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Δθ ηνπ ππ’ αξηζ. 33/27-8-2021  πξαθηηθνύ ΡΑΘΡΗΘΖΠ ζπλεδξηάζεσο ΚΔ ΡΖΙΔΓΗΑΠΘΔΤΖ 

ηεο Οηθνλνκηθήο  Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ 

 

Αξηζκόο Απόθ.:  222/2021 Πεξί έγθξηζεο ηεο ππ’ αξηζ. 6/2020 κειέηεο ηεο Γ/λζεο 

Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, ηκήκα κειεηώλ –έξγσλ, κε ηίηιν 

«ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΠΡΔΓΑΠΡΟΥΛ ΓΗΑ 

ΡΖΛ ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ ΡΥΛ ΠΡΑΠΔΥΛ, ΚΔ ΠΡΝΣΝ ΡΖΛ 

ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΡΝ ΔΞΗΒΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΝ ΡΝ ΓΖΚΝ 

ΚΔΓΑΟΔΥΛ», ηελ ζθνπηκόηεηα απηήο θαζώο θαη ησλ ηεπρώλ 

ηεο 

 

ην Γεκαξρηαθό θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ ζήκεξα  27-8-2021  εκέξα 

Παξαζθεπή θαη ώξα 09:00  ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ ζπλήιζε ζε 

ΡΑΘΡΗΘΖ ζπλεδξίαζε, ΚΔ ΡΖΙΔΓΗΑΠΘΔΤΖ,  θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζ. Πξση.: 12911/23-8-

2021  εγγξάθνπ πξνζθιήζεσο ηνπ Πξνέδξνπ απηήο θαη Γεκάξρνπ  Μεγαξέσλ θ. Γξεγνξίνπ 

ηακνύιε  πνπ επηδόζεθε κε απνδεηθηηθό ζηνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο ζύκθσλα , κε ηα 

άξζξα 72 θαη 75 ηνπ Ν.3852/2010, όπσο απηά ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ κε  ην άξζξν 77 

ηνπ Ν.4555/2018 & ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4623/2019   

******************************** 

Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ΡΑΘΡΗΘΖΠ ζπλεδξίαζεο ΚΔ ΡΖΙΔΓΗΑΠΘΔΤΖ ν Πξόεδξνο & 

Γήκαξρνο Μεγαξέσλ θ. ηακνύιεο Ι. Γξεγόξηνο δηαπίζησζε όηη από ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ήηαλ: 

                   ΠΑΡΟΝΣΔ                                                                 ΑΠΟΝΣΔ 

1 ΠΤΡΙΓΩΝ ΣΙΟΤΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΓΔΩΡΓΑΚΗ 

2 ΠΤΡΙΓΩΝ ΚΟΡΩΗ ΑΓΓΔΛΟ ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ 

3 ΙΔΡΟΘΔΟ ΠΟΛΤΥΡΟΝΗ  

4 ΚΩΝ/ΝΟ ΦΤΛΑΚΣΟ  

5 ΑΓΑΜΑΝΣΙΑ ΚΟΡΟΒΔΗ  

6 ΠΤΡΟ ΝΙΚΟΛΑΟΤ  

 

Αξρνκέλεο   ηεο ηακηικής ζπλεδξηάζεσο με ηηλεδιάζκεψη , θαη κεηά από δηαπίζησζε 

ηεο ΑΠΑΡΣΙΑ, ν Πξόεδξνο θαη Γήκαξρνο Μεγαξέσλ θ. ηακνύιεο Γξεγόξηνο, εηζεγείηαη ηο 

ένα και μοναδικό θέμα ηνπ εθηόο εκεξεζίαο Γ/μεσο , πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πεξίιεςε 

ζεσξεζέληνο σο  θαηεπείγνληνο,  ζύκθσλα κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν.4555/2018 & ηνπ άξζξνπ  

3 ηνπ Ν.4623/2019, θαη ζέηεη ππ’ όςε ησλ κειώλ , ηελ ππ’ αξηζ. Πξση. 13052/26-8-2021 

εηζήγεζε ηεο  Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, ηκήκα κειεηώλ –έξγσλ, ε νπνία αλαθέξεη ηα 

εμήο: 

 
ΕΙΗΓΗΗ 

ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΗ ΜΕΛΕΣΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΣΙΣΛΟ:  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΕΓΑΣΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΩΝ ΣΑΕΩΝ, ΜΕ ΣΟΧΟ ΣΗΝ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΣΟΤ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ 
ΚΟΙΝΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΕΓΑΡΕΩΝ» 

Προχπολογιςμόσ: 40.322,58 €  (χωρίσ ΦΠΑ) 

υνολικά απαιτοφμενη πίςτωςη: 50.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) 

 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ  

Σην 19-2-2020 ςυντάχθηκε η υπ’ αριθμ. 6/2020 μελζτη Σ.Τ.Δ.Μ. με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηςη ςτεγάςτρων για την αναβάθμιςη 
των ςτάςεων, με ςτόχο την εξυπηρέτηςη του επιβατικοφ κοινοφ του Δήμου Μεγαρέων» με ςυνολικά απαιτοφμενη πίςτωςη 50.000,00 € 

ΑΔΑ: Ω3ΝΥΩΚΠ-7Ο3



 

με ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία ςφμβαςησ 40.322,58 € χωρίσ ΦΠΑ) από τον κ. Π.Μήλεςη Πολιτικό Μηχανικό Σ.Ε. και θεωρήθηκε την 19-2-
2020 από τον Αν. Διευθυντή Σ.Τ. κ. Κωνςταντίνο Κάμπαξη.   

Με την μελζτη προβλζπεται ωσ κφριο αντικείμενο η  «Προμήθεια και τοποθέτηςη ςτεγάςτρων για την αναβάθμιςη των ςτάςεων, με ςτόχο την 
εξυπηρέτηςη του επιβατικοφ κοινοφ του Δήμου Μεγαρέων», η οποία θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ» του Τπουργείου 
Εςωτερικών. Ο εγκεκριμζνοσ προχπολογιςμόσ ανζρχεται ςτο ποςό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (€50.000,00), ςυμπεριλαμβανομζνου του 
αναλογοφντοσ ΦΠΑ (24%). 
Ο Δήμοσ Μεγαρζων ςτοχεφει ςτην επιλογή καταλλήλου Αναδόχου προκειμζνου να προχωρήςει ςτην προμήθεια και τοποθζτηςη ςτεγάςτρων 
για τη δημιουργία και αναβάθμιςη των ςτάςεων υπεραςτικήσ ςυγκοινωνίασ, με ςτόχο τη βελτίωςη των εν λόγω υποδομών και την αναβάθμιςη 
τησ ποιότητασ των παρεχόμενων υπηρεςιών προσ το επιβατικό κοινό.  
Ο Δήμοσ Μεγαρζων πρόκειται να προχωρήςει ςε αντικατάςταςη των υφιςτάμενων ςτεγάςτρων ςτάςεων υπεραςτικήσ ςυγκοινωνίασ, καθώσ 
επίςησ και τοποθζτηςη νζων ςτεγάςτρων ςε ςημεία εγκεκριμζνων ςτάςεων, ςτα οποία δεν υφίςτανται ςτην παροφςα φάςη ςτζγαςτρα ςτάςεων 
αλλά αποτελοφν εγκεκριμζνα ςημεία επιβίβαςησ και αποβίβαςησ επιβατών. 
 
φμφωνα με την γνωμοδότηςη τησ Νομικήσ υμβοφλου του Δήμου κασ Αικ. φρκου: 

1. «Επεηδή νη αλαζέηνπζεο αξρέο ππνρξενύληαη λα πεξηιακβάλνπλ ζηα έγγξαθα ηωλ δεκόζηωλ ζπκβάζεωλ όξνπο πνπ είλαη ζύκθωλνη κε ην ηζρύνλ 

λνκνζεηηθό πιαίζην ηωλ δεκνζίωλ ζπκβάζεωλ θαη λα κελ αθίζηαληαη απηνύ. Καη ηνύην, δηόηη από ηε ζηηγκή πνπ πξνθεξύζζεηαη ε δηαγωληζηηθή 

δηαδηθαζία, νη όξνη ηωλ εγγξάθωλ ηεο ζύκβαζεο απνηεινύλ ην θαλνληζηηθό πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαη δεζκεύνπλ ηόζν ηελ αλαζέηνπζα αξρή όζν 

θαη ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο πνπ ππνβάιινπλ πξνζθνξά/αίηεζε ζπκκεηνρήο, έρνληαο ηελ ππνρξέωζε λα ζπκκνξθώλνληαη κε απηνύο. 

2. Επεηδή νη αλαζέηνπζεο αξρέο, ζην πιαίζην ηεο αξκνδηόηεηάο ηνπο, νθείινπλ λα ελζωκαηώλνπλ ηηο ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο κεηαβνιέο, κε βάζε ηηο λέεο 

ξπζκίζεηο ηνπ λόκνπ 4782/2021, ώζηε λα εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο πνπ ηξνπνπνηήζεθαλ. 

3. Επεηδή, ζύκθωλα κε ηελ αξρή ηεο δηαθάλεηαο, όινη νη όξνη θαη νη ιεπηνκέξεηεο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο απνηππώλνληαη ζηελ νηθεία δηαθήξπμε 

4. Επεηδή ην εθαξκνζηέν λνκνζεηηθό θαη θαλνληζηηθό πιαίζην πνπ δηέπεη ηε δηεμαγωγή ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο κηαο δεκόζηαο ζύκβαζεο είλαη εθείλν 

πνπ ηζρύεη, θαηά ην ρξόλν δεκνζίεπζεο ηεο νηθείαο δηαθήξπμεο. 

5. Επεηδή, ζύκθωλα κε ην άξζξν 72 ηνπ λόκνπ 4412/2016, όπωο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 21 ηνπ λόκνπ 4782/2021 θαη ηζρύεη από 1.6.2021, 

ζύκθωλα κε ην άξζξν142 ηνπ ηειεπηαίνπ λόκνπ: 

«1. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο δεηνύλ από ηνπο πξνζθέξνληεο λα παξάζρνπλ «εγγύεζε ζπκκεηνρήο», ην ύςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζηα 
έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο ζε ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηηθό πνζό, αξηζκεηηθώο θαη νινγξάθσο ζε επξώ, θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην δύν ηνηο 
εθαηό (2%) ηεο εθηηκώκελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο, κε ζπλππνινγηδόκελσλ ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο θαη παξάηαζεο ηεο ζύκβαζεο, κε 
ζηξνγγπινπνίεζε ζην δεύηεξν δεθαδηθό ςεθίν. Σε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα έλα ή πεξηζζόηεξα ηκήκαηα ηεο ζύκβαζεο, ην ύςνο ηεο 
εγγύεζεο ζπκκεηνρήο ππνινγίδεηαη επί ηεο εθηηκώκελεο αμίαο, ηνπ/ησλ πξνζθεξνκέλνπ/σλ ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο ζύκβαζεο. Σηελ πεξίπησζε 
έλσζεο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, ε εγγύεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ όξν όηη ε εγγύεζε θαιύπηεη ηηο ππνρξεώζεηο όισλ ησλ νηθνλνκηθώλ 
θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρύεη γηα ηξηάληα (30) εκέξεο ηνπιάρηζηνλ κεηά από ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ 
ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο πνπ θαζνξίδνπλ ηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ από ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά από ηνλ 
πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ από ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγύεζεο ζπκκεηνρήο. Σηηο δηαδηθαζίεο ζύλαςεο 
δεκόζησλ ζπκβάζεσλ, νη νπνίεο δηελεξγνύληαη κέζσ ηνπ ΕΣΗΔΗΣ, νη πξσηόηππεο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο, πιελ ησλ εγγπήζεσλ πνπ εθδίδνληαη 
ειεθηξνληθά, πξνζθνκίδνληαη, κε επζύλε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, ην αξγόηεξν πξηλ ηελ εκεξνκελία θαη ώξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ πνπ 
νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Η πξνζθνξά νηθνλνκηθνύ θνξέα πνπ παξέιεηςε λα 
πξνζθνκίζεη ηελ απαηηνύκελε από ηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο εγγύεζε ζπκκεηνρήο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά από γλώκε ηνπ αξκόδηνπ 
ζπιινγηθνύ νξγάλνπ. Η απόθαζε απόξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ εθδίδεηαη πξηλ από ηελ έθδνζε νπνηαζδήπνηε άιιεο 
απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ηεο νηθείαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζύκβαζεο. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνύλ λα κελ 
απαηηνύλ εγγύεζε ζπκκεηνρήο γηα ηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο: α) δηαδηθαζία ζύλαςεο ζπκθσλίαο - πιαίζην, ήβ) δηαδηθαζία αλάζεζεο ζύκβαζεο 
κέζσ δπλακηθνύ ζπζηήκαηνο αγνξάο, ή γ) απεπζείαο αλάζεζε, ήδ) επηινγή από θαηάινγν, ήε) επηινγή από ειεθηξνληθό θαηάινγν (e-
catalogue/emarketplace). 
2. Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ:α) απνζύξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρύνο απηήο, ή β) παξέρεη ελ γλώζεη ηνπ 
ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 73 έσο 78, ή γ) δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπόκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 
δηθαηνινγεηηθά, ή δ) δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ, ή ε) ππέβαιε κε θαηάιιειε πξνζθνξά κε ηελ έλλνηα ηεο πεξ. 46 ηεο 
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2, ή ζη) ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ παξ. 3, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 103, πεξί πξόζθιεζεο γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθώλ. 
3. Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθόκηζε ηεο εγγύεζεο θαιήο εθηέιεζεο. Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη, κε 
ηελ επηθύιαμε ηεο παξ. 2, ζηνπο ινηπνύο πξνζθέξνληεο κεηά από: αα) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήο ή 
ηελ έθδνζε απόθαζεο επί αζθεζείζαο πξνζθπγήο θαηά ηεο απόθαζεο θαηαθύξσζεο, ββ) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ελδίθσλ 
βνεζεκάησλ πξνζσξηλήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο ή ηελ έθδνζε απόθαζεο επ’ απηώλ, γγ) ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνύ ειέγρνπ από ην 
Ειεγθηηθό Σπλέδξην, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 324 έσο 327 ηνπ λ. 4700/2020 (Α’ 127), εθόζνλ απαηηείηαη. Γηα ηα πξνεγνύκελα ζηάδηα ηεο θαηαθύξσζεο 
ε εγγύεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε πεξίπησζε: α) ιήμεο ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο θαη κε αλαλέσζεο απηήο θαη β) 
απόξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο θαη εθόζνλ δελ έρεη αζθεζεί ελδηθνθαλήο πξνζθπγή ή έλδηθν βνήζεκα ή έρεη εθπλεύζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία 
άζθεζεο ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήο ή ελδίθσλ βνεζεκάησλ ή έρεη ιάβεη ρώξα παξαίηεζε από ην δηθαίσκα άζθεζεο απηώλ ή απηά έρνπλ απνξξηθζεί 
ακεηαθιήησο. 
4. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο δεηνύλ από ηνλ αλάδνρν ηεο ζύκβαζεο λα παξάζρεη «εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο», ζε πνζνζηό επί ηεο εθηηκώκελεο 
αμίαο ηεο ζύκβαζεο ή ηνπ ηκήκαηνο ηεο ζύκβαζεο, ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα δηθαηώκαηα πξναίξεζεο. Τν πνζνζηό απηό θαζνξίδεηαη 
γηα ηηο πξνκήζεηεο θαη ηηο ππεξεζίεο ζε ηέζζεξα ηνηο εθαηό (4%) θαη γηα ηα έξγα θαη ηηο κειέηεο ζε πέληε ηνηο εθαηό (5%). Η εγγύεζε θαιήο 
εθηέιεζεο θαηαηίζεηαη κέρξη θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ. Η εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 
ζηελ πεξίπησζε παξαβίαζεο, από ηνλ αλάδνρν, ησλ όξσλ πνπ νξίδνληαη ζηε ζύκβαζε. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνύλ λα κελ απαηηνύλ 
εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο γηα ζπκβάζεηο εθηηκώκελεο αμίαο ίζεο ή θαηώηεξεο από ην πνζό ησλ ηξηάληα ρηιηάδσλ (30.000) επξώ. Σε 
πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζύκβαζεο θαηά ην άξζξν 132, πεξί ηξνπνπνίεζεο ζπκβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αύμεζε ηεο 
ζπκβαηηθήο αμίαο, ε αλαζέηνπζα αξρή νθείιεη λα απαηηεί από ηνλ αλάδνρν λα θαηαζέζεη κέρξη θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ηξνπνπνηεκέλεο ζύκβαζεο, 
ζπκπιεξσκαηηθή εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ην ύςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηό ηέζζεξα ηνηο εθαηό (4%) γηα ηηο πξνκήζεηεο θαη ππεξεζίεο θαη 
ζε πνζνζηό πέληε ηνηο εθαηό (5%) γηα ηα έξγα θαη ηηο κειέηεο, επί ηνπ πνζνύ ηεο αύμεζεο ηεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο. Η εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο 
ζύκβαζεο θαιύπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή όισλ ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 
θπξίνπ ηνπ έξγνπ έλαληη ηνπ αλαδόρνπ. Γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ, ν ρξόλνο ηζρύνο ηεο εγγύεζεο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα είλαη 
κεγαιύηεξνο από ηνλ ζπκβαηηθό ρξόλν θόξησζεο ή παξάδνζεο, γηα ην δηάζηεκα πνπ ζα νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. Γηα ηηο δεκόζηεο 
ζπκβάζεηο έξγσλ, ν ρξόλνο ηζρύνο ηεο εγγύεζεο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξνο θαηά ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ κήλεο από ην άζξνηζκα 
ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο, ηεο νξηαθήο πξνζεζκίαο θαη ηνπ ρξόλνπ ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 171 θαη ηα 
έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. Με απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Υπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ κπνξεί γηα ηηο ζπκβάζεηο έξγσλ, κειεηώλ θαη παξνρήο ηερληθώλ θαη 
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ινηπώλ ζπλαθώλ επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ λα θαζνξίδεηαη όξην πνζνζηνύ έθπησζεο, πάλσ από ην νπνίν ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
πξνζθνκίδεη, επηπιένλ ηεο εγγύεζεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ πξνεγνύκελσλ παξαγξάθσλ, πξόζζεηε εγγύεζε, θιηκαθσηά απμαλόκελε βάζεη ηνπ 
πνζνζηνύ έθπησζεο. 
5. Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθνληαη ζην ζύλνιό ηνπο κεηά από ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλόινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 
ζύκβαζεο. 
6. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνύλ λα απαηηνύλ από ηνλ αλάδνρν εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ζπκθσλίαο - πιαίζην, ην ύςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε 
πνζνζηό κέρξη κεδέλ θαη πέληε δέθαηα ηνηο εθαηό (0,5%) επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζπκθσλίαο - πιαίζην ή ηνπ ηκήκαηνο ηεο ζπκθσλίαο πιαίζην 
πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί. Η εγγύεζε ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ επηζηξέθεηαη ζην ζύλνιό ηεο κεηά από ηε ιήμε ηεο ηζρύνο ηεο ζπκθσλίαο - πιαίζην ή 
παξαηάζεώλ ηεο. Πξνθεηκέλνπ λα αλαηεζεί ζύκβαζε δπλάκεη ηζρύνπζαο ζπκθσλίαο - πιαίζην, ε αλαζέηνπζα αξρή πνπ αλαζέηεη ηε ζύκβαζε νθείιεη 
λα απαηηήζεη από ηνλ αλάδνρν λα θαηαζέζεη εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο απηήο, ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη ζηελ παξ. 4. 
7. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο απαηηνύλ από ηνλ αλάδνρν «εγγύεζε πξνθαηαβνιήο» ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα ρνξεγήζνπλ ζε απηόλ πξνθαηαβνιή, γηα πνζό 
ίζν κε απηό ηεο πξνθαηαβνιήο. Η ρνξεγνύκελε πξνθαηαβνιή είλαη έληνθε από ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηεο ζηνλ αλάδνρν θαη επηβαξύλεηαη κε 
επηηόθην, ην ύςνο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ. 
8. Η απόζβεζε ηεο πξνθαηαβνιήο θαη ε επηζηξνθή ηεο εγγύεζεο πξνθαηαβνιήο πξαγκαηνπνηνύληαη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο θαη ηνπο 
όξνπο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζύκβαζεο. Η πξνθαηαβνιή θαη ε εγγύεζε πξνθαηαβνιήο κπνξνύλ λα ρνξεγνύληαη ηκεκαηηθά, εθόζνλ ηνύην νξίδεηαη ζηα 
έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. Η πξνθαηαβνιή απαγνξεύεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα δαπάλεο πνπ δελ ζρεηίδνληαη, άκεζα ή έκκεζα, κε ην αληηθείκελν ηεο 
ζύκβαζεο. 
9. Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, όηαλ ε παξνρή πξόζζεηνπ ρξόλνπ εγγύεζεο ζπληζηά θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζύκβαζεο νη αλαζέηνπζεο αξρέο 
κπνξνύλ λα δεηνύλ, πξηλ από ηελ ππνγξαθή ηεο, εγγύεζε πξνζζέηνπ ρξόλνπ εγγύεζεο. Τν ύςνο ηεο αλσηέξσ εγγύεζεο, αλέξρεηαη ζε πνζνζηό επί 
ηεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο, πνπ είλαη αλάινγν κε ηνλ πξνζθεξόκελν πξόζζεην ρξόλν «ε» (ζε κήλεο πέξαλ ησλ ειαρίζησλ νξηδόκελσλ ζηε δηαθήξπμε) 
ζύκθσλα κε ηνλ αθόινπζν καζεκαηηθό ηύπν: Εγγ= ε*1,50%*αμία ζύκβαζεο. Η επηζηξνθή ηεο αλσηέξσ εγγύεζεο γίλεηαη κεηά από ηελ πάξνδν ηνπ 
πξνζθεξζέληνο πξόζζεηνπ ρξόλνπ εγγύεζεο. 
10. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνύλ λα δεηνύλ από ηνπο πξνζθέξνληεο λα παξάζρνπλ «εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο» γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 
ειαηησκάησλ πνπ αλαθύπηνπλ ή ησλ δεκηώλ πνπ πξνθαινύληαη από δπζιεηηνπξγία ησλ έξγσλ ή ησλ αγαζώλ θαηά ηελ πεξίνδν εγγύεζεο θαιήο 
ιεηηνπξγίαο, εθόζνλ ηέηνηα πεξίνδνο πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. Τν ύςνο ηεο «εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο» θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα 
ηεο ζύκβαζεο θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πέληε ηνηο εθαηό (5%) ηεο εθηηκώκελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο. Η επηζηξνθή ηεο αλσηέξσ εγγύεζεο 
ιακβάλεη ρώξα κεηά από ηελ νινθιήξσζε ηεο πεξηόδνπ εγγύεζεο θα- ιήο ιεηηνπξγίαο. 
11. Οη εγγπήζεηο ησλ παξ. 1 έσο 10 εθδίδνληαη από πηζησηηθά ή ρξεκαηνδνηηθά ηδξύκαηα ή αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ πεξ. β� 
θαη γ� ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4364/2016 (Α� 13) πνπ ιεηηνπξγνύλ λόκηκα ζηα θξάηε κέιε ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Επξσπατθνύ 
Οηθνλνκηθνύ Φώξνπ ή ζηα θξάηε κέξε ηεο ΣΔΣ θαη έρνπλ ην δηθαίσκα απηό. Μπνξνύλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη από ην Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή λα παξέρνληαη κε 
γξακκάηην ηνπ Τακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Δαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηό ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνύ πνζνύ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε 
γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Τακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Δαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
εγγύεζεο επηζηξέθνληαη κεηά από ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγύεζε νηθνλνκηθό θνξέα. 
12. Οη εγγπήζεηο ηνπ παξόληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνπλ θαη� ειάρηζηνλ ηα αθόινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο,β) ηνλ εθδόηε,γ) ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζύλνληαη (ή ηνλ θύξην ηνπ έξγνπ ή ηνλ θνξέα θαηαζθεπήο ζηηο πεξηπηώζεηο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, 
κειεηώλ θαη παξνρήο ηερληθώλ θαη ινηπώλ ζπλαθώλ επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ), δ) ηνλ αξηζκό ηεο εγγύεζεο,ε) ην πνζό πνπ θαιύπηεη ε εγγύεζε,ζη) 
ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγύεζε, δ) ηνπο όξνπο όηη:αα) ε εγγύεζε 
παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα, ν δε εθδόηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) όηη ζε πεξίπησζε 
θαηάπησζεο απηήο, ην πνζό ηεο θαηάπησζεο ππόθεηηαη ζε ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξόζθιεζεο εθδήισζεο 
ελδηαθέξνληνο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ ηνπ δηαγσληζκνύ, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξόλν ηζρύνο ηεο εγγύεζεο, 
η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο από ηνλ εθδόηε ηεο εγγύεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζό ηεο εγγύεζεο νιηθά ή κεξηθά εληόο πέληε (5) εκεξώλ κεηά από απιή 
έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζύλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκό θαη 
ηνλ ηίηιν ηεο ζύκβαζεο. Ηπεξ. αα’ ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ δελ εθαξκόδεηαη γηα ηηο εγγπήζεηο πνπ παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Τακείνπ 
Παξαθαηαζεθώλ θαη Δαλείσλ. 
13. Η αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδώζεη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηώζεη ηελ 
εγθπξόηεηά ηνπο. 
14. Γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ηζρύνπλ εηδηθόηεξα ηα εμήο:α) Οη θξαηήζεηο ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 152, πεξί 
ινγαξηαζκώλ θαη πηζηνπνηήζεσλ, κπνξεί λα αληηθαηαζηαζνύλ νπνηεδήπνηε από ηνλ αλάδνρν, κεξηθά ή νιηθά, κε ηζόπνζε εγγπεηηθή επηζηνιή. Οη 
εγγπήζεηο απηέο πεξηνξίδνληαη θαηά πνζνζηό πέληε ηνηο εθαηό (5%) επί ηεο αμίαο ησλ εξγαζηώλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ππνβεβιεκέλεο ζηελ 
ππεξεζία επηκεηξήζεηο. Η κείσζε απνθαζίδεηαη από ηε δηεπζύλνπζα ππεξεζία, ύζηεξα από αίηεζε ηνπ αλαδόρνπ, ε νπνία ζπλνδεύεηαη από εηδηθό 
απνινγηζκό ησλ εξγαζηώλ ησλ νπνίσλ έρνπλ ππνβιεζεί νη επηκεηξήζεηο.β) Η «εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο», όπσο απηή δηακνξθώζεθε θαηόπηλ 
ηξνπνπνηήζεσλ ηεο ζύκβαζεο, θαηά ην άξζξν 132, κεηώλεηαη ακέζσο κεηά από ηελ έγθξηζε ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο από ηε δηεπζύλνπζα ππεξεζία, 
θαηά πνζνζηό εβδνκήληα ηνηο εθαηό (70%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο. Τν ζύλνιν ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, 
ακέζσο κεηά από ηελ έγθξηζε ηνπ πξσηνθόιινπ παξαιαβήο θαη ηελ έγθξηζε ηνπ ηειηθνύ ινγαξηαζκνύ ηνπ έξγνπ. 
15. Γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο κειεηώλ θαη παξνρήο ηερληθώλ θαη ινηπώλ ζπλαθώλ επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ, κε απόθαζε ηεο δηεπζύλνπζαο 
ππεξεζίαο, πνπ εθδίδεηαη ύζηεξα από αίηεζε ηνπ αλαδόρνπ, απνδεζκεύεηαη κέξνο ησλ εγγπήζεσλ, θαηά ηα εηδηθόηεξα νξηδόκελα ζην άξζξν 187, πεξί 
θαηαβνιήο ηεο ακνηβήο ηνπ αλαδόρνπ, αλεξρόκελν ζε πνζνζηό αλάινγν κε ηελ αμία ησλ εξγαζηώλ πεξαησζέληνο θαη εγθξηζέληνο ζηαδίνπ ηεο 
ζύκβαζεο. Αλ ε ζύκβαζε αθνξά ζηελ παξνρή ππεξεζίαο ρσξίο δηαθεθξηκέλα ζηάδηα, κπνξεί λα νξίδεη όηη επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κέξνο ηεο 
εγγύεζεο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηκήκαηνο ηεο ζύκβαζεο. 
16. Γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ θαη γεληθώλ ππεξεζηώλ:α) νη εγγπήζεηο πξνθαηαβνιήο επηζηξέθνληαη κεηά από ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή 
θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ αγαζώλ ή ησλ ππεξεζηώλ,β) εάλ ζην πξσηόθνιιν νξηζηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή 
ππάξρεη εθπξόζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο γίλεηαη κεηά από ηελ αληηκεηώπηζε, ζύκθσλα κε 
όζα πξνβιέπνληαη, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξόζεζκνπ. Αλ ηα αγαζά ή νη ππεξεζίεο είλαη δηαηξεηά θαη ε παξάδνζε γίλεηαη, ζύκθσλα κε ηε 
ζύκβαζε, ηκεκαηηθά, νη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο απνδεζκεύνληαη ζηαδηαθά, θαηά ην πνζόλ πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ κέξνπο 
ηεο πνζόηεηαο ησλ αγαζώλ ή ηνπ ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά. Γηα ηε ζηαδηαθή απνδέζκεπζή ηνπο απαηηείηαη πξνεγνύκελε 
γλσκνδόηεζε ηνπ αξκόδηνπ ζπιινγηθνύ νξγάλνπ. Εάλ ζην πξσηόθνιιν παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξόζεζκε παξάδνζε, ε 
παξαπάλσ ζηαδηαθή απνδέζκεπζε γίλεηαη κεηά από ηελ αληηκεηώπηζε, ζύκθσλα κε όζα πξνβιέπνληαη, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξόζεζκνπ. 
17. Γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο εθηέιεζεο έξγσλ θαη κειεηώλ νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο 
θαηαπίπηνπλ κε αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία εθδίδεηαη κεηά από πξνεγνύκελε εηζήγεζε ηεο δηεπζύλνπζαο ππεξεζίαο.». 

6. Επεηδή ζηελ ππό θξίζε πεξίπηωζε, ην άξζξν 7 ηεο ζπγγξαθήο ππνρξεώζεωλ ηεο ππ’ αξηζ. 6/2020 κειέηεο, κε αληηθείκελν  ηελ «Πξνκήζεηα θαη 
ηνπνζέηεζε ζηεγάζηξωλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηωλ ζηάζεωλ, κε ζηόρν ηελ εμππεξέηεζε ηνπ επηβαηηθνύ θνηλνύ ηνπ Δήκνπ Μεγάξωλ», ε νπνία ζα 
ρξεκαηνδνηεζεί από ην πξόγξακκα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ηνπ Υπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ πξέπεη λα επηθαηξνπνηεζεί, ζύκθωλα κε ην άξζξν 72 ηνπ λόκνπ 
4412/2016, όπωο ηζρύεη, πξνθεηκέλνπ λα απνηππωζεί αθνινύζωο ζηελ νηθεία δηαθήξπμε, ζύκθωλα κε ην ηζρύνλ θαλνληζηηθό πιαίζην. 
 
Υπό ην πξίζκα ηωλ αλωηέξω πξέπεη αλ εθδνζεί απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ απνθαηλόκελνπ νξγάλνπ, κε ζαθή παξαπνκπή ζηελ εθαξκνγή ηωλ ωο άλω 
δηαηάμεωλ, ε νπνία απόθαζε πξέπεη λα απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο αξρηθήο ζπγγξαθήο ππνρξεώζεωλ.» 
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2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

φμφωνα με : 

 Σην υπ’ αριθμ. 31/2020 Απόφαςη του Δημοτικοφ υμβουλίου, εγκρίθηκε η υποβολή πρόταςησ χρηματοδότηςησ τησ Πράξησ με τίτλο 
«Προμήθεια και τοποθζτηςη ςτεγάςτρων για την αναβάθμιςη των ςτάςεων με ςτόχο την εξυπηρζτηςη του επιβατικοφ κοινοφ του 
Δήμο Μεγαρζων» ςτο πρόγραμμα «Φιλόδημοσ ΙΙ» ςτην πρόςκληςη V με τίτλο «Προμήθεια εξοπλιςμοφ, καταςκευή, μεταφορά και 
τοποθζτηςη ςτεγάςτρων για την δημιουργία ή και αναβάθμιςησ των ςτάςεων για την εξυπηρζτηςη του επιβατικοφ κοινοφ των 
δήμων τησ χώρασ (ΑΔΑ:  6ΑΞΙΩΚΠ-ΠΒΕ) 

 Σην Ζνταξη Πράξησ του Δήμου Μεγαρζων ςτο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ», ςτο πλαίςιο τησ Πρόςκληςησ V «Προμήθεια εξοπλιςμοφ, 
καταςκευή, μεταφορά και τοποθζτηςη ςτεγάςτρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιςη των ςτάςεων, για την εξυπηρζτηςη του 

επιβατικοφ κοινοφ των δήμων τησ χώρασ», με Α.Π. : 31844/23-4-2021 (ΑΔΑ:  Ψ4ΦΗ46ΜΤΛ6-0ΨΓ) 

 Σην υπ’ αριθμ. 152/2021 Απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ «Ζγκριςη αποδοχήσ χρηματοδότηςησ τησ Πράξησ με τίτλο «Προμήθεια 
και τοποθζτηςη ςτεγάςτρων για την αναβάθμιςη των ςτάςεων με ςτόχο την εξυπηρζτηςη του επιβατικοφ κοινοφ του Δήμου 
Μεγαρζων» ςτο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ» ςτην πρόςκληςη V με τίτλο «Προμήθεια εξοπλιςμοφ, καταςκευή, μεταφορά και 
τοποθζτηςη ςτεγάςτρων για την δημιουργία ή και αναβάθμιςησ ςτάςεων για την εξυπηρζτηςη του επιβατικοφ κοινοφ των Δήμων τησ 
χώρασ» (ΑΔΑ:  6ΖΤΠΩΚΠ-ΟΧΡ) 

 
Λαμβάνοντας σπόψη τα ανωτέρω, 
Εισηγούμαστε  
Λαμβάνονταρ ςπότη τιρ Διατάξειρ τος Ν. 3463/2006 & τος Ν 4412/2016, για σσετική έγκπιση τηρ μελέτηρ ππομήθειαρ  6/2020, τηρ 
σκοπιμότηταρ αςτήρ καθώρ και τυν τεςσών αςτήρ. 
Σςγκεκπιμένα: 

1. ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ  
1.1 Γενικά  
1.2 Γενικζσ απαιτήςεισ  
1.3 Τφιςτάμενη κατάςταςη  

2. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  
1.1 Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ τάςησ με ςτζγαςτρο τφπου Α  
1.2 Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ τάςησ με ςτζγαςτρο τφπου Β  
1.3 Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ τάςησ με ςτζγαςτρο τφπου Γ  
1.4 Επιπλζον Προδιαγραφζσ  

3. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ  
4. ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ  
5. ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ (ΝΕΑ) όπωσ ιςχφει ςήμερα 

 

*********** 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηα αλσηέξσ , θαη ζπδήηεζε & αληάιιαμε 

απόςεηο, αθνύ είδε & ηηο Γ/μεηο ησλ άξζξσλ 72 θαη 75 ηνπ Ν.3852/2010, όπσο απηά 

ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ κε  ην άξζξν 77 ηνπ Ν.4555/2018 & ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ 

Ν.4623/2019,   

 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ   ΝΚΝΦΥΛΑ 

 

Α) Δγθξίλεη θαη ςεθίδεη ηνλ ελ ιόγσ ζέκα σο θαηεπείγνλ 

 

Β) Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζ. 6/2020 κειέηε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, ηκήκα κειεηώλ –

έξγσλ, κε ηίηιν «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΠΡΔΓΑΠΡΟΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ 

ΡΥΛ ΠΡΑΠΔΥΛ, ΚΔ ΠΡΝΣΝ ΡΖΛ ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΡΝ ΔΞΗΒΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΝ ΡΝ 

ΓΖΚΝ ΚΔΓΑΟΔΥΛ», ηελ ζθνπηκόηεηα απηήο, θαζώο θαη ησλ ηεπρώλ ηεο, ζύκθσλα κε ηηο  

Γηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 & ηνπ Ν 4412/2016, πξ/ζκνύ 50.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ ΦΠΑ, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξεη ε σο άλσ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο 

 

Γ) Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηα πεξαηηέξσ    
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Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό   222/2021 

 

 

πληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο: 

       Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ                                            ΣΑ ΜΔΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 

Μέγαξα 27-8-2021 

Ο Γήκαξρνο Μεγαξέσλ 

 

 

ηακνύιεο Ι. Γξεγόξηνο  

ΣΑΜΟΤΛΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ 

Γήκαξρνο Μεγαξέσλ 

ΑΓΑΜΑΝΣΙΑ ΚΟΡΟΒΔΗ 

ΙΔΡΟΘΔΟ ΠΟΛΤΥΡΟΝΗ 

ΠΤΡΟ ΣΙΟΤΝΗ 

ΚΩΝ/ΝΟ ΦΤΛΑΚΣΟ   

ΠΤΡΟ ΚΟΡΩΗ  

ΠΤΡΟ ΝΙΚΟΛΑΟΤ   

ΑΔΑ: Ω3ΝΥΩΚΠ-7Ο3


		2021-08-27T10:43:46+0300
	Athens




