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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ                                                     ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ 

ΝΟΜΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΘΑ                                                         Φ70146ΜΓ3Θ-4ΤΜ 

ΔΗΜΟ ΑΜΗ                                                                         άκε, 27/11/2020 

ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΧΝ                                               Αξ. Πξση: 8424 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΘΧΝ 

ΔΝΗ: Θ. ΜΕΣΑΞΑ 27, ΑΜΗ, ηθ 28080                 

ΣΗΛ: 26740-22640 

ΠΛΗΡ: ΓΕΡΑΘΜΟ Κ. ΑΝΣΧΝΑΣΟ 

 
                                                                                                    

 

ΑΠΟΦΑΗ ΔΗΜΑΡΥΟΤ 289/2020 

 

Θέκα :  ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΧΗ ΕΝΔΘΑΦΕΡΟΝΣΟ 

                                                   (κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ηνπ Δεκάξρνπ) 

 

 

Ο Δήκαξρνο άκεο έρνληαο ππόςε: 

 

1. Σιρ διαηάξειρ ηος Ν.3852/2010 (Νόμορ Καλλικπάηη). 

2. Σιρ διαηάξειρ ηος Ν. 4412/2016. 

3. Σo  άπθπο 209 ηος Ν. 3463/2006. 

4. Σο Π.Δ.80/2016. 

5. Σο γεγονόρ όηι η ζςγκεκπιμένη ςπό διενέπγεια δαπάνη έσει αναληθθεί νόμιμα 

ζηον κυδικό πποϋπολογιζμού 20/6662.03 

6. Σο αίηημα-μελέηη 38/2020  για ηη ζςγκεκπιμένη ππομήθεια από ηη Δνζη Σεσνικών 

Τπηπεζιών πος πποηγήθηκε. 

7. Σο ππυηογενέρ αίηημα ηος ΚΗΔΜΗ πος έσει πποηγηθεί. 

8. Σο εγκεκπιμένο αίηημα ηος ΚΗΔΜΗ πος έσει πποηγηθεί. 

 

 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ 

 

A. Σε δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ηνπ Δεκάξρνπ γηα «ΣΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΤ 

ΥΩΡΟΤ ΔΕ ΕΡΤΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΜΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ (20/6662.03) έηοςρ 2020». 

 

B. Αλαθνηλώλεη ηε δηελέξγεηα Εθδήισζεο Ελδηαθέξνληνο κε θαηάζεζε έγγξαθσλ 

πξνζθνξώλ θαη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο 

άπνςεο πξνζθνξά βάζε ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή), σο θάησζη: 
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1. ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

Η παξνχζα ηερληθή έθζεζε ζπληάζζεηαη θαηφπηλ πξνθνξηθήο εληνιήο ηνπ 
Δεκάξρνπ θαη αλαθέξεηαη ζηελ πξνκήζεηα ιακπηήξσλ θαη ινηπψλ εηδψλ 
ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ Φ.Ο.Π. θαη ησλ δηθηχσλ δεκνηηθνχ 
θσηηζκνχ, έηοςρ 2020 για ηελ δεκνηηθή ελφηεηα Εξχζζνπ  Δήκνπ άκεο. 
πγθεθξηκέλα, ζα γίλεη ε πξνκήζεηα ησλ απαξαίηεησλ ειεθηξνινγηθψλ πιηθψλ, φπσο 
ιακπηήξσλ νηθνλνκηθνχ θσηηζκνχ , αηκψλ λαηξίνπ ,  αινγφλνπ , θαισδίσλ 
δηαθφξσλ δηαηνκψλ , θσηνθπηηάξσλ , ρξνλνδηαθνπηψλ , ληνπί, , γηα ηελ Δεκνηηθή 
Ελφηεηα Εξχζζνπ ηνπ Δήκνπ άκεο, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο θαη ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο. Η παξνχζα κειέηε 
έρεη πξνυπνινγηζζεί ζηο ποζό ηων 11.426,60 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
αλαινγνχληνο Φ.Π.Α.)  

Σα ςλικά θα παπαγγέλλονηαι εθόζον απαιηούνηαι, καηόπιν ενηολήρ ηηρ 
απμόδιαρ Τπηπεζίαρ ζηιρ αποθήκερ ηος δήμος άμηρ και ζύμθωνα με ηιρ 
ενηολέρ ηηρ ςπηπεζίαρ, η δε ποζόηηηα πος αναθέπεηαι ζηον πποϋπολογιζμό 
είναι ενδεικηική. 

 
 Η πξνκήζεηα βαξχλεη ηνλ ΚΑ. 20.6662.03 εγγεγξακκέλνπ χςνπο 20.000,00 επξψ. 
 

 

 

 

2. ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Σα παξαθάησ πεξηγξαθφκελα είδε ιακπηήξσλ θαη ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ ζα 

πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα θαη ακεηαρείξηζηα, αξίζηεο πνηφηεηαο, ρσξίο βιάβεο θαη 

ειαηηψκαηα, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ, λα πξνέξρνληαη απφ αλαγλσξηζκέλν νίθν θαηαζθεπήο θαη λα είλαη 

ζχκθσλα κε ηηο εζληθέο (πξφηππα ΕΛΟΣ HD384, ΚΕΗΕ, ΣΟΣΕΕ) θαη ηηο επξσπατθέο 

(DIN, IEC, VDE, CEN, BSI θιπ.) πξνδηαγξαθέο. Σα πιηθά ζα έρνπλ πεξάζεη απφ 

εξγαζηεξηαθνχο ειέγρνπο, δνθηκέο, κεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα πηζηνπνηείηαη ε 

πνηφηεηα θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Σα φκνηα πιηθά ζα πξνέξρνληαη απφ 

ηνλ ίδην παξαγσγφ θαη πξνκεζεπηή. Όια ηα πξνζθνκηδφκελα πιηθά ζα  θέξνπλ 

θαηάιιειε ζήκαλζε, φπνπ ζα αλαθέξεηαη ε εκπνξηθή νλνκαζία ηνπο, ν 

θαηαζθεπαζηήο ηνπο, ν ρξφλνο παξαγσγήο ηνπο, ν ρξφλνο δσήο ηνπο, ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά 

πξφηππα θαη θαλνληζκνχο πνπ ηα θαζνξίδνπλ. 
 

Πίνακαρ 1: Σεσνικών Πποδιαγπαθών 

Α/Α ΕΙΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 
Λακπηήξαο LED θσηηζκνχ > ή +  15W 
Ε27 θσηεηλή Ρνή >1450 lm Ελεξγεηαθή 
θιάζε Α 

Λακπηήξαο LED κε πξηζκαηηθφ θάιπκκα, θαηάιιεινο γηα 
εμσηεξηθνχο ρψξνπο, ηζρχνο > ή =15W, κε θάιπθα Ε27, , 
θσηεηλήο ξνήο ηνπιάρηζηνλ > 1450 lumen, θιάζε 
εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο Α, ηάζε ιεηηνπξγίαο κηθξφηεξε ησλ 
170 v θαη κεγαιχηεξε ησλ 260 volt, ρξφλνπ δσήο ιακπηήξα 
ηνπιάρηζηνλ 40.000 ψξεο , IP 65 

2 
Λακπηήξαο LED θσηηζκνχ E 27 θσηεηλή 
Ρνή >9000  lm Ελεξγεηαθή θιάζε Α 

Λακπηήξαο LED κε πξηζκαηηθφ θάιπκκα, θαηάιιεινο γηα 
εμσηεξηθνχο ρψξνπο, , κε θάιπθα Ε27, , θσηεηλήο ξνήο 
ηνπιάρηζηνλ > 9000 lumen, θιάζε εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 
Α, ηάζε ιεηηνπξγίαο κεηαμχ  ησλ 170 v θαη  ησλ 260 volt, 
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ρξφλνπ δσήο ιακπηήξα ηνπιάρηζηνλ 40.000 ψξεο , IP 65 

3 Μεηαηξνπέαο ληνπί απφ Ε40 ζε Ε27 Καηάιιεινο γηα ληνπί δεκνηηθνχ θσηηζκνχ 

4 Φσηνθχηηαξα (λχθηα-εκέξα) 
Φσηνειεθηξηθφ θχηηαξν γηα απηφκαηε αθή θαη ζβέζε 
ειεθηξηθνχ θσηηζκνχ 

5 Υξνλνδηαθφπηεο κε (εθεδξεία 72h) 
Υξνλνδηαθφπηεο δηθηχνπ ειεθηξνθσηηζκνχ κε σξνινγηαθφ 
κεραληζκφ γηα αθή θαη ζβέζε ειεθηξηθνχ θσηηζκνχ. 

 

 

 

 

3. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

(TEM.) 
ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ 

(€) 
ΤΝΟΛΑ 

1 

Λακπηήξαο LED θσηηζκνχ  >ή = 15W 
Ε27 θσηεηλή Ρνή >1450 lm Ελεξγεηαθή 
θιάζε Α , φπσο αλαθέξεηαη ζηελ 
ηερληθή πεξηγξαθή 

1500 2,50 3.750,00 

2 

Λακπηήξαο LED κε πξηζκαηηθφ 
θάιπκκα, θαηάιιεινο γηα εμσηεξηθνχο 
ρψξνπο, , κε θάιπθα Ε27, , θσηεηλήο 
ξνήο ηνπιάρηζηνλ > 9000 lumen, θιάζε 
εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο Α, φπσο 
αλαθέξεηαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή  

250 20,00 5.000,00 

3 Μεηαηξνπέαο ληνπη Ε40 ζε Ε27 100 2,00 200,00 

4 
Φσηνθχηηαξα (λχθηα-εκέξα) 
φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ηερληθή 
πεξηγξαθή 

5 20,00 100,00 

5 
Υξνλνδηαθφπηεο κε (εθεδξεία 72h) 
φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ηερληθή 
πεξηγξαθή 

5 33,00 165,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 
 

9.215,00 

ΦΠΑ 24% 
 

2.211,60 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 
 

11.426,60 

 

 

4. ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ 

ΆΡΘΡΟ 1ο – Ανηικείμενο Ππομήθειαρ 
Η ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ιακπηήξσλ θαη ειεθηξνινγηθνχ 
πιηθνχ  θνηλφρξεζηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ δήκνηηθήο ελφηεηνο Εξχζζνπ δήκνπ άκεο 
 
ΆΡΘΡΟ 2ο – Ιζσύοςζερ διαηάξειρ 

● ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8.8.2016) «Δημόζιες Σσμβάζεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεζιών (προζαρμογή ζηις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ) 

● ηνπ Ν. 3463/2006 «Κψδηθαο Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΕΚ 114Α΄/30-6-2006) 
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● ηνπ Ν. 3852/2010/ ΦΕΚ Α’ 87 «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» 

● Ν. 4270/2014: «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 
(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΕΕ)-δεκφζην ινγηζηηθφ» (ΦΕΚ 143 
α’ 2014) 

 
ΆΡΘΡΟ 3ο – ςμβαηικά ηοισεία 
ηνηρεία ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα πξνζαξηεζνχλ ζε απηή θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 
• Η ππνγξαθείζα ζχκβαζε. 
• Η Σερληθή Πεξηγξαθή 
• Η πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 
• Ο Ελδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 
• Η Οηθνλνκηθή πξνζθνξά 
 
ΆΡΘΡΟ 4ο –Σπόπορ ανάθεζηρ ηηρ ππομήθειαρ 
Τον τρόπο ανάθεςησ θα τον ορίςει η Αρμόδια Υπηρεςία που είναι η οικονομική 
επιτροπή ςφμφωνα με την παρ. 19 άρθρο 5 του Ν. 4623/2019 
ΆΡΘΡΟ 5ο –Δαπάνη Δημοζίεςζηρ 
Δελ πξνβιέπνληαη δαπάλεο δεκνζίεπζεο πνπ λα βαξχλνπλ ην αλάδνρν θαζψο ε 
πξνκήζεηα  δελ δηελεξγείηαη κε δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο. 
 
ΆΡΘΡΟ 6ο – Σιμέρ Πποζθοπών 
ηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο ζα ελζσκαηψλεηαη ε κεηαθνξά θαη παξάδνζε ησλ πιηθψλ 
ζηελ απνζήθε ηνπ Δήκνπ άκεο , ν έιεγρνο ησλ πιηθψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ζε φιε 
ηε δηάξθεηα ηεο πξνκήζεηαο θαη θάζε δαπάλε γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ πιηθνχ  βαξχλεη  
ηνλ αλάδνρν. Οπνηαδήπνηε πξνζθνξά νηθνλνκηθνχ θνξέα κπνξεί λα γίλεη είηε  ζε 
έλα είδνο ή ζην ζχλνιν ησλ εηδψλ , φκσο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ε ηηκή ηνπ θάζε 
είδνπο λα είλαη ίζε ή ρακειφηεξε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ . Σηκή πςειφηεξε ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ απνξξίπηεηαη . 

 
ΆΡΘΡΟ 7ο – ςμθωνία με ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ / Σεσνικά ζηοισεία 
πποζθοπάρ 
Σν πξνζθεξφκελν είδνο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 
ηεο παξνχζαο κειέηεο. Η γλσκνδνηηθή επηηξνπή πξνκεζεηψλ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 
δεηήζεη ηηο απαηηνχκελεο δηεπθξηλίζεηο θαη ηελ επίδεημε ιεηηνπξγίαο ηνπ 
πξνζθεξφκελνπ πιηθνχ γηα ηελ θαιχηεξε αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ. 
 
ΆΡΘΡΟ 8ο – Πεπιεσόμενο ύμβαζηρ 
Η ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία θαη ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν 
ζπκβαιιφκελα κέξε. 
Η ζχκβαζε ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο Σερληθήο Έθζεζεο, ηεο πγγξαθήο 
Τπνρξεψζεσλ θαη ηεο πξνζθνξάο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα πνπ έγηλε απνδεθηή θαη 
πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 

 Tηο δηαηάμεηο εθηέιεζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο. 

 Σηο απνθάζεηο ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ πνπ δηελέξγεζαλ ηηο δηαδηθαζίεο 

 Σνλ ηφπν θαη ηνλ ρξφλν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

 Σα ζπκβαιιφκελα κέξε, θαζψο θαη ηα πξφζσπα πνπ δεζκεχνπλ ηνπο 
ζπκβαιιφκελνπο.  

 Tηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ λνκνζεζία ηππηθέο δηαδηθαζίεο θαη δηαηππψζεηο. 

 Σα πξνβιεπφκελα ηεο παξ. 1. Σνπ άξζξνπ 130 ηνπ Ν. 4412/2016   

 Tα πξνο πξνκήζεηα πιηθά θαη ηελ πνζφηεηα.  

 Tελ ζπκθσλεζείζα ηηκή.  

 Tνλ ηφπν, ηνλ ηξφπν θαη ηνλ ρξφλν παξάδνζεο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ.  

 Tνλ ηξφπν πιεξσκήο.  
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 Κάζε άιιε δηαηχπσζε πνπ απνηειεί φξν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη 
εκπεξηέρεηαη ζηελ παξνχζα ΓΤ.  

 
Η ζχκβαζε ππνγξάθεηαη γηα ην Δήκν άκεο απφ ηνλ Δήκαξρν.  
Η ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κφλνλ εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ 
άξζξνπ 132 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη έπεηηα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ 
(άξζξν 201). ε θάζε πεξίπησζε, ιφγνη αλσηέξαο βίαο πνπ αλάγνληαη ζε έθηαθηα 
θαηλφκελα πνπ δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή/θαη ηνλ 
αλάδνρν (φπσο π.ρ. έληνληα θαηξηθά θαηλφκελα, θπζηθέο θαηαζηξνθέο, θιπ) 
κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αηηία ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο σο πξνο ην ρξφλν 
εθηέιεζήο ηεο θαη εθφζνλ ηα έθηαθηα απηά θαηλφκελα ζηεξνχλ απφ ηνλ αλάδνρν ηελ 
ηθαλφηεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. Οη πξνζεζκίεο πνπ ζπληξέρνπλ ζηηο 
πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο νξίδνληαη ζην άξζξν 204. 
 
ΆΡΘΡΟ 9ο – Σπόπορ εκηέλεζηρ- ηόπορ και σπόνορ παπάδοζηρ/Ποινικέρ πήηπερ 
1. Η κεηαθνξά θαη παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλνπλ κε δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή.  
2. Η παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλεη άπαμ ή ηκεκαηηθά αλάινγα ηεο αλάγθεο ηεο 
ππεξεζίαο  θαη απηά εθφζνλ απαηηεζνχλ. ηελ πεξίπησζε ηεο ηκεκαηηθήο 
παξάδνζεο ε πνζφηεηα ησλ ππφ παξάδνζε εηδψλ ζα γίλεηαη εληφο 48ψξνπ ( 
εμαηξνπκέλνπ ηνπ αβαηνθχξηαθνπ )  απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε κέζσ ηνπ 
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ( email ) . 
3. ηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο ζπλεπεία ιφγσλ 
αλσηέξαο βίαο ή άιισλ ηδηαηηέξσο ζνβαξψλ ιφγσλ πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο 
αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ, δελ επηβάιινληαη 
θπξψζεηο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, 
επηβάιινληαη νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 207 ηνπ Ν. 4412/2016.  
4. Εάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα 
παξάηαζεο ή, εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα 
παξαδνζεί ην πιηθφ, ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο.  
 
ΆΡΘΡΟ 10ο – Ποιόηηηα ςλικών  
Σα πιηθά θαη πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ 
αληίζηνηρσλ πξνδηαγξαθψλ θαη πξνηχπσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα 
Σερληθή Έθζεζε  πνπ  έρεη ζπληάθηε απφ ηελ Δλ/ζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ  

 
ΆΡΘΡΟ 11.ο – Εγγςημένη λειηοςπγία ππομήθειαρ  
Η εγγπεκέλε ιεηηνπξγία ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηα 
νξηδφκελα ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή .πγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ην άξζξν 215 ηνπ Ν. 
4412/2016: 
1) Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί φηαλ θξίλεη ζθφπηκν γηα ζχκβαζε ζπγθεθξηκέλεο 
πξνκήζεηαο λα πξνβιέπεη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη εγγπεκέλε ιεηηνπξγία ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ηεο πξνκήζεηαο. Ο ρξφλνο θαη ην πεξηερφκελν ηεο εγγπεκέλεο 
ιεηηνπξγίαο πεξηγξάθεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 
2) Καηά ηελ πεξίνδν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, ν αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ θαιή 
ιεηηνπξγία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πξνκήζεηαο Επίζεο, νθείιεη θαηά ην ρξφλν ηεο 
εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο λα πξνβαίλεη ζηελ πξνβιεπφκελε ζπληήξεζε θαη λα 
απνθαηαζηήζεη νπνηαδήπνηε βιάβε κε ηξφπν θαη ζε ρξφλν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζηα ινηπά ηεχρε ηεο ζχκβαζεο. 
3) Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 
αλαδφρνπ ή εηδηθή επηηξνπή πνπ νξίδεηαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ απφ ηελ αλαζέηνπζα 
αξρή , πξνβαίλεη ζηνλ απαηηνχκελν έιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ ζηα 
πξνβιεπφκελα ζηελ ζχκβαζε γηα ηελ εγγπεκέλε ιεηηνπξγία θαζ' φινλ ηνλ ρξφλν 
ηζρχνο ηεο ηεξψληαο ζρεηηθά πξαθηηθά. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ 
αλαδφρνπ πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, επηηξνπή εηζεγείηαη ζην 
απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο ζχκβαζεο ηελ έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ. 
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4) Μέζα ζε ένα (1) μήνα από ηην λήξη ηος πποβλεπόμενος σπόνος ηηρ 

εγγςημένηρ λειηοςπγίαρ η ειδική επιηποπή ζςνηάζζει ζσεηικό ππωηόκολλο 

παπαλαβήρ ηηρ εγγςημένηρ λειηοςπγίαρ, ζηο οποίο αποθαίνεηαι για ηην 

ζςμμόπθωζη ηος αναδόσος ζηιρ απαιηήζειρ ηηρ ζύμβαζηρ. ε πεπίπηωζη μη 

ζςμμόπθωζηρ, ολικήρ ή μεπικήρ, ηος αναδόσος, ηο ζςλλογικό όπγανο μποπεί να 

πποηείνει ηην ολική ή μεπική καηάπηωζη ηηρ εγγςήζεωρ καλήρ λειηοςπγίαρ πος 

πποβλέπεηαι ζηην ΠΑΡ. 47 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 22 ΣΟΤ Ν. 4441/16, ΦΕΚ-227 Α/6-12-16. 

Σο ππωηόκολλο εγκπίνεηαι από ηο απμόδιο αποθαινόμενο όπγανο.  
 

ΆΡΘΡΟ 12ο – Ολοκλήπωζη εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ 

Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνκεζεχζεη ηα πιηθά ζχκθσλα κε ηελ 
επηζπκία ηεο ππεξεζίαο νιηθά ή ηκεκαηηθά. ηελ πεξίπησζε ησλ ηκεκαηηθψλ 
παξαδφζεσλ ηα πιηθά ζα παξαδίδνληαη άκεζα ( εληφο 24 ψξνπ) κεηά απφ ηελ 
εηδνπνίεζε ή νπνία ζα είλαη έγγξαθε ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ( email). 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ακέζσο κεηα΄ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηε απφ ηελ 
ππνγξαθή θαη έσο ηεο 31/12/2020.  
Ο Δήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα παξαηείλεη κνλνκεξψο ηε ζχκβαζε έσο ην χςνο 
ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη κέρξη ηελ αλάδεημε λένπ 
κεηνδφηε. 
 
ΆΡΘΡΟ 13ο – Σπόπορ Πληπωμήρ – Απαιηούμενα Δικαιολογηηικά – Κπαηήζειρ  
1. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη είλαη θαη' ειάρηζηνλ γηα ηελ παξνχζα δεκφζηα 
ζχκβαζε είλαη ηα εμήο: 

 α) Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο απφ ην αξκφδην 
γσλκνδνηηθφ φξγαλν  

β) Απνδεηθηηθφ εηζαγσγήο ζηελ απνζήθε ηνπ Δήκνπ 

γ) Πηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Ελεκεξφηεηαο  

2.Η εμφθιεζε ηνπ ηηκνινγίνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη 
ζην Ν.4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε 
ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΕΕ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  
Η ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ επηβαξχλεηαη κε ηνλ πξνβιεπφκελν θφξν εηζνδήκαηνο .  
Οη θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ βαξχλνπλ ηνλ Πξνκεζεπηή, ν δε Φ.Π.Α. βαξχλεη ην Δήκν 
θαη ζα απνδίδεηαη απφ ηνλ Πξνκεζεπηή.  
 
ΆΡΘΡΟ 14ο – Αναθεώπηζη ηιμών 
Οη ηηκέο κνλάδαο ηεο πξνζθνξάο ηνπ Πξνκεζεπηή είλαη θαη’ αξρήλ ζηαζεξέο θαη 
ακεηάβιεηεο ζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 
 
ΆΡΘΡΟ 15.ο – Επίλςζη Διαθοπών  
Οη δηαθνξέο πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο, επηιχνληαη 
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 
 
 

Επηπιένλ: 

1. Ο Δήκνο ζα δερζεί πξνζθνξέο γηα όιε ηελ πνζόηεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

απνθιεηζηηθά θαη όρη γηα θάζε είδνο μερσξηζηά.  

2. Όια ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη παξάδνζεο ησλ εηδώλ ζην κέξνο πνπ ζα 

ππνδεηρζεί από ην Δήκν βαξύλνπλ απνθιεηζηηθά ην κεηνδόηε. 

3. Επίζεο, ν Δήκνο δελ ζα δερζεί πξνζθνξέο πνπ ζα ππεξβαίλνπλ ηηο αλσηέξσ 

θαζνξηζζείζεο ηηκέο.  

4. Ο Δήκνο ζα πξνβεί ζηελ παξαγγειία πνζνηήησλ ησλ ππό πξνκήζεηα πιηθώλ, 

εθόζνλ παξαζηνύλ αλάγθεο. Οη δε πνζόηεηεο ηεο ζύκβαζεο είλαη ελδεηθηηθέο. 
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5. Ο ελδηαθεξόκελνο ζα θαηαζέζεη όια ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ηελ 

πξνζθνξά ηνπ κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ν νπνίνο ζα αλαθέξεη ηνλ ηίηιν ηεο 

πξνκήζεηαο θαη ην Φνξέα δηεμαγσγήο, θαζώο θαη αλαιπηηθά όια ηα ζηνηρεία 

ηεο εηαηξείαο ηνπ (ΟΝΟΜΑΘΑ, ΑΦΜ, ΔΝΗ, ΣΗΛΕΦΧΝΑ, E-MAIL, 

ΚΣΛ). 

6. Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ζα είλαη κέρξη ηηο 31/12/2020. 

7. Ο ππνςήθηνο ζα θαηαζέζεη Τπεύζπλε Δήισζε όηη ζπκθσλεί κε όινπο ηνπο 

όξνπο ηεο Πξόζθιεζεο.  

8. Επηπιένλ, θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο απαηηείηαη ε πξνζθόκηζε: 

9. θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο,  

10. θαζώο θαη πνηληθό κεηξών ή ππεύζπλε δήισζε ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ, ην 

νπνίν λα έρεη εθδνζεί κέρξη θαη 3 κήλεο πξηλ από ηελ πξόζθιεζε (ην πνηληθό 

κεηξών), όηη δελ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε 

γηα έλαλ από ηνπο αθόινπζνπο ιόγνπο: α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή 

νξγάλσζε, β)δσξνδνθία, όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3, γ) απάηε, θαηά ηελ 

έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1, δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα) λνκηκνπνίεζε εζόδσλ 

από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ζη) 

παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ.  

11. Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη παξαζηαηηθά εθπξνζώπεζεο (εάλ ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο ζπκκεηέρεη κε αληηπξόζσπό ηνπ), (άξζξν 93 ηνπ 

Ν.4412/2016)  

12. Σν έληππν ηηκνιόγην νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζπκπιεξσκέλν, ππνγεγξακκέλν. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζαλ έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ πίλαθα ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο παξνύζεο. 

13. Από ην κεηνδόηε δελ απαηηείηαη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο. 

 

Οη πξνζθνξέο κπνξνύλ λα θαηαηίζεληαη ή λα ζηέιλνληαη ηαρπδξνκηθώο, κε courier, θηι ζην  

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΜΗ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ζηε δλζε Ισάλλε 

Μεηαμά 27, ηθ 28080, ηειέθσλν 26740-22640, κέρξη θαη ηε ΔΕΤΣΕΡΑ 07/12/2020 ζηηο 

13.00 κκ (θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο πξνζθνξώλ).  

ηελ πξνθείκελε εθδήισζε ελδηαθέξνληνο ηζρύνπλ θαη εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.4412/2016. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα όια ηα είδε ηεο Εθδήισζεο 

Ελδηαθέξνληνο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπο, νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζην 

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ηνπ Δήκνπ άκεο κε ηνλ θ. Γεξάζηκν Αλησλάην. Η παξνύζα λα 

αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ καο από ζήκεξα έσο 

θαη ηελ εκέξα ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΑΜΗ 

 

 

 

ΓΕΡΑΙΜΟ ΜΟΝΙΑ ΝΕΣΗ 
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ΠΘΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΧΝ 

 

1. ΔΝΗ ΣΕΥΝΘΚΧΝ ΤΠΗΡΕΘΧΝ 

2. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΘΧΝ 

3. Πξσηόθνιιν Δήκνπ άκεο, για άμεζη ανάπηηζη ζηον πίνακα ανακοινώζευν 

από ηη λήτη ηος παπόνηορ. 

4. θ. ηακαηειάην Γεξάζηκν, για ανάπηηζη ζηην επίζημη ιζηοζελίδα ηος Δήμος 

από ηη λήτη ηος παπόνηορ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        


