
 

         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                              Α.Μ: 15/2020                               
∆ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΗΜΕ-ΕΑΜΕ-ΚΤΠ 
 
 

Α∆ΑΜ:  
 
 
 
 
 
Προµήθεια ηλεκτρολογικών ειδών (λαµπτήρων, καλωδίων, αγωγών, πινάκων, φωτι-
στικών σωµάτων και διαφόρων εξαρτηµάτων τους) 2020 
 

CPV:(31681410-0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.000,00 € 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ,  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ, 2020 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΗΜΕ-ΕΑΜΕ-ΚΤΠ 
 
 
 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η  
 
Με την παρούσα µελέτη προϋπολογισµού 24.000,00 € (ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑ-
∆ΕΣ ΕΥΡΩ), συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. 24%, αντιµετωπίζεται η προµή-
θεια λαµπτήρων ατµών νατρίου καθώς και εκκινητών αυτών και λοιπών λαµπτήρων 
και υλικών που θα καλύψουν επείγουσες ανάγκες του Ηλεκτρολογικού Τµήµατος και 
του ∆ηµοτικού Φωτισµού. 
 
Η υλοποίηση της προµήθειας θα γίνει µε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, σύµφωνα 
µε τα προβλεπόµενα στις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/16. 
 
Η προµήθεια θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 της 
«ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ». 

 
Η δαπάνη της προµήθειας έχει ενταχθεί στον Προϋπολογισµό Οικονοµικού Έτους 
2020 του ∆ήµου Πετρούπολης µε Κ.Α: 20-6699-0015, µε τίτλο ΄΄Προµήθεια ηλεκτρο-
λογικών ειδών (λαµπτήρων, καλωδίων, αγωγών, πινάκων, φωτιστικών σωµάτων και 
διαφόρων εξαρτηµάτων τους) 2020΄΄ και πίστωση 70.000,00€. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 20/02/2020 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 20/02/2020 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕ-ΕΑΜΕ-ΚΤΠ 
. 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 20/02/2020 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ Τ.Υ.∆.Π. 

   
   
   
   

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ∆ΡΑΜΗΤΙΝΟΣ 
ΤΕ4/Α΄ ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΚΟΝΙΑΡΗ 
ΠΕ3/Α΄ ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΕ5/Α΄ ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Προµήθεια ηλεκτρολογικών ειδών (λα-
µπτήρων, καλωδίων, αγωγών, πινάκων, 
φωτιστικών σωµάτων και διαφόρων ε-
ξαρτηµάτων τους) 2020 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΗΜΕ-ΕΑΜΕ-ΚΤΠ 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ (€): ΠΟΣΟ(€): 

1 
Συσκευασίες γυάλινων ασφαλειών (100 
τεµ) 5Α  

τεµ 3 2,70 8,10 

2 Μπάλα γάλακτος(οπάλ) Φ400 µε γρίφα τεµ 100 13,14 1.314,00 

3 
Λυχνία νατρίου 70 W µε εσωτερικό εκκι-
νητή 

τεµ 300 4,71 1.413,00 

4 Μπάλαστ νατρίου 70 W τεµ 300 4,81 1.443,00 

5 
Λυχνία Τ8 LED 1,2m , 4000K, 18 W, ελά-
χιστη φωτεινή ροή 1.760 lm 

τεµ 300 1,28 384,00 

6 
Λυχνία οικονοµίας Ε-14 σπιράλ, 15W, 
4000K 

τεµ 50 0,75 37,50 

7 Μονωτική ταινία τεµ 50 0,40 20,00 
8 Ασφαλοαποζεύκτης 3Χ160Α τεµ 3 23,00 69,00 
9 Μαχαιρωτή ασφάλεια 100Α ΝΗ000 τεµ 10 1,62 16,20 

10 Μαχαιρωτή ασφάλεια 250Α ΝΗ1 τεµ 10 4,20 42,00 
11 Μαχαιρωτή ασφάλεια 315Α ΝΗ2 τεµ 10 6,92 69,20 

12 
Λυχνία Ε40 LED 150W, 4000K,ελάχιστη 
φωτεινή ροή 14.200 lm 

τεµ 9 18,55 166,95 

13 
Λυχνία Ε27 LED Α65 4000Κ έως 17W, 
ελάχιστη φωτεινή ροή 1.860 lm 

τεµ 200 1,70 340,00 

14 
Λυχνία ενδεικτικού τύπου µανόλια LED 
Ε27 4000Κ έως 50W, ελάχιστη φωτεινή 
ροή 5.200 lm 

τεµ 300 10,30 3.090,00 

15 
Λυχνία ονοµαστικής ισχύος στο διάστηµα 
από 140W έως 160W RX7S µεταλλικών 
αλογονιδίων δυο ακίδων 4200Κ 

τεµ 30 4,72 141,60 

16 
Φωτιστικό σώµα LED (χυτού αλουµινίου) 
ισχύος έως 60W, ελάχιστης φωτεινής 
ροής 8200 lm 

τεµ 200 54,00 10.800,00 

      
    ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€): 19.354,55 
    Φ.Π.Α. (€): 4.645,09 
    ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ(€): 0,36 
    ΓΕΝΙΚΟ(€): 24.000,00 

 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 20/02/2020 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 20/02/2020 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕ-ΕΑΜΕ-ΚΤΠ 
. 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 20/02/2020 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ Τ.Υ.∆.Π. 

   
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ∆ΡΑΜΗΤΙΝΟΣ 

ΤΕ4/Α΄ ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΚΟΝΙΑΡΗ 

ΠΕ3/Α΄ ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΕ5/Α΄ ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Προµήθεια ηλεκτρολογικών ειδών (λα-
µπτήρων, καλωδίων, αγωγών, πινάκων, 
φωτιστικών σωµάτων και διαφόρων εξαρ-
τηµάτων τους) 2020 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΗΜΕ-ΕΑΜΕ-ΚΤΠ 

 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 
 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Οι τιµές του τιµολογίου αναφέρονται στην προµήθεια λαµπτήρων ατµών νατρίου κα-
θώς και εκκινητών αυτών και λοιπών λαµπτήρων και υλικών που θα καλύψουν επεί-
γουσες ανάγκες του Ηλεκτρολογικού Τµήµατος και του ∆ηµοτικού Φωτισµού. 
 

Επίσης περιλαµβάνουν κάθε δαπάνη που απαιτείται, η οποία αν και δεν αναφέρεται 
ρητά είναι όµως απαραίτητη για την πλήρη εκτέλεση της προµήθειας. 
 
Στους παρακάτω όρους δεν περιλαµβάνεται ο Φ.Π.Α.. 
Η τιµή κάθε είδους είναι ενιαία και δεν επηρεάζεται από διάφορα µεγέθη. 

 
 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
Άρθρο1ο 

Για την προµήθεια µίας συσκευασίας των 100 τεµαχίων γυάλινων ασφαλειών των 
5Α. 
 
Θα διατεθούν έως:  
Αριθµητικός: 2,70€. 
Ολογράφως: ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ. 
 

Άρθρο2ο 
Για την προµήθεια µίας µπάλας γάλακτος (οπάλ) Φ400 µε γρίφα. 
 
Θα διατεθούν έως:  
Αριθµητικός: 13,14€. 
Ολογράφως: ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ. 
 

Άρθρο3ο 
Για την προµήθεια µίας επώνυµης λυχνίας τεχνολογίας Na, τύπου αχλάδι ηλεκτρικής 
ισχύος 70W, µε εσωτερικό εκκινητή. 
 
Θα διατεθούν έως:  
Αριθµητικός: 4,71€. 

Προµήθεια ηλεκτρολογικών ειδών (λαµπτή-
ρων, καλωδίων, αγωγών, πινάκων, φωτιστι-
κών σωµάτων και διαφόρων εξαρτηµάτων 
τους) 2020 
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Ολογράφως: ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ. 
 

Άρθρο4ο 
Για την προµήθεια ενός µπάλαστ νατρίου των 70W. 
 
Θα διατεθούν έως: 
Αριθµητικώς: 4,81€. 
Ολογράφως: ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ. 
 

Άρθρο5ο 
Για την προµήθεια µίας επώνυµης λυχνίας τεχνολογίας led τύπου Τ8, µήκους 1,2m, 
θερµοκρασία χρώµατος τάξεως 4000K, ηλεκτρικής ισχύος 18W, µε φωτεινής ροής 
τουλάχιστον 1.760 lm. 
 
Θα διατεθούν έως: 
Αριθµητικώς: 1,28€. 
Ολογράφως: ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ. 
 

Άρθρο6ο 
Για την προµήθεια µίας επώνυµης λυχνίας οικονοµίας Ε14, τύπου σπιράλ, ηλεκτρι-
κής ισχύος 15W, µε θερµοκρασία χρώµατος τάξεως 4000K. 
 
Θα διατεθούν έως: 
Αριθµητικώς: 0,75€. 
Ολογράφως: ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ. 
 

Άρθρο7ο 
Για την προµήθεια µίας µονωτικής ταινίας από PVC αυτοσβενόµενη, σε χρώµα και 
µέγεθος επιλογής της αρµόδιας Υπηρεσίας. 
 
Θα διατεθούν έως: 
Αριθµητικώς: 0,40€. 
Ολογράφως: ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ. 
 

Άρθρο8ο 
Για την προµήθεια ενός ασφαλοαποζεύκτη 3Χ160Α. 
 
Θα διατεθούν έως: 
Αριθµητικώς: 23,00€. 
Ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ. 
 

Άρθρο9ο 
Για την προµήθεια µίας µαχαιρωτής ασφάλειας 100Α ΝΗ000. 

 
Θα διατεθούν έως: 
Αριθµητικώς: 1,62€. 
Ολογράφως: ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ. 
 

Άρθρο10ο 
Για την προµήθεια µίας µαχαιρωτής ασφάλειας 250Α ΝΗ1. 
 
Θα διατεθούν έως: 
Αριθµητικώς: 4,20€. 
Ολογράφως: ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ. 
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Άρθρο11ο 
Για την προµήθεια µίας µαχαιρωτής ασφάλειας 315Α ΝΗ2. 
 
Θα διατεθούν έως: 
Αριθµητικώς: 6,92€. 
Ολογράφως: ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ. 
 

Άρθρο12ο 
Για την προµήθεια µίας επώνυµης λυχνίας τεχνολογίας led, λυχνιολαβής Ε40, ηλε-
κτρικής ισχύος 150W, θερµοκρασία χρώµατος τάξεως 4000K, φωτεινής ροής τουλά-
χιστον 14.200 lm. 
 
Θα διατεθούν έως: 
Αριθµητικώς: 18,55€. 
Ολογράφως: ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ. 
 

Άρθρο13ο 
Για την προµήθεια µίας επώνυµης λυχνίας τεχνολογίας led Α65, λυχνιολαβής Ε27, 
θερµοκρασία χρώµατος τάξεως 4000Κ, ηλεκτρικής ισχύος 17W, φωτεινής ροής του-
λάχιστον 1.860 lm. 
 
Θα διατεθούν έως: 
Αριθµητικώς: 1,70€. 
Ολογράφως: ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ. 
 

Άρθρο14ο 
Για την προµήθεια µίας επώνυµης λυχνίας τεχνολογίας led ενδεικτικού τύπου µανό-
λια, λυχνιολαβής Ε27, θερµοκρασία χρώµατος τάξεως 4000Κ, ηλεκτρικής ισχύος έως 
50W, φωτεινής ροής τουλάχιστον 5.200 lm. 
 
Θα διατεθούν έως: 
Αριθµητικώς: 10,30€. 
Ολογράφως: ∆ΕΚΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ. 
 

Άρθρο15ο 
Για την προµήθεια µίας επώνυµης λυχνίας RX7S µεταλλικών αλογονιδίων δυο ακί-
δων, ονοµαστικής ηλεκτρικής ισχύος στο διάστηµα από 140W έως 160W, θερµο-
κρασία χρώµατος τάξεως 4200Κ. 
 
Θα διατεθούν έως: 
Αριθµητικώς: 4,72€. 
Ολογράφως: ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ. 
 

Άρθρο16ο 
Για την προµήθεια ενός φωτιστικού σώµατος τεχνολογίας LED, µε σώµα από χυτό 
αλουµίνιο, ηλεκτρικής ισχύος έως 60W, φωτεινής ροής τουλάχιστον 8.200 lm, θερµο-
κρασία χρώµατος στην τάξη των 4000K, µε δείκτη στεγανότητας τουλάχιστον IP65, 
µε δείκτη αντοχής καταπόνησης σε κρούση τουλάχιστον IK 08, µε κλάση µόνωσης 2 
(class ΙΙ), µε ενσωµατωµένη αντικεραυνική προστασία τουλάχιστον 4KV, µε συντελε-
στή ισχύος >0,95.  
Το φωτιστικό θα φέρει ενσωµατωµένο κατάλληλο βραχίονα, ώστε να µπορεί να το-
ποθετηθεί στα υφιστάµενα µπράτσα του δικτύου δηµοτικού φωτισµού, ο οποίος θα 
µπορεί να δώσει κλίση στο φωτιστικό κατά -10° έως +10° τουλάχιστον, για την καλύ-
τερη σκόπευση στο οδόστρωµα. Το φωτιστικό θα καλύπτεται από τουλάχιστον 5ετη 
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εγγύηση καλής λειτουργίας και θα πρέπει να φέρει ISO 9001:2015 , ISO14001:2015 
& OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναµα του κατασκευαστή ή του υποψήφιου προµηθευ-
τή. Το φωτιστικό θα φέρει δηλώσεις συµµόρφωσης τουλάχιστον κατά ENEC, LVD , 
EMC, ROHS. 
 
Θα διατεθούν έως:  
Αριθµητικός: 54,00€. 
Ολογράφως: ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ. 
 

 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 20/02/2020 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 20/02/2020 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕ-ΕΑΜΕ-ΚΤΠ 
. 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 20/02/2020 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ Τ.Υ.∆.Π.. 

   
   
   
   

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ∆ΡΑΜΗΤΙΝΟΣ 
ΤΕ4/Α΄ ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΚΟΝΙΑΡΗ 
ΠΕ3/Α΄ ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΕ5/Α΄ ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΗΜΕ-ΕΑΜΕ-ΚΤΠ 

Γ Ε Ν Ι Κ Η  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

 
Άρθρον 1ο 

Αντικείµενο της παρούσας συγγραφής 
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προµήθεια λαµπτήρων ατµών να-
τρίου καθώς και εκκινητών αυτών και λοιπών λαµπτήρων και υλικών που θα καλύ-
ψουν επείγουσες ανάγκες του Ηλεκτρολογικού Τµήµατος και του ∆ηµοτικού Φωτι-
σµού. 

 
Άρθρο 2ο 

Ισχύουσες διατάξεις 

Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει σύµφωνα µε τις ακόλουθες διατάξεις όπως αυτές 
ισχύουν σήµερα : 
α) Του Νόµου 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α’/8.8.16) µε θέµα: ’’∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 

Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ).’’. 

β) Του Νόµου 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α’/8.6.06) µε θέµα ’’Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων 
και Κοινοτήτων’’. 

γ) Του άρθρου 58 του Νόµου 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.10) µε θέµα: ’’ Νέα Αρχιτε-
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 
Καλλικράτης ’’. 

δ) Του Νόµου 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α’/30.5.97) µε θέµα: ’’∆ιοίκηση, οργάνωση, στε-
λέχωση της Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλ-
λες διατάξεις’’. 

 
Άρθρο 3ο 

Συµβατικά στοιχεία 
Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:  
α)    Η σχετική πρόσκληση,  
β)    Το Περιγραφικό τιµολόγιο, 
γ)    Ο προϋπολογισµός προσφοράς (του αναδόχου), 
δ)    Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός, 
ε)    Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων, 
στ)  Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 
ζ)    Η Τεχνική έκθεση.  

 

 

 

Προµήθεια ηλεκτρολογικών ειδών (λαµπτή-
ρων, καλωδίων, αγωγών, πινάκων, φωτιστι-
κών σωµάτων και διαφόρων εξαρτηµάτων 
τους) 2020 
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Άρθρον 4ον 
Ενστάσεις 

Οι οικονοµικοί φορείς έχουν δικαίωµα ένστασης, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 
127 του Ν.4412/16, όπως αυτό ισχύει. 
• Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 του παραπάνω νόµου, εντός προθε-
σµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της ένστασης. Η υποβολή της ένστα-
σης µπορεί να γίνει και µε ηλεκτρονικά µέσα.  
• Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκη-
σης της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης 
στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.  
• Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το 
ήµισυ του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ 
µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισµό 
της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της 
υποβολής των προσφορών. 
• Στην περίπτωση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η αναθέτουσα 
αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσµιών τεκµαίρεται η 
απόρριψη της ένστασης.  
• Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστα-
σης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του ∆ηµοσίου, ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό 
(1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο 
έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση 
γίνει δεκτή ή µερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
 

Άρθρο 5ον 
Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 

Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει µε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, αφού προη-
γηθεί σχετική απόφαση του ∆ηµάρχου. Για την συγκεκριµένη προµήθεια πριν την 
επιλογή αναδόχου, θα προηγηθεί πρόσκληση για υποβολή προσφοράς σε οικονοµι-
κούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην εµπορία των υλικών της προµήθειας στην 
ελληνική αγορά και διαβούλευση µε αυτούς που θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση. 
 

Άρθρον 6ον 
Εγγυήσεις 

Για την παρούσα προµήθεια δεν απαιτούνται τόσο εγγύηση συµµετοχής στη διαδικα-
σία ανάθεσης όσο και εγγύηση καλής εκτέλεσης της σχετικής σύµβασης. 
 

Άρθρον 7ον 
Απόφαση ανάθεσης 

Με ποινή ακυρότητας της σχετικής σύµβασης, η απόφαση του ∆ηµάρχου περί ανά-
θεσης της προµήθειας δηµοσιεύεται άµεσα στο ΚΗΜ∆ΗΣ (σε κάθε περίπτωση πριν 
την υπογραφή της σχετικής σύµβασης).  
Η απόφαση ανάθεσης θα περιέχει κατ’ ελάχιστο: 
α) την επωνυµία και τα στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής, 
β) περιγραφή του αντικειµένου της σύµβασης και της αξίας της, 
γ) όνοµα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονοµικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η 
σύµβαση, 
δ) κάθε άλλη πληροφορία που η αναθέτουσα αρχή κρίνει απαραίτητη. 
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Άρθρο 8ον 
Σύµβαση 

Μετά τη δηµοσίευση της απόφασης ανάθεσης στο ΚΗΜ∆ΗΣ, ο οικονοµικός φορέας 
στον οποίο ανατέθηκε η σύµβαση είναι υποχρεωµένος να έλθει σε ορισµένο τόπο και 
χρόνο, αυστηρά στην προθεσµία που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή, για την υπο-
γραφή αυτής. 
 

Άρθρο 9ον 
Τρόπος και χρόνος παράδοσης των υπό προµήθεια ειδών 

Τα υπό προµήθεια είδη θα παραδοθούν  σύµφωνα µε τις ανάγκες της ενδιαφερόµε-
νης Υπηρεσίας. Ο χρόνος παράδοσης καθορίζεται σε τέσσερις (4) ηµερολογιακές 
ηµέρες από την ειδοποίηση της αρµόδιας Υπηρεσίας. Ο προµηθευτής υποχρεούται 
να ειδοποιήσει την Υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια και την Επιτροπή Παρακο-
λούθησης και Παραλαβής, για την ηµεροµηνία και ώρα που προτίθεται να παραδώ-
σει το υλικό, τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. Ο προµηθευτής υπο-
χρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια αποδεικτικό, θεω-
ρηµένο από κάθε υπεύθυνο τόπου παράδοσης, στο οποίο αναφέρεται η ηµεροµηνία 
προσκόµισης των υπό προµήθεια ειδών, η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε 
εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκαν τα είδη. Τα υλικά θα παραδοθούν επί εδάφους 
στον τόπο που θα υποδείξει η ενδιαφερόµενη για την προµήθεια Υπηρεσία. 

 
Άρθρο 10ον 

Παράταση του χρόνου παράδοσης 
 
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προµήθεια είδη  µέσα στα χρο-
νικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζονται στη σύµβαση. Ο συµβατικός χρόνος παρά-
δοσης των υπό προµήθεια ειδών µπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευ-
τικές προϋποθέσεις: 
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/16,  
β) έχει εκδοθεί αιτιολογηµένη απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Πε-
τρούπολης  µετά από γνωµοδότηση της κατά το άρθρο 221, παρ. 11β του Ν.4412/16 
Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύµβασης για την εν λόγω Προµή-
θεια είτε µε πρωτοβουλία της αναθέτου-σας αρχής και εφόσον συµφωνεί ο προµη-
θευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή το οποίο υποβάλλεται υπο-
χρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου, 
γ) το χρονικό διάστηµα της παράτασης είναι ίσο ή µικρότερο από τον αρχικό συµβα-
τικό χρόνο παράδοσης. 
Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτα-
σης δεν συνυπολογίζεται στο συµβατικό χρόνο παράδοσης. 
Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος από την υ-
ποβολή του σχετικού αιτήµατος του προµηθευτή. 
Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων 
ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειµενικώς 
αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των υπό προµήθεια ειδών, δεν επιβάλλονται 
κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, 
επιβάλλονται οι παρακάτω προβλεπόµενες κυρώσεις. 
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Άρθρο 11ον 
Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση των υπό προµήθεια ειδών 

1. Αν τα υπό προµήθεια είδη  φορτωθούν – παραδοθούν ή αντικατασταθούν µετά τη 
λήξη του συµβατικού χρόνου και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορη-
γήθηκε,  επιβάλλεται πρόστιµο 5%. 
2. Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας, του εκπρόθεσµα 
παραδοθέντος υλικού, χωρίς το ΦΠΑ. Εάν το υλικό που παραδόθηκε εκπρόθεσµα 
επηρεάζει τη χρησιµοποίηση του υλικού που παραδόθηκε εµπρόθεσµα, το πρόστιµο 
υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 
3. Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωση – 
παράδοση ή αντικατάσταση του υπό προµήθεια είδους, µε απόφαση της Οικονοµι-
κής Επιτροπής του ∆ήµου Πετρούπολης, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύµβασης, 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 φόρτω-
σης - παράδοσης. 
4. Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο επιβάλλεται αναλόγως 
σε όλα τα µέλη της ένωσης. 
 

Άρθρο 12ον 
Έκπτωση του αναδόχου 

Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα 
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδο-
θεί τα υπό προµήθεια υλικά, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. Επίσης έκπτωτος 
κηρύσσεται ο προµηθευτής εφόσον συντρέχουν οι λόγοι που περιγράφονται στο άρ-
θρο 203 του Ν.4412/16. 
 

Άρθρο 13ον 
Παραλαβή των υπό προµήθεια υλικών 

 
1. Η παραλαβή των υπό προµήθεια υλικών γίνεται από την κατά το άρθρο 221, παρ. 
11β του Ν.4412/16 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύµβασης. 
2. Η  ανωτέρω Επιτροπή θα συνεδριάσει στον τόπο παράδοσης των ειδών προκει-
µένου να πραγµατοποιήσει την παραλαβή τους κατά την ηµεροµηνία και ώρα που 
βάσει της ειδοποίησης του προµηθευτή θα παραδοθούν αυτά.  
3. Σε περίπτωση κωλύµατος µέλους ή µελών της επιτροπής στην παραπάνω ηµερο-
µηνία, η Επιτροπή συνεδριάζει µέσα σε χρονικό διάστηµα έως τριών εργασίµων ηµε-
ρών από την παραπάνω ηµεροµηνία. Σε κάθε περίπτωση, στη διαδικασία παραλα-
βής των υλικών  θα κληθεί να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί, ο προµηθευτής. 
4. Κατά την παραλαβή διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος του παραλαµβα-
νόµενου υλικού. Για την παρούσα προµήθεια, ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνει µε:  
α) Μακροσκοπική εξέταση και 
Το κόστος διενέργειας των εν λόγω ελέγχων επιβαρύνει τον προµηθευτή. 
5. Στη συνέχεια συντάσσεται πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης, στο 
οποίο µνηµονεύονται και τα αποτελέσµατα των παραπάνω ελέγχων, ενώ βάσει αυ-
τού µπορεί: 
(i) Τα υπό προµήθεια υλικά να παραληφθούν ή  
(ii) Τα υπό προµήθεια υλικά να παραληφθεί µε παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από 
τις τεχνικές προδιαγραφές της σύµβασης ή  
(iii)   Τα υπό προµήθεια υλικά να απορριφθούν. 
6. Στην περίπτωση παραλαβής των υπό προµήθεια υλικών µε παρατηρήσεις, στο 
σχετικό πρωτόκολλο αναφέρονται οι  αποκλίσεις που παρουσιάζουν από τους όρους 
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της σύµβασης και η Επιτροπή διατυπώνει αιτιολογηµένα τη γνώµη της για το αν τα 
υπό προµήθεια υλικά είναι κατάλληλα ή όχι για τη χρήση που προορίζονται. Εφόσον 
κριθεί από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου που εκτελεί τη σύµβαση, ότι οι παρεκ-
κλίσεις των υπό προµήθεια υλικών δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά τους και ότι 
αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν, µε αιτιολογηµένη απόφαση της Οικονοµικής Ε-
πιτροπής του ∆ήµου, ύστερα από γνωµοδότηση της  Επιτροπής Παρακολούθησης 
και Παραλαβής, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή τους, µε ή χωρίς έκπτωση επί της 
συµβατικής τιµής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρµόδια Υπηρεσία 
του ∆ήµου που εκτελεί τη σύµβαση, ότι οι παρεκκλίσεις των υπό προµήθεια υλικών 
επηρεάζουν την καταλληλότητα τους και δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν, µε αιτιο-
λογηµένη απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου, ύστερα από γνωµοδό-
τηση της  Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, τα υπό προµήθεια υλικά α-
πορρίπτονται. 
7. Για τα υλικά που απορρίπτονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παρα-
λαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον µακροσκοπικό έλεγχο, η 
Επιτροπή δεν προβαίνει σε περαιτέρω ελέγχους. 
8. Ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία 
µπορεί να παραπεµφθεί για επανεξέταση περιπτώσεις υπό προµήθεια υλικού που 
απορρίφθηκε ή κρίθηκε παραληπτέο µε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής, βάσει 
των ελέγχων που διενέργησε η πρωτοβάθµια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παρα-
λαβής. Σε µια τέτοια περίπτωση συγκροτείται η προβλεπόµενη στο άρθρο 221, 
παρ.11β του Ν.4412/16 δευτεροβάθµια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, 
η οποία προβαίνει εκ νέου, σε όλους τους προβλεπόµενους από τη σύµβαση ελέγ-
χους, συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης και γενικά ακο-
λουθεί τη διαδικασία που προβλέπεται παραπάνω για την πρωτοβάθµια Επιτροπή. 
9. Το αίτηµα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθµια Επιτροπή Παρακολούθησης 
και Παραλαβής, υποβάλλεται από τον προµηθευτή, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία 
είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα 
έξοδα της εν λόγω Επιτροπής βαρύνουν τον προµηθευτή, εφόσον τα υπό προµήθεια 
υλικά απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν µε έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθε-
ση για επανεξέταση γίνεται µετά από αίτηµα του προµηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα 
έξοδα αυτά καταλογίζονται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου και 
εκπίπτουν από το ποσό πληρωµής του προµηθευτή ή εισπράττονται µε βεβαίωση 
µέσω του δηµοσίου ταµείου. 
10. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις Επιτροπές Παρακολούθησης και Πα-
ραλαβής, πρωτοβάθµιες ή δευτεροβάθµιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους 
προµηθευτές. 
11. Τα υπό προµήθεια υλικά τίθενται σε επιχειρησιακή εκµετάλλευση µόνο µετά την 
οριστική παραλαβή του από το ∆ήµο. 
 

Άρθρο 14ον 
Αυτοδίκαιη παραλαβή 

Αν η παραλαβή των υπό προµήθεια υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλ-
λου δεν πραγµατοποιηθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής µέσα 
στον οριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυ-
τοδίκαια, µε κάθε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ήµου. Εκδίδεται δια το λόγο αυτό 
σχετική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε βάση µόνο το θεωρηµένο από την 
Υπηρεσία που παραλαµβάνει τα υπό προµήθεια υλικά που χρησιµοποιείται ως απο-
δεικτικό προσκόµισης τούτων. Σύµφωνα δε µε την απόφαση αυτή, η Υπηρεσία που 
παρακολουθεί τις αποθήκες του ∆ήµου θα  εκδώσει  δελτίο εισαγωγής των υπό προ-
µήθεια υλικών και εγγραφής των στα βιβλία της, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η 
πληρωµή του προµηθευτή. 
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Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του 
προµηθευτή, πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από την σύµβαση έλεγχοι από 
Επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, 
στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο πρόεδρος και τα µέλη της Επιτροπής που 
δεν πραγµατοποίησαν την παραλαβή στον προβλεπόµενο από την σύµβαση χρόνο. 
Η παραπάνω Επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής 
που προβλέπονται από την σύµβαση και το άρθρο 208 και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική Επιτροπή Παρακο-
λούθησης και Παραλαβής, δεν λαµβάνεται υπόψη. 
 

Άρθρο 15ον 
Τρόπος πληρωµής 

Κατά τη διάρκεια της σύµβασης και σύµφωνα µε τις παραλαβές των υλικών εκδίδο-
νται τα αντίστοιχα χρηµατικά εντάλµατα πληρωµών (Χ.Ε.Π.) τα οποία εξοφλούνται 
από την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου Πετρούπολης. 
 

Άρθρο 16ον 
Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

1. Ο οικονοµικός φορέας στον οποίο ανατίθεται η σύµβαση, σύµφωνα µε τις ισχύου-
σες διατάξεις, βαρύνεται µε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 4%, για την οποία εκ-
δίδεται σχετική βεβαίωση. Οποιαδήποτε άλλη κράτηση που τυχόν θα ισχύει κατά την 
ηµεροµηνία εξόφλησης της σχετικής Προµήθειας βαραίνει τον εν λόγω φορέα. 
2. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ∆ήµο. 

 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 20/02/2020 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 20/02/2020 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕ-ΕΑΜΕ-ΚΤΠ 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 20/02/2020 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ Τ.Υ.∆.Π. 
   
   
   
   

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ∆ΡΑΜΗΤΙΝΟΣ 
ΤΕ4/Α΄ ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΚΟΝΙΑΡΗ 
ΠΕ3/Α΄ ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΕ5/Α΄ ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΗΜΕ-ΕΑΜΕ-ΚΤΠ 

 
 

Ε Ι ∆ Ι Κ Η  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

 

 
Άρθρο 1ο 

Αντικείµενο της συγγραφής 
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προµήθεια λαµπτήρων ατµών να-
τρίου καθώς και εκκινητών αυτών και λοιπών λαµπτήρων και υλικών που θα καλύ-
ψουν επείγουσες ανάγκες του Ηλεκτρολογικού Τµήµατος και του ∆ηµοτικού Φωτι-
σµού. 
 
 

Άρθρο 2ο 

Νοµικό καθεστώς που διέπει την εκτέλεση της προµήθειας 

Οι διατάξεις που απαριθµούνται στο άρθρο 2 της γενικής συγγραφής υποχρεώσεων. 
 

Άρθρον 3ο 

Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας 
Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των υπό προµήθεια υλικών θα καθορισθεί µε 
την προσφορά των διαγωνιζοµένων και δεν µπορεί να είναι µικρότερος των δύο ετών 
(από τη στιγµή που το υλικό θα τεθεί σε λειτουργία), εκτός και αναφέρεται διαφορετι-
κά στα αντίστοιχα άρθρα του περιγραφικού τιµολογίου της παρούσης µελέτης. 
Ο καθορισµός του παραπάνω χρόνου θα γίνει: (α) δια υπεύθυνης δήλωσης του 
Ν.1599/95 από τον προµηθευτή και (β) δια ανάλογης βεβαίωσης του κατασκευαστή, 
εφόσον αυτός δεν είναι ο προµηθευτής. 
 
 

Άρθρον 4ον 

Φυλλάδιο Οδηγιών Ασφαλείας – Εγχειρίδια Χρήσης 

Τα υπό προµήθεια υλικά όπου απαιτείται θα συνοδεύονται από σχετικό φυλλάδιο 
οδηγιών ασφαλείας MSDS (Material Safety Data Sheet) στο οποίο θα υπάρχουν α-
ναλυτικές πληροφορίες προφύλαξης κατά τη χρήση του προϊόντος. 

Είναι απαραίτητη η ύπαρξη τεχνικών εγχειριδίων για τα υπό προµήθεια υλικά.  
 

Άρθρον 5ον 

Πιστοποίηση ασφάλειας 
Τα υπό προµήθεια υλικά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό, το οποίο εκδό-
θηκε από κρατική Υπηρεσία της Ελλάδος ή άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

Προµήθεια ηλεκτρολογικών ειδών (λαµπτή-
ρων, καλωδίων, αγωγών, πινάκων, φωτιστι-
κών σωµάτων και διαφόρων εξαρτηµάτων 
τους) 2020 
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από διαπιστευµένο ινστιτούτο της Ελλάδος ή άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Με αυτό θα πιστοποιείται η πλήρωση των απαιτούµενων προτύπων ασφαλείας.  
 
 

Άρθρον 6ον 

Πιστοποίηση πιστότητας – ποιότητας  
Εφόσον απαιτείται τα υπό προµήθεια υλικά θα έχουν σήµανση CE, ενώ οι εταιρείες 
κατασκευής αυτού πρέπει να διαθέτουν ISO ή άλλη ισοδύναµη πιστοποίηση. Επίσης 
θα διαθέτουν τις κατά νόµο για το είδος τους εγκρίσεις κυκλοφορίας, για όσα απαιτεί-
ται. 
 
 

Άρθρον 7ο 

Υπέρβαση προϋπολογισµού – Αυξοµείωση ποσοτήτων της προµήθειας 

Ο ∆ήµος µπορεί να προχωρήσει στην αυξοµείωση των ποσοτήτων των υπό προµή-
θεια υλικών. Η αύξηση της ποσότητας για τα υπό προµήθεια υλικά µπορεί να γίνει 
µέχρι το όριο που δεν θα επιφέρει υπέρβαση του προϋπολογισµού της προµήθειας, 
ενώ η µείωση µπορεί να γίνει µέχρι ποσοστό 30% της ποσότητας των υλικών που 
αναγράφονται στον προϋπολογισµό της µελέτης. 

 

 
 

 
 

 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 20/02/2020 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 20/02/2020 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕ-ΕΑΜΕ-ΚΤΠ 

. 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 20/02/2020 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ Τ.Υ.∆.Π. 

   
   
   
   

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ∆ΡΑΜΗΤΙΝΟΣ 
ΤΕ4/Α΄ ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΚΟΝΙΑΡΗ 
ΠΕ3/Α΄ ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΕ5/Α΄ ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 




		2020-02-24T11:07:55+0200




