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«“Προμήθεια Υλικών Συντήρησης και επισκευής κτιρίων 

ηλεκτρολογικά- Προμήθεια Λαμπτήρων-Προμήθεια 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο 

 Αντικείμενο της προμήθειας 
Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές  συντάσσονται μετά από προφορική εντολή του κ. 

Δημάρχου, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Δήμου σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και υλικά. 
Αφορά την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων ηλεκτρολογικά- προμήθεια 
λαμπτήρων-προμήθεια υλικών συντήρησης ΦΟΠ » για τις ανάγκες του Δήμου. 

Η προμήθεια θα υλοποιηθεί τμηματικά από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για ένα έτος 
και τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους 2018.  

                        Αναλυτικότερα, στην προμήθεια ενδεικτικά περιλαμβάνονται: 

 Λαμπτήρες ηλεκτρονικοί, LED, φθορίου, HQI, Na, Ιωδίου, 

 Προβολείς,  καλύμματα Φ/Σ,  βραχίονες, Φ/Σ  

 Εκκινητές, βάσεις starter, μετασχηματιστές, λυχνιολαβές, φις 

 Διακόπτες, πρίζες, μικροαυτόματοι ράγας, ρελέ, ασφάλειες, ενδ.λυχνίες, ακροδέκτες 

 Καλώδια ΝΥΑ, ΝΥΜ, ΝΥΥ,  UTP 

 Ηλεκτρικοί Πίνακες, σωλήνες, κυτία ανθυγρού, κανάλια, στηρίγματα καλωδίων, κλέμενς κλπ  

 
 Προορισμός 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια του ηλεκτρολογικής φύσεως εξοπλισμού που προκύπτει 
από τις ανάγκες συντήρησης των οδών, πλατειών και δημοτικών κτιρίων του Δήμου Ζίτσας, ώστε να 
λειτουργούν άρτια και με ασφάλεια. 

 Η τοποθέτηση και εγκατάσταση των υλικών θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με το εξειδικευμένο 
εργατοτεχνικό προσωπικό και τα μηχανήματα του Δήμου Ζίτσας. Η δαπάνη των ημερομισθίων και 
των εργοδοτικών εισφορών που αφορά στο ως άνω προσωπικό, για το εν λόγω έργο θα καλυφθεί 
από την μισθοδοσία αυτών. 

Ο παρακάτω εξοπλισμός και τα υλικά, καλύπτουν όσο το δυνατό μεγαλύτερο μέρος των πιθανά 
απαιτούμενων υλικών, προκειμένου να είναι εφικτή η αποκατάσταση βλαβών, η συντήρηση ή και 
η μερική αντικατάσταση πεπαλαιωμένων τμημάτων και σε ορισμένες περιπτώσεις η κατασκευή 
μικροεπεκτάσεων σε υφιστάμενα τμήματα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. 
 
Συγκεκριμένα ο προβλεπόμενος εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί από το εργατοτεχνικό προσωπικό 
του Δήμου, προκειμένου να αποκαθίστανται τυχόν βλάβες στο ελάχιστο δυνατό χρονικό διάστημα 
και να είναι δυνατή η εκτέλεση μικροεπεκτάσεων στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις 
(ηλεκτροφωτισμού, ηλεκτροδοτήσεων) των υπαίθριων δικτύων, καθώς και των δημοτικών κτιρίων . 

                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ : ΖΙΤΣΑΣ 
Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ &  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ : Η/Μ ΈΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Προμήθεια Υλικών Συντήρησης και 
επισκευής κτιρίων ηλεκτρολογικά - 
προμήθεια Λαμπτήρων - Προμήθεια 
υλικών συντήρησης ΦΟΠ» του Δήμου. 
Προϋπολογισμού:  55.000,00 ευρώ 
Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
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ΑΡΘΡΟ 2ο 
Ισχύουσες διατάξεις 
α) Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α’/08.08.2016) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” 
β) Ν.3463/2006 (ΔΚΚ). 
γ) Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω, εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην 
κωδικοποίηση), και τις λοιπές διατάξεις που θα αναφερθούν ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 
«συμβατικά τεύχη» της προμήθειας και γενικότερα κάθε άλλη διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.)και ερμηνευτική 
εγκύκλιο που διέπει την αναφερόμενη προμήθεια. 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
Πιστοποίηση υλικών 
Όλα τα υλικά απαιτείται να έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές και θα είναι κατασκευασμένα 
σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και το πρότυπο CE από αξιόπιστο και πιστοποιημένο 
κατασκευαστή, προκειμένου να εξασφαλιστεί στο μέγιστο η ασφαλής και ομαλή λειτουργία των 
εγκαταστάσεων του Δήμου. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο 
Λοιπά 

Η προμήθεια των υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων ηλεκτρολογικά - η προμήθεια 
Λαμπτήρων – και η προμήθεια υλικών συντήρησης ΦΟΠ θα γίνει από το ελεύθερο εμπόριο με την 
διαδικασία του συνοπτικού  Διαγωνισμού με κλειστές σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με την 
«Διακήρυξη διαγωνισμού» που θα εκδώσει ο Δήμος, βάσει του Ν3463/2006 (ΔΚΚ) και τις διατάξεις 
όπως αυτά τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μέχρι σήμερα, καθώς και με τις σχετικές αυτών 
εγκυκλίους.  

Η προμήθεια των παραπάνω υλικών χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου, περιλαμβάνεται στον 
προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018 και στους  K.A 10-6661.001 “Προμήθεια Υλικών 
Συντήρησης και επισκευής κτιρίων ηλεκτρολογικά”, K.A 20-6662.011 “Προμήθεια 
Λαμπτήρων”, K.A 20-6662.012. “Προμήθεια υλικών συντήρησης ΦΟΠ”» 

 Ανάλογα με τις ανάγκες και προτεραιότητες του Δήμου, ο σχετικός πίνακας των υλικών που 
περιλαμβάνεται στην παρούσα μπορεί να τροποποιηθεί μόνο ύστερα από σχετική αίτηση του Δήμου, 
σε κάθε περίπτωση θα ισχύει το ποσοστό έκπτωσης που θα αναδείξει τον προμηθευτή. 

Ως μέγιστος χρόνος για την εκτέλεση της προμήθειας καθορίζεται ο ένας (1) χρόνος και τουλάχιστον  
μέχρι τις 31/12/2018.  

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί,  κατά εφαρμογή των 
ακόλουθων διατάξεων : 
 α) Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α’/08.08.2016) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” 
β)Του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ). 
γ) Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω, εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην 
κωδικοποίηση), και τις λοιπές διατάξεις που θα αναφερθούν ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 
«συμβατικά τεύχη» της προμήθειας και γενικότερα κάθε άλλη διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.)και ερμηνευτική 
εγκύκλιο που διέπει την αναφερόμενη προμήθεια. 

 

Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να προέρχονται από αναγνωρισμένη εταιρεία κατασκευής.  

Κάθε προσφερόμενο είδος, θα είναι πλήρες και θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα μικροϋλικά (π.χ. 
δακτύλιοι, βίδες, κ.λ.π.), τα οποία και θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή προσφοράς. Επιπλέον, στην 
τιμή προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα μεταφοράς των προσφερόμενων ειδών από 
τον τόπο παραγωγής τους μέχρι την αποθήκη υλικών ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Zίτσας. 
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Σε κάθε περίπτωση τα υπό προμήθεια προϊόντα θα πρέπει να πληρούν τις Εθνικές προδιαγραφές 
(πρότυπα ΕΛΟΤ, ΤΟΤΕΕ) και τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές κατά DIN, CEN, BSI, για είδη κατηγορίας 
τους και το πρότυπο CE . 

Τυχόν απόκλιση κάποιου προσφερόμενου προϊόντος από τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές, 
συνεπάγεται απόρριψη της συνολικής προσφοράς.  

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό των 55.000,00 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και προέρχεται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του Δήμου. Αναλυτικά: 

Για προμήθεια:        44.354,84 ευρώ 

Για Φ.Π.Α. (24%):    10.645,16 ευρώ 

ΣΥΝΟΛΟ:                    55.000,00 ευρώ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ελεούσα,      27 /  02   / 2018 

 
Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 

 
 

ΕΛΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
              Ηλεκ/γος Μηχ/κος Τ.Ε 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Τα προς προμήθεια ηλεκτρολογικά είδη και υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας και θα πληρούν τις 
προϋποθέσεις των ισχυόντων διεθνών κανονισμών και τα παρακάτω: 
 
1. Κανονισμοί 
Τα υλικά για τα οποία υπάρχουν πρότυπα ποιότητας και κανονισμοί των παρακάτω 
αναφερόμενων οργανισμών: 
- Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και/ή 
- Γερμανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης (DIN) και/ή 
- Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) 
θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά. 
 
 Όλα τα είδη θα φέρουν υποχρεωτικά σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είναι 

σύμφωνα με τα αντίστοιχα αυτής 
 Όλα τα υλικά πρέπει να είναι της καλύτερης ποιότητας από αυτά που κυκλοφορούν 

στην αγορά, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές, 
σε ότι αφορά την προέλευση την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την 
τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνισή τους. 

 Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στα σχετικά εδάφια, θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις 
ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας. 

 Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι απολύτως καινούργια, σύγχρονης και άριστης κατασκευής, 
γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου. 

 
 Οι αγωγοί και τα καλώδια θα είναι ενδεικτικού τύπου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ (ή 

οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ίδιων ή καλύτερων προδιαγραφών) κατασκευασμένα 
σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και το πρότυπο CE από αξιόπιστο και 
πιστοποιημένο κατασκευαστή. Σε ότι αφορά τα καλώδια θα παραδίδονται σε ακέραιες 
κουλούρες ή ήμισυ κουλούρων και σε ότι αφορά τα υπόλοιπα πλήρη τεμάχια. Όλα τα 
ανωτέρω δεν θα πρέπει να φέρουν κακώσεις, εκδορές, τσακίσεις, κλπ. 

 
 Όλοι οι σωλήνες σπιράλ θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς 

Κανονισμούς και το πρότυπο CE από αξιόπιστο και πιστοποιημένο κατασκευαστή. Σε ότι 
αφορά τους σωλήνες θα παραδίδονται ακέραιες κουλούρες ή ήμισυ κουλούρων και σε ότι 
αφορά τα υπόλοιπα ακέραια πλήρη τεμάχια. Όλα τα ανωτέρω δεν θα πρέπει να φέρουν 
κακώσεις, εκδορές, τσακίσεις, κλπ. 

 
 Tα κανάλια θα είναι ενδεικτικού τύπου Hager ή Legrand (ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας 

ίδιων ή καλύτερων προδιαγραφών), πλαστικά κατασκευασμένα από αξιόπιστο και 
πιστοποιημένο κατασκευαστή σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και το πρότυπο 
CE. Για όλα τα ανωτέρω θα παραδίδονται ακέραια τεμάχια τα οποία δεν θα πρέπει να φέρουν 
οποιουδήποτε είδους κάκωση εκδορά ή φθορά. 

 

                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ:  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ :  ΖΙΤΣΑΣ 
Δ/ΝΣΗ:   ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ &  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ : Η/Μ ΈΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  
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προμήθεια Λαμπτήρων - Προμήθεια 
υλικών συντήρησης ΦΟΠ» του Δήμου. 
Προϋπολογισμού:  55.000,00 ευρώ 
Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
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 Όλα τα όργανα ηλεκτρικών πινάκων θα είναι ενδεικτικού τύπου ΑΒΒ (ή οποιασδήποτε άλλης 
εταιρείας ίδιων ή καλύτερων προδιαγραφών) κατασκευασμένοι σύμφωνα με τους 
Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και το πρότυπο CE από αξιόπιστο πιστοποιημένο κατασκευαστή. 
 

 Οι διακόπτες και οι ρευματοδότες θα είναι ενδεικτικού τύπου ΑΒΒ σειρά Basic (ή 
οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ίδιων ή καλύτερων προδιαγραφών), κατασκευασμένοι 
σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και το πρότυπο CE από αξιόπιστο και 
πιστοποιημένο κατασκευαστή. Θα παραδίδονται ακέραια τεμάχια, πλήρη, συνοδευόμενα από 
όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά στηρίξεως, ως επί τω πλείστον χρώματος λευκού εκτός κι αν 
ρητά αναγράφεται διαφορετικό χρώμα στο έντυπο παραγγελίας της Υπηρεσίας. 

 
 Οι λαμπτήρες θα είναι ενδεικτικού τύπου Phillips ή OSRAM (ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας 

ίδιων ή καλύτερων προδιαγραφών) κατασκευασμένοι σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς 
Κανονισμούς και το πρότυπο CE από αξιόπιστο και πιστοποιημένο κατασκευαστή. Θα είναι 
αξιόπιστων και δοκιμασμένων κατασκευαστικών οίκων 
πιστοποιημένων κατά ISO 9001 και κατασκευασμένες σύμφωνα με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά 
και διεθνή πρότυπα. 

 
 Σε όλα τα υλικά επί των τεμαχίων ή της συσκευασίας τους θα αναγράφονται στα ελληνικά ή 

αγγλικά τα πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή  (χώρα κατασκευής, διεύθυνση, τηλέφωνο 
κ.λ.π.). 
 
 Επίσης θα παραδίδονται τα επίσημα τεχνικά φυλλάδια (Datasheets) του κατασκευαστή των    

υλικών στα ελληνικά ή στα αγγλικά. 
 
 

Οι παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές καλύπτουν εκείνα τα υλικά για τα οποία 
υπάρχουν αυξημένες απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας. 
  
 
1. Ηλεκτρικοί  Λαμπτήρες  Na/Y.Π 
 
(α) Γενικά 

Οι προς προμήθεια ηλεκτρικοί λαμπτήρες πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, γνωστών 
εργοστασίων των πλέον εξελιγμένων τύπων με τις μέγιστες δυνατές αποδόσεις, τελείως καινούργιοι, 
πρώτης χρήσεως και μεγίστου ορίου ζωής. 
 
(β) Ειδικά στοιχεία 

β.1. Τάση λειτουργίας: 220-240V/50HZ. 
β.2. Λαμπτήρες (ενδεικτικά) 
 

 Na/Y.Π 
400W 

Na/Y.Π 
250W 

Na/Υ.Π 
150W 

Ονομαστική ισχύς σε Watt 400W 250W 150W 
Συχνότης λειτουργ. σε Hz 50 50 50 
Φωτεινή ροή σε lumen (*) 45.000 25.000 14.000 
Δείκτης χρωματικής απόδοσης σε 
Ra 

40 40 40 

Θερμοκρασία χρώματος σε Kelvin 2.000K 2.000K 2.000K 
Κατανάλωση ισχύος σε Watt 440W 275W 170W 
    

(*) Μετά τις 100 πρώτες ώρες λειτουργίας. 
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Οι λυχνίες θα είναι ατμών νατρίου υψηλής πίεσης και θα δίνουν λευκό ουδέτερο φώς, 
κατάλληλες για οδικό φωτισμό και γενικά φωτισμό εξωτερικών χώρων.  

Θα είναι από σκληρό γυαλί με λυχνιολαβή Ε27, για λυχνίες μέχρι 125W και Ε40 για λυχνίες 
125W και άνω, με εσωτερική επάλειψη με ειδικό φωσφορικό επίχρισμα, με σωλήνα εκκινήσεως 
μέσω ατμών νατρίου από χαλαζία (quartz).  

Θα έχουν φωτεινή ροή Lumen 5.600 για λυχνίες μέχρι 70W και 14.000 και πάνω για λυχνίες 
μεγαλύτερες των 150W.  

Οι λυχνίες θα είναι κατάλληλες για θερμοκρασίες μέχρι 35οC και οι λυχνιολαβές Ε40 για 
θερμοκρασίες μέχρι 25οC ή 20οC για μικρότερες λυχνιολαβές.  

Οι λυχνίες θα είναι κατάλληλες για σύνδεση σε δίκτυο 240V AC μέσω εκκινητών και 
στραγγαλιστικών πηνίων.  
 

2. ΠΙΛΛΑΡ (Pillar) 

Ο πίνακας pillar θα είναι βιομηχανικού τύπου στεγανός προστασίας ΙΡ 55, κατάλληλος για 

τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, κατασκευασμένος από λαμαρίνα DKP πάχους 2mm. 

Όλα τα μεταλλικά μέρη του πίνακα θα είναι  βαμμένα  με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας, σε 
απόχρωση σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.  

Όλα τα υλικά και μικροϋλικά στήριξης (χαλύβδινα ελάσματα, σιδηροτροχιές, κοχλίες κλπ.) θα 
έχουν υποστεί ειδική αντιδιαβρωτική προστασία (π.χ. γαλβανισμένα σε θερμό λουτρό). Ειδικά οι 
εξωτερικές βίδες στερέωσης μεταλλικών πλακών θα είναι επινικελωμένες. 

Περιμετρικά στο σώμα του pillar στα ανοίγματα των θυρών του θα τοποθετείται λάστιχο 
στεγανότητας, ώστε οι θύρες να εφάπτονται πολύ καλά και σφιχτά σε όλα τα σημεία με το κύριο 
σώμα του και να επιτυγχάνεται ο βαθμός στεγανότητας ΙΡ 55 ωστε να αποτρέπεται η είσοδος 
βροχής στο εσωτερικό του.  

Το pillar φέρει περιμετρική σιδηρογωνιά στην βάση του, πάχους 3,5mm και πλάτους 40mm 
και στις 4 γωνιές υπάρχει συγκολλημένη στην σιδηρογωνιά τριγωνική λάμα στην οποία ανοίγονται 
τρύπες για να βιδωθεί με μπουλόνια και να στηριχθεί το pillar στην βάση από σκυρόδεμα.  

Οι  εσωτερικές ωφέλιμες  διαστάσεις του θα είναι: πλάτος 1,00m, ύψος 1,00m, και βάθος 
0,35m. Το εσωτερικό  του  pillar θα είναι χωρισμένο με λαμαρίνα σε δύο ανεξάρτητους χώρους από  
τους  οποίους ο ένας 0,40m θα προορίζεται για τον μετρητή  της Δ.Ε.Η. και ο άλλος πλάτους 0,60m 
για την ηλεκτρική διανομή. Ο χώρος που προορίζεται για τον μετρητή  της Δ.Ε.Η θα κλείνει με 
μονόφυλλη θύρα και ο δεξιός με δίφυλλη. Οι  θύρες  α) θα κλείνουν με την βοήθεια ελαστικού 
παρεμβύσματος, β) περιμετρικά θα είναι δύο φορές κεκαμένες κατά ορθή γωνία (στρατζαριστές) για 
να παρουσιάζουν αυξημένη  αντοχή  στην  παραμόρφωση  και  να εφαρμόζουν καλά στο κλείσιμο, 
γ)θα αναρτώνται στο  σώμα  του πίλλαρ με τη βοήθεια μεντεσέδων βαρέως τύπου και δ)θα έχουν 
ανεξάρτητη χωνευτή κλειδαριά. 

Στην ράχη του pillar στον χώρο  που  προορίζεται  για  την  Δ.Ε.Η.  καθώς  και στο χώρο που  
προορίζεται  για  την κατασκευή της  ηλεκτρικής διανομής, θα είναι στερεωμένη  με  κοχλίες και 
περικόχλια στρατζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1mm  για  να μπορούν να στερεωθούν 
επάνω σε αυτήν τα όργανα της Δ.Ε.Η και ο πίνακας της ηλεκτρικής διανομής.  

Το  επάνω  μέρος  του  πίλλαρ  θα έχει σχήμα στέγης ή τόξου και θα προεξέχει της υπόλοιπης  
κατασκευής κατά 6cm. Ολόκληρη η κατασκευή θα είναι στεγανή στη βροχή. 

Η κατασκευή και διαμόρφωση του πίνακα θα είναι σύμφωνη προς τους Κανονισμούς και 
Προδιαγραφές: 

    - Ελληνικούς Κανονισμούς  
    - VDE 0100, 0110, 0660 
    - IEE. Κανονισμοί για τον ηλεκτρικό εξοπλισμό κτιρίων (14η έκδοση) 
    - ΙΕC 439. Προκατασκευασμένοι πίνακες Χ.Τ. 
    - ΙΕC 529. Bαθμός προστασίας (ΙΡ code). 
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3. Σωλήνες σπιράλ διπλού δομημένου τοιχώματος HDPE 
  
Οι σωλήνες σπιράλ διπλού δομημένου τοιχώματος θα είναι ενδεικτικού τύπου: corrugated ή 

cavidotto ή κουβίδης κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας HDPE με UV 
προστασία για υπόγεια ηλεκτρολογικά και τηλεφωνικά καλώδια. Θα είναι κατασκευασμένος από 
δύο δομημένα τοιχώματα : το εξωτερικό τοίχωμα είναι ελικοειδές (spiral) για να εξασφαλίσει 
μεγαλύτερη αντοχή στην παραμόρφωση και την ελαστικότητα. Το εσωτερικό τοίχωμα είναι λείο 
ώστε να διευκολύνει την εισαγωγή των καλωδίων.  

Θα πρέπει να είναι σύμφωνα με πρότυπα EN 61386-24 ή CEI EN 50086-1(CEI 23-39),CEI EN   
50086-2-4(CEI 23-46) και να έχουν : 

Αντοχή θερμοκρασίας: -5° C/ +60°C  
Αντοχή παραμόρφωσης:> 450 Ν  
Xρώμα εξωτερικό: κόκκινο, γκρι, μαύρο  
Οδηγό (ατσαλίνα) για εύκολη έλξη του καλωδίου, εξάρτημα σύνδεσης (μούφα), καθώς και 

προαιρετικά ελαστικό δακτύλιο για αεροστεγές σφράγισμα. 
 
4. Καλώδια τύπου ΝΥΥ (J1VV-U , J1VV-R, J1VV-S) 
 
Τα καλώδια τύπου ΝΥΥ (J1VV-U , J1VV-R, J1VV-S) θα έχουν μανδύα και επένδυση από 
θερμοπλαστικό σύμφωνα με τους Γερμανικούς κανονισμούς VDE  και  DIN. 
 Όλοι οι αγωγοί θα είναι χάλκινοι και μονόκλωνοι για διατομές μέχρι και 6mm². Οι αγωγοί με διατομή 
από 10mm² και άνω θα είναι πολύκλωνοι. 
Οι αγωγοί θα φέρουν σε όλο το μήκος τους χαρακτηριστικούς χρωματισμούς των φάσεων, 
ουδετέρου και γείωσης.  
Περιοχή θερμοκρασίας -30 έως +60 οC.  
 
5. Καλώδια τύπου ΝΥΜ  (HO5VV-U , HO5VV-R) 
 
Ta καλώδια τύπου ΝΥΜ  (HO5VV-U , HO5VV-R AO5VV-R, θα έχουν μανδύα και επένδυση από  PVC.  
Θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές κατά ΕΛΟΤ 563 και HD 21.4 
 Θα είναι κατάλληλα για τάση λειτουργίας 300/500V. 
Όλοι οι αγωγοί θα είναι χάλκινοι και μονόκλωνοι για διατομές μέχρι και 6mm². Οι αγωγοί με διατομή 
από 10mm² και άνω θα είναι πολύκλωνοι. 
Οι αγωγοί θα φέρουν σε όλο το μήκος τους χαρακτηριστικούς χρωματισμούς των φάσεων, 
ουδετέρου και γείωσης.  
 
6. Φωτιστικό Σώμα Σκιάδα Ε27 προδιαγραφών ΔΕΗ με  γαλβανισμένο βραχίονα 3/4" 
 

1. Οι βραχίονες δημοτικού φωτισμού 
α) θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με το σχέδιο GR-157 1/2  του ΔΕΔΔΗΕ από σιδηροσωλήνα 
3/4" με ραφή ,"βαρέως" τύπου, πάχους τοιχώματος 2,65mm ,κατηγορίας MEDIUM κατάλληλο για 
σπείρωμα σύμφωνα με τα 180-65 ~ DIN 2440. 
β) Η αντηρίδα θα κατασκευαστεί σύμφωνα το σχέδιο GR-157 1/2 από λάμα 25Χ5 κατά ΟΙΝ 1017. 
γ) Τα υπόλοιπα μεταλλικά εξαρτήματα θα είναι κατασκευασμένα από τεμάχια 
λαμαρίνας πάχους 3mm, όπως φαίνεται στο σχέδιο GR-157 1/2 των προδιαγραφών του ΔΕΔΔΗΕ 
 
2. Ο ανταυγαστήρας  

θα είναι ολόσωμος από αλουμίνιο χυτοπρεσσαριστό όπως φαίνεται στο σχέδιο GR-157 2/2 
των προδιαγραφών του ΔΕΔΔΗΕ. 
 Στην κορυφή του ανταυγαστήρα ,στη θέση συνδέσεως με τον βραχίονα , θα υπάρχει τυποποιημένη 
κοχλίωση 3/4" για σωλήνα. Για τη σταθεροποίηση της σύνδεσης θα υπάρχει και κοχλίας ασφάλισης 
επικαδμιωμένος όπως φαίνεται στο σχέδιο GR-157 2/2 των προδιαγραφών του ΔΕΔΔΗΕ. 

Ο ανταυγαστήρας θα παραδίδεται με λυχνιολαβή από πορσελάνη με τις επαφές τους κατά 
προτίμηση στον πυθμένα τους. Τα μεταλλικά τους μέρη θα είναι κατασκευασμένα από ορείχαλκο, 
διπλής μόνωσης, τύπου Ε27 κατά IEC 61 και IEC 238. 
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3. Επιψευδαργύρωση 
Ο σιδηροσωλήνας, η αντηρίδα και τα λοιπά σιδερένια εξαρτήματα του βραχίονα Δ.Φ., θα είναι 

επιψευδαργυρωμένα σύμφωνα με την τελευταία αναθεώρηση της προδιαγραφής GR-181 των 
προδιαγραφών του ΔΕΔΔΗΕ. 
Οι κοχλίες και τα περικόχλια με διάμετρο μικρότερη από 9,5mm είναι δυνατόν να είναι 
επιψευδαργυρωμένα ηλεκτρολυτικά σύμφωνα με την τελευταία αναθεώρηση ,της προδιαγραφής 
GR-1B2 του ΔΕΔΔΗΕ. 
4. Βαφή 

Ο ανταυγαστήρας θα βαφεί αρχικά με "αστάρι" (WΛSΗ PRIMER) "κατάλληλο για την καλή 
πρόσφυση του τελικού κράματος. Το τελικό χρώμα θα πρέπει να είναι βαφή φούρνου με απόχρωση 
σκούρου πράσινου εξωτερικά και λευκού στην ανακλαστική επιφάνεια, που θα ψηθεί σε 
θερμοκρασία μεγαλύτερη από 120°C. 
,"  

5.Τελική επεξεργασία 

Ο βραχίονας δημοτικού φωτισμού και ο ανταυγαστήρας πρέπει να υποστούν  τελική 
επεξεργασία, ώστε να είναι απαλλαγμένοι από ελαττώματα και κακή κατεργασία. Η τελική αυτή 
επεξεργασία θα γίνεται πριν από την επιψευδαργύρωση ή την βαφή αντίστοιχα.  
6. Χαρακτηριστικά του συστήματος 

Το συγκρότημα, βραχίονα δημοτικού φωτισμού και ανταυγαστήρα, πρέπει να είναι κλάσεως 
250V, διπλής μόνωσης σύμφωνα με το IEC-23S, κατάλληλο για να συνδεθεί σε δίκτυο με ονομαστική 
τάση 231V και ονομαστική συχνότητα 50Hz. 
 
7. Λαμπτήρες φθορίου εξοικονόμησης ενέργειας συμπαγείς από 20W έως  24W.  
 

Ηλεκτρονικοί λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας ενδεικτικού τύπου SL: Μακρόστενοι με 
πρισματικό κάλυμμα που διαχέει τη θερμοκρασία που αναπτύσσεται στο εσωτερικό των λαμπτήρων 
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους, ώστε να μην καταπονείται η φθορίζουσα επιφάνεια και κατά 
συνέπεια να μη μειώνεται ο χρόνος ζωής των λαμπτήρων. 

Θα είναι τάσης λειτουργίας 230V-240V.  
 Μέσος χρόνος ζωής τουλάχιστον 10.000 ώρες με κατανάλωση ~75% λιγότερο από τους 

απλούς λαμπτήρες πυράκτωσης. 
Θα έχουν υψηλή ενεργειακή απόδοση (Ένδειξη κατανάλωσης ενέργειας: Κατηγορία Α. 
Η Θερμοκρασία χρώματος >2700 Κ 
Θα φέρουν κάλυκα Ε27 από επινικελωμένο ορείχαλκο για να εξασφαλίζεται πλήρης 

ηλεκτρική αγωγιμότητα και να εξαλείφεται πλήρως η πιθανότητα ηλεκτρόλυσης ανάμεσα στον 
κάλυκα και στην λυχνιολαβή και θα έχουν κανονικό βίδωμα.  

Θα έχουν Φωτεινή ροή τουλάχιστον 1250 Lumen.  
Η απόδοση των λαμπτήρων δεν θα επηρεάζεται εφόσον λειτουργούν μέσα στα όρια τη 

επιτρεπόμενης θερμοκρασίας περιβάλλοντος (-10ο C έως +40ο C). 
Όλοι οι ηλεκτρονικοί λαμπτήρες θα έχουν την δυνατότητα εύκολης τοποθέτησης σε ψηλούς 

πυλώνες χωρίς την χρήση σκάλας ή ανυψωτικού μηχανήματος. 
Θα συνοδεύονται από prospectus και πιστοποιητικά ISO 9001 τα οποία θα έχουν εκδοθεί από 

τους αρμόδιους φορείς, οργανισμούς ή πιστοποιημένα εργαστήρια σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και τα 
διεθνή πρότυπα, τα οποία θα περιλαμβάνονται στις τεχνικές προσφορές. 
 
8. Λαμπτήρας LED αχλαδωτός ισχύος 30-33W E27 IP65 

 
Οι λαμπτήρες LED θα πρέπει να είναι απιοειδούς μορφής (αχλαδωτός) με υλικό κατασκευής 

αλουμίνιο για την καλύτερη ψύξη των διόδων φωτοεκπομπής. Θα πρέπει να είναι ισχύος 30-33W και 
να φέρουν λυχνιολαβή Ε27. Θα είναι κατάλληλοι για εξωτερικό χώρο με βαθμό προστασίας IP65 και 
Θερμοκρασίες λειτουργίας σε οποιαδήποτε θέση τοποθέτησης τουλάχιστον απο -10°C έως + 40°C με 
τάση τροφοδότησης δικτύου 240V τουλάχιστον.  Θα πρέπει να έχουν απόδοση τουλάχιστον 105 
Lm/W  και χρόνο ζωής τουλάχιστον  30000h. Θα πρέπει να είναι ενεργειακής κλάσης Α+ και η γωνία 
εκπομπής φωτεινής δέσμης (μοίρες απόδοσης) 360°. Θερμοκρασία χρώματος 4000K ή 6500K. 
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9. Λαμπτήρας LED αχλαδωτός ισχύος 48-50W E40 IP65 

 
Οι λαμπτήρες LED θα πρέπει να είναι απιοειδούς μορφής (αχλαδωτός) με υλικό κατασκευής 

αλουμίνιο για την καλύτερη ψύξη των διόδων φωτοεκπομπής. Θα πρέπει να είναι ισχύος 48-50W και 
να φέρουν λυχνιολαβή Ε27. Θα είναι κατάλληλοι για εξωτερικό χώρο με βαθμό προστασίας IP65 και 
Θερμοκρασίες λειτουργίας σε οποιαδήποτε θέση τοποθέτησης τουλάχιστον απο -10°C έως + 40°C με 
τάση τροφοδότησης δικτύου 240V τουλάχιστον.  Θα πρέπει να έχουν απόδοση τουλάχιστον 105 
Lm/W  και χρόνο ζωής τουλάχιστον  30000h. Θα πρέπει να είναι ενεργειακής κλάσης Α+ και η γωνία 
εκπομπής φωτεινής δέσμης (μοίρες απόδοσης) 360°. Θερμοκρασία χρώματος 4000K ή 6500K. 

 
 
10. Λαμπτήρας LED πρισματικός ισχύος 13-16W E27 IP65 
 

Οι λαμπτήρες LED θα πρέπει να είναι μακρόστενοι (τύπου SL) με πρισματικό κάλυμμα που 
διαχέει τη θερμοκρασία που αναπτύσσεται στο εσωτερικό των λαμπτήρων κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας τους, ώστε να μην καταπονούνται οι δίοδοι φωτοεκπομπής και κατά συνέπεια να μη 
μειώνεται ο χρόνος ζωής των λαμπτήρων. Θα πρέπει να είναι ισχύος 13-16W και να φέρουν 
λυχνιολαβή E27. Θα είναι κατάλληλοι για εξωτερικό χώρο με βαθμό προστασίας IP65 και 
Θερμοκρασίες λειτουργίας σε οποιαδήποτε θέση τοποθέτησης τουλάχιστον απο -10°C έως + 40°C με 
τάση τροφοδότησης δικτύου 240V τουλάχιστον.  Θα πρέπει να έχουν απόδοση τουλάχιστον 95 
Lm/W  και χρόνο ζωής τουλάχιστον  25000h. Θα πρέπει να είναι ενεργειακής κλάσης Α και η γωνία 
εκπομπής φωτεινής δέσμης (μοίρες απόδοσης) 270° τουλάχιστον. Θερμοκρασία χρώματος 4000K ή 

6500K. 
 

Όλα τα παραπάνω υλικά (1-10): 

 Θα συνοδεύονται με τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή, τα τεχνικά φυλλάδια ( 
prospectus ), τα πιστοποιητικά ποιότητας παραγωγής ISO 9001:2008 από ανεξάρτητο 
φορέα, καταλληλότητας  και προτύπων το οποίο θα  πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ και το πεδίο 
εφαρμογής του να καλύπτει τα υπό προμήθεια υλικά.  

 Θα πρέπει να κατατεθούν στην ελληνική γλώσσα (ή όπου αυτό δεν είναι εφικτό, στην 
αγγλική) σε μορφή τεύχους έτσι ώστε να παρέχουν τη δυνατότητα σχηματισμού πλήρους 
και σαφούς εικόνας των τεχνικών χαρακτηριστικών των υπό προμήθεια υλικών.  

 Θα πρέπει να είναι αριθμημένα με ενιαία αρίθμηση (1-10) έτσι ώστε να προκύπτουν με 
σαφήνεια όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα πιστοποιητικά για εκείνα τα υλικά για τα 
οποία υπάρχουν αυξημένες απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας (1-10). 

 Θα αναφέρεται υποχρεωτικά η χώρα προέλευσης και το εργοστάσιο κατασκευής τους. 

 Θα πρέπει να προέρχονται από αναγνωρισμένη εταιρεία κατασκευής.  

 Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια, αρίστης ποιότητας, να πληρούν τις 
προϋποθέσεις των ισχύοντα διεθνών κανονισμών καθώς και να φέρουν υποχρεωτικά την 
σήμανση καταλληλότητας CE . 

 Επιπλέον για όλα τα υλικά της ομάδας Β θα πρέπει να κατατεθούν τα τεχνικά φυλλάδια ( 
prospectus ),   στην ελληνική γλώσσα (ή όπου αυτό δεν είναι εφικτό, στην αγγλική) σε μορφή 
τεύχους με αρίθμηση έτσι ώστε να παρέχουν τη δυνατότητα σχηματισμού πλήρους και 
σαφούς εικόνας των τεχνικών τους χαρακτηριστικών σύμφωνα με την μελέτη. 

 

Για όλα τα υλικά της προμήθειας συμπεριλαμβανομένου και αυτών για τα οποία υπάρχουν 
αυξημένες απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας, θα πρέπει να κατατεθεί Υπεύθυνη δήλωση 
στην οποία θα αναφέρεται το εργοστάσιο κατασκευής όλων των προσφερομένων υλικών. 

Τα ανωτέρω ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 Τα προς προμήθεια υλικά πρέπει να είναι καλής ποιότητας και απόλυτα κατάλληλα για την 
αντίστοιχη χρήση. 

 Γενικά για όλες τις ομάδες υλικών ισχύουν τα εξής: 

 Αν κατά την παραλαβή ή και την χρήση κάποιου υλικού ή εργαλείου διαπιστωθεί ότι αυτό 
είναι ακατάλληλο κατά την κρίση του κυρίου του έργου, σύμφωνα με τους κανόνες της 
τέχνης και της τεχνικής, θα αντικαθίσταται υποχρεωτικά από τον προμηθευτή με αντίστοιχο, 
κατάλληλο και αποδεκτό από τον Δήμο, χωρίς απαίτηση του προμηθευτή και ιδιαίτερη 
πληρωμή πέραν της σύμβασης. 

 Στις τιμές περιλαμβάνεται η δαπάνη μεταφοράς στον τόπο του έργου ή στο εργοτάξιο του 
Δήμου. 

 Ο Δήμος μπορεί να αναπροσαρμόζει τις ποσότητες των υλικών ανάλογα με τις υπάρχουσες 
ανάγκες. Επίσης, μπορεί να γίνει μείωση της συμβατικής δαπάνης μέχρι 20%, με τους ίδιους 
όρους και τιμές. 

 Αν ο προμηθευτής παραλείπει την υποχρέωσή του για αντικατάσταση ελαττωματικών ή 
κακής ποιότητας υλικών ή εργαλείων, ο Δήμος μπορεί να κρατήσει μέρος ή το σύνολο του 
ποσού της εγγυητικής επιστολής καλής εκτελέσεως. 

 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Η αρχική παράδοση των υλικών θα γίνει εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την 
υπογραφή της σύμβασης. 

Η προμήθεια θα συνεχίσει να  υλοποιείται τμηματικά από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 
για ένα έτος και τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους 2018.  

Η προμήθεια θα γίνεται τμηματικά με δελτία παραγγελίας του Δήμου προς τον προμηθευτή καθ’ όλη 

την διάρκεια του Έτους σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Η παραγγελία μπορεί να γίνεται 

μέσω εγγράφου, με FAX ή σε επείγουσες περιπτώσεις μέσω τηλεφώνου. 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ 
Όλα τα υλικά θα έχουν εγγύηση ενός (1) έτους. Η εγγύηση θα περιλαμβάνει την άριστη ποιότητα και 
την σωστή λειτουργία όλων των εξαρτημάτων. Σε περίπτωση που διαπιστωθείσα αδικαιολόγητη 
αστοχία των υπό προμήθεια υλικών, είτε αυτό αναφέρεται στην περίοδο «παιδικής θνησιμότητας» 
είτε σε μειωμένο χρόνο ζωής, σε ποσοστό άνω του 5%, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται στην άμεση 
αντικατάσταση όλου του συγκεκριμένου τύπου υλικού με άλλο αποδεκτό και το οποίο θα φέρει την 
σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας.  Η αντικατάσταση αυτή θα γίνει από τον προμηθευτή με δική του 
ευθύνη και δαπάνη. 
 
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Τα υπό προμήθεια υλικά θα παραδοθούν στους αποθηκευτικούς χώρους του Δήμου, που θα 
υποδείξει η υπηρεσία. Η δαπάνη μεταφοράς και εκφόρτωσης των υλικών βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον 
ανάδοχο. 
 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Η προσφορά θα είναι ανά τμήμα και θα περιλαμβάνει ανά τμήμα το σύνολο των περιγραφόμενων 
ειδών. Οι τιμές 
προσφοράς δεσμεύουν τον ανάδοχο για περίοδο τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία 
κατακύρωσης χωρίς καμία πρόσθετη αξίωση επαύξησης της τιμής σε βάρος του Δήμου ή της 
αλλαγής του προσφερόμενου προϊόντος. 
/ 
 

Ελεούσα,        /     /2018 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο   Προϊστάμενος Δ/νσης 
 

Ελεούσα,       /     / 2018 

 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Ο Προϊστάμενος Τμήματος 
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Άρθρο 1Ο  

Γενικά  

Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στη  σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας, με την 

διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού και αφορά την «προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής 

κτιρίων ηλεκτρολογικά - προμήθεια λαμπτήρων - προμήθεια υλικών συντήρησης ΦΟΠ» του  Δήμου 

Ζίτσας . 

 

α) ) Η δαπάνη για την «Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων ηλεκτρολογικά - Προμήθεια 

λαμπτήρων - Προμήθεια υλικών συντήρησης ΦΟΠ» για τις ανάγκες του Δήμου Ζίτσας, έχει 

προϋπολογισθεί στο ποσό των 55.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 

 

Άρθρο 2Ο  

Ισχύουσες διατάξεις  

Η διενέργεια του διαγωνισµού για την ανάθεση της προμήθειας, θα γίνει σύµφωνα µε τις παρακάτω 

νοµοθετικές διατάξεις, όπως αυτές έχουν διαµορφωθεί και ισχύουν σήµερα, καθώς και από όσες 

σχετικές διατάξεις δεν αναφέρονται ρητά παρακάτω αλλά έχουν εφαρµογή και ισχύουν: 

1) Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’144) (άρθρο 103 παρ.2γ, άρθρο 209 παρ.2 και άρθρο 273) «Κύρωση του 
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.3536/07 (άρθρο 22) «Ειδικές 
ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης» και τον Ν.3731/2008 (άρθρο 20 παρ. 13) 
«Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών», και όπως ερμηνεύτηκε µε την υπ. αριθµ. 2/11-01-2007 εγκύκλιο του 
ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. 

2) Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

3) Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α’/08.08.2016) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” 

                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ:  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ :  ΖΙΤΣΑΣ 
Δ/ΝΣΗ:   ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ &  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ : Η/Μ ΈΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

 

Προμήθεια Υλικών Συντήρησης και επισκευής 
κτιρίων ηλεκτρολογικά - προμήθεια 
Λαμπτήρων - Προμήθεια υλικών συντήρησης 
ΦΟΠ» του Δήμου. 
Προϋπολογισμού:  55.000,00 ευρώ 
Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
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4) Το Ν.3861 /2010 (ΦΕΚ 112 A’ /13.07.2010) « Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών , διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο -
Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 

5) Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/9-3-1999) «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 
άλλες διατάξεις. 

6) Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α729-5-2013) “Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 
άλλες διατάξεις”. 

7) Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α'/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

Άρθρο 3ο 

Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας πλην της συμβάσεως κατά σειρά ισχύος είναι:   

1. Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού  

2. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 

3. Ο Προϋπολογισμός  

4. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων της προμήθειας των υλικών 
5. Η τεχνική περιγραφή 
6. Η οικονομική προσφορά του αναδόχου 
7. Τα τεχνικά στοιχεία που θα δοθούν µε την προσφορά από τον ανάδοχο. 

 
Άρθρο 4ο 

Σταθερότητα τιμών 

Η προσφερόμενη τιμή σε ευρώ που περιλαμβάνεται στην προσφορά του προμηθευτή είναι σταθερή και 

αμετάβλητη, ισχύει για όλη τη διάρκεια της προμήθειας και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε 

αναθεώρηση. 

 

Άρθρο 5ο 

Προϋπολογισμός Χρηματοδότηση προμήθειας. 

1. Η δαπάνη της προμήθειας καλύπτεται από ιδίους πόρους του Δήμου, περιλαμβάνεται στον 
προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018 και στους K.A. 10-6661.001, K.A. 20-6662.011, K.A. 20-
6662.012, συνολικού πόσου 55.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

2. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει τον προϋπολογισμό της προμήθειας μέχρι 20%  της 
συμβατικής δαπάνης ανάλογα με τις ανάγκες του και μετά από έγγραφη γνωστοποίηση στον 
ανάδοχο. 

3. Επίσης μπορεί να γίνει διαφοροποίηση των υλικών σε ποσοστό 20%, ανάλογα με ενδεχόμενες 
άλλες ανάγκες που θα προκύψουν στον Δήμο και που δεν μπορούν να προβλεφθούν, πάντα στο 
ύψος του προϋπολογισμού και της σύμβασης. 

 

 

Άρθρο 6ο  

Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού & χρόνος υποβολής προσφορών 

1. Η προμήθεια θα γίνει από το ελεύθερο εμπόριο με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού 

με κλειστές σφραγισμένες προσφορές και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 και με το 

Νόμο 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) όπως αυτά τροποποιήθηκαν και 
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συμπληρώθηκαν μέχρι σήμερα, καθώς και με τις σχετικές αυτών εγκυκλίους, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, 

σύμφωνα με την «Διακήρυξη διαγωνισμού» που θα συνταχθεί, βάσει των σχετικών διατάξεων. 

2. Η ημερομηνία υποβολής προσφοράς θα ανακοινωθεί με την περίληψη της διακήρυξης του 

διαγωνισμού που θα ανακοινωθεί σύμφωνα με το νόμο. 

 

 

Άρθρο 7ο  

Ανάθεση προμήθειας 

Για την κατακύρωση του διαγωνισμού και την ανάθεση της προμήθειας, θα αποφασίσει η Οικονομική 
επιτροπή, μετά από εισήγηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού προμήθειας  του Δήμου 
Ζίτσας. 

Άρθρο 8ο  

Εγγυήσεις – ρήτρες 

1. Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής που θα αναλογεί στο 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, πλην 

Φ.Π.Α, δηλαδή ομάδα Α: 218,90€    και ομάδα Β: 668,20€  €  

2. Πριν από την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος, στον οποίο έγινε η κατακύρωση και ανάθεση 
της προμήθειας, οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού της 
μελέτης αφαιρούμενης τυχόν έκπτωσης χωρίς ΦΠΑ. σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/16. Η 
διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται σε ένα μήνα επιπλέον του χρόνου της 
προμήθειας. 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης εκδίδονται  από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν 
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ 
και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από 
το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο 
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που 
λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 
οικονομικό φορέα. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως κι η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα 
στοιχεία:  

α) την ημερομηνία έκδοσης, 
 β) τον εκδότη, 
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται  
 δ) τον αριθμό της εγγύησης,  
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση, 
 ζ) τους όρους ότι: 
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και της διζήσεως, και 
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήμου, 

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
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και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά 
ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται και 
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης.. 

 

4. Ο χρόνος εγγύησης του προς προμήθεια υλικού δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δύο έτων. 
Κάθε βλάβη που παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό διάστημα αυτό οφειλόμενη σε κακή ποιότητα 
ή κατασκευή, πρέπει να επανορθώνεται από τον ανάδοχο μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές 
ημέρες από την ειδοποίηση του Δήμου προς αυτόν.  

5. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική 
και ποιοτική παραλαβή όλων των υλικών, σε χρονική διάρκεια μέχρι και την απορρόφηση όλης 
της προϋπολογισθείσας ποσότητας. 

6. Αν το υλικό φορτωθεί, παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και 
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που πιθανώς  χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209 
του Ν. 4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 
παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

7. 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. 

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

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

10. Ο Ανάδοχος μετά την πάροδο ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας παραδόσεως των 
υλικών, δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος από την αναθέτουσα αρχή. 
Σε περίπτωση ανάγκης παράτασης ή μετάθεσης του συμβατικού χρόνου εφαρμόζονται τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/16. 
 

Άρθρο 9ο  

Σύμβαση 

Στον μειοδότη που έγινε η κατακύρωση του διαγωνισμού, αποστέλλεται σχετική πρόσκληση. Με την 
πρόσκληση αυτή η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί 
έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ηµερών από την κοινοποίηση 
σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και 
την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η απόφαση έγκρισης-κατακύρωσης του 
αποτελέσματος κοινοποιείται σε όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισµό. 
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει µέσα σε αυτές τις προθεσμίες για την υπογραφή της σύµβασης ή αν δεν 
προσκοµίσει την απαιτούμενη εγγύηση, εφαρμόζονται γι’ αυτόν οι προβλεπόµενες από το άρθρο 105 
παρ.5 του Ν.4412/16 κυρώσεις, εκτός εάν αυτό συνέβη µε ευθύνη του ∆ήµου ή συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας. 
Στη σύµβαση αναφέρονται και προσαρτώνται ως αναπόσπαστα συμβατικά στοιχεία τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 3 της παρούσας. 
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Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία και µε τα τεύχη που 
τυχόν την συνοδεύουν. 
Η σύµβαση καταρτίζεται από την αρµόδια Υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα µέρη. 
Τίθεται σε ισχύ µε την υπογραφή του συμφωνητικού, που πρωτοκολλείται αυθημερόν στο γενικό 
πρωτόκολλο του ∆ήµου. 
 
Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, των τευχών που την 
συνοδεύουν, την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από το Δήμο, καθώς και τις τυχόν 
τροποποιήσεις όρων που έγιναν αποδεκτές και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπογράφεται από τα 
συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: 
 

 Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης  

 Τα συμβαλλόμενα μέρη καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους. 

 Τα προς προμήθεια είδη  

 Τη συμφωνηθείσα τιμή 

 Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των ειδών  

 Τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών  

 Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες. 

 Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών 

 Τον τρόπο πληρωμής και αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται 
αναπροσαρμογή 

 Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας 
 
Η σύμβαση υπογράφεται για τον Δήμο από τον Δήμαρχο. Το αντικείμενο της σύμβασης θα παραμείνει 
αναλλοίωτο κατά την εκτέλεσή της. Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από 
συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση των 
αρμόδιων οργάνων αξιολόγησης. 
 
Η σύμβαση τροποποιείται σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν.4412/16 ύστερα από σύμφωνη γνώμη της 
αναθέτουσας αρχής. 
 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

Παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα. Παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που 

παραδόθηκε.  

Γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος. 

Εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις. 

Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα υλικά που θα προμηθεύσει θα 

ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και της 

προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους άριστης ποιότητας κατασκευής και κατάλληλα από κάθε 

πλευρά για τη χρήση την οποία προορίζονται. 

Ο Δήμος Ζίτσας διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται 

οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση του Δήμου ανταλλακτικό- εξάρτημα κ.λ.π. το οποίο παρουσιάζει 

σοβαρές αποκλείσεις από τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) 

ημερών. 

Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή του ακατάλληλου ανταλλακτικού - εξαρτήματος  ή τμήματος 

αυτού και αποστολής του νέου είδους σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον 

προμηθευτή. 
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Άρθρο 10ο 

Χρόνος παράδοσης προμήθειας. 

Η προμήθεια αφορά ηλεκτρολογικό υλικό - λαμπτήρες,  για το έτος 2018 και ως μέγιστος χρόνος για την 

εκτέλεση της προμήθειας καθορίζεται  σε ένα έτος  (1) και τουλάχιστον μέχρι  31-12-2018.  

Παράταση της προθεσµίας παράδοσης δίδεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µετά από 
αιτιολογηµένη αίτηση του αναδόχου και εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, σύµφωνα µε το άρθρο 206 
του Ν4412/16. 
Οι τιµές ισχύουν έως τη λήξη της σύµβασης και δεν επιδέχονται ουδεµία προσαύξηση ή αναπροσαρμογή 
κατά την διάρκειά της. 
 

Άρθρο 11ο  

Παραλαβή υλικών 

1. Η παραλαβή των υλικών της προμήθειας γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του 
άρθρου 221 του Ν.4412/16. 

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και 
καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με 
μακροσκοπική εξέταση, με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση), με πρακτική 
δοκιμασία, με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται ή και με οποιονδήποτε 
άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο.  

3. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής της προμήθειας  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. 
Ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου θα γίνεται παραγγελία και ο προμηθευτής είναι  υποχρεωμένος 
μέσα σε 48 ώρες να έχει διαθέσιμο προς προμήθεια, το ζητούμενο υλικό. Η παράδοση θα γίνεται 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
 
 
Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά που ορίζει μεγαλύτερο 

χρόνο παράδοσης θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία η προθεσμία 

παράδοσης παρατείνεται για χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του Δήμου, ή από ανωτέρα βία 

κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή. 

Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας, πέραν της προαναφερθείσης 

προθεσμίας, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με συνέπεια 

ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ του Δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

Α ρ θ ρ ο 12ο 
Πλημμελής κατασκευή 

Αν τα υλικά δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης, δε συμφωνούν με τις προδιαγραφές της μελέτης ή 
εμφανίζουν κάποιο ελάττωμα, ο ανάδοχος υποχρεούται άμεσα να τα αντικαταστήσει, χωρίς άλλες 
διατυπώσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και όρους των συμβατικών στοιχείων της παρούσας 
προμήθειας. 

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή 
παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη του παραλαμβανόμενου είδους ή την 
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αντικατάσταση κατασκευαστικών ή των λειτουργικών ανωμαλιών αυτού. Εφόσον ο ανάδοχος δεν 
συμμορφωθεί με τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος 
δικαιούται να προβεί στη τακτοποίηση αυτών σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον 
προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο. 
Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου. 

 

Άρθρο 13ο  
Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές - Τεχνικά στοιχεία προσφοράς. 
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, «προσπέκτους» και ότι είναι 
απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να είναι σύμφωνα με 
τις τεχνικές προδιαγραφές. Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με 
τις τεχνικές προδιαγραφές ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται και δεν γίνονται δεκτές. Επίσης 
απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνικά στοιχεία. Σε περίπτωση που κάποιο από τα υπό 
προμήθεια υλικά του διαγωνισμού δεν παράγεται πλέον ή δεν υπάρχει σαν απόθεμα στην αγορά 
ανάλογα με την κρίση της επιτροπής, ο διαγωνιζόμενος μπορεί, και μόνο σε αυτή την περίπτωση, να 
προτείνει αντίστοιχο υλικό που να πληρεί τις προδιαγραφές της μελέτης ή ακόμα και να τις 
υπερκαλύπτει. 
 
Άρθρο 14ο  
Ρήτρες 
Σε περιπτώσεις που αποδεδειγµένα παρατηρείται µη ικανοποιητική ανταπόκριση του αναδόχου στις 
συµβατικές του υποχρεώσεις εκτός από το δικαίωµα του ∆ήµου να τον κηρύξει έκπτωτο, επιβάλλονται σε 
βάρος του και χρηµατικές κυρώσεις. 
Επιβάλλετε ποινική ρήτρα ποσοστού δύο τοις χιλίοις (2‰) στο συνολικό προϋπολογισµό της κατηγορίας 
που ανήκει η προμήθεια  για κάθε µέρα καθυστέρησης, µπορεί να επιβάλλεται όταν δεν καλύπτονται µία 
ή περισσότερες από τις παρακάτω απαιτήσεις: 
- Ελαττωµατικό υλικό 
- Καθυστέρηση ανταπόκρισης σε αίτηµα προµήθειας 
Με εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας συνοδευόµενη από επίσηµη αλληλογραφία µε τον ανάδοχο, από 
όπου θα προκύπτει η αθέτηση των παραπάνω απαιτήσεων, η ανωτέρω πρόσθετη ρήτρα θα επιβάλλεται 
στον "Ανάδοχο" κατόπιν ανέκκλητης απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και θα παρακρατείται από 
τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου. 
 
Άρθρο 15ο  

Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή της αξίας των ειδών της παρούσης θα γίνεται τμηματικά, με 100% εξόφληση της αξίας των 
ειδών που παραδόθηκαν στον Δήμο- μετά από σχετική παραγγελία- εντός τριάντα  (30) ημερών, μετά την 
παράδοση αυτών. 

Οι πάσης φύσεως φόροι, δασµοί, τέλη, κρατήσεις και εισφορές υπέρ του ∆ηµοσίου, ∆ήµων και 
Κοινοτήτων ή τρίτων, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ισχύουσα κατά τις κείµενες διατάξεις την ηµέρα του 
διαγωνισμού βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ∆ήµο. 

Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος της προµήθειας βαρύνεται µε τις 
δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικής.  

Η πληρωµή της αξίας των υλικών θα γίνεται από τον ∆ήµο σε ΕΥΡΩ, τµηµατικά, µε την έκδοση των 
αντιστοίχων χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής στο όνοµα του δικαιούχου, σύµφωνα µε το άρθρο 200 
του Ν4412/16 και σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία "περί οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού 
των δήµων και κοινοτήτων" σε ότι αφορά στην έκδοση του τιµολογίου και την υποβολή των απαραίτητων 
δικαιολογητικών πληρωµής στο λογιστήριο του ∆ήµου. 

Άρθρο 16ο  

Φόροι, τέλη, κρατήσεις  
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Ατυχήματα, ζημιές, κρατήσεις, φόροι, τέλη, έξοδα δημοσιεύσεως, βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και μόνον 
αυτόν, χωρίς καμία ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου.  

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή 
από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων 
και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
γ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην 
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού 
δ) η δαπάνη των δημοσιεύσεων του διαγωνισμού ή τυχόν επαναλήψεών του (γνωμοδότηση Δ' Τμήματος 
Ν.Σ.Κ. 204/2010 - Ν.3801/2009, άρθρο 46, ΦΕΚ 163 Α'- Ν.3548/2007, άρθρο 4, ΦΕΚ 68 Α'), καθώς και 
κάθε άλλη νόμιμη κράτηση.  
 
Άρθρο    17ο   
Ενημέρωση του αναδόχου 

    Ο ανάδοχος θεωρείται ότι ρητά, έχει ενημερωθεί για την μελέτη της προμήθειας και  έχει  εξετάσει τις 
καθορισμένες απαιτήσεις και τους παρόντες όρους.  Απαγορεύεται επίσης οποιαδήποτε αξίωση από τον 
ανάδοχο για πρόσθετη πληρωμή ή χρονική παράταση που θα οφείλεται σε παρερμηνεία οποιουδήποτε 
θέματος αναφερομένου στον τρόπο παράδοσης, τις καθορισμένες απαιτήσεις ή τους όρους της 
διακήρυξης. 

Άρθρο    18ο     
Τροποποιήσεις-προσθήκες 

    Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί αν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν εγγράφως προς 
τούτο. 

    Ο Δήμος μπορεί οποτεδήποτε μέσα στα όρια της σύμβασης να ζητήσει από τον ανάδοχο να 
αναθεωρήσει το χρονοδιάγραμμα ή να επιχειρήσει οποιαδήποτε τροποποίηση  που αφορά την 
προμήθεια των υλικών. 

Άρθρο 19ο 
Παράταση χρόνου παράδοσης 

Παράταση, δίδεται  έπειτα από αίτηση του αναδόχου και έκδοση σχετικής απόφασης του φορέα, του 
συμβατικού χρόνου υλοποίησης της προμήθειας ,στην περίπτωση ύπαρξης σοβαρότατων λόγων που 
συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης υλοποίησης του, ή στην περίπτωση που συντρέχουν 
λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία, και είναι δυνατή χωρίς την επιβολή κυρώσεων.  

Άρθρο 20ο 
Οριστική παραλαβή  

Η οριστική παραλαβή της προμήθειας  θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής προμηθειών του 
Δήμου, παρουσία του αναδόχου.  

Αν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής 
μπορεί να προτείνει απόρριψη των υλικών ή να ζητήσει από τον ανάδοχο την αντικατάστασή τους με 
άλλα υλικά που πληρούν τους όρους της σύμβασης και της προσφοράς, χωρίς άλλες διατυπώσεις. 



Μελέτη προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τον Δήμο Ζίτσας  

Δήμος Ζίτσας  Προμήθεια Λαμπτήρων  - Ηλεκτρολογικού υλικού   20 

Εάν δεν είναι δυνατή η παραπάνω αντικατάσταση οι εγγυήσεις του αναδόχου θα εκπέσουν υπέρ του 
Δήμου και ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

ΑΡΘΡΟ 21Ο  

Υποχρεώσεις αναδόχου 

• Ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το 

εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α' του Ν4412/16. Η τήρηση των 

εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των 

∆ηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της 

ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους (άρθρο 18 παρ.2 και άρθρο 53 παρ.2 του Ν.4412/16). 

• Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία µε την αρμόδια  Υπηρεσία, µε τον 

προσφορότερο  δυνατό τρόπο για την ενηµέρωσή του, καθώς και για την άµεση λήψη απ’ αυτήν 

σχετικών οδηγιών. 

• Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έµµισθο προσωπικό του αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας 

αµοίβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. 

• Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζηµιές προς τρίτους τις οποίες μπορεί να προξενήσει κατά 

τις εργασίες του µε την υπαιτιότητα του. Θα πρέπει για τον λόγο αυτό, µετά την υπογραφή της σύµβασης 

να είναι ασφαλισµένος προς τρίτους και να καλύπτεται για την αστική Ευθύνη για ζηµιές που τυχόν 

προκαλέσει κατά την εκτέλεση εργασιών που αφορούν το αντικείµενο της σύµβασης. 

• Ο ανάδοχος ευθύνεται σε όλη την διάρκεια της ισχύος της σύµβασης που θα υπογραφεί, για την πιστή 

τήρηση και εφαρµογή των ισχυουσών διατάξεων του Νόµου και είναι υπεύθυνος έναντι Αστυνοµικής ή 

άλλης αρχής (συµπεριλαµβανοµένης της υποχρέωσης να ειδοποιεί εφόσον απαιτείται τις οικίες Αρχές, 

Αστυνοµικές κλπ). 

• Όλες οι εργασίες θα γίνονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις ευρωπαϊκές και εθνικές οδηγίες και 

προδιαγραφές και θα πρέπει µε πλήρη και αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, να λαµβάνονται όλα τα 

απαραίτητα µέτρα ασφαλείας. 

• Ο ανάδοχος σε περίπτωση ατυχήµατος που θα προξενηθεί µε οποιοδήποτε τρόπο και θα οφείλεται σε 

πράξη ή παράλειψη του ίδιου είτε του προσωπικού του είτε οποιουδήποτε τρίτου που συνεργάζεται, 

ευθύνεται απόλυτα και αποκλειστικά και υποχρεώνεται να αποζηµιώσει τον ή τους παθόντες για κάθε 

βλάβη σωµατική ή άλλη που θα προξενηθεί από ατύχηµα. 

• Σε κάθε περίπτωση ισχύουν και οι υποχρεώσεις του αναδόχου, που αναφέρονται στα άρθρα του 

συνόλου της µελέτης της Υπηρεσίας και στο αντίστοιχα άρθρα της ∆ιακήρυξης 

 

ΑΡΘΡΟ 22Ο  

Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου  

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

κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα 

από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016, 

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 του Ν. 4412/2016. 

2. Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη σύµβαση όταν: 
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α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη 

του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

3. Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή υπογραφή 

σύµβασης, επιβάλλονται, µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του 

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

αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά περίπτωση. 

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 νόµου κατά 

τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 23ο 

Επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών ως προς το κύρος, την ερµηνεία και την εκτέλεση της 

σύµβασης αυτής και τις αξιώσεις που γεννώνται από αυτήν θα επιλύεται από τα αρµόδια δικαστήρια της 

έδρας του ∆ήµου Ιωαννίνων βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας. 
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