
τοιχίο από πέτρα Καρύστου και συνδετικό κονίαμα μήκους 1,35μ, ύψους 1,40 και βάθους 0,45μ 
εγκιβωτίζει στο εσωτερικό του τον απαραίτητο νέο εξοπλισμό παροχής νερού που απαρτίζεται από 
τον κεντρικό σωλήνα και το μηχανισμό της βρύσης. Το τοιχίο αυτό στην κορυφή φέρει δοκάρι 
σκυροδέματος με απλό οπλισμό ύψους 10εκ. Η σύνθεση ολοκληρώνεται από κατασκευή , η οποία 
χρησιμεύει στο να μαζεύει τα τρεχούμενα νερά από την χρήση της βρύσης σε μια πρώτη δεξαμενή σε 
ύψος 0,45μ από το έδαφος και με υπερχείλιση κατεβαίνει στο επίπεδο του εδάφους όπου από εκεί 
συνδέεται με τον υπάρχων αγωγό απορροής υδάτων. Στα σχέδια φαίνονται οι διαστάσεις και η μορφή 
των δύο νέων κρηνών 
ΑΡΘΡΟ 17. Συντήρηση υφιστάμενης περιτοίχισης από αργολιθοδομή 
Η υφιστάμενη περιτοίχιση της πλατείας θα συντηρηθεί εφαρμόζοντας σποραδικά υδροβολή 
προκειμένου να αφαιρεθούν τα σαθρά δομικά στοιχεία της και τα οποία θα αποκατασταθούν. 
ΑΡΘΡΟ 18. Παγκάκια από σκυρόδεμα  
Παγκάκι από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 με τον ανάλογο οπλισμό χάλυβα κατηγορίας B500C. Το 
παγκάκι θα κατασκευαστεί επί το έργο με την κατασκευή του κατάλληλου ξυλότυπου σύμφωνα με το 
σχήμα και τις διαστάσεις στα σχέδια της μελέτης. 
ΑΡΘΡΟ 19.Παγκάκια από σκυρόδεμα και επένδυση πέτρας Καρύστου 
Παγκάκι από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 με τον ανάλογο οπλισμό χάλυβα κατηγορίας B500C και 
εξωτερική επένδυση πέτρας Καρύστου πάχους επένδυσης περίπου 10εκ. Το παγκάκι θα 
κατασκευαστεί επί το έργο με την κατασκευή του κατάλληλου ξυλότυπου σύμφωνα με το σχήμα και 
τις διαστάσεις του οι οποίες φαίνεται στην επόμενη εικόνα.  
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ΑΡΘΡΟ 20.Είσοδοι από σκυρόδεμα και επένδυση πέτρας Καρύστου 
Έξι είσοδοι από σκυρόδεμα C20/25 και επένδυση πέτρας Καρύστου στις κάθετες επιφάνειες πάχους 
επένδυσης 10εκ. Οι είσοδοι θεμελιώνονται επίσης σε βάση σκυροδέματος, ίδιας κατηγορίας, η οποία 
ενώνει τις δύο κάθετες κολώνες της εισόδου. Ο οπλισμός σκυροδέματος είναι κατάλληλος για την 
κατασκευή ενώ αναλυτικότερες διαστάσεις φαίνονται στα ανάλογα σχέδια. Η κατασκευή θα γίνει επί 
το έργο, αρχικά χαράζοντας την κατάλληλη θέση της κάθε εισόδου σύμφωνα με την μελέτη, κατόπιν 
καθαρίζοντας την περιοχή και σκάβοντας στο κατάλληλο βάθος θεμελίωσης με τις ανάλογες 
εξυγιαντικές στρώσεις θραυστού υλικού, θα τοποθετηθούν οι κατάλληλοι ξυλότυποι και ο οπλισμός 
από χάλυβα κατηγορίας B500C. Τέλος με μηχανικά μέσα θα γίνει σκυροδέτηση θα αφαιρεθούν οι 
ξυλότυποι και θα γίνει η τελική επένδυση με πλάκες Καρύστου πάχους περίπου 10εκ. με χρήση 
ισχυρής τσιμεντοκονίας. 
ΑΡΘΡΟ 21. Είσοδοι από Corten  
Δύο είσοδοι από λαμαρίνα τύπου CORTEN. Φύλλα λαμαρίνας corten πάχους 2mm βιδώνονται σε 
μεταλλικό γαλβανιζέ σκελετό κοιλοδοκών 100x100x3mm και 100x70x3mm όπως φαίνεται και στα 
σχετικά σχέδια. Ο σκελετός αυτός πακτώνεται σε δάπεδο από μπετόν και κάθε κολώνα θα έχει 
λαπάτσα πάκτωσης 250Χ250Χ10 με 4 αγκύρια Μ20. Η κατασκευή θα γίνει επί το έργο, αρχικά 
χαράζοντας την κατάλληλη θέση της κάθε εισόδου σύμφωνα με την μελέτη, κατόπιν καθαρίζοντας 
την περιοχή και σκάβοντας στο κατάλληλο βάθος θεμελίωσης με τις ανάλογες εξυγιαντικές στρώσεις 
θραυστού υλικού θα τοποθετηθούν οι κατάλληλοι ξυλότυποι και ο οπλισμός θεμελίωσης από χάλυβα 
κατηγορίας B500C. Τέλος και αφού θα έχει γίνει και η σκυροδέτηση θεμελίων κατηγορίας C20/25 με 
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τοποθετημένα τα αγκύρια θα αφαιρεθούν οι ξυλότυποι και θα γίνει η κατασκευή του μεταλλικού 
σκελετού από γαλβανιζέ κοιλοδοκούς. Στον σκελετό αυτόν θα βιδωθούν τα κατάλληλα 
διαμορφωμένα φύλα λαμαρίνας CORTEN 
ΑΡΘΡΟ 22. Παγκάκια από Corten  
Κατασκευή εξωτερικού καθίσματος από λαμαρίνα CORTEN πάχους 8mm. Φύλλα λαμαρίνας αφού 
πρώτα στραντζαριστούν στις ανάλογες διαστάσεις και συγκολλήσουνε στην κάτω πλευρά της 
επιφάνειας καθίσματος θα βιδωθούν σε αντίστοιχα δύο μικρά θεμέλια σκυροδέματος κατάλληλου 
οπλισμού χάλυβα κατηγορίας B500C. Παράλληλα για καλύτερη μηχανική αντοχή δύο λάμες ενίσχυσης 
πλάτους 10εκ θα διατρέχουν όλη την επιφάνεια του καθίσματος στην κάτω πλευρά. Οι διαστάσεις και 
το σχήμα του καθίσματος φαίνεται στην επόμενη εικόνα.  
 

 
ΑΡΘΡΟ 23. Προμήθεια καλωδίων τροφοδοσίας επιστύλιων φωτιστικών και χωνευτών 
φωτιστικών  
Θα είναι ονομαστικής τάσης 0.6/1KV. Οι αγωγοί θα είναι χάλκινοι μονόκλωνοι ή πολύκλωνοι ανάλογα 

με τη διατομή τους με μόνωση από θερμοπλαστική ύλη PVC . Η εσωτερική επένδυση του καλωδίου θα 

είναι από ελαστικό ή ταινία PVC. Εξωτερικά θα έχει επένδυση από PVC. Το καλώδιο θα είναι 

κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60502-1 . H τροφοδοσία των ιστών φωτισμού θα γίνει 

με καλώδιο Ε1VV-R , διατομής 5 x 4mm2.  

Ενώ από το ακροκιβώτιο θα αναχωρεί καλώδιο A05VV-U (NYM) διατομής 3x1,5 mm2 προς κάθε 

φωτιστικό σώμα το οποίο και θα ασφαλίζεται με κατάλληλη ασφάλεια η οποία και θα είναι τοποθετη-

μένη εντός του ακροκιβωτίου. Επίσης , η τροφοδοσία γιρλαντών φωτισμού θα γίνεται με καλώδια 

Ε1VV-R , διατομής 3 x 2.5mm2 ενώ η τροφοδοσία των χωνευτών φωτιστικών σωμάτων θα γίνεται με 

καλώδια Ε1VV-R , διατομής 3 x 1.5mm2. 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η δαπάνη για την εισκόμιση των καλωδίων και κάθε άλλου υλικού 

καθώς και η εργασία για την πλήρη εγκατάσταση των καλωδίων. 

ΑΡΘΡΟ 24. Προμήθεια χωνευτών φωτιστικών  
Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο και θα είναι 
βαμμένο με κατάλληλη βαφή και κατόπιν κατάλληλης διαδικασίας ώστε να είναι εξαιρετικής αντοχής 
σε διάβρωση από νερό και UV ακτινοβολία. Το φωτιστικό θα είναι κυκλικού σχήματος κατάλληλο για 
χωνευτή τοποθέτηση.  
Θα φέρει πολλαπλά LEDs για την διαμόρφωση της φωτεινής δέσμης και θα έχει συντελεστή ισχύος > 
0,90. Το φωτιστικό θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλες διατάξεις που να προστατεύουν τα LEDs από 
τις διακυμάνσεις του ηλεκτρικού δικτύου διανομής και διατάξεις που να επιτρέπουν τη λειτουργία 
του φωτιστικού ακόμη κι εάν ένα ή περισσότερα από τα LEDs παύσουν να λειτουργούν.  
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Η συνολική ισχύς του φωτιστικού θα είναι έως 3W με τη φωτεινή εκροή του να μην είναι μικρότερη 
από 210lm. O βαθμός απόδοσης του φωτιστικού δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 70 lm/W. H 
θερμοκρασία χρώματος των LEDs θα είναι 3.000Κ ±5% κι ο δείκτης CRI θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος 
του 70. Η διάρκεια ζωής των LEDs θα είναι τουλάχιστον 70.000 ώρες λειτουργίας (Ta=25°C), κατά τα 
πρότυπα L70-LM80-08 και ΤΜ-21-08 ή μεταγενέστερα.  
Τα φωτομετρικά στοιχεία του φωτιστικού (πολικό διάγραμμα – φωτεινή εκροή – καταναλισκόμενη 
ισχύς - θερμοκρασία χρώματος – δείκτης χρωματικής απόδοσης) θα πρέπει να προκύπτουν από 
εργαστηριακό έλεγχο (test report) σύμφωνα με το πρότυπο LM79, από αναγνωρισμένο φωτομετρικό 
εργαστήριο. Το προτεινόμενο φωτιστικό θα πρέπει να συνοδεύεται από φωτομετρικό αρχείο (LDT, 
IES, κλπ.) και η φωτοτεχνική μελέτη που θα εκπονηθεί με το παραπάνω αρχείο, για το προσφερόμενο 
φωτιστικό, θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της κατηγορίας φωτισμού, σύμφωνα με το πρότυπο: 
ΕΝ13201/2004 ή μεταγενέστερο. 
Το φωτιστικό θα έχει βαθμός προστασίας από εισχώρηση νερού-σκόνης τουλάχιστον IP65 και θα 
συνοδεύεται από το σχετικό test report το οποίο θα έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο εργαστήριο.  
Θα φέρει πιστοποιητικό CE και θα διαθέτει πιστοποιητικό ENEC από διαπιστευμένο εργαστήριο 
δοκιμών με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με τα πρότυπα της οδηγίας LVD, ΕΝ60598-1 και 
ΕΝ60598-2-3. Με το πιστοποιητικό ENEC θα προκύπτει επίσης η συμμόρφωση του φωτιστικού με το 
πρότυπο ΕΝ62471. Το φωτιστικό θα είναι κατάλληλο για λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 
από -30°C έως +50°C. Το φωτιστικό θα είναι επίσης κατασκευασμένο με τα πρότυπα ΕΝ61547, 
ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-3, & ΕΝ55015. Το εργοστάσιο κατασκευής του φωτιστικού θα πρέπει να 
διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2015 για το σχεδιασμό και την κατασκευή φωτιστικών σωμάτων. 
Τέλος, το φωτιστικό σώμα θα είναι δημοσιευμένο στον επίσημο κατάλογο (ή προσπέκτους) του 
εργοστασίου κατασκευής του φωτιστικού σώματος, και δεν θα είναι ιδιοκατασκευή.  
  Στην τιμή μονάδος συμπεριλαμβάνεται  η δαπάνη της εισκόμισης , κάθε απαραίτητου υλικού και 
της εγκατάστασης των χωνευτών φωτιστικών. 
 
ΑΡΘΡΟ 25. Γιρλάντες φωτισμού  
Εγκατάσταση γιρλάντας φωτισμού περίπου 65μ αποτελούμενη από καλώδιο εξωτερικού χώρου 
τύπου για γιρλάντα πλακέ, ντουί Ε27 για γιρλάντα και τις αντίστοιχες λάμπες Ε27. Οι λάμπες και τα 
ντουί στον αριθμό είναι 95 ενώ κατά την τοποθέτηση αφήνεται κενό μεταξύ δύο διαδοχικών 
λαμπτήρων περίπου ένα μέτρο 
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1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η αναθεση και εκτελεση της συμβασης διεπονται απο την κειμενη νομοθεσια και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως1: 

 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37  

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες 
διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150) [συμπληρώνεται κατά περίπτωση] 

 του αρθρου 5 της αποφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργου Εσωτερικων 
[συμπληρώνεται κατά περίπτωση] 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε 
τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 
Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και 
λοιπές διατάξεις» 

 του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 82/1996 (Α’ 
66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες 
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα»2, της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 
1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005», καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, 
κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον καθορισμό: α) των μη 
«συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς»3.  

[συμπληρώνεται κατά περίπτωση εφόσον η υπό ανάθεση σύμβαση υπάγεται βάσει της προεκτιμώμενης 
αξίας της στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3310/2005] 

 του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 

                                                           
1 Η αναθέτουσα αρχή προσαρμόζει την παρ. 1.4 και τους όρους της διακήρυξης με βάση το αντικείμενο της 
σύμβασης και την κείμενη νομοθεσία, όπως ισχύει κατά την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης. Σε περίπτωση 
νομοθετικών μεταβολών και έως την επικαιροποίηση του παρόντος υποδείγματος από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. οι 
αναθέτουσες αρχές έχουν την ευθύνη αντίστοιχης προσαρμογής των εν λόγω όρων. 
2 Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται 
σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας 
ανώτερης του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €) 
3  Επισημαίνεται ότι, όπως προβλέπεται στο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις 
εκδίδονται κάθε έτος. Πρβλ. τις με αριθμ.1024/2018 (Β 542) &  ΠΟΛ1173/2017 (Β 4049) σχετικές αποφάσεις 
του Υπουργού Οικονομικών. 
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 της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : 
“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)  

 της υπ΄ αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινης Αποφασης των Υπουργων 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων 
που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των 
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ)» 

  της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο 
των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

 της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

 της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β’ 466): «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες 
Συμβάσεις» (ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92). [συμπληρώνεται στην περίπτωση που εφαρμόζονται 
περιβαλλοντικά κριτήρια] 

[Άλλο θεσμικό πλαίσιο] 

 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» 

 του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 85 
επ. 

 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»  

 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

 του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία»,  

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και 
ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,  

 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 
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οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει 
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,  

 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

[Ειδικό κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της προκηρυσσόμενης σύμβασης] 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς 
και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν 
δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 της με αρ. Κ.Υ.Α. 91808/2020, Β’ 4092 των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον καθορισμό βασικών απαιτήσεων για προϊόντα 
βιομηχανικής μεταποίησης από ελαστικά υλικά 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ..../....../........και ώρα .......... 

1.6 Δημοσιότητα 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα 
της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.acharnes.gr  

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής 
και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της 
ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους,  

β) δεν θα ενεργησουν αθεμιτα, παρανομα η καταχρηστικα καθ΄ ολη τη διαρκεια της διαδικασιας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

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

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I- ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
(ΑΡΙΘ. 225/31.12.2021 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡ-
ΝΩΝ  

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς 
και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr). 

2.1.3 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα  

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 
σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα.  

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας 
είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 
δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, 
μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι 
απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται 
από μετάφραση στην ελληνική.  

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.4 Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικα ιδρυματα η ασφαλιστικες επιχειρησεις κατα την εννοια των περιπτωσεων β΄ και γ΄ 
της παρ. 1 του αρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 
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χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά 
τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό 
φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, 
β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) 
το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του 
οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται 
όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και 
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη 
υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός 
πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) 
στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης.  

Η περ. αα’ του προηγουμενου εδαφιου ζ΄ δεν εφαρμοζεται για τις εγγυησεις που παρεχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.1.5 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 
Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή 
ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, 
θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα 
αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το 
σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, 
λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της 
επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά 
τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τριτες χωρες που δεν εμπιπτουν στην περιπτωση γ΄ της παρουσας παραγραφου και εχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων. 
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Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις 
οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις 
υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες 
μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και 
τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει 
από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους 
ανατεθεί η σύμβαση. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον  

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 32Α, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΞΑΙΡΕΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
ΑΡΘΡΟΥ 72 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ β ( του ν. 4412/16) ΟΤΑΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΤΟ ΑΡ-ΘΡΟ 
32 2γ (του ν.4412/16). 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα 
εγκλήματα:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 
(εγκληματική οργάνωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 
(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία 
επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 
σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία 
πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία 
δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 
(υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 
390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 
2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρ-
θρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 
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δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 
και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την 
τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και 
τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των 
άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για 
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 
141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 
της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).  

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 
του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του 
προηγούμενου εδαφίου αφορά:  

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

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατε-
θεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν 
έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομη-
νία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων 
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση 
με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την 
εθνική νομοθεσία ή  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 
και την επικουρική ασφάλιση.  
Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 
 

Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 633ad98570128e28a8c57319 στις03/10/22 15:47



Σελίδα 27 από 45 

 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του 
δεσμευτικού κανονισμού. 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί 
σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν 
λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και 
τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, 

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών 
κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο 
τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 
άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 
της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της 
παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 
την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης 
που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός. 

2.2.3.4. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
3310/2005, όπως ισχύει. Οι υποχρεώσεις της παρούσης αφορούν τις ανώνυμες εταιρείες που υποβάλ-
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λουν προσφορά αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομι-
κού προσώπου που υποβάλλει προσφορά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής που αντιστοιχούν σε 
ανώνυμη εταιρεία. 

Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής:  

α) οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες,  

β) οι εταιρείες, τα δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις 
επενδύσεων (investment firms), εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fund 
managers) ή εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity firms), 
υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίες αυτές εταιρείες ελέγχουν, συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει 
το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψήφων και είναι εποπτευόμενες από Επιτρο-
πές Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρμόδιες χρηματοοικονομικές αρχές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α.. 

2.2.3.5. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

2.2.3.6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, 
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, 
παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός 
φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που 
προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις 
περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει 
λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού 
κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που 
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις 
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν 
επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα 
μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη 
απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του 
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 4. 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/20165. 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου 
αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, 
αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.  

Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται 
να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 
προμήθειας.  
                                                           
4   Παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
5 Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 49341 -19/05/2020 (ΦΕΚ 385 τεύχος ΥΟΔΔ, 25-05-2020), η οποία εξακολουθεί να ισχύει έως την  

έκδοση της απόφασης της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.  
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Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται 
να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτηματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν 
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε 
αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό 
ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού  

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  
Δεν απαιτείται. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  
Δεν απαιτείται 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 
 

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5), τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6) και τα σχετικά με τα Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης (της παραγράφου 2.2.7) να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, 
ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα 
έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των 
φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

 Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια 
που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι 
εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την 
εκτέλεση της σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

Η εκτέλεση της εγκατάστασης του υπό προμήθεια εξοπλισμού γίνεται υποχρεωτικά από τον 
προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από τους 
συμμετέχοντες στην ένωση αυτή.  

 Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο 
οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει 
έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό 
κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) 
ημερών από την σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό 
φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα 
του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου. 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να 
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην 
περίπτωση που o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) 
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της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό 
(30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να 
αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως 
άνω παραγράφου 2.2.3..  

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 
Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια 
του ΕΕΕΣ, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της 
παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της 
παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με 
την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται 
να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής κατά περίπτωση. 

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει 
τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα 
τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, 
κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού 
της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας.  

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμ-
φωνα με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση 
του ΕΕΕΣ και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι 
προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.  

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Δεν απαιτείται  

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

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά:  

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

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου,  

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Το δικαιολογητικό γίνεται δεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

β. Φορολογική ενημερότητα  

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)  

Τα παραπάνω δικαιολογητικά γίνονται δεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, 
άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν από την υποβολή τους.  
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Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν 
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του 
οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 
δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε 
πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές 
επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.  
 

δ. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Ερ-
γασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί 
σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής (παρ. 1 του άρθρου 39 του Ν. 
4488/2017). [Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην 
περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 80, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του 
οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του 
πιστοποιητικού. (άρθρο 376 παρ.17 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε από την παρ. 46α του 
άρθρου 43 του Ν.4605/2019)]  

Το δικαιολογητικό γίνεται δεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

[Σε περίπτωση υπεύθυνης δήλωσης αυτή γίνεται δεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών].  

ε. Την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα σχετικά άρθρα 
της παρούσας πρόσκλησης.  

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και στο 
Παράρτημα Ι αυτής, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 
δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης. Προσφορά η 
οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.  

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την ανα-
θέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της 
παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική 
διάρκεια.  

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
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οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.  

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, 
η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που 
συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 

2.4.3 Τεχνική προσφορά 
Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με την αριθμ. 225/2021 μελέτης, περιγράφοντας ακρι-
βώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται 

2.4.4 Χρόνος ισχύος των προσφορών  
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) 
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως 
μη κανονική. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 
2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω 
αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της 
προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των 
προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, 
η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που 
συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους. 

2.4.5 Λόγοι απόρριψης προσφορών 
Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:  

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της,  

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκα-
θορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το 
άρθρο 102 του ν. 4412/2016,  
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δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της περ. γ' της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016 και 
στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση 
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,  

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης πρόσκλησης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης.  
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

 
Η διαδικασία διεξάγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους της παρούσας πρόσκλησης και η 
αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να γίνεται σε ενιαίο στάδιο με την ανάθεση της σύμβασης.  

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης γίνεται από το τριμελές όργανο που συγκροτήθηκε με την υπ' 
αριθ. ____/___-10-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και εισηγείται προς το αποφαινόμενο 
όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεσης της σύμβασης (άρθρο 32Α του Ν. 
4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019) 

3.2 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, που δεν έχει 
αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.  

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν 
την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα 
αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον 
συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:  

α) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα 
άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και  

β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, 
στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα 
δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 
104 Ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου. Η υπεύθυνη αυτή δήλωση 
υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α και ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, 
το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση6.  

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, 
θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της 
σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

3.3 Προδικαστικές Προσφυγές-Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας 
αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, 
δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή 
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις 
                                                           
6 (Άρθρο 105 παρ.3 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 26 του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017 και 
από την περίπτ. γ΄ της παρ. 13 του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019) 
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που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η 
προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:  

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρη-
σιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για 
την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της 
συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.  

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο 
άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.  

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η 
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της δεν κωλύουν 
τη σύναψη της σύμβασης, κατ' εξαίρεση 7.  
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του 
ν.4412/2016.  
Οι αναθέτουσες αρχές:  
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο  
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. 
β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 
9 του Π.δ. 39/2017.  
 
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση 
παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την 
προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών 
από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής  

Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να 
ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της πρόσκλησης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της 
διαδικασίας.  

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως 
και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής. Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς 
ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ.  

                                                           
7 Άρθρο 364 παρ. 2 του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 41 του άρθρου 43 του Ν. 
4605/2019.  
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Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 
κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.  

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της 
ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων 
ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική 
προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως 
συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση 
πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως 
τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.  

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 
ακύρωσης.  

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 
την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την 
άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 
372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός 
εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.  

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της 
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016.  

3.4 Ματαίωση διαδικασίας  

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

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής, καλής λειτουργίας) 

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής:  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα 
δικαιώματα προαίρεσης και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον 
τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση 
της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης 
σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% 
επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, 
από τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην 
αξία του μέρους του τμήματος των υλικών που παραλήφθηκε οριστικά, μετά την οριστική ποσοτική 
και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής 
και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 
επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του 
εκπροθέσμου. 

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις 
ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής 
γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του 
εκπρόθεσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλ-
λοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένω-
σης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικο 
ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος 
Α΄. 
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 
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υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη 
του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε 
αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες 
πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία 
στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε 
περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, 
αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε 
να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, 
είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω 
διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3.και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 
2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται 
να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα 
τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι 
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω 
λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται 
να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 
131 του ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

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

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους 
λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει 
τον επόμενο, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία 
ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο 
της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την 
προσφορά που αυτός είχε υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός 
της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. 
Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης.  

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 
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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. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : 

Το 100% της αξίας του εκάστοτε νομίμου παραστατικού μετά την οριστική παραλαβή των ειδών. Ο 
εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, 
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και 
με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες 
κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)  

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία 
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το 
ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό 
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ….% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ ….%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας …..% επί του καθαρού ποσού 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής): 

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης, 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και 
δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση 
ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευά-
σει ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, 
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016, με την επιφύλαξη της επόμενης 
παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περί-
πτωση γ, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατά-
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ξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/20168 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών 
στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία 15 ημε-
ρών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, 
παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) 
ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρ-
χής. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης 
της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και 
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδό-
θηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλι-
κών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλι-
κών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολι-
κής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα 
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντί-
στοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το 
ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατά-
πτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέ-
σει το απαιτούμενο ποσό. 

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

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

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

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής 
στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα 
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οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της 
προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας 
που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, 
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι 
κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η 
τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της 
οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σε χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών από την 
υπογραφή της σύμβασης. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι 
του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση 
αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο 
ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, 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. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου 
παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης. 
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, 
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσης. 
Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από 
γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός 
χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς 
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του 
συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, 
εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να 
παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου.  

Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και 
εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής. Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων 
βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα σύμφωνα με 
την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση 
τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να 
παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του 
αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα 
βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που 
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει 
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εγγραφως εξεταση κατ΄εφεση των οικειων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι 
(20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον 
τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή του εγκατεστημένου εξοπλισμού και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων 
παραλαβής πραγματοποιείται σε χρονικό διάστημα 10 εργάσιμων ημερών από την παράδοση της εν 
λόγω προμήθειας κι εφόσον έχουν ολοκληρωθεί όλοι οι έλεγχοι. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς 
τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την 
υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την 
απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα 
βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος 
και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την 
σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα 
σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται 
πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των 
σχετικών πρωτοκόλλων. 

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.3.1. 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. 

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται 
για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο 
δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 
και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 
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Γ.-Την έγκριση της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού που συστήθηκε σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 32Α του Ν. 4412/16.  

Τακτικά Μέλη 
1.  Νικόλαος Γεωργακόπουλος 
2.  Ειρήνη Λαμπρινίδου 
3.  Νικόλαος Γκαγκαστάθης 

 
Ο πρώτος των μελών ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής.  
  
Η παραπάνω σύσταση της Επιτροπής διεξαγωγής της Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης ισχύει για όλες 
τις τυχόν επαναληπτικές Διαδικασίες ανάθεσης του Έργου.  
Η ημερομηνία διαπραγμάτευσης για την ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης του έργου ορίζεται η 
___.__.2022, ημέρα ______________________ 
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η διαδικασία την καθορισμένη ημερομηνία ή αν δεν κατατε-
θεί καμιά προσφορά, να εξουσιοδοτηθεί o Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αχαρνών, να 
καθορίσει την νέα καταληκτική ημερομηνία της διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του 
Ν.4412/16.  
Η εξουσιοδότηση περιλαμβάνει και τον καθορισμό νέας ημερομηνίας διεξαγωγής της διαδικασίας, αν 
και τη δεύτερη ημερομηνία της διαπραγμάτευσης δεν διεξαχθεί ή δεν υποβληθεί καμία προσφορά.  
 
Ε. Την έγκριση της 225/2021 μελέτης της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
  
 

Με εκτίμηση 

Ο Ειδικός Σύμβουλος 
  

 
 

Νικόλαος Γεωργακόπουλος 
Πολιτικός Μηχανικός MSc         
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