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ΕΡΓΟ:  
 

Αποκατάσταση και ενεργειακή 
αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων 
πόλεως Ληξουριου  
 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προμήθεια Η/Μ και λοιπού 
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 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η έκθεση αυτή αφορά την Μελέτη  προμήθειας Η/Μ και λοιπού αστικού εξοπλισμού του έργου του έργου: «Αποκατάσταση 

και Ενεργειακή Αναβάθμιση Κοινοχρήστων Χώρων Πόλεως Ληξουρίου» που εκπονήθηκε με σκοπό την αναβάθμιση των 

Κοινόχρηστων Χώρων της πόλεως Ληξουρίου. 

Η μελέτη έχει στόχο την ανάδειξη και ενεργειακή αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου της πόλης, τη βιώσιμη αναβάθμιση 

του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, την αναβάθμιση της ποιότητας του τρόπου ζωής των κατοίκων με τη δημιουργία 

και εξασφάλιση υψηλής ποιότητας δημόσιων κοινόχρηστων χώρων, την προσέλκυση επισκεπτών, τη δημιουργία 

μικροκλίματος στην συγκεκριμένη περιοχή, την μείωση της χρήσης των οχημάτων από τους κατοίκους της πόλης και άρα τη 

μείωση των ρύπων και την περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη της συγκεκριμένης περιοχής η οποία παραμένει αναξιοποίητη, 

παρά τη σπουδαιότητα της θέσης της και την ομορφιά της. 

Η σημερινή εικόνα εγκατάλειψης και αποσπασματικής αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών στο παρελθόν,  αυτών των 

πολύ σημαντικών τμημάτων της πόλης δεν βοηθούν στη δημιουργία μιας ενιαίας ταυτότητας που θα έδινε στην πόλη του 

Ληξουρίου έναν ιδιαίτερο, ξεχωριστό χαρακτήρα στα μάτια των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών. 

Η επέμβαση περιλαμβάνει τις εξής περιοχές: 

1. Πλατεία Ριζοσπαστών 

2. Πλατεία Πεσόντων 

3. Πλατεία Αγίου Δημητρίου 

4. Πλατεία Δημαρχείου (Αγίας Παρασκευής) 

5. Οδό Αλιβιζάτων (Πεζοδρόμια Κεντρικής Λεωφόρος Ληξουρίου) 

6. Οδό Μαραθώνος (Πεζόδρομος) 

7. Οδό Αβλίχου (Πεζόδρομος παράλληλος Ποταμιού Ληξουρίου) 

8. Πεζοδρομοσ Όπισθεν εκκλησίας Παντοκράτορα 

9. Πεζοδρόμος Γρηγορίου Λαμπράκη 

10. Κεντρική Πλατεία Ληξουρίου 
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1.2  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

 

1. ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΩΝ 

Πρόκειται για υπάρχουσα πλατεία που στην παρούσα φάση έχει παρακμάσει και χρησιμοποιείται σαν χώρος στάθμευσης 

, γεγονός που δεν ανταποκρίνεται στην επιθυμία του Δήμου , που θέλει να της ξαναδώσει ζωή. Η νέα ανάπλαση δεν 

αλλάζει τα αρχιτεκτονικά  χαρακτηριστικά της πλατείας και μέριμνα δίνεται στη ανάδειξη των μνημείων ( προτομές ) που 

υπάρχουν εκεί. Περιλαμβάνεται η Προμήθεια και τοποθέτηση παραδοσιακού ιστού ηλεκτροφωτισμού, πολυουρεθανικού 

τύπου, συνολικού μήκους 5.20 διπλής κεφαλής με συστοιχία λαμπτήρων Led , φωτεινής απόδοσης 19000 Lummen  (τεμ 6), 

η προμήθεια (δύο τεμάχια) Παγκάκι Ηλιακό, Ενεργειακά  Αυτόνομο,  4 θέσεων κατασκευασμένο από γαλβανισμένο ατσάλι 

διαστάσεων (σε εκ.): 230 x 74 x 50 (μήκος x πλάτος x ύψος) και πάχος ατσαλιού: 3 χιλ. καθώς και τεσσάρων Τσιμεντένιων 

κάδων απορριμμάτων Διαστάσεων: Εξωτερικού κάδου 550 mm x  760 mm,  (με καπάκι) 1030 mm χωρητικότητα 125lt, 

βάρος  170kg και έξι (6) Τσιμεντένιων  Παγκακιών με πλάτη διαστάσεων: 180 cmX78X υψος 80 cm.  

2. ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ  ( ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ) 

Πρόκειται για υπάρχουσα πλατεία που στην παρούσα φάση έχει παρακμάσει και ταυτόχρονα έχει ζημιές . Με την μελέτη 

αυτή δεν αλλάζουν τα χαρακτηριστικά της πλατείας στη διαμόρφωση των κατασκευασμένων χώρων και πρασίνου. Με την 

επισκευή προσπαθείτε η αναβάθμιση της πλατείας ώστε να δώσει ζωή στη περιοχή και χωρίς να αλλάξει το αρχιτεκτονικό 

της σχέδιο. Περιλαμβάνεται η Προμήθεια και τοποθέτηση παραδοσιακού ιστού ηλεκτροφωτισμού, πολυουρεθανικού τύπου, 

συνολικού μήκους 5.20 διπλής κεφαλής με συστοιχία λαμπτήρων Led , φωτεινής απόδοσης 19000 Lummen  (τεμ 4). 

Επίσης περιλαμβάνεται η προμήθεια (ένα τεμάχιο) Παγκάκι Ηλιακό, Ενεργειακά  Αυτόνομο,  4 θέσεων κατασκευασμένο 

από γαλβανισμένο ατσάλι διαστάσεων (σε εκ.): 230 x 74 x 50 (μήκος x πλάτος x ύψος) και πάχος ατσαλιού: 3 χιλ.καθώς 

και δύο (2)  Τσιμεντένιων κάδων απορριμμάτων Διαστάσεων: Εξωτερικού κάδου 550 mm x  760 mm,  (με καπάκι) 1030 mm 

χωρητικότητα 125lt, βάρος  170kg και τεσσάρων (4) Τσιμεντένιων  Παγκακιών με πλάτη διαστάσεων: 180 cmX78X υψος 80 

cm.  

3. ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ. 

Πρόκειται για υπάρχων  πλακοστρωμένο πεζόδρομο ( με πλάκες πεζοδρομίου) ο οποίος λόγω του σεισμού του 2014 αλλά 

και της μη συντήρησης έχει υποστεί μεγάλες βλάβες. Η νέα ανάπλαση δεν αλλάζει τα αρχιτεκτονικά  χαρακτηριστικά του 

πεζόδρομου και μεριμνά για την  επισκευή του και στη δημιουργία προσβασιμότητας σε άτομα με ειδικές ανάγκες. 

Περιλαμβάνεται η Προμήθεια και τοποθέτηση παραδοσιακού ιστού ηλεκτροφωτισμού, πολυουρεθανικού τύπου, συνολικού 

μήκους 5.20 διπλής κεφαλής με συστοιχία λαμπτήρων Led , φωτεινής απόδοσης 19000 Lummen  (τεμ 4) καθώς και 

τεσσάρων (4)  Τσιμεντένιων κάδων απορριμμάτων Διαστάσεων: Εξωτερικού κάδου 550 mm x  760 mm,  (με καπάκι) 1030 

mm χωρητικότητα 125lt, βάρος  170kg και τριών (3) Τσιμεντένιων  Παγκακιών με πλάτη διαστάσεων: 180 cmX78X υψος 80 
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cm.  

4. ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΣΟΝΤΩΝ 

Η Πλατεία Πεσόντων είναι από τις ποιο κεντρικές και μεγάλες πλατείες του Ληξουρίου. Περιλαμβάνεται η Προμήθεια και 

τοποθέτηση παραδοσιακού ιστού ηλεκτροφωτισμού, πολυουρεθανικού τύπου, συνολικού μήκους 5.20 διπλής κεφαλής με 

συστοιχία λαμπτήρων Led , φωτεινής απόδοσης 19000 Lummen  (τεμ 3). Επίσης περιλαμβάνεται η προμήθεια (ένα 

τεμάχιο) Παγκάκι Ηλιακό ,Ενεργειακά  Αυτόνομο,  4 θέσεων κατασκευασμένο από γαλβανισμένο ατσάλι διαστάσεων (σε 

εκ.): 230 x 74 x 50 (μήκος x πλάτος x ύψος) και πάχος ατσαλιού: 3 χιλ.καθώς και τεσσάρων (4)  Τσιμεντένιων κάδων 

απορριμμάτων Διαστάσεων: Εξωτερικού κάδου 550 mm x  760 mm,  (με καπάκι) 1030 mm χωρητικότητα 125lt, βάρος  

170kg και τεσσάρων (4) Τσιμεντένιων  Παγκακιών με πλάτη διαστάσεων: 180 cmX78X υψος 80 cm.  

5.  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ  

Πρόκειται για την κεντρική πλατεία της πόλεως του Ληξουρίου και περιλαμβάνει μόνο την αντικατάσταση των φωτιστικών 

σωμάτων που είναι επικίνδυνα λόγω των μεγάλων φθορών. Περιλαμβάνεται η Προμήθεια και τοποθέτηση παραδοσιακού 

ιστού ηλεκτροφωτισμού, πολυουρεθανικού τύπου, συνολικού μήκους 5.70 τετραπλής κεφαλής με συστοιχία λαμπτήρων 

Led , φωτεινής απόδοσης 3800 Lummen (τεμ 14). Επίσης περιλαμβάνεται η προμήθεια (τέσσερα τεμάχια) Παγκάκι Ηλιακό, 

Ενεργειακά  Αυτόνομο,  4 θέσεων κατασκευασμένο από γαλβανισμένο ατσάλι διαστάσεων (σε εκ.): 230 x 74 x 50 (μήκος x 

πλάτος x ύψος) και πάχος ατσαλιού: 3 χιλ.καθώς και οκτώ (8)  Τσιμεντένιων κάδων απορριμμάτων Διαστάσεων: 

Εξωτερικού κάδου 550 mm x  760 mm,  (με καπάκι) 1030 mm χωρητικότητα 125lt, βάρος  170kg                

6. ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ   

Πρόκειται για υπάρχων πεζόδρομο που εξυπηρετεί πολλά σπίτια και καταστήματα που έχουν είσοδο από το πεζόδρομο και 

ταυτόχρονα είναι περιπατητική διαδρομή  για  πολλούς πολίτες. Περιλαμβάνεται η Προμήθεια και τοποθέτηση 

παραδοσιακού ιστού ηλεκτροφωτισμού, πολυουρεθανικού τύπου, συνολικού μήκους 5.20 διπλής κεφαλής με συστοιχία 

λαμπτήρων Led , φωτεινής απόδοσης 19000 Lummen  (τεμ 32). Επίσης περιλαμβάνεται η προμήθεια (τέσσερα  τεμάχια) 

Παγκάκι Ηλιακό, Ενεργειακά  Αυτόνομο,  4 θέσεων κατασκευασμένο από γαλβανισμένο ατσάλι διαστάσεων (σε εκ.): 230 x 

74 x 50 (μήκος x πλάτος x ύψος) και πάχος ατσαλιού: 3 χιλ.καθώς και δώδεκα (12)  Τσιμεντένιων κάδων απορριμμάτων 

Διαστάσεων: Εξωτερικού κάδου 550 mm x  760 mm,  (με καπάκι) 1030 mm χωρητικότητα 125lt, βάρος  170kg  

7. ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Πρόκειται για υπάρχουσα πλατεία που στην παρούσα φάση έχει παρακμάσει και ταυτόχρονα έχει ζημιές . Ο χώρος έχει 

μεγάλα δέντρα τα οποία δεν επηρεάζονται από την επέμβαση. Με την επισκευή προσπαθείτε η αναβάθμιση της πλατείας 

χωρίς να αλλάξει το αρχιτεκτονικό της σχέδιο και ταυτόχρονα να αναδείξει το άγαλμα που υπάρχει στο χώρο και να είναι 

επισκέψιμη από άτομα με ειδικές ανάγκες και τυφλούς. Περιλαμβάνεται η Προμήθεια και τοποθέτηση παραδοσιακού ιστού 

ηλεκτροφωτισμού, πολυουρεθανικού τύπου, συνολικού μήκους 5.20 διπλής κεφαλής με συστοιχία λαμπτήρων Led , 
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φωτεινής απόδοσης 19000 Lummen  (τεμ 3) καθώς και τριών  Τσιμεντένιων κάδων απορριμμάτων Διαστάσεων: Εξωτερικού 

κάδου 550 mm x  760 mm,  (με καπάκι) 1030 mm χωρητικότητα 125lt, βάρος  170kg και τριών (3) Τσιμεντένιων  Παγκακιών 

με πλάτη διαστάσεων: 180 cmX78X ύψος 80 cm.  

8. ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΌΠΙΣΘΕΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ   

Πρόκειται για υπάρχων πεζόδρομο που εξυπηρετεί πολλά σπίτια και καταστήματα που έχουν είσοδο από το πεζόδρομο 

και ταυτόχρονα είναι περιπατητική διαδρομή  για  πολλούς πολίτες. Περιλαμβάνεται η Προμήθεια και τοποθέτηση 

παραδοσιακού ιστού ηλεκτροφωτισμού, πολυουρεθανικού τύπου, συνολικού μήκους 5.20 διπλής κεφαλής με συστοιχία 

λαμπτήρων Led , φωτεινής απόδοσης 19000 Lummen  (τεμ 12). Επίσης περιλαμβάνεται η προμήθεια (ένα τεμάχιο) Παγκάκι 

Ηλιακό, Ενεργειακά  Αυτόνομο,  4 θέσεων κατασκευασμένο από γαλβανισμένο ατσάλι διαστάσεων (σε εκ.): 230 x 74 x 50 

(μήκος x πλάτος x ύψος) και πάχος ατσαλιού: 3 χιλ. καθώς και τεσσάρων (4)  Τσιμεντένιων κάδων απορριμμάτων 

Διαστάσεων: Εξωτερικού κάδου 550 mm x  760 mm,  (με καπάκι) 1030 mm χωρητικότητα 125lt, βάρος  170kg  

 

1.3 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Οι εργασίες προμήθειας θα εκτελεστούν σε διάστημα 120 ημερών από την ημερομηνία ανάθεσής τους. 
 

1.4  ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στις Πεντακόσιες Ενενήντα Εννέα Χιλιάδες Οκτακόσια Ογδόντα Οχτώ Ευρώ και 
Σαράντα Τέσσερα Λεπτά (599.888,44€) και περιλαμβάνει: 

 δαπάνη προμήθειας: Τετρακόσιες Ογδόντα Τρεις Χιλιάδες και Επτακόσια Ογδόντα Ενα Ευρώ  (483.781,00€),  

 επί πλέον Φ.Π.Α. 24% : Εκατό Δεκαέξι Χιλιάδες Εκατό Επτά Ευρώ και Σαράντα Τέσσερα Λεπτά (116.107,44€) 

 

Ληξούρι  Ιουνιος 2022 
   

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 
 

Ευάγγελος Αλεξανδρόπουλος  
Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός  

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης  

Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
 
 

Καλογερόπουλος Θεόδωρος  
Πολιτικός Μηχανικός  
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2. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 
 

Α/Α Είδος Προμήθειας Α.Τ. Μ.Μ. 
Συνολική 
ποσότητα 

Π
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Ε
ΙΑ

 

Ρ
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Π
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Π
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ΙΑ

  

Π
Ε

Σ
Ο

Ν
Τ

Ω
Ν

 

Π
Λ
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Ε
ΙΑ

 Α
ΓΙ

Ο
Υ

 

Δ
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Μ
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Τ
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Π
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Α
Σ
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Ρ
Α

Σ
Κ

Ε
Υ

Η
Σ

) 

Π
Ε

Ζ
Ο

Δ
Ρ

Ο
Μ

Ο
Σ

 

Α
Λ

ΙΒ
ΙΖ

Α
Τ

Ο
Υ

 

Π
Ε

Ζ
Ο

Δ
Ρ

Ο
Μ

Ο
Σ

 

Μ
Α

Ρ
Α

Θ
Ω

Ν
Ο

Σ
 

Π
Ε

Ζ
Ο

Δ
Ρ

Ο
Μ

Ο
Σ

 

Α
Β

Λ
ΙΧ

Ο
Υ

 

Π
Ε

Ζ
Ο

Δ
Ρ

Ο
Μ

Ο
Σ

 

ΓΡ
Η

ΓΟ
Ρ

ΙΟ
Υ

 

Λ
Α

Μ
Π

Ρ
Α

Κ
Η

 

Π
Ε

Ζ
Ο

Δ
Ρ

Ο
Μ

Ο
Σ

 

Ο
Π

ΙΣ
Θ

Ε
Ν

 Ε
Κ

Κ
Λ

Η
Σ

ΙΑ
 

Π
Α

Ν
Τ

Ο
Κ

Ρ
Α

Τ
Ο

Ρ
Α

 

Κ
Ε

Ν
Τ

Ρ
ΙΚ

Η
 Π

Λ
Α

Τ
Ε

ΙΑ
 

Λ
Η

Ξ
Ο

Υ
Ρ

ΙΟ
Υ

 

1 

Προμήθεια και τοποθέτηση 
παραδοσιακού ιστού ηλεκτροφωτισμού, 

πολυουρεθανικού τύπου, συνολικού 
μήκους 4.70 μονής κεφαλής με συστοιχία 

λαμπτήρων Led , φωτεινής απόδοσης 
9500 Lummen 

Α1 Τεμ. 36 
     

4 
 

32 
  

2 

Προμήθεια και τοποθέτηση 
παραδοσιακού ιστού ηλεκτροφωτισμού, 

πολυουρεθανικού τύπου, συνολικού 
μήκους 5.20 διπλής κεφαλής με 

συστοιχία λαμπτήρων Led , φωτεινής 
απόδοσης 19000 Lummen 

Α2 Τεμ. 28 6 3 3 4 
    

12 
 

3 

Προμήθεια και τοποθέτηση 
παραδοσιακού ιστού ηλεκτροφωτισμού, 

πολυουρεθανικού τύπου, συνολικού 
μήκους 5.70 τετραπλής κεφαλής με 

συστοιχία λαμπτήρων Led , φωτεινής 
απόδοσης 3800 Lummen 

Α3 Τεμ. 14 
         

14 

4 

Προμήθεια και τοποθέτηση Παγκάκι 
Ηλιακό, Ενεργειακά  Αυτόνομο,  4 

θέσεων κατασκευασμένο από 
γαλβανισμένο ατσάλι διαστάσεων (σε 
εκ.): 230 x 74 x 50 (μήκος x πλάτος x 

ύψος) και πάχος ατσαλιού: 3 χιλ. 

Β1 Τεμ. 13 2 1 
 

1 
   

4 1 4 

5 Προμήθεια και τοποθέτηση Τσιμεντένιος Γ1 Τεμ. 41 4 4 3 2 
 

4 
 

12 4 8 
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κάδος απορριμμάτων Διαστάσεων: 
Εξωτερικού κάδου 550 mm x  760 mm,  

(με καπάκι) 1030 mm χωρητικότητα 
125lt, βάρος  170kg 

6 
Προμήθεια και τοποθέτηση Τσιμεντένιος 

Παγκάκι με πλάτη διαστάσεων: 180 
cmX78X υψος 80 cm 

Γ2 Τεμ. 20 6 4 3 4 
 

3 
    

 

 

Ληξούρι  Ιουνιος 2022 
   

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 
 

Ευάγγελος Αλεξανδρόπουλος  
Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός  

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης  

Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
 
 

Καλογερόπουλος Θεόδωρος  
Πολιτικός Μηχανικός  
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3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α Είδος Προμήθειας Α.Τ. Μ.Μ. 
Τιμή 

Μονάδας 
Ποσότητα Δαπάνη 

ΟΜΑΔΑ Α 

1 

Προμήθεια και τοποθέτηση παραδοσιακού ιστού 
ηλεκτροφωτισμού, πολυουρεθανικού τύπου, 

συνολικού μήκους 4.70 μονής κεφαλής με συστοιχία 
λαμπτήρων Led , φωτεινής απόδοσης 9500 

Lummen  

Α1 Τεμ. 2.485,00 € 36 89.460,00 € 

2 

Προμήθεια και τοποθέτηση παραδοσιακού ιστού 
ηλεκτροφωτισμού, πολυουρεθανικού τύπου, 
συνολικού μήκους 5.20 διπλής κεφαλής με 

συστοιχία λαμπτήρων Led , φωτεινής απόδοσης 
19000 Lummen  

Α2 Τεμ. 3.440,00 € 28 96.320,00 € 

3 

Προμήθεια και τοποθέτηση παραδοσιακού ιστού 
ηλεκτροφωτισμού, πολυουρεθανικού τύπου, 

συνολικού μήκους 5.70 τετραπλής κεφαλής με 
συστοιχία λαμπτήρων Led , φωτεινής απόδοσης 

3800 Lummen  

Α3 Τεμ. 5.795,00 € 14 81.130,00 € 

ΟΜΑΔΑ Β 

4 

Προμηθεια και τοποθετηση Παγκάκι Ηλιακό, 
Ενεργειακά  Αυτόνομο,  4 θέσεων κατασκευασμένο 
από γαλβανισμένο ατσάλι διαστάσεων (σε εκ.): 230 

x 74 x 50 (μήκος x πλάτος x ύψος) και πάχος 
ατσαλιού: 3 χιλ. 

Β1 Τεμ. 9.163,00 € 13 119.119,00 € 

ΟΜΑΔΑ Γ 

5 

Προμηθεια και τοποθετηση Τσιμεντένιος κάδος 
απορριμμάτων Διαστάσεων: Εξωτερικού κάδου 550 
mm x  760 mm,  (με καπάκι) 1030 mm χωρητικότητα 

125lt, βάρος  170kg 

Γ1 Τεμ. 1.472,00 € 41 60.352,00 € 

6 
Προμηθεια και τοποθετηση Τσιμεντένιος Παγκάκι με 

πλάτη διαστάσεων: 180 cmX78X υψος 80 cm 
Γ2 Τεμ. 1.870,00 € 20 37.400,00 € 

Σύνολο 483.781,00 € 

ΦΠΑ 24% 116.107,44 € 

Δαπάνη με ΦΠΑ 599.888,44 € 

 
Ληξούρι  Ιουνιος 2022 

   
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
 
 

Ευάγγελος Αλεξανδρόπουλος  
Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός  

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης  

Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
 
 

Καλογερόπουλος Θεόδωρος  
Πολιτικός Μηχανικός  
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4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Αρθρο Α1 

Προμήθεια και τοποθέτηση παραδοσιακού ιστού ηλεκτροφωτισμού (μονόφωτο) μήκους 4,70μ μονής κεφαλής με 
συστοιχία λαμπτήρων Led GX53 80 Watt. (Τύπου Ι) 

Iστός 4,00μ.: Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός ϊστού παραδοσιακού τύπου GIONA  της εταιρείας FUMAGALI 
συνολικού ύψους 4,70μ. με το φανάρι, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης. Η βάση της 
κολώνας είναι διαμέτρου Φ400 και έχει κεντρική οπή Φ11,8cm, για τη διέλευση του υπόγειου καλωδίου. Η κολώνα 
συνοδεύεται από σύστημα αγκύρωσης στο έδαφος (στο σημείο που πρόκειται να εγκατασταθεί). Το σύστημα αυτό  
αποτελείται από τέσσερις ντίζες που ενώνονται μέσω τετράγωνης βάσης  και οι οποίες τοποθετούνται εντός του εδάφους. Η 
βάση της κολώνας στερεώνεται πάνω στο σύστημα αγκύρωσης με κοχλίες ασφαλείας που εξωτερικά καλύπτονται με 
πλαστικά προστατευτικά .   

Τα φανάρια θα δέχονται συστοιχία λαμπτήρων Led GX53 80 Watt και θα φέρουν ντουί από ακροκιβωτιο με  όλα τα 
απαραίτητα όργανα και καλώδια για την σύνδεση τους, τόσο στο πάνω μέρος του φωτιστικού όσο και στην βάση του ιστού 
(κουτί με πορτάκι σύνδεσης, ασφάλειες κ.λ.π), και κανονική λειτουργία τους. 

Τα φωτιστικά θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με την ισχύουσα Κοινοτική Οδηγία EN 60598.1. Το χρώμα των 
φωτιστικών θα είναι μαύρο και η επεξεργασία τους θα έχει γίνει στο στάδιο της κατασκευής των φωτιστικών. 

Ο ενδεικτικός τύπος του φωτιστικού θα είναι ως αναφέρεται στην Τεχνική Περιγραφή της Μελέτης    

 (1 τεμ.) με την αξία της βάσεως αγκυρώσεως και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 

Τιμή ανά τεμάχιο : 2.485,00 € 
Ολογράφως: Δυο Χιλιάδες Τετρακόσια Ογδόντα Πέντε Ευρώ 
 

Άρθρο  Α2 

Προμήθεια και τοποθέτηση παραδοσιακού ιστού ηλεκτροφωτισμού μήκους 5,20μ (δίφωτο) διπλής κεφαλής με 
συστοιχία λαμπτήρων Led GX53 80 Watt σε κάθε φανάρι. (Τύπου ΙΙ) 

Iστός 4,50μ.: Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός ϊστού παραδοσιακού τύπου GIONA  της εταιρείας FUMAGALI 
συνολικού ύψους 5,20μ. με τα φανάρια, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης. Η βάση της 
κολώνας είναι διαμέτρου Φ400 και έχει κεντρική οπή Φ11,8cm, για τη διέλευση του υπόγειου καλωδίου. Η κολώνα 
συνοδεύεται από σύστημα αγκύρωσης στο έδαφος (στο σημείο που πρόκειται να εγκατασταθεί). Το σύστημα αυτό  
αποτελείται από τέσσερις ντίζες που ενώνονται μέσω τετράγωνης βάσης  και οι οποίες τοποθετούνται εντός του εδάφους. Η 
βάση της κολώνας στερεώνεται πάνω στο σύστημα αγκύρωσης με κοχλίες ασφαλείας που εξωτερικά καλύπτονται με 
πλαστικά προστατευτικά .  Τα μπράτσα της κολώνας είναι παραδοσιακά  με ανάγλυφη επιφάνεια  παραδοσιακού τύπου 
(ADAM), συνολικού μήκους 65cm, κατασκευασμένα από μεταλλικό σκελετό επικαλυμμένα με ρητίνη.   

Τα φανάρια θα δέχονται συστοιχία λαμπτήρων Led GX53 80 Watt και θα φέρουν ντουί από ακροκιβωτιο με  όλα τα 
απαραίτητα όργανα και καλώδια για την σύνδεση τους, τόσο στο πάνω μέρος του φωτιστικού όσο και στην βάση του ιστού 
(κουτί με πορτάκι σύνδεσης, ασφάλειες κ.λ.π), και κανονική λειτουργία τους. 

Τα φωτιστικά θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με την ισχύουσα Κοινοτική Οδηγία EN 60598.1. Το χρώμα των 
φωτιστικών θα είναι μαύρο και η επεξεργασία τους θα έχει γίνει στο στάδιο της κατασκευής των φωτιστικών. 

Ο ενδεικτικός τύπος του φωτιστικού θα είναι ως αναφέρεται στην Τεχνική Περιγραφή της Μελέτης    

 (1 τεμ.) με την αξία της βάσεως αγκυρώσεως και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 

Τιμή ανά τεμάχιο : 3.440,00 € 
Ολογράφως: Τρεις Χιλιάδες Τετρακόσια Σαράντα Ευρώ 
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Αρθρο Α3 

Προμήθεια και τοποθέτηση παραδοσιακού ιστού ηλεκτροφωτισμού μήκους 5,70μ (τετράφωτο) τετραπλής κεφαλής 
με συστοιχία λαμπτήρων Led GX53 80 Watt σε κάθε φανάρι. (Τύπου ΙΙΙ) 

Iστός 5,00μ.: Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός ϊστού παραδοσιακού τύπου GIONA  της εταιρείας FUMAGALI 
συνολικού ύψους 5,70μ. με τα φανάρια, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης. Η βάση της 
κολώνας είναι διαμέτρου Φ400 και έχει κεντρική οπή Φ11,8cm, για τη διέλευση του υπόγειου καλωδίου. Η κολώνα 
συνοδεύεται από σύστημα αγκύρωσης στο έδαφος (στο σημείο που πρόκειται να εγκατασταθεί). Το σύστημα αυτό  
αποτελείται από τέσσερις ντίζες που ενώνονται μέσω τετράγωνης βάσης  και οι οποίες τοποθετούνται εντός του εδάφους. Η 
βάση της κολώνας στερεώνεται πάνω στο σύστημα αγκύρωσης με κοχλίες ασφαλείας που εξωτερικά καλύπτονται με 
πλαστικά προστατευτικά .  Τα μπράτσα της κολώνας είναι παραδοσιακά  με ανάγλυφη επιφάνεια  παραδοσιακού τύπου 
(ARON), συνολικού μήκους 100cm, κατασκευασμένα από μεταλλικό σκελετό επικαλυμμένα με ρητίνη.   

Τα φανάρια θα δέχονται συστοιχία λαμπτήρων Led GX53 80 Watt και θα φέρουν ντουί από ακροκιβωτιο με  όλα τα 
απαραίτητα όργανα και καλώδια για την σύνδεση τους, τόσο στο πάνω μέρος του φωτιστικού όσο και στην βάση του ιστού 
(κουτί με πορτάκι σύνδεσης, ασφάλειες κ.λ.π), και κανονική λειτουργία τους. 

Τα φωτιστικά θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με την ισχύουσα Κοινοτική Οδηγία EN 60598.1. Το χρώμα των 
φωτιστικών θα είναι μαύρο και η επεξεργασία τους θα έχει γίνει στο στάδιο της κατασκευής των φωτιστικών. 

Ο ενδεικτικός τύπος του φωτιστικού θα είναι ως αναφέρεται στην Τεχνική Περιγραφή της Μελέτης    

 (1 τεμ.) με την αξία της βάσεως αγκυρώσεως και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 

Τιμή ανά τεμάχιο : 5.795,00 € 
Ολογράφως: Πέντε Χιλιάδες Επτακόσια Ενενήντα Πέντε Ευρώ 

 

Αρθρο  Β1 

Προμήθεια και τοποθέτηση Παγκάκι ηλιακού τύπου 4 θέσεων ενεργειακά, αυτόνομο, κατασκευασμένο από 
γαλβανισμένο ατσάλι διαστάσεων (σε εκ.): 230 x 74 x 50 (μήκος x πλάτος x ύψος) και πάχος ατσαλιού: 3 χιλ. 

Ηλιακό Παγκάκι το οποίο λειτουργεί αποκλειστικά με ηλιακή ενέργεια, κατασκευασμένο από γαλβανισμένο ατσάλι 
διαστάσεων (σε εκ.): 230 x 74 x 50 (μήκος x πλάτος x ύψος) και πάχος ατσαλιού: 3 χιλ. Η τροφοδοσία του θα είναι   μέσω 
Ηλιακού Συλλέκτη. Τάση εξόδου: 80V. Ενέργεια εξόδου: 5.3 W.Ισχύς εξόδου: 130W ωριαίως 

Το βάρος του παγκακιού θα ανέρχεται περίπου σε 140 κιλά και θα είναι τοποθετημένο σε βάση από σκυρόδεμα 
στερεωμένο με εσωτερικές βίδες 

Εις την κατηγορία ταύτη συμπεριλαμβάνεται και το ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα με οπλισμό έως 25 χγρ. ανά Μ3 
σκυροδέματος που θα απαιτηθεί για την κατασκευή της βάσεως στερεώσεως του 

Τιμή ανά τεμάχιο : 9.163,00 € 
Ολογράφως: Εννέα Χιλιάδες Εκατό Εξήντα Τρία Ευρώ 
 

Αρθρο Γ1 

Προμήθεια και τοποθέτηση Τσιμεντένιος κάδος απορριμμάτων Διαστάσεων: Εξωτερικού κάδου 550 mm x  760 mm,  
(με καπάκι) 1030 mm χωρητικότητα 125lt, βάρος  170kg 

Περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση κάδου απορριμμάτων  κατασκευασμένου από ενισχυμένο τσιμέντο (στο 
οποίο η ισομερής κατανομή θα έχει επιτευχθεί με δονήσεις υψηλής συχνότητας), αναμειγμένου με τα εξής υλικά: 1. 
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ομοιόμορφα ισομεγέθη βότσαλα τα οποία θα έχουν περάσει από  αμμοβολή, 2. σύνθετο PORTLAND τσιμέντο κλάσης 
42,5 R, 3. Ατσάλινο ενισχυμένο πλέγμα με minimum απόσταση από την εξωτερική επιφάνεια 20 mm. 

 Εις την κατηγορία ταύτη συμπεριλαμβάνεται και το ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα με οπλισμό έως 25 χγρ. ανά Μ3 
σκυροδέματος που θα απαιτηθεί για την κατασκευή της βάσεως στερεώσεως του 

Τιμή ανά τεμάχιο : 1.472,00 € 
Ολογράφως: Χίλια Τετρακόσια Εβδομήντα Δυο Ευρώ 

 

Αρθρο Γ2 

Προμήθεια και τοποθέτηση Τσιμεντένιο παγκάκι διαστάσεων 180 cmX78X υψος 80 cm, με τσιμεντένια πλάτη  

Περιλαμβάνει προμήθεια και τοποθέτηση  παγκακιού τσιμεντένιου διαστάσεων 180 cmX78X υψος 80 cm, με 
τσιμεντένια πλάτη, βάρους 640 κιλών περίπου, Monoblock, κατασκευασμένο από ενισχυμένο τσιμέντο το οποίο 
καλουπώνεται σε μεταλλικό καλούπι με τη στήριξη της πλάτης να επιτυγχάνεται με 3  μεταλλικά υποστηρίγματα. 

 Εις την κατηγορία ταύτη συμπεριλαμβάνεται και το ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα με οπλισμό έως 25 χγρ. ανά Μ3 
σκυροδέματος που θα απαιτηθεί για την κατασκευή της βάσεως στερεώσεως του 

Τιμή ανά τεμάχιο : 1.870,00 € 
Ολογράφως: Χίλια Οκτακόσια Εβδομήντα Ευρώ 
 

  

Ληξούρι  Ιουνιος 2022 
   

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 
 

Ευάγγελος Αλεξανδρόπουλος  
Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός  

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης  

Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
 
 

Καλογερόπουλος Θεόδωρος  
Πολιτικός Μηχανικός  
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5.  TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΥΛΙΚΩΝ 

 

Η Τεχνική αυτή περιγραφή αφορά την προμήθεια Φωτιστικών Ηλεκτροφωτισμού, παγκακιών και κάδων απορριμμάτων που 

θα χρησιμοποιηθούν για την Αποκατάσταση και Ενεργειακή Αναβάθμιση των Κοινοχρήστων Χώρων της πόλεως 

Ληξουρίου. 

 

Αρθρο Α1: Παραδοσιακό Φωτιστικό Σώμα (Τύπου Ι) 

Η κολώνα θα είναι παραδοσιακή όπως ενδεικτικού τύπου  GIONA της εταιρείας FUMAGALLI όπως φαίνεται και στα 

επισυναπτόμενα σχέδια. Η κολώνα θα είναι ενιαία, θα έχει εσωτερικά μεταλλικό σωλήνα γαλβανισμένο εν θερμώ, 

επικαλυμμένο με στρώμα πολυουρεθάνης και εν συνεχεία με ρητίνη. Θα αποτελείται από την βάση , τον κορμό ύψους 4,00μ 

και το φανάρι (μονόφωτο) συνολικού ύψους 4,70μ περίπου και βάρους 60 κιλών περίπου. 

 Η βάση της κολώνας είναι διαμέτρου Φ400 και έχει κεντρική οπή Φ11,8cm, για τη διέλευση του υπόγειου καλωδίου. Η 

κολώνα συνοδεύεται από σύστημα αγκύρωσης στο έδαφος (στο σημείο που πρόκειται να εγκατασταθεί). Το σύστημα αυτό  

αποτελείται από τέσσερις ντίζες που ενώνονται μέσω τετράγωνης βάσης  και οι οποίες τοποθετούνται εντός του εδάφους. Η 

βάση της κολώνας στερεώνεται πάνω στο σύστημα αγκύρωσης με κοχλίες ασφαλείας που εξωτερικά καλύπτονται με 

πλαστικά προστατευτικά .   

Ο κορμός της κολώνας θα είναι με ανάγλυφη επιφάνεια και τελείωμα σε σχήμα κουκουνάρας. Στις αλλαγές των διατομών 

θα φέρει διακοσμητικούς δακτυλίους, παραδοσιακά σχέδια και διακοσμητικές διακλαδώσεις. Κατά μήκος του κορμού θα 

υπάρχει οπή για την διέλευση τροφοδοσίας του καλωδίου των φωτιστικών σωμάτων.  

Τα φανάρια θα είναι μεταλλικά παραδοσιακού τύπου όπως τύπου(ELIA) της ίδιας εταιρείας. Το φωτιστικό είναι τεσσάρων 

όψεων, όπως φαίνεται στο επισυναπτόμενο σχέδιο. Οι διαστάσεις του φαναριού είναι 0.74 x 0.43 x 0.43m(ΥxΜxΠ). O 

σκελετός του φωτιστικού φαναριού είναι κατασκευασμένος από ρητίνη, ενώ το διαυγές του τμήμα είναι μετακριλυκό. Ο 

φωτιστικός ιστός είναι στεγανός, κλάσης IP55 . Τα φωτιστικά φανάρια  έχουν τη λυχνιολαβή στο πάνω μέρος τους, όπου 

θα μπορούν να τοποθετηθούν όργανα έναυσης συστοιχίας λαμπτήρων Led  φωτεινής απόδοσης τουλάχιστον 10000 

Lummen για κάθε φανάρι. Τα όργανα έναυσης τοποθετούνται σε μη εμφανές σημείο στην κορυφή του φωτιστικού και 

απομονώνονται από το υπόλοιπο σώμα , με διαχωριστικό. Τα φωτιστικά φανάρια  συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα 

μικροεξαρτήματα (βίδες, ροδέλες, παξιμάδια) καθώς και από κλειδί σύσφιξης για τη συναρμολόγηση τους . Τα φανάρια θα 

δέχονται συστοιχία λαμπτήρων Led GX53 80 Watt και θα φέρουν ντουί από ακροκιβωτιο με  όλα τα απαραίτητα όργανα και 

καλώδια για την σύνδεση τους και κανονική λειτουργία τους. Τα φωτιστικά θα φέρουν σήμανση CE και θα είναι 

κατασκευασμένα σύμφωνα με την ισχύουσα Κοινοτική Οδηγία EN 60598.1. Το χρώμα των φωτιστικών θα είναι μαύρο και 

η επεξεργασία τους θα έχει γίνει στο στάδιο της κατασκευής των φωτιστικών.  Τα φωτιστικά θα είναι κατασκευασμένα από 
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αυτοσβενόμενο υλικό  και η κλάση προστασίας τους θα είναι IP 65. Τα φωτιστικά θα συνοδεύονται από εγγύηση 25 

χρόνων έναντι της διάβρωσης. 

Στο προσφερόμενο φωτιστικό θα περιλαμβάνονται τα όργανα έναυσης και οι συστοιχία λαμπτήρων Led , φωτεινής 

απόδοσης 9500 Lummen ανά φανάρι και φωτιστικό, και χρωματικής απόδοσης 4000 Κ.Το φανάρι θα είναι 

κατασκευασμένο από αυτοσβενόμενο υλικό  και η κλάση προστασίας τους θα είναι IP 65. 

 

Αρθρο Α2: Παραδοσιακό Φωτιστικό Σώμα (Τύπου ΙΙ) 

Η κολώνα θα είναι παραδοσιακή όπως ενδεικτικού τύπου  GIONA της εταιρείας FUMAGALLI όπως φαίνεται και στα 

επισυναπτόμενα σχέδια. Η κολώνα θα είναι ενιαία, θα έχει εσωτερικά μεταλλικό σωλήνα γαλβανισμένο εν θερμώ, 

επικαλυμμένο με στρώμα πολυουρεθάνης και εν συνεχεία με ρητίνη. Θα αποτελείται από την βάση , τον κορμό ύψους 4,50μ 

και τα μπράτσα (διφωτο) συνολικού ύψους 5,20μ και βάρους 64 κιλών περίπου. 

 Η βάση της κολώνας είναι διαμέτρου Φ400 και έχει κεντρική οπή Φ11,8cm, για τη διέλευση του υπόγειου καλωδίου. Η 

κολώνα συνοδεύεται από σύστημα αγκύρωσης στο έδαφος (στο σημείο που πρόκειται να εγκατασταθεί). Το σύστημα αυτό  

αποτελείται από τέσσερις ντίζες που ενώνονται μέσω τετράγωνης βάσης  και οι οποίες τοποθετούνται εντός του εδάφους. Η 

βάση της κολώνας στερεώνεται πάνω στο σύστημα αγκύρωσης με κοχλίες ασφαλείας που εξωτερικά καλύπτονται με 

πλαστικά προστατευτικά .   

Ο κορμός της κολώνας θα είναι με ανάγλυφη επιφάνεια και τελείωμα σε σχήμα κουκουνάρας. Στις αλλαγές των διατομών 

θα φέρει διακοσμητικούς δακτυλίους, παραδοσιακά σχέδια και διακοσμητικές διακλαδώσεις. Κατά μήκος του κορμού θα 

υπάρχει οπή για την διέλευση τροφοδοσίας του καλωδίου των φωτιστικών σωμάτων.  

Τα μπράτσα της κολώνας είναι παραδοσιακά  με ανάγλυφη επιφάνεια  παραδοσιακού τύπου όπως ενδεικτικού τύπου  

(ADAM) της εταιρείας FUMAGALLI, αποτελούμενο από 2 μπράτσα (δίφωτο), συνολικού μήκους 65 cm έκαστο, 

κατασκευασμένα από μεταλλικό σκελετό επικαλυμμένα με ρητίνη.  Συνοδεύεται από το σύστημα εγκατάστασης των 

βραχιόνων στην κορυφή της κολώνας και βιδώνονται στο πάνω μέρος του κορμού. Στο εσωτερικό κάθε μπράτσου υπάρχει 

σωληνάκι για να διαπερνά το καλώδιο τροφοδοσίας των φωτιστικών σωμάτων. Στο μπράτσο υπάρχει βάση όπου 

βιδώνεται το φανάρι για μεγαλύτερη σταθερότητα. 

Τα φανάρια θα είναι μεταλλικά παραδοσιακού τύπου όπως τύπου(ELIA) της ίδιας εταιρείας. Το φωτιστικό είναι τεσσάρων 

όψεων, όπως φαίνεται στο επισυναπτόμενο σχέδιο. Οι διαστάσεις του φαναριού είναι 0.74 x 0.43 x 0.43m(ΥxΜxΠ). O 

σκελετός του φωτιστικού φαναριού είναι κατασκευασμένος από ρητίνη, ενώ το διαυγές του τμήμα είναι μετακριλυκό. Οι 

φωτιστικοί ιστοί είναι στεγανοί, κλάσης IP55 . Τα φωτιστικά φανάρια  έχουν τη λυχνιολαβή στο πάνω μέρος τους, όπου θα 

μπορούν να τοποθετηθούν όργανα έναυσης συστοιχίας λαμπτήρων Led  GX53 80 Watt φωτεινής απόδοσης τουλάχιστον 

9500 Lummen για κάθε φανάρι. Τα όργανα έναυσης τοποθετούνται σε μη εμφανές σημείο στην κορυφή του φωτιστικού και 
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απομονώνονται από το υπόλοιπο σώμα , με διαχωριστικό. Τα φωτιστικά φανάρια  συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα 

μικροεξαρτήματα (βίδες, ροδέλες, παξιμάδια) καθώς και από κλειδί σύσφιξης για τη συναρμολόγηση τους . Τα φανάρια 

δέχονται συστοιχία λαμπτήρων Led   και θα φέρουν ντουί από ακροκιβωτιο με  όλα τα απαραίτητα όργανα και καλώδια για 

την σύνδεση τους και κανονική λειτουργία τους. Τα φωτιστικά θα φέρουν σήμανση CE και θα είναι κατασκευασμένα 

σύμφωνα με την ισχύουσα Κοινοτική Οδηγία EN 60598.1. Το χρώμα των φωτιστικών θα είναι μαύρο και η επεξεργασία 

τους θα έχει γίνει στο στάδιο της κατασκευής των φωτιστικών.  Τα φωτιστικά θα συνοδεύονται από εγγύηση 25 χρόνων 

έναντι της διάβρωσης. 

Στο προσφερόμενο φωτιστικό θα περιλαμβάνονται τα όργανα έναυσης και οι συστοιχία λαμπτήρων Led , φωτεινής 

απόδοσης 9500 Lummen ανά φανάρι,συνολικής φωτεινής απόδοσης 19000 Lummen ανα φωτιστικό, και χρωματικής 

απόδοσης 4000 Κ. Τα φανάρια θα είναι κατασκευασμένα από αυτοσβενόμενο υλικό  και η κλάση προστασίας τους θα είναι 

IP 65. 

 

Αρθρο Α3: Παραδοσιακό Φωτιστικό Σώμα (Τύπου ΙΙΙ) 

Η κολώνα θα είναι παραδοσιακή όπως ενδεικτικού τύπου  GIONA της εταιρείας FUMAGALLI όπως φαίνεται και στα 

επισυναπτόμενα σχέδια. Η κολώνα θα είναι ενιαία, θα έχει εσωτερικά μεταλλικό σωλήνα γαλβανισμένο εν θερμώ, 

επικαλυμμένο με στρώμα πολυουρεθάνης και εν συνεχεία με ρητίνη. Θα αποτελείται από την βάση , τον κορμό ύψους 

5,00μ, και τα μπράτσα (τετράφωτο) συνολικού ύψους 5,70μ και βάρους 74 κιλών περίπου. 

 Η βάση της κολώνας είναι διαμέτρου Φ400 και έχει κεντρική οπή Φ11,8cm, για τη διέλευση του υπόγειου καλωδίου. Η 

κολώνα συνοδεύεται από σύστημα αγκύρωσης στο έδαφος (στο σημείο που πρόκειται να εγκατασταθεί). Το σύστημα αυτό  

αποτελείται από τέσσερις ντίζες που ενώνονται μέσω τετράγωνης βάσης  και οι οποίες τοποθετούνται εντός του εδάφους. Η 

βάση της κολώνας στερεώνεται πάνω στο σύστημα αγκύρωσης με κοχλίες ασφαλείας που εξωτερικά καλύπτονται με 

πλαστικά προστατευτικά .   

Ο κορμός της κολώνας θα είναι με ανάγλυφη επιφάνεια και τελείωμα σε σχήμα κουκουνάρας. Στις αλλαγές των διατομών 

θα φέρει διακοσμητικούς δακτυλίους, παραδοσιακά σχέδια και διακοσμητικές διακλαδώσεις. Κατά μήκος του κορμού θα 

υπάρχει οπή για την διέλευση τροφοδοσίας του καλωδίου των φωτιστικών σωμάτων.  

Τα μπράτσα της κολώνας είναι παραδοσιακά  με ανάγλυφη επιφάνεια  παραδοσιακού τύπου όπως ενδεικτικού τύπου  

(ARON) της εταιρείας FUMAGALLI, αποτελούμενο από 4 μπράτσα (τετράφωτο), συνολικού μήκους 100 cm έκαστο, 

κατασκευασμένα από μεταλλικό σκελετό επικαλυμμένα με ρητίνη.  Συνοδεύεται από το σύστημα εγκατάστασης των 

βραχιόνων στην κορυφή της κολώνας και βιδώνονται στο πάνω μέρος του κορμού. Στο εσωτερικό κάθε μπράτσου υπάρχει 

σωληνάκι για να διαπερνά το καλώδιο τροφοδοσίας των φωτιστικών σωμάτων. Στο μπράτσο υπάρχει βάση όπου 

βιδώνεται το φανάρι για μεγαλύτερη σταθερότητα. 
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Τα φανάρια θα είναι μεταλλικά παραδοσιακού τύπου όπως τύπου(ELIA) της ίδιας εταιρείας. Το φωτιστικό είναι τεσσάρων 

όψεων, όπως φαίνεται στο επισυναπτόμενο σχέδιο. Οι διαστάσεις του φαναριού είναι 0.74 x 0.43 x 0.43m(ΥxΜxΠ). O 

σκελετός του φωτιστικού φαναριού είναι κατασκευασμένος από ρητίνη, ενώ το διαυγές του τμήμα είναι μετακριλυκό. Οι 

φωτιστικοί ιστοί είναι στεγανοί, κλάσης IP55 . Τα φωτιστικά φανάρια  έχουν τη λυχνιολαβή στο πάνω μέρος τους, όπου θα 

μπορούν να τοποθετηθούν όργανα έναυσης συστοιχίας λαμπτήρων Led  φωτεινής απόδοσης τουλάχιστον 9500 Lummen 

για κάθε φανάρι. Τα όργανα έναυσης τοποθετούνται σε μη εμφανές σημείο στην κορυφή του φωτιστικού και 

απομονώνονται από το υπόλοιπο σώμα , με διαχωριστικό. Τα φωτιστικά φανάρια  συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα 

μικροεξαρτήματα (βίδες, ροδέλες, παξιμάδια) καθώς και από κλειδί σύσφιξης για τη συναρμολόγηση τους . Τα φανάρια 

δέχονται συστοιχία λαμπτήρων Led GX53 80 Watt  και θα φέρουν ντουί από ακροκιβωτιο με  όλα τα απαραίτητα όργανα 

και καλώδια για την σύνδεση τους και κανονική λειτουργία τους. Τα φωτιστικά θα φέρουν σήμανση CE και θα είναι 

κατασκευασμένα σύμφωνα με την ισχύουσα Κοινοτική Οδηγία EN 60598.1. Το χρώμα των φωτιστικών θα είναι μαύρο και 

η επεξεργασία τους θα έχει γίνει στο στάδιο της κατασκευής των φωτιστικών.  Τα φωτιστικά θα είναι κατασκευασμένα από 

αυτοσβενόμενο υλικό  και η κλάση προστασίας τους θα είναι IP 65. Τα φωτιστικά θα συνοδεύονται από εγγύηση 25 

χρόνων έναντι της διάβρωσης. 

Στο προσφερόμενο φωτιστικό θα περιλαμβάνονται τα όργανα έναυσης και οι συστοιχία λαμπτήρων Led , φωτεινής 

απόδοσης 9500 Lummen ανά φανάρι,συνολικής φωτεινής απόδοσης 38000 Lummen ανα φωτιστικό, και χρωματικής 

απόδοσης 4000 Κ. Τα φανάρια θα είναι κατασκευασμένα από αυτοσβενόμενο υλικό  και η κλάση προστασίας τους θα είναι 

IP 65. 
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Φωτιστικός Ιστός Ενδεικτικού Τύπου Giona 
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Βραχίονας τετράφωτος Ενδεικτικού Τύπου ARON 

 

Βραχίονας δίφωτος Ενδεικτικού Τύπου ADAM 

 

Αρθρο Β1: Ηλιακό Παγκάκι 4 Θέσεων 

Ηλιακό Παγκάκι το οποίο λειτουργεί αποκλειστικά με ηλιακή ενέργεια, κατασκευασμένο από γαλβανισμένο ατσάλι 

διαστάσεων (σε εκ.): 230 x 74 x 50 (μήκος x πλάτος x ύψος) και πάχος ατσαλιού: 3 χιλ. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του περιλαμβάνουν:  

Ηλιακή ενέργεια: 100% αυτονομία ενέργειας με χρήση φωτοβολταϊκών  

Ενσύρματη φόρτιση: Ενσύρματη φόρτιση φορητών συσκευών μέσω USB  

Ασύρματη φόρτιση: Ασύρματη (QI) φόρτιση φορητών συσκευών  

Wifi hotspot: Ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο  

Νυχτερινός φωτισμός: Minimal αισθητικός νυχτερινός LED φωτισμός  

Έλεγχος θερμοκρασίας: Σύστημα έλεγχου θερμοκρασίας καθίσματος  

Μέσω της πολύ εύκολης εγκατάστασης και λειτουργίας πλατφόρμας social wifi το ηλιακό παγκάκι θα μπορεί να αποτελέσει 

κανάλι άμεσης προβολής – επικοινωνίας για όλους όσους κάνουν χρήση της πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω αυτού. Όλοι 

οι χρήστες θα έχουν την δυνατότητα (με προεραιτική σύνδεση internet) να οδηγούνται σε προκαθορισμένη (μέσω του social 

wifi) ιστοσελίσελίδα στην οποία μπορεί να υπάρχουν δυναμικά ανανεούμενα μηνύματα προβολής – επικοινωνίας (π.χ. 

ενημέρωση για εκδηλώσεις της πόλης). 
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Το βάρος του παγκακιού θα ανέρχεται περίπου σε 140 κιλά και θα είναι τοποθετημένο σε βάση από σκυρόδεμα 

στερεωμένο με εσωτερικές βίδες. 

Η τροφοδοσία του θα είναι   μέσω Ηλιακού Συλλέκτη.  

Τάση εξόδου: 80V. Ενέργεια εξόδου: 5.3 W. 

Ισχύς εξόδου: 130W ωριαίως.  

Τύπος μπαταρίας: AGM.  

Τάση: 12.6V 

Τύπος κυψελών: AGM 50Ah. 

Θα διαθέτει 2 σημεία ασύρματης φόρτισης και 4 θύρες USB.Τάση Φόρτισης 5V και ρεύμα φόρτισης 2 A.Θα έχει δυνατότητα 

σύνδεσης Internet: μέσω 4G-WIFI router (δεν περιλαμβάνεται η συνδρομή σύνδεσης). 

Θα είναι βαμμένο σε χρώμμα άσπρο και θα διαθέτει σύστημα φωτισμού 1W 

Θα διαθέτει τις εξης πιστοποιήσεις: 

 IK10:  Αντιβανδαλιστικής κατασκευής 

IP65: 

 Προστασία από τη σκόνη (δείκτης 6)  

 Προστασία από ρίψη νερού υπό πίεση από όλες τις κατευθύνσεις (δείκτης 5) 

 

Αρθρο Γ1: Τσιμεντένιος κάδος απορριμάτων 

Θα είναι κατασκευασμένος από ενισχυμένο τσιμέντο (στο οποίο η ισομερής κατανομή θα έχει επιτευχθεί με δονήσεις 

υψηλής συχνότητας), αναμειγμένο με τα εξής υλικά: 1.ομοιόμορφα ισομεγέθη βότσαλα τα οποία θα έχουν περάσει από  
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αμμοβολή, 2. σύνθετο PORTLAND τσιμέντο κλάσης 42,5 R, 3. Ατσάλινο ενισχυμένο πλέγμα με minimum απόσταση από 

την εξωτερική επιφάνεια 20 mm. 

 Τα ανωτέρω υλικά θα αναμειγνύονται σύμφωνα με το UNI 7087-8981-9858.  

Στην κορυφή του ο κάδος θα διαθέτει προστατευτικό καπάκι από σμαλτωμένο ατσάλι και βάση επεξεργασμένη με 

ηλεκτροφόρηση ή ηλεκτροστατική βαφή με πούδρα σύμφωνα με το UNI-ISO 9227. 

Ο κάδος θα διαθέτει εσωτερικό γαλβανιζέ κάδο  στο εσωτερικό του για την εφαρμογή της σακούλας των 

αποριμμάτων. 

Το φινίρισμα της επιφάνειας θα γίνεται με χρώμμα που θα είναι αδιάβροχο, καθαρισμένο και φινιρισμένο χαλίκι ή 

τσιμέντο με επεξεργασία αμμοβολής (μπεζ ώχρα)  

Διαστάσεις: Εξωτερικού κάδου 550 mm x h 760 mm, h (με καπάκι) 1030 mm χωρητικότητα 125lt, βάρος  

170kg. 

 

Αρθρο Γ2: Τσιμεντένιο παγκάκι 

Παγκάκι τσιμεντένιο διαστάσεων 180 cmX78X υψος 80 cm, με τσιμεντένια πλάτη, βάρους 640 κιλών περίπου, Monoblock, 

κατασκευασμένο από ενισχυμένο τσιμέντο το οποίο καλουπώνεται σε μεταλλικό καλούπι με τη στήριξη της πλάτης να 

επιτυγχάνεται με 3  μεταλλικά υποστηρίγματα.  

Στην πλάτη υπάρχουν σχισμές για τη ροή του νερού της βροχής. 

Το χρώμα του παγκακιού θα είναι μπεζ ώχρα , αποτελούμενο από ακρυλική βαφή και η επεξεργασία του θα έχει γίνει στο 

στάδιο της κατασκευής του.  
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6. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Αυτή η Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στη σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας, με Δημόσιο Ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, τηρουμένων των τεχνικών 

προδιαγραφών της παρούσας έκθεσης, για την προμήθεια Η/Μ και λοιπού αστικού εξοπλισμού του έργου του έργου: 

«Αποκατάσταση και Ενεργειακή Αναβάθμιση Κοινοχρήστων Χώρων Πόλεως Ληξουρίου» που εκπονήθηκε με σκοπό την 

αναβάθμιση των Κοινόχρηστων Χώρων της πόλεως Ληξουρίου. 

ΆΡΘΡΟ 1Ο – ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από: 

1. Το Ν. 4412/2016 ( ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4071/2012 ( ΦΕΚ Α’ 85/11-4-2012) Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 

αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4013/11: «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014, άρθρο 1 παρ. 2 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» 

7. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018) Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

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

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

8.Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει 

9. Το Π.Δ. 113/2010 και την εγκύκλιο 30/19664/20-4-2011 περί εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ. 113/10 στους Δήμους 

και τα δημοτικά ΝΠΔΔ 

10. Το Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112Α/13-7-2010: Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις 

ΑΡΘΡΟ 2Ο - ΟΡΙΣΜΟΙ 
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Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Ληξουρίου. 

Αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Ληξουρίου. 

Υπηρεσία υπεύθυνη για την άσκηση της παρακολούθησης και διοίκησης της σύμβασης (στο εξής «Υπηρεσία») είναι το η 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Ληξουρίου. 

Ανάδοχος είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η σύμπραξη που συνάπτει σύμβαση με την αναθέτουσα αρχή.  

Αντικείμενο της Συγγραφής Υποχρεώσεων 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση των 

συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου. Όσα θέματα σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης περιλαμβάνονται στο 

τεύχος της Διακήρυξης, ενώ το αντικείμενο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της σύμβασης στο τεύχος της μελέτης και 

συγκεκριμένα στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

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

Οι Προσφορές υποβάλλονται είτε για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, είτε για μία η περισσότερες ομάδες (βλέπε: 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ανά Ομάδα). 

ΆΡΘΡΟ 3Ο – ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος και θα αποτελούν όρους και προϋποθέσεις της 

σύμβασης είναι: 

• Η υπογραφείσα σύμβαση. 

• Η Διακήρυξη του Δημόσιου Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού. 

• Οι τεχνικές προδιαγραφές - Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

• Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

• Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

• Η Τεχνική Έκθεση της προμήθειας 

• Η Οικονομική προσφορά 
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ΆΡΘΡΟ 4ο – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

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

Οι Προσφορές υποβάλλονται είτε για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, είτε για μία ή περισσότερες ομάδες (βλέπε: 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ανά Ομάδα). 

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν. 

ΑΡΘΡΟ 5ο - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (άρθρο 93 του Ν. 4412/2016) 
 
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης έχουν οι οικονομικοί φορείς όπως ορίζονται στο 

Άρθρο 2  παρ. 1 περ.13 του Ν. 4412/2016. Οικονομικοί φορείς νοούνται: κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ή 

δημόσιος φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ή/και φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων 

επιχειρήσεων που προσφέρουν στην αγορά εκτέλεση της προμήθειας των προϊόντων της παρούσας Τεχνικής Έκθεσης. 

Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης με Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με την παρούσα Τεχνική 

Έκθεση και το άρθρο 93 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 46 παρ. 2 του Ν. 4447/2016,  οι 

συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν: 

 α) Συμπληρωμένο το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΕΕΕΣ) του  άρθρου 79 παρ. 4. Ν.4412/2016(Α 147)  

όπως απεικονίζεται στο ΦΕΚ Β 3698 -16/11/2016,  

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, πλην της εγγύησης συμμετοχής. 

2. Το Συμπληρωμένο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΕΕΕΣ) του  άρθρου 79 παρ. 4. Ν.4412/2016(Α 147)  και  

προσκομίζεται κατά τη συμμετοχή σε διαδικασίες συμβάσεων κάτω των ορίων γίνεται αποδεκτό από την ανάθετουσα αρχή 

ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, 

επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή 

μπορούν να αποκλεισθούν,  

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 75, 

3.Τα δεύτερο έως πέμπτο εδάφια της παραγράφου 1 που εφαρμόζονται αναλόγως και στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων κάτω των ορίων, δεν αφορούν στις διαδικασίες της παρούσας  Τεχνικής Έκθεσης καθώς πρόκειται προμήθεια. 
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ΑΡΘΡΟ 6ο - ΜΑΤΑΙΩΣΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ– (άρθρο 317 του Ν. 4412/2016) 
 
1. Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του, μετά από γνώμη της αρμόδιας επιτροπής, ματαιώνει τη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:  

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή 

αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τα 

έγγραφα της σύμβασης ή  

β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 316, ήτοι όταν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει 

τη σύμβασης μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση και κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Εάν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την περι. Β της παρ. 1 του 

άρθρου 317 

2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του αναθέτοντος φορέα, 

μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,  

β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση 

του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον τον αναθέτοντα φορέα ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό 

ανάθεση αντικείμενο,  

γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,  

δ) αν η προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,  

ε) στην περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 97,  

στ) για τους αναθέτοντες φορείς που είναι αναθέτουσες αρχές, για άλλους λόγους δημοσίου συμφέροντος.  

3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, ο αναθέτων φορέας 

μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικά τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το 

αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψη της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, ο αναθέτων 

φορέας ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, εφόσον οι λόγοι αυτοί 

συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών.  
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5. Ο αναθέτων φορέας διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα 

με την ακύρωση ή τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας 

σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της. 

6. Ειδικά για την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 για την ματαίωση απαιτείται ειδική αιτιολογημένη απόφαση του 

αρμοδίου οργάνου.  

ΆΡΘΡΟ 7ο – ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθορ 95 & 97 του Ν. 4412/2016) 
 
1)Κατά την παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016, στις διαδικασίες δημόσιας σύμβασης προμηθειών, η τιμή του προς 

προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ 

τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, 

για παράδοση των υλικών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 95 που ισχύουν αναλογικά και για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

α) η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ 

β) οι οικονομικοί φορείς (ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες) προσφέρουν επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε είδος ή 

ομάδα ειδών επί των τιμών μονάδας που αναφέρονται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό της Τεχνικής Έκθεσης 

γ) Τα ποσοστά έκπτωσης εκφράζονται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) 

δ) Οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται αριθμητικώς και ολογράφως, υποχρεωτικά επί του εντύπου που χορηγεί η 

αναθέτουσα αρχή 

ε) στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς χορηγείται από την αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, 

προϋπολογισμός, όμοιος με τον προϋπολογισμό δημοπράτησης (εκτιμώμενη αξία σύμβασης) στον οποίο όμως οι τιμές 

μονάδας, τα γινόμενα και τα αθροίσματα είναι ασυμπλήρωτα. 

2)Σύμφωνα με την παρούσα Τεχνική Έκθεση,  η οικονομική προσφορά κατατίθεται για το σύνολο των υπό προμήθεια 

ειδών επί του σχεδίου Εντύπου της αναθέτουσας αρχής,  για κάθε υποψήφιο προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τελικά να 

προμηθεύσει και να παραδώσει το συνόλο των ειδών της παρούσας προμήθειας θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η συνολική  προσφορά του προμηθευτή για τα προς προμήθεια είδη 

(ποσοστό έκπτωσης επί του Ενδεικτικού προϋπολογισμού) θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για 

την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση και της οριστικής  παράδοσης των προς προμήθεια ειδών και 

την παραλαβή τους από την αρμόδια Επιτροπή, σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. 

Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της 

σύμβασης.  
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Στην προσφορά ενσωματώνεται κάθε επιβάρυνση του οικονομικού φορέα μέχρι την τελική παράδοση των υπό προμήθεια 

ειδών στο φυσικό χώρο των παιδικών χαρών.  

3)Εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές υπό αίρεση δεν γίνονται δεκτές. 

4)Οι ισότιμες προσφορές ορίζονται στο άρθρο 90  του Ν. 4412/2016 και νοούνται εκείνες που έχουν την ίδια ακριβώς τιμή. 

Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που 

υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής και παρουσία αυτών των 

οικονομικών φορέων. 

Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς και την τιμή ανά μονάδα κάθε είδους της 

προμήθειας χωρίς ωστόσο οι επιμέρους τιμές των ειδών ή να επηρεάζουν καθοιοδήποτε τρόπο την αξιολόγηση της 

προσφοράς του η οποία γίνεται σύμφωνα με το συνολικό ποσοστό έκπτωσης επί του Γενικού εκτιμώμενου κόστους του 

Ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ. 

5)  Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 120 ημερών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   Σε περίπτωση 

αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 72, για 

τους οικονομικούς φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές 

ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.  

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

προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ήτοι για ακόμη τέσσερις (4) μήνες).  

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 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. 

ΑΡΘΡΟ 8ο – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (άρθρο Άρθρο 56 παρ. 3 της 
Οδηγίας 2014/24/33 ως άρθρο 102 του Ν. 4412/2016) 
 
1.Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 η αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του 

διαγωνισμού μπορεί να καλεί εγγράφως του προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα 

δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες 

από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που 

υποβάλλεται από τους προσφέροντες χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή δεν λαμβάνεται υπόψη. 
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2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά 

σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, 

ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, 

λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν 

επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενο τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής 

σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74), μεταφράσεων και 

λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, 

υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η 

διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή 

εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα 

έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.  

3. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών φορέων ή να έχει 

ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης.  

4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία η 

οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το 

περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή ήσσονος σημασίας 

ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί 

να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν 

πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.  

5. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4, είναι 

υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των 

δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 

ΆΡΘΡΟ 9ο – Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 
Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της Διακήρυξης, της Γενικής & Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και της 

προσφοράς του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από την κατά Νόμο Επιτροπή. 

Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: 

Tις διατάξεις εκτέλεσης της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης. 

Τις αποφάσεις των αμρόδιων οργάνων που διενέργησαν τις διαδικασίες 

Το CPV της προμήθειας και τον Κωδικό NUTSIII 

Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. 
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Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους.  

Tις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες και διατυπώσεις. 

Τα προβλεπόμενα της παρ. 1. Του άρθρου 130 του Ν. 4412/2016   

Tα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα.  

Tην συμφωνηθείσα τιμή.  

Tον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών.  

Tις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα των ειδών για τις οποίες ο μειοδότης κρίθηκε ότι πληροί τις προϋποθέσεις 

Tις προβλεπόμενες εγγυήσεις.  

Tον τρόπο παραλαβής.  

Tον τρόπο πληρωμής.  

Tις προβλεπόμενες ρήτρες και κυρώσεις. 

Κάθε άλλη διατύπωση που αποτελεί όρο εκτέλεσης της σύμβασης και εμπεριέχεται στην παρούσα ΓΣΥ.  

Η σύμβαση υπογράφεται για το Δήμο Ληξουρίου από τον Δήμαρχο.  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνον εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και 

έπειτα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου (άρθρο 201). Σε κάθε περίπτωση, λόγοι ανωτέρας βίας που ανάγονται σε 

έκτακτα φαινόμενα που δεν μπορούν να προβλεφθούν από την αναθέτουσα αρχή ή/και τον ανάδοχο (όπως π.χ. έντοντα 

καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, κλπ) μπορούν να αποτελέσουν αιτία τροποποίησης της σύμβασης ως προς το 

χρόνο εκτέλεσής της και εφόσον τα έκτακτα αυτά φαινόμενα στερούν από τον ανάδοχο την ικανότητα εκτέλεσης της 

σύμβασης. Οι προθεσμίες που συντρέχουν στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ορίζονται στο άρθρο 204. 

ΑΡΘΡΟ 10ο -.ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ από τη διαδικασία σύμβασης  
(άρθρα 129 -133 του Ν. 4412/2016) 
 
1.Κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται:  

α) οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 ,  

β) οι όροι της σύμβασης και  

γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
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2.Σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4412/2016 αλλά και το άρθρο 18 κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος 

επιβάλλεται δεσμευτικά να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 

δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. Η υποχρέωση αυτή ρητώς επισημαίνεται τόσο στην παρούσα Τεχνική Έκθεση καθώς 

και στη Διακήρυξη αλλά και στη Σύμβαση ως όρος σύμφωνα με τα άρθρα 53  και 130 του ίδιου Νόμου.  

3.Πέραν των ανωτέρω δεν προβλέπονται στην παρούσα Τεχνική Έκθεση πρόσθετοι όροι εκτέλεσης της σύμβασης υπό την 

έννοια του άρθρου 130. 

4.Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποφασίζει να μην αναθέσει τη σύμβαση στον προσφέροντα που υπέβαλε την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά εάν διαπιστώσει ότι η προσφορά δεν τηρεί τις ισχύουσες υποχρεώσεις 

όπως προβλέπονται στο άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και στη παρ. 2 του παρόντος άρθρου της ΓΣΥ. 

5. Λόγοι αποκλεισμού από τη συμμετοχή στη διαδικασία ΄συναψης της σύμβασης αποτελούν όλες οι προβλέψεις του 

άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 με τις εκάστοτε οριζόμενες επιφυλάξεις και επανορθώσεις. 

ΑΡΘΡΟ 11ο – ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  (άρθρο 207 του Ν. 4412/2016) 
1. Αν το υλικό 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. 4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της 

ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.  

2. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. 

Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, 

το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.  

3. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με 

απόφαση του αποφαινομένου οργάνου (Οικονομική Επιτροπή), ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου 

(Επιτροπή Παραλαβής), δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των 

διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος  παράδοσης.  

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

ένωσης. 

ΆΡΘΡΟ 12ο – ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  
Η μεταφορά και οριστική παράδοση θα γίνουν με δαπάνη του προμηθευτή έτσι ώστε όλος ο εξοπλισμός να είναι έτοιμος 

προς χρήση σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας . 
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Ο  εξοπλισμός θα παραδοθεί εντός του χρονοδιαγράμματος στους φυσικούς χώρους των κοινόχρηστων χώρων (του Δήμου 

Ληξουρίου)  και θα υποδειχθούν επακριβώς από την αναθέτουσα αρχή. Η παράδοση – παραλαβή των ειδών βεβαιώνεται 

από την αρμόδια επιτροπή του άρθρου 221 παρ. 5 του Δήμου. 

ΑΡΘΡΟ 13ο- ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Άρθρο 213 του Ν. 
4412/2016) 
 
1.Τα υλικά και ο εξοπλισμός πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τους όρους των αντίστοιχων 

προδιαγραφών και προτύπων που προβλέπονται στην παρούσα Τεχνική Έκθεση.  

Όλα τα είδη θα συνοδεύονται με όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν την προέλευση, τα 

κατασκευαστικά πρότυπα (Ελληνικά και Ευρωπαϊκά) και ό,τι άλλο αποδεικνύει την γνησιότητα και την ποιότητα 

κατασκευής που θα διασφαλίζει την ομαλή και ασφαλή λειτουργία τους. 

2.  Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου (επιτροπή παραλαβής), μπορεί να εγκρίνεται 

αντικατάσταση της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται 

από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου που στη παρούσα ορίζεται σε 

τριάντα (60) ημέρες, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του 

συνολικού συμβατικού χρόνου ήτοι τριάντα (30) ημέρες, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε 

κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην 

προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόμενες κυρώσεις.  

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

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

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

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

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

Επιτροπή) με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης 

ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την 

απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις 

ισχύουσες διατάξεις.  

4. Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου (Οικονομική Επιτροπή), ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου (Επιτροπή Παραλαβής), μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν 

από την αντικατάσταση τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την 

καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 
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ΑΡΘΡΟ 14ο – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρθρο 202, 208, 209, 221 του ν. 4412/2016 
 
1.Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  

α) Σε περίπτωση προμήθειας παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που 

παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο.  

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

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

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

σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

2. Η παραλαβή της προμήθειας γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών του Δήμου Ληξουρίου μέτα την οριστική 

και ολοκληρωμένη παράδοση των ειδών στο φυσικό τους χώρο.  

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

εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Για την παρούσα σύμβαση προβλέπεται ο ποιοτικός έλεγχος να γίνει: 

α) Με μακροσκοπική εξέταση από τον επικεφαλής του ειδικού συνεργείου Παιδικών χαρών του Δήμου.  

4. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί:  

α) να παραλάβει το υλικό,  

β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,  

γ) να απορρίψει το υλικό. 

 Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή.  

5. Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που 

παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν το υλικό 

είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα 

που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη 

περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι 

παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητα του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση 

του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το υλικό μπορεί να απορριφθεί. Εάν το 

υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό 

έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή δειγμάτων και αντιδειγμάτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους.  
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6. Για την παρούσα σύμβαση δεν προβλέπεται η επανεξέταση υλικών που απορρίφθηκαν από δευτεροβάθμια επιτροπή 

παραλαβής καθώς όπως ορίζει και το άρθρο 221 παρ. 11 β, η συγκρότηση δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής είναι 

δυνητική.  

7. Το πρωτόκολλα που συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον προμηθευτή.  

8. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής ορίζεται να γίνει εντός δέκα (10) ημερών 

από την ημερομηνία της παράδοσης των ειδών.  

9. Καθώς  η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την 

ημερομηνία της λήξης του συμβατικού χρόνου εντός του οποίο ο ανάδοχος οφείλει να παραδόσει τα είδη.  

10. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή 

παραλαβής μέσα στον οριζόμενο χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των 

δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση 

μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την 

απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή.  

11. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι 

προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου 

οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την 

παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 

διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και το άρθρο 208 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η 

εγγύηση καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων 

και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. Οποιαδήποτε 

ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

ΆΡΘΡΟ 15ο – ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
1.Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του προμηθευτή ή σε τρίτους ή οποιαδήποτε ζημιά που προκαλείται από 

τον προμηθευτή βαρύνεται αποκλειστικά ο ίδιος. Κατά την εγκατάσταση του εξοπλισμού θα πρέπει να ληφθούν όλα τα 

απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας. 

2. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμόδιου κατά τη νομοθεσία αποφαινόμενου οργάνου (Οικονομική Επιτροπή ή 

Δημοτικό Συμβούλιο), ύστερα από γνωμοδότηση είτε της Επιτροπής παραλαβής ή της υπηρεσίας που τυχόν επιβλέπει την 

εκτέλεση της σύμβασης:  

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105,  
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β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή 

δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με 

όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 και τα έγγραφα της σύμβασης  

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

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

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

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

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

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

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

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

που οδήγησαν σε αυτήν.  

4. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:  

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που 

εκτελεί τη σύμβαση (αναθέτουσα αρχή).  

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  

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

απόφαση του αρμόδιου κατά τη νομοθεσία αποφαινόμενου οργάνου (Οικονομική Επιτροπή ή Δημοτικό Συμβούλιο), ύστερα 

από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, 

αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά 

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

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

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

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

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

υπερημερίας. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 

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

προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 

Χρόνος παράδοσης υλικών 

Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον 

ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 
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είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, σύμφωνα με το άρθρο 105 του 

Ν4412/2016.  

Συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης είναι η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης, 

όπως αυτός προσδιορίζεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Η έναρξη της συνολικής προθεσμίας συμπίπτει, αν δεν 

ορίζεται διαφορετικά στο συμφωνητικό, με την επομένη της υπογραφής του.  

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου 

παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από 

τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που 

καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του 

άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, 

κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την 

επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 

νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία 

αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η 

ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

Παραλαβή υλικών  

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την 

παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την 

διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να 

παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:  

α) Μακροσκοπικός έλεγχος, β) Μηχανική εξέταση, γ) Πρακτική δοκιμασία, δ) Οποιονδήποτε άλλο έλεγχο κρίνει η επιτροπή, 

μετά την διενέργεια των ανωτέρω ελέγχων, π.χ. εργαστηριακοί έλεγχοι κλπ. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- 

παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

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

στους αναδόχους. 
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Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που 

πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια 

επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του 

ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  διενεργήθηκαν από 

πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων 

αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων 

της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

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

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

έφεση εξέτασης. 

Χρόνος παραλαβής υλικών  

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα σε τριάντα (30) 

ημέρες από την παραλαβή τους 

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. 

Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του 

αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με 

άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 



ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 
 

 
37 

                                                                                                                   

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν 

μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και 

υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει 

λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του 

ν. 4412/2016. 

Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν δείγμα του προσφερόμενου υλικού και εξοπλισμού σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, εφόσον τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή εντός δεκαπέντε 

(15) εργάσιμων ημερών. 

Τα δείγματα θα συνοδεύονται από το απαιτούμενο παραστατικό (δελτίο αποστολής). Τα δείγματα προσκομίζονται και 

λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου παράδοσης από την Αναθέτουσα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της προσφοράς. 

Στις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνεται και η εκτέλεση των δοκιμών όπως καθορίζονται στις «Τεχνικές 

Προδιαγραφές» και της παρούσας. Οποιοσδήποτε έλεγχος ή δοκιμασία υλικού, δεν θα παρέχει στον Ανάδοχο το δικαίωμα 

να προβάλει αξίωση ή αίτημα, επιζητώντας ανάλογη παράταση προθεσμίας για οποιοδήποτε ανάλογο χρονικό διάστημα 

θα χρειαστεί για την εκτέλεση της διαπίστωσης του δόκιμου ή όχι του υλικού. 

Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας  

Η εγγύηση καλής λειτουργίας καθορίζεται σε δύο (2) έτη μετά την παραλαβή των ειδών για ποσό που καλύπτει το 2% της 

συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α. Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται 

για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να 

προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που 

περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

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

παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την αναθέτουσα αρχή, προβαίνει στον απαιτούμενο 

έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον 

χρόνο ισχύος της, τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως άνω επιτροπή συντάσσει 

σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου 

στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο 
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μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της προβλεπόμενης εγγυήσεως καλής λειτουργίας. Το πρωτόκολλο 

εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Το συμφωνητικό θα υπογραφεί, από πλευράς αναδόχου, από τον ήδη εξουσιοδοτημένο κατά το στάδιο της ανάθεσης 

εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου, ο οποίος μονογράφει επίσης και κάθε φύλλο του συμφωνητικού. 

Σε περίπτωση αντικατάστασης των εκπροσώπων του αναδόχου, γνωστοποιείται σχετικό έγγραφο του αναδόχου στην 

αναθέτουσα αρχή, στο οποίο επισυνάπτεται η σχετική απόφαση των καταστατικών οργάνων του αναδόχου ή των μελών 

του, σε περίπτωση αναδόχου σύμπραξης ή κοινοπραξίας. Η αντικατάσταση του εκπροσώπου του αναδόχου υπόκειται 

στην έγκριση του προϊσταμένου της υπεύθυνης υπηρεσίας. 

ΆΡΘΡΟ 17ο – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (άρθρο 200 του Ν. 4412/2016) 
 
1. Ο τρόπος πληρωμής και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα καθορίζονται απαραίτητα στη διακήρυξη.  

2. Από τις δυνατότητες πληρωμής που ορίζει η νομοθεσία και καθώς η παραλαβή ορίζεται για το σύνολο των ειδών, η 

εξόφληση του αναδόχου θα γίνει με την καταβολή του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών  

3. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ' ελάχιστον για την παρούσα δημόσια σύμβαση είναι τα εξής: 

 α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από το αρμόδιο γωνμοδοτικό όργανο  

β) Αποδεικτικό εισαγωγής στην αποθήκη του Δήμου 

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

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

ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας  

ΑΡΘΡΟ 18ο – ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 
Οι τιμές μονάδας της προσφοράς του Προμηθευτή είναι κατ’ αρχήν σταθερές και αμετάβλητες σ’ όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης. 

ΆΡΘΡΟ 19ο – ΦΟΡΟΙ/ΤΕΛΗ/ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κειμένων διατάξεων, φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την 

ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Δήμο. 

ΑΡΘΡΟ 20Ο - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και καλής 

λειτουργίας σύμφωνα με αντίστοιχα άρθρα του τεύχους της διακήρυξης.  
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Εάν η εγγυητική επιστολή εκδοθεί από ξένη τράπεζα, τότε μπορεί να είναι συντεταγμένη σε μία από τις επίσημες γλώσσες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά. 

Εφόσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου ή, αναλόγου προς την απαίτηση, μέρους των 

εγγυήσεων. Μετά την έκδοση της απόφασης, η αναθέτουσα αρχή εισπράττει την εγγύηση με έγγραφη δήλωσή της προς τον 

εγγυητή. Η κατάπτωση του συνόλου των εγγυήσεων δεν εξαντλεί την ευθύνη του αναδόχου για αποζημίωση της 

αναθέτουσας αρχής σε περίπτωση που αυτή υποστεί ζημία μεγαλύτερη του ποσού των εγγυήσεων. 

ΑΡΘΡΟ 21Ο : ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να καταγγείλει και να προβεί στη διάλυση της σύμβασης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, 

στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 133 του Ν. 4412/2016 και να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, όπως ορίζεται 

στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016.  

ΑΡΘΡΟ 22Ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

Παροχή υφισταμένων στοιχείων 

Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να παρέχει στον ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις πληροφορίες που αφορούν τη 

σύμβαση, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα να τις παραδώσει. 

Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου 

Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα το οικονομικό αντάλλαγμα στον ανάδοχο, κατά τους όρους του 

νόμου και της παρούσας. 

 
Ληξούρι  29-5-2022 

   
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

  Ο  Προϊστάμενος  του Τμήματος 
Τεχνικών ,Η/Μ Έργων Συγκοινωνιών 
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7. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟΝ 1ο - Αντικείμενο της μελέτης 
Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια προμήθειας Η/Μ και λοιπού αστικού εξοπλισμού του έργου του έργου: 

«Αποκατάσταση και Ενεργειακή Αναβάθμιση Κοινοχρήστων Χώρων Πόλεως Ληξουρίου» που εκπονήθηκε με σκοπό την 

αναβάθμιση των Κοινόχρηστων Χώρων της πόλεως Ληξουρίου, όπως ορίζονται στο προοίμιο της τεχνικής έκθεσης, και 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η προμήθεια γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, των προτύπων προδιαγραφών του ΕΛΟΤ και περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική 

έκθεση, και στις Τεχνικές Προδιαγραφές . 

ΑΡΘΡΟΝ 2ο - Ισχύουσες διατάξεις 
Ο διαγωνισμός και η προμήθεια θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1.Του Ν. 4555/2018 

2.Του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει 

3.  Του Ν. 3463/2006 όπως ισχύει 

4. Του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει 

5. Του Ν. 4071/2012  

ΑΡΘΡΟΝ 3ο - Τεχνικές προδιαγραφές (άρθρο 54 του Ν. 4412/2016) 
 
1. Γενικά το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στην  Τεχνική περιγραφή της παρούσας 

μελέτης που αφορά την προμήθεια Φωτιστικών Ηλεκτροφωτισμού, παγκακιών και κάδων απορριμμάτων που θα 

χρησιμοποιηθούν για την Αποκατάσταση και Ενεργειακή Αναβάθμιση των Κοινοχρήστων Χώρων της πόλεως Ληξουρίου. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα ότι εγγυάται χρόνο παράδοσης των ζητούμενων υπό προμήθεια υλικών ο οποίος 

δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από ενενήντα (90) ημέρες. Προσφορές με μεγαλύτερο χρόνο παράδοση θα αποκλείονται. 

3. Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή για τον προσφερόμενο χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας που δεν πρέπει να είναι 

μικρότερος των δύο (2) ετών .  

5. Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ότι θα είναι σε  να προμηθεύει τα επί μέρους γνήσια ανταλλακτικά, ώστε ο 

εξοπλισμός  συνεχίζουν να πληρούν τις προδιαγραφές.  

6. Τα ειδη θα πρέπει να συνοδεύονται από τις εγγυήσεις που εκδίδονται από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού  για 

επιμέρους στοιχεία του ανάλογα με το υλικό του.  

Από τα παραπάνω αριθμημένα δικαιολογητικά, αυτά που αναφέρονται με αρίθμηση από 1 έως και 5 προσκομίζονται επί 

ποινή αποκλεισμού με την κατάθεση της προσφοράς του ενδιαφερόμενου και  θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την 
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υποβολή της προσφοράς. Αντίγραφα των δικαιολογητικών αυτών (με θεώρηση) πρέπει να υποβληθούν μαζί με όλα τα 

προβλεπόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως ορίζονται στην Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων και στο Ν. 4412/2016. Σε 

περίπτωση που δεν είναι στα Ελληνικά πρέπει να μεταφραστούν.  

Το δικαιολογητικό με αρίθμηση 6 δεν αφορά την τεκμηρίωση των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στη μελέτη κατά 

το άρθρο 54 του Ν. 4412/2016, αλλά προσκομίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 75 του Ν.4412/2016 και συνεπώς  

εμπίπτει στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016.  

Για την κατάθεση όλων των ανωτέρω πιστοποιητικών και βεβαιώσεων και την αξιολόγησή τους ισχύει  το άρθρο 102 του Ν. 

4412/2016 περί Συμπλήρωσης – αποσαφήνισης πληροφοριών και δικαιολογητικών 

Ουσιώδεις απαιτήσεις 

Γενικά όλες οι παραπάνω απαιτήσεις θεωρούνται και ουσιώδεις και απαράβατες εκτός εάν αναφέρεται ρητά ότι αποτελούν 

προτίμηση ή επιθυμία της υπηρεσίας. 

      
Ληξούρι  Ιουνιος 2022 
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