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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την «Προμήθεια οικίσκων για αθλητικές εγκαταστάσεις», του Αυτοτελούς 

Τμήματος Αθλητισμού, Νέας γενιάς, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ιλίου, για το οικονομικό 

έτος 2022, με εκτιμώμενο ποσό δαπάνης 9.796,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2022

15.7135.0017 «Προμήθεια οικίσκων για αθλητικές εγκαταστάσεις» 9.796,00€

ΣΥΝΟΛΟ 9.796,00€

Και αναλύεται ως κατωτέρω:

ΠΕΡΙΟΧΟΜΕΝΑ

1. Τεχνική Έκθεση – Τεχνικά Χαρακτηριστικά

2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

3. Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την «Προμήθεια οικίσκων για αθλητικές 

εγκαταστάσεις». Ειδικότερα, η μελέτη αυτή περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση στο 

Δημοτικό στάδιο Ιλίου και στο Αθλητικό κέντρο Ραδιοφωνίας ενός προκατασκευασμένου οικίσκου 

προκειμένου το Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης να 

ανταποκριθεί στις τεράστιες απαιτήσεις που έχουν προκύψει λόγω του έκτακτου και δυναμικού 

χαρακτήρα της πανδημίας καθώς και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την ανάγκη σε ότι αφορά 

την προστασία της δημόσιας υγείας αλλά και της καλύτερης διαχείρισης των αθλουμένων μέσα στις 

αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου. 

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του covid-19 κρίνεται  

απαραίτητο η τοποθέτηση ενός προκατασκευασμένου οικίσκου στην είσοδο των γηπέδων για τον 
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καλύτερο έλεγχο τήρησης των μέτρων πρόληψης και λειτουργίας της εγκατάστασης (π.χ. ελεγχόμενη 

είσοδο αθλούμενων, σκανάρισμα κάρτα αθλούμενου κατά την είσοδο, έλεγχος στον αριθμό 

αθλούμενων στην εγκατάσταση την ίδια ώρα, κ.α.), επίσης για την καλύτερη προστασία του 

προσωπικού ασφαλείας του αυτοτελούς τμήματος από τις καιρικές συνθήκες και της λειτουργίας του 

τεχνολογικού εξοπλισμού.

Αναλυτικά:

A/A ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ CPV

1
Γαλβανισμένος χαλύβδινος οικίσκος τύπου MONOBOX 
διαστάσεων 2.10Χ3.10Χ2.48m, συνολικού εμβαδού 
6.51m². 

Τεμάχιο 2 44211000-2

O οικίσκος είναι διαστάσεων 2.10m Χ 3.10m X 2.48m συνολικού εμβαδού 6.51m² και αποτελείται από 

ένα (1) χώρο γραφείου.

ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  :

• Φέρων οργανισµός :

Ο φέρων οργανισµός αποτελείται από κοιλοδοκούς γαλβανισμένου εν θερµώ χάλυβα, βαρέως τύπου  

πάχους 3mm. Όλα τα μεταλλικά στοιχεία αποτελούνται από χάλυβα άριστης ποιότητας, σύµφωνα µε 

τις ισχύουσες ̟ προδιαγραφές  DIN17100, είναι γαλβανισμένα εργοστασιακά εν θερµώ.

Τα γαλβανισμένα μεταλλικά  µέρη  είναι  επιψευδαργυροµένα  σύµφωνα  µε  το πρότυπο EN-ISO 

1461:2009.

Ο τρόπος κατασκευής του φέροντος οργανισµού είναι σύµφωνος µε τα οριζόμενα στους 

Ευρωκώδικες και τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισµό ώστε να έχει τη δυνατότητα να επεκταθεί 

καθ’ ύψος.

• Τοίχωµα :

Εξωτερικά τοιχώματα µε θερμομονωτικό πάνελ πολυουρεθάνης 40mm, µε αμφίπλευρη επικάλυψη 

από φύλλα γαλβανισμένου χαλυβδοελάσµατος πάχους 0,45mm, εργοστασιακά βαµµένα µε 

πολυεστερική βαφή φούρνου απόχρωσης λευκού Ral 9002.

• ∆άπεδο:

Επίστρωση µε κόντρα πλακέ θαλάσσης WBP (weather, boil proof) κλάσης Ε1, όσον αφορά την µη 

εκπομπή φορμαλδεΰδης στους χώρους του κτιρίου ή οικίσκου.
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Τελική επικάλυψη δαπέδου µε ειδικό αντιολισθητικό, αδιάβροχο πλαστικό δάπεδο PVC, υψηλής 

αντοχής πάχους 2,8 χιλ.

• Οροφή:

Θερμομονωτικό πάνελ πολυουρεθάνης 60mm, µε επικάλυψη γαλβανισμένης προ-βαµµένης 

λαµαρίνας ορθής ραφής πάχους 0,6mm (seamed roof), για απόλυτη στεγανότητα. Οροφή ελευθέρας 

απορροής.

• Κουφώµατα:

- Θύρα εισόδου (1) µε τζάµι στο επάνω µέρος και είναι κατασκευασμένη από ηλεκτροστατικά 

βαµµένα πλαίσια αλουμινίου µε ταμπλάδες από θερμομονωτικό πάνελ ίδιο µε του τοιχώματος, 

χρώµατος λευκού.

Παράθυρα (1) επάλληλο συρόμενο µε διπλούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες, διαστάσεων 

2.00mx1.00m

Παράθυρα (1) σταθερά µε διπλούς θερμομονωτικούς   υαλοπίνακες,   διαστάσεων 1.50mx1.00m

Τα παράθυρα είναι είτε από   αλουμίνιου   είτε   από   PVC   κατάλληλα   για   περιοχές   που 

επικρατούν ακραία καιρικά φαινόμενα και µε αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες και μεγάλη αντοχή 

στο θαλάσσιο περιβάλλον.

• Χρωματισμοί :

Τοιχώματα σε χρώµα λευκό.

Μεταλλικά στοιχεία σε χρώµα λευκό.

Κουφώµατα σε χρώµα λευκό.

•Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση:

Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση σύµφωνα µε τους κανονισμούς εσωτερικών εγκαταστάσεων, το 

Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και τις ΤΟΤΕ που ισχύουν, τους κανονισμούς της ∆ΕΗ και του ΝΟΚ 

καθώς και τις ευρωπαϊκές  προδιαγραφές. Όλα τα υλικά είναι πιστοποιημένα  µε  διεθνή  

προδιαγραφές  ποιότητας,  αναγνωρισμένων εταιρειών (τύπου Hager, Schneider, Legrand) και 

περιλαμβάνει:

Ηλεκτρολογικό πίνακα µε αντι-ηλεκτροπληξιακό ρελέ, διακόπτη φωτισµού απλός (1), φωτιστικά 

διπλά 2X16Watt LED (1), πρίζες σούκο (2), πρίζα διπλή RJ45(data-voice) (1). Όλες οι καλωδιώσεις των 

εσωτερικών ηλεκτρολογικών δικτύων οδεύουν εντός των επιτοίχιων πλαστικών καναλιών τύπου 
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Legrand.

• Προεγκατάσταση κλιματιστικής μονάδας (1)

Κλιματιστική μονάδα 9000BTU/H Inverter

✓ H κλιματιστική μονάδα θα είναι ψύξη – θέρμανση διαιρούμενου τύπου τεχνολογίας inverter 

καινούργια, άριστης ποιότητας και θα στερείται εργοστασιακών ελαττωμάτων. 

Επίσης, θα έχει αυτόματη επαναφορά σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, θα είναι στιβαρής 

κατασκευής, καλαίσθητης εμφάνισης και αθόρυβης λειτουργίας.

✓ Η κλιματιστική μονάδα θα είναι ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α (στην ψύξη και στη 

θέρμανση), σύμφωνα με της απαιτήσεις της Κ.Υ.Α. Δ6/Β/14826/17-6-2008.

✓ Η κλιματιστική μονάδα θα λειτουργεί είτε με ψυκτικό υγρό R410 ή με άλλο ψυκτικό υγρό, 

τουλάχιστον ισοδύναμα φιλικό προς το περιβάλλον με το R410.

✓ Η κλιματιστική μονάδα θα έχει εύρος λειτουργίας εξωτερικής θερμοκρασίας τουλάχιστον 

από -15o C έως +45o C στην ψύξη και τουλάχιστον από -15o C έως +30o C στη θέρμανση.

✓ Η κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου θα αποτελούνται από δύο (2) τμήματα. Το 

εσωτερικό στοιχείο θα είναι τοίχου και θα είναι κατάλληλο για εγκατάσταση στο τοίχωμα του 

οικίσκου, το δε εξωτερικό στοιχείο θα είναι κατάλληλο για εξωτερικές δυσμενείς συνθήκες, 

θα μπορεί να στερεωθεί με κατάλληλη κατασκευή στον εξωτερικό τοίχωμα ή, σε περίπτωση 

που αυτό δεν είναι δυνατό, να εγκαθίσταται στο δάπεδο. Τα δύο στοιχεία θα συνδέονται 

μεταξύ τους με σωλήνα κατάλληλου ψυκτικού υγρού. Επίσης, τα κλιματιστικά θα συνδέονται 

με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και θα ασφαλίζονται με κατάλληλη για το σκοπό αυτό 

ηλεκτρική ασφάλεια. 

✓ Οι κλιματιστική μονάδα θα πρέπει να έχει δυνατότητα αφύγρανσης.

✓ Οι κλιματιστική μονάδα θα πρέπει να διαθέτει αυτόματη κίνηση του πτερυγίου στην έξοδο 

του κλιματιζόμενου αέρα.

✓ Η κλιματιστική μονάδα θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αποχέτευσης των συμπυκνωμάτων. 

Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάστασή τους θα πρέπει να δοκιμαστεί η αποχέτευση των 

συμπυκνωμάτων της εσωτερικής μονάδας. Έπειτα, θα πρέπει να γίνει απαραιτήτως έλεγχος 

στεγανότητας και καλής λειτουργίας.

✓ Στις κλιματιστική μονάδα θα παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τόσο για τον συμπιεστή 

όσο και για τα υπόλοιπα μέρη (πλακέτες, ανεμιστήρας κ.τ.λ.) διάρκειας πέντε (5) 

ημερολογιακών ετών.
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✓ Τόσο ο συντελεστής απόδοσης COP (Coefficient Of Performance) όσο και ο δείκτης 

ενεργειακής απόδοσης EER (Energy Efficiency Ratio) κάθε τοποθετημένης κλιματιστικής 

μονάδας θα πρέπει να είναι μεγαλύτεροι του 3.

✓ Η εξωτερική στάθμη θορύβου της κλιματιστικής μονάδας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 60 db.

✓ Η κλιματιστική μονάδα θα πρέπει απαραίτητα να φέρει φίλτρο σκόνης και στερεών 

σωματιδίων ή κάτι αντίστοιχο και τουλάχιστον ισοδύναμο σε λειτουργικότητα.

✓ Τα χειριστήρια της κλιματιστικής μονάδας θα πρέπει να είναι ασύρματα και να διαθέτουν 

οθόνη υγρών κρυστάλλων με τουλάχιστον τις ακόλουθες ενδείξεις :

1. Επιλεγόμενη θερμοκρασία, ρυθμιζόμενη ανά 1o C.

2. Θερμοκρασία χώρου σε o C.

3. Επιλεγόμενη παροχή κλιματιζόμενου αέρα (χαμηλή – μεσαία – υψηλή).

4. Διακόπτης ON / OFF.

5. Ένδειξη λειτουργίας και βλάβης.

• Περαιτέρω εξοπλισµός:

Πάγκος εργασίας µε πλάτος 0.50m (1)

Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 9.796,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα 

βαρύνει τον Κ.Α. 15.7135.0017 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022.

Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά και η τοποθέτηση του γαλβανισμένου 

χαλύβδινου οικίσκου τύπου MONOBOX στο Δημοτικό Στάδιο Ιλίου και στο Αθλητικό κέντρο 

Ραδιοφωνίας.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ (€)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ (€)

1
Γαλβανισμένος χαλύβδινος οικίσκος τύπου 
MONOBOX διαστάσεων 2.10Χ3.10Χ2.48m, 
συνολικού εμβαδού 6.51m².

Τεμάχιο 2 3.950,00 7.900,00

ΣΥΝΟΛΟ 7.900,00

Φ.Π.Α.  24% 1.896,00

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.796,00
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1Ο : Αντικείμενο της προμήθειας

Η παρούσα μελέτη αφορά την «Προμήθεια οικίσκων για αθλητικές εγκαταστάσεις».  

  

ΑΡΘΡΟ 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με:

• Νόμος 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016), όπως τροποποιηθείς ισχύει.

• Νόμος 4250/14 «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992» (ΦΕΚ 74 Α΄/23-03-

2014)

• Νόμος 4270/14, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 

Α΄/28-06-2014) 

• Νόμος 4152/13 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/12, 4093/12 και 4127/13» (ΦΕΚ 107 

Α΄/09-05-2013)

• Νόμος 4013/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του 6ου 

Κεφαλαίου του ν.3588/07 (Πτωχευτικός Κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 204 Α΄/15-09-2011)
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• Νόμος 3861/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Ενίσχυση της διαφάνειας για την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο-Πρόγραμμα Διαύγεια- και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α΄/13-07-2010)

• Νόμος 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’/07-06-2010)

• Νόμος 3731/08, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και 

ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 263 Α΄/23-12-2008)

• Νόμος 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

(ΦΕΚ 114 Α΄/08-06-2006)

• Νόμος 2690/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α΄/09-03-1999)

• Νόμος 4555/18 (ΦΕΚ 133 Α΄/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] - Ρυθμίσεις για τον 

εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ-Ρυθμίσεις για την 

αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή 

ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και 

άλλες διατάξεις».

• 4782/21 Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων 

συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και 

άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία (ΦΕΚ 36 Α/09-03-2021)

• Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄/05-08-2016)

• Το με αριθμ. πρωτ. 17009/08-03-2022 πρωτογενές αίτημα του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού, 

Νέας Γενιάς, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης με ΑΔΑΜ: 22REQ010164411 2022-03-08

• Το με αριθμ. πρωτ. 17027/08-03-2022 τεκμηριωμένο αίτημα του Αυτοτελούς Τμήματος 

Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης.

• Την με αριθμ. πρωτ. 45031/17-06-2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 215

• Την με αριθμ. πρωτ. 45381/17-06-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6Μ6ΡΩΕΒ-Κ18)

ΑΡΘΡΟ 3ο : Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Οικονομική Προσφορά Αναδόχου
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ΑΡΘΡΟ 4ο : Τιμές προσφορών

Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων προμηθευτών, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του 

συμφωνητικού και θα δίδεται σε ευρώ. Οι τιμές μονάδας της προσφοράς του κάθε υποψηφίου 

αναδόχου θα παραμένουν σταθερές για όσο θα είναι σε ισχύ η αντίστοιχη σύμβαση για την 

παρούσα προμήθεια. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 5ο : Περιεχόμενο προσφοράς

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο πρέπει να αναγράφονται 

ευκρινώς:

α) η λέξη «Προσφορά» 

β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, στην οποία απευθύνεται η προσφορά

γ) ο τίτλος της σύμβασης

δ) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα

Ο ανωτέρω φάκελος θα περιέχει την Οικονομική Προσφορά του υποψηφίου αναδόχου.

Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται 

στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Επίσης, ο προϋπολογισμός προσφοράς θα συνοδεύεται από δήλωση του υποψήφιου προμηθευτή 

ότι τα προς προμήθεια είδη συμφωνούν πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας 

μελέτης. Η δήλωση αυτή θα είναι απόλυτα δεσμευτική για τον υποψήφιο ο οποίος θα είναι τελικά ο 

ανάδοχος.

ΑΡΘΡΟ 6ο  :Χρόνος ισχύος προσφοράς

Η διάρκεια ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε 90 ημέρες.

ΑΡΘΡΟ 7ο  :Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής

Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 8ο  :Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης

Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
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ΑΡΘΡΟ 9ο  :Εναλλακτικές προσφορές

Εναλλακτικές προφορές δεν θα γίνονται δεκτές.

ΑΡΘΡΟ 10ο  :Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και πριν την έκδοση απόφασης ανάθεσης, η αρμόδια 

Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου, ειδοποιεί εγγράφως τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει επί ποινή 

αποκλεισμού τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη Δήλωση με ημερομηνία υπογραφής μεταγενέστερη από αυτή της ειδικής πρόσκλησης,  

εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε περίπτωση νομικού 

προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από 

το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή 

το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για 

διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύµβασης. 

Στην υπεύθυνη δήλωση θα αναφέρεται ότι δεν έχουν εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 

όπως ισχύει ήτοι: Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για 

κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που 

υπάρχουν καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να τις προσκομίσουν. 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 

οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις Εταιρειών 

Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιριών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών 
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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 και γγ) στις περιπτώσεις 

των συνεταιρισμών τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. 

Εναλλακτικά μπορεί να υποβληθεί απόσπασμα ποινικού μητρώου το οποίο θα έχει εκδοθεί έως 

τρεις μήνες πριν την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους 

αμετάκλητη  καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του 

άρθρου 73 του Ν. 4412/2016

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 

ο υποψήφιος κατά την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς 

και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην 

περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν από την 

υποβολή τους.

Μετά την έκδοση απόφασης ανάθεσης, η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου, ειδοποιεί εγγράφως 

τον προσωρινό ανάδοχο να προσέλθει, να υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό. 

Για το κύρος σύμβασης του Δημοσίου με αντικείμενο μεγαλύτερης των δύο χιλιάδων πεντακοσίων 

ευρώ (2.500,00 €) απαιτείται η κατάρτισή της να γίνει με ιδιωτικό τουλάχιστον έγγραφο.

ΑΡΘΡΟ 11Ο  :Διάρκεια ισχύος σύμβασης

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε ενενήντα (90) ημέρες από την ανάρτησή του 

συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με δυνατότητα χρονικής παράτασης χωρίς επιβάρυνση του 

οικονομικού αντικειμένου.

ΑΡΘΡΟ 12ο  :Χρόνοι και τόποι παράδοσης

Η παράδοση και η τοποθέτηση των οικίσκων της εν λόγω προμήθειας, όπως αυτή περιγράφεται 

στην παρούσα μελέτη, θα πρέπει να γίνει σε τόπο και χρόνο που θα οριστούν από το Αυτοτελές 

Τμήμα Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ιλίου, στη διάρκεια 

ισχύος του συμφωνητικού, ήτοι ενενήντα (90) ημέρες από την ανάρτησή του στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
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Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές 

προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη 

απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση 

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

ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται 

υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι 

ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης» (άρθρο 206 παρ. 1 Ν.4412/16). 

Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του 

σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου 

παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 περί κυρώσεων για 

εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας (αρθ. 206 παρ. 3 ν. 4412/16).

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από 

γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 (επιτροπή παρακολούθησης και 

παραλαβής), 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.

ΑΡΘΡΟ 13ο : Προσωρινή και οριστική παραλαβή

Η παραλαβή των ειδών διενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του άρθρου 219 του ν. 

4412/16, όπως ισχύει, η οποία συγκροτείται σύμφωνα με το εδάφιο δ΄, της παραγράφου 11 του 

άρθρου 221 του νόμου 4412/16, όπως ισχύει. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της 

σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 

διαπιστώθηκαν από του όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί εάν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις 

που διαπιστώθηκαν επηρεάζουν την καταλληλότητα των παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι 

τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

ΑΡΘΡΟ 14ο : Απόρριψη συμβατικών υλικών-αντικατάσταση



«Προμήθεια οικίσκων για                                                                              Κ.Μ.: Π35/2022
 αθλητικές εγκαταστάσεις»                                                                            ΠΡΟΫΠ.: 9.796,00€ με Φ.Π.Α.

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62b2b4e270128e28a8bc9f91 στις 22/06/22 09:45

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης η 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.

ΑΡΘΡΟ 15ο  :Αναθεώρηση Τιμών

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν 

σταθερές και αμετάβλητες.

ΑΡΘΡΟ 16ο : Ανωτέρα Βία

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

συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 

προσκομίσει στην αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά μέσα.  

ΑΡΘΡΟ 17ο : Ποινικές ρήτρες- Έκπτωση του αναδόχου

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και 

από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16 (ήτοι εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να  υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στην ειδική 

πρόσκληση)

β) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί  με τις γραπτές εντολές 

της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις 

γ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των 

παρατάσεων.  

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση 

όταν:

α) εάν η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (άρθρο 204 του ν. 4412/16 όπως ισχύει).
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3. 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 του Ν.4412/16.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 18ο : Πληρωμή

Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής εντός 

εξήντα (60) ημερών, μετά την παραλαβή-πρωτοκόλληση των τιμολογίων από τον προμηθευτή και 

την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών, βάσει του νόμου 4152/2013 παρ. 5, 6 και 7 της 

υποπαραγράφου Ζ.

ΑΡΘΡΟ 19ο  :Ενημέρωση φυσικών προσώπων για την προστασία προσωπικών δεδομένων

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό 

πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, 

ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα 

δεδομένα ως εξής:

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους 

φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, 

στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων 

ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος.

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, 

η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου 

υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα 

δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και 

για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι: 

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για 

λογαριασμό της, δηλαδή τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε 

περίπτωση του απορρήτου.
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(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του 

δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, 

σύμφωνα με το νόμο.

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους 

χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση 

εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της 

εκκρεμοδικίας. 

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, 

μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το 

αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας 

Αρχής.

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του 

απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από 

τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση 

από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

Επίσης ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι: 

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή 

καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο 

εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε 

κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, 

οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων 

επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς 

και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης και μελών του 

προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία 

εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της 

αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά 

τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. 
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Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα 

τα μέλη της ένωσης. 

ΑΡΘΡΟ 20ο  :Επίλυση Διαφορών

Οι διαφορές που θα προκύψουν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ
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