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Μαντούδι
Αρ.Μελ.:

29/10/2020
31/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥ∆ΙΟΥ –
-ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
Αυτοτελές τµήµα
Τεχνικής Υπηρεσίας

Cpv: 31600000-2

ΕΤΟΣ 2020
∆ΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥ∆ΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ–ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ &
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ »

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩ 24.799,50 €
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%)

Περιεχόµενα:
1. ΤεχνικήΈκθεση
2. Ενδεικτικός ΠροϋπολογισµόςΤεχνικές προδιαγραφές
3. Γενικήσυγγραφή υποχρεώσεων

Μαντούδι

29 / 10 /2020

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάµενος Τ.Υ

Συντάχθηκε

Γερογιάννης Γεώργιος
Πολ. Μηχ/κος

Λιακόπουλος Κυριάκος
Τεχν/γος Μηχ/κος
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ,
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ
ΜΑΝΤΟΥ∆ΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ

&

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 31/2020
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
24.799,50 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Mε τη µελέτη αυτή προϋπολογισµού 24.799,50 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του
ΦΠΑ) προβλέπεται η προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού για τον ∆ήµο
Μαντουδίου- Λίµνης-Αγίας Άννας, για το έτος 2020 για να χρησιµοποιηθούν για τη
συντήρηση - βελτίωση του οδικού φωτισµού κοινόχρηστων χώρων.
Τα προσφερόµενα είδη θα πρέπει να άριστης ποιότητας.
Ο Προϋπολογισµός της µελέτης αναλύεται ως εξής:
Α. Ο προϋπολογισµός προµήθειας : 19.999,60 ευρώ
Β. Φ.Π.Α. 24% : 4.799,90 ευρώ
Γ. Γενικό σύνολο : 24.799,50 ευρώ
Η προµήθεια ανέρχεται στο ποσό των 24.799,50 €, θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους
πόρους και βαρύνει τον προϋπολογισµό έτους 2020 στον Κ.Α 20.6691.0005.
Μέσα στην τιµή προσφοράς θα περιλαµβάνεται και το κόστος µεταφοράς.
Η παρούσα σύµβαση θα αποτελείται από ένα ενιαίο τµήµα προϋπολογισµό ώστε η εκτέλεση
της επίµαχης προµήθειας να εξασφαλίζει την ταχύτερη και πιο άρτια από τεχνικής άποψης
εκτέλεση της σύµβασης και την καλύτερη παρακολούθηση των υλικών

Μαντούδι

29 / 10 /2020

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάµενος Τ.Υ

Συντάχθηκε

Γερογιάννης Γεώργιος
Πολ. Μηχ/κος

Λιακόπουλος Κυριάκος
Τεχν/γος Μηχ/κος
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ,
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ
ΜΑΝΤΟΥ∆ΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ

&

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 31/2020
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
24.799,50 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%)

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η οργάνωση των τεχνικών προδιαγραφών έγινε υπό την µορφή πινάκα όπως αυτός παρατίθεται
παρακάτω. Στον παρακάτω πίνακα καθορίζονται οι ελάχιστοι τεχνικοί όροι, απαιτήσεις κτλ της
εν λόγω προµήθειας.
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ
ΕΙ∆ΟΣ –ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ
Α/Α
Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΑ

1.

2.

3.

4.

5.

προβολείς 30WLED
κίνησης
6500Κ
2450Lm, 110⁰, IP 65

µε ανιχνευτή
(τύπουHEDA) Τεµ.

200,00
10

προβολείς 50WLED, 6500Κ (τύπου
HEDA) 4100Lm, 110⁰, IP 65
φωτιστικό δρόµου LED 50W, 4000K,
220V-240V, 5000Lm, IP 65, (τύπου
SHSL50 GEYER) 120⁰
ιστούς 3,22µ µε κεφαλή 2 φανών
καράβολος, µεταλλικός ιστός (τύπου
SEIRAZeusBlackXIOS)
κεφαλές για ιστούς (κολώνες) µε
κεφαλές,
2φωτη,
τύπου(SeiraBlackZeus)

Τεµ.

20,00
60,00

3

20,00
36,00

Τεµ.

1

36,00
5.250,00

Τεµ.

50
105,00
135,00

Τεµ.

3

45,00
300,00

6.

7.

λαµπτήρες LED 12,5W, 1521Lm, Τεµ.
6500K A60, E27
λαµπτήρες ατµών νατρίου ισχύος
250W, µε κάλυκα Ε40, 220-240V,
Τεµ.
χρώµατος, 2000-2200Κ, φωτεινή ροή
≥ 33.000LmCE

8.

µετασχηµατιστές
µετάλλου 250W

ισχύος

νατρίου, Τεµ.

9.

προβολέας 100W LED HEDA 6500K, Τεµ.
IP 65, 120⁰, 220V-240V, 8000Lm

10.

µετασχηµατιστές
ισχύος
150W µαγνητικούς

νατρίου Τεµ.

100

3,00
340,00

40
8,50
600,00
40

15,00
140,00

4

35,00
110,00

10

11,00
744,00

11.

φωτιστικά δρόµου LED 60W 4000K,
Τεµ.
220V-240V, 6000LmIP65 RSI-60
120⁰

12

62,00
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180,00
12.

13.
14.
15.

πίνακες
στεγανός,
εξωτερικός,
Τεµ.
επιτοίχιος, 2 σειρών, 24 ασφαλειών,
IP 67
διακόπτης ράγας τριφασικός 3×40Α Τεµ.
αυτόµατος
αυτόµατες
ασφάλειες
ράγας
Τεµ.
µονοφασικές 32Α GEYER.
αυτόµατες
ασφάλειες
ράγας
Τεµ.
µονοφασικές 4Α GEYER.

16.

αυτόµατες
ασφάλειες
µονοφασικές 10Α GEYER.

17.

αυτόµατες
ασφάλειες
ράγας
µονοφασικές 16Α GEYER
ρελλέ ΙΙΙ διαφυγής τριφασικός 40Α
EF 440DG 30mA
ρελλέ ΙΙ διαφυγής µονοφασικός 40Α
EF 240DG 30mA
φωτιστικά δρόµου LED 100W 4000K,
220V-240V, 10.000Lm IP67 RSI-100
GEYER 120⁰

18.
19.
20.
21.
22.

ράγας Τεµ.

ρελλέ Ι µονοφασικός 2 × 20 GEYER

Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.

4

45,00
30,00

2

15,00
18,00

6

3,00

10

3,00

30,00
30,00
10

3,00
30,00

10

3,00
150,00

6

25,00
34,00

2

17,00
5.346,00

Τεµ.

54
99,00

Τεµ.

φωτοκύτταρα µέρας-νύχτας, στεγανός Τεµ.
επιτοίχιος IP 67

120,00
8

15,00
72,00

8

9,00

23.

συρµατόσχοινο µεταλλικό

Τεµ.

300

0,99

24.

ναυτιλιακά κλειδιά µεταλλικά

Τεµ.

12

0,80

25.

σφιγκτήρες µεταλλικούς
καλώδιο ΝΥΥ 3 × 1,5 ανθυγρό
κυτία στεγανά στρογγυλά επιτοίχια 80
× 80 IP 67
πίνακες
στεγανοί,
εξωτερικοί,
επιτοίχιοι, 8 ασφαλειών
πίνακες
στεγανοί,
εξωτερικοί,
επιτοίχιοι, 12 ασφαλειών, IP 67
προβολείς 100W LED 6400K, IP
66, 120⁰, 180V-265V, 11.000Lm,
SMD DOB, µαύρους LUCAS
ρελλέ
Ι
ισχύος
διαφυγής
µονοφασικός EF 240DG 30mA

Τεµ.

10
300

0,50
0,75

30

2,00

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.

Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.

297,00
9,60
5,00
225,00
60,00
100,00

4

25,00

6

35,00

210,00
350,00

Τεµ.

7
50,00

Τεµ.

αυτόµατες
ασφάλειες
ράγας Τεµ.
µονοφασικές 4Α GEYER κίνησης,
αυτόµατες
ασφάλειες
ράγας
Τεµ.
µονοφασικές 10Α GEYER κίνησης,
αυτόµατες
ασφάλειες
ράγας Τεµ.
µονοφασικές 16Α GEYER κίνησης,
µετασχηµατιστής 220V-220V-300W
σταθεροποιηµένος,
στεγανός, Τεµ.
µεταλλικός, IP 67 µε συνηµήτονο

51,00
3

17,00
60,00

20

3,00
60,00

20

3,00
60,00

20

3,00
65,00

1
65,00
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36.
37.
38.

Τεµ.
καλώδιο ΝΥΥ 3 × 4 ανθυγρό
προβολείς 50W LED 6400K, IP 65,
120⁰, 180V-265V, 6400Lm, SMD Τεµ.
DOB LG, µαύρους (τύπου LUCAS)
σπιράλ σωλήνα SI-BI διατοµή Φ 23,
Τεµ.
στεγανό

150

2,50

100,00
4
25,00
210,00
150

1,40

39.

ιµάντας για ανάβαση

Τεµ.

1

40.

ασφάλειες µε βάση θερµικές

Τεµ.

30

3,00

41.

Τεµ.
συστολικές µούφες Φ 0,40-0,60
µετασχηµατιστές
ισχύος
150W
Τεµ.
νατρίου µαγνητικούς × 11,00
λαµπτήρες LED , 15-20W, 2200Lm,
Τεµ.
6500K A60, E27

2

6,00

3

11,00

42.
43.

Μαντούδι

29/10 /2020

375,00

45,00

45,00
90,00
12,00
33,00
3.627,00

1209
3,00
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

19.999,6
4.799,9
24.799,50

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάµενος Τ.Υ

Συντάχθηκε

Γερογιάννης Γεώργιος
Πολ. Μηχ/κος

Λιακόπουλος Κυριάκος
Τεχν/γος Μηχ/κος
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ,
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ
ΜΑΝΤΟΥ∆ΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ

&

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 31/2020
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
24.799,50 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%)

ΣΥΓΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο - Αντικείµενο της προµήθειας
Η συγγραφή αυτή αφορά στην« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΦΩΙΣΤΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ » για τις ανάγκες όπως αυτές ζητήθηκαν από τον αρµόδιο αντιδήµαρχο .

Άρθρο 2ο- ∆ιατάξεις που ισχύουν
Οι διαδικασίες ανάθεσης της προµήθειας διέπονται από τις διατάξεις:











Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης - Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
Του Ν. 4412/2016
Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις». 3.
Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες
διατάξεις».
Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου κλπ
Του N. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων».
Του Π.∆ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
Του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε µε την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α'/7-4-2014) και
ισχύει.
Της αριθµ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 Υπουργικής Απόφασης «Ρυθµίσεις για το Ηλεκτρονικό ∆ηµόσιο
Έγγραφο». Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

Άρθρο 3ο- Συµβατικά Τεύχη
Συµβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος
είναι: α) Η σύµβαση
γ) Η οικονοµική προσφορά του αναδόχου
δ) Ο προϋπολογισµός
ε) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
στ) Η τεχνική έκθεση
Άρθρο 4ο-Τρόπος εκτέλεσης της Προµήθειας
Η εκτέλεση της Προμήθειας θα γίνει με απ΄ ευθείας ανάθεση, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές
προδιαγραφές .
Άρθρο 5ο- Σύµβαση
Ο ανάδοχος της Προµήθειας, µετά, την κατά νόµο, έγκριση του αποτελέσµατος αυτής,
υποχρεούται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο, όχι µεγαλύτερο των πέντε (5)
ηµερών να υπογράψει την σύµβαση και να καταθέσει την, κατά το άρθρο 6 της παρούσης,
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εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. Εάν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει έγκαιρα για την
υπογραφή της παραπάνω σύµβασης, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια.
ΑΡΘΡΟ 6ο- Εγγύηση καλής εκτελέσεως της σύµβασης- Χρόνος Εγγυήσεως
Η επιλογή για εγγύηση καλής εκτέλεσης επαφίεται στο αρµόδιο προς ανάθεση όργανο και
το ποσό και ο χρόνος ισχύος αυτής θα οριστούν σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία .
ΑΡΘΡΟ 7ο- Έκπτωση του αναδόχου
Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της
Προµήθειας ή ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, µπορεί
να κηρυχθεί έκπτωτος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις
Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)» και όπως αυτός τροποποιήθηκε µε το Ν.4441/2016 «Απλοποίηση
διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εµποδίων στον ανταγωνισµό και
λοιπές διατάξεις».
ΑΡΘΡΟ 8ο- Τίµηµα και τρόπος πληρωµής
Το συνολικό τίµηµα αναγράφεται στη Σύµβαση, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.
1. Όλες οι πληρωµές του Αναδόχου υπόκειται στις αντίστοιχες κρατήσεις, φόρους, τέλη,
δασµούς, και λοιπές εισφορές υπέρ του ∆ηµοσίου, ∆ήµων κλπ κατά τις κείµενες
διατάξεις ισχύουσες την ηµέρα της ανάθεσης . Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ∆ήµο.
Προστίθεται η ανάλογη κράτηση για τη κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων(παρ.3,άρθρο4τουΝ.4013/2011,
Εγκύκλιος 29, ∆17α/302/7/Φ.Ν. 463/03.11.2012/Α∆Α:Β4ΣΠΛ-ΚΦ4).
2. Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται από τον ∆ήµο σε ΕΥΡΩ, µε την έκδοση του
αντίστοιχου χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής
στο όνοµα του δικαιούχου,
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία "περί οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού
των δήµων και κοινοτήτων" και σύµφωνα µε την διαδικασία παραλαβής και
πληρωµής του Ν. 4412/16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και όπως
αυτός τροποποιήθηκε µε το Ν.4441/2016 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης
επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εµποδίων στον ανταγωνισµό και λοιπές διατάξεις». Με
την έκδοση των σχετικών τιµολογίων και την προσκόµιση των αντιστοίχων
απαραιτήτων δικαιολογητικών πληρωµής στο λογιστήριο του ∆ήµου. Η πληρωµή θα
γίνεται µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών και δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, του πρωτοκόλλου παραλαβής της
αρµόδιας επιτροπής καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε
ζητηθεί από τις υπηρεσίες του ∆ήµου που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.
Σηµειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου
εισοδήµατος βάσει τουΝ.2238/94(ΦΕΚ151/Α/94)και τις σχετικές διατάξεις.
Τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωµή του Αναδόχου είναι
τα εξής: α. Τιµολόγιο του Αναδόχου ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών.
β. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα σε ισχύ κατά την ηµέρα πληρωµής
γ. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες Υπηρεσίες της
Αναθέτουσας Αρχής που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.
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3.

Σε περίπτωση που η πληρωµή του αναδόχου καθυστερήσει από το ∆ήµο
εξήντα(60)ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν, ο ∆ήµος
καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον
συµβασιούχο. Η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει πριν την
ηµεροµηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
τα ποσά πληρωµής προέρχονται από ίδιους πόρους.
ΑΡΘΡΟ 9ο- Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κειµένων διατάξεων, φόρους, τέλη και
κρατήσεις, που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. Ο Φ.Π.Α.
βαρύνει τους Ο.Τ.Α.
ΑΡΘΡΟ 10ο- Παραλαβή
Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από ειδικά προς τούτο διορισµένη Επιτροπή Παραλαβής πριν
από την πληρωµή. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής απορρίψει τα παραδοτέα
που προσκόµισε ο Ανάδοχος, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που
παρουσιάζουν αυτά από τους όρους της Σύµβασης και τους λόγους της απόρριψης. Τα
πρωτόκολλα που συντάσσονται από την Επιτροπή Παραλαβής, κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις
συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει ή την τέλεια
απόρριψη του παραλαµβανοµένου είδους ή την αποκατάσταση των λειτουργικών
ανωµαλιών αυτού. Εφόσον ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις ως άνω προτάσεις της
Επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόµενης προθεσµίας, ο ∆ήµος δικαιούται να προβεί
στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και κατά τον
προσφορότερο µε τις ανάγκες και τα συµφέροντα αυτού τρόπο. Η παράδοση των ειδών που
περιγράφονται στην παρούσα µελέτη, θα γίνει εξ΄ ολοκλήρου ή τµηµατικά και µόνο ύστερα
από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, σε χώρο που θα υποδειχθεί από αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 11ο - Ανωτέρα Βία
Ο Ανάδοχος που επικαλείται περιστατικό ανωτέρας βίας φέρει το βάρος της απόδειξής
της. Στερείται όµως, το δικαίωµα να την επικαλεσθεί, εάν δεν την αναφέρει εγγράφως και
δεν προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία εντός είκοσι(20)
ηµερών αφότου συνέβησαν τα περιστατικά που τη στοιχειοθετούν και προκάλεσαν τη
µερική ή ολική αδυναµία του να εκτελέσει τη σύµβαση που του ανατέθηκε.
ΑΡΘΡΟ 12ο - Γενικές Υποχρεώσεις Αναδόχου
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει όλο το απαιτούµενο προσωπικό, υλικά και
οποιαδήποτε άλλα µέσα για την προσήκουσα εκτέλεση της προµήθειας. Ο Ανάδοχος
βαρύνεται µε όλες τις απαιτούµενες γενικές και ειδικές δαπάνες για την ολοκλήρωση της
σύµβασης, όπως αυτή περιγράφεται στα συµβατικά τεύχη, ενδεικτικά δε µε τις δαπάνες
των µισθών και ηµεροµισθίων του προσωπικού του, των εργοδοτικών επιβαρύνσεων,
φόρους, τέλη, δασµούς, ασφάλιστρα, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, έξοδα
µετακίνησης, και γενικά κάθε είδους απρόβλεπτη δαπάνη και όλες τις νόµιµες
επιβαρύνσεις και κρατήσεις υπέρ του ∆ηµοσίου ή τρίτου, που ισχύουν κατά τον χρόνο
υπογραφής του Συµφωνητικού, µε µοναδική εξαίρεση το ΦΠΑ.
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας.
Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει αποκλειστικώς και εξολοκλήρου όλες τις ευθύνες έναντι
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οποιουδήποτε τρίτου προβάλλοντος δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας,
σηµάτων κλπ., που έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε µελέτες, µεθόδους, τρόπους εργασίας,
συστήµατα, εφευρέσεις κλπ. Που θα χρησιµοποιηθούν για την εκ µέρους του πλήρη
εκτέλεση της σύµβασης. Όλες οι σχετικές δαπάνες, η µέριµνα και οι διαδικασίες για την
νόµιµη χρησιµοποίηση όλων των ανωτέρω βαρύνουν εξολοκλήρου και αποκλειστικώς τον
Ανάδοχο, ο οποίος οφείλει να λαµβάνει εγκαίρως κάθε απαιτούµενο µέτρο, ώστε ο
Εργοδότης και τα όργανα αυτού να µην υποστούν οποιαδήποτε ενόχληση ή την ελάχιστη
ζηµία.
ΑΡΘΡΟ 13ο - Εφαρµοστέο ∆ίκαιο
Ο ανάδοχος της προµήθειας και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν
φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την
διάρκεια της ισχύος σύµβασης.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια, εφαρµοστέο δε
∆ίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
∆εν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισµένες περιπτώσεις εφόσον συµφωνούν και τα δυο
µέρη, να προβλεφθεί στη σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί των δικαστηρίων,
σε διαιτησία σύµφωνα πάντα µε την ελληνική νοµοθεσία κα ι µε όσα µεταξύ τους
συµφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την επίλυση της
διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόµενα στην προηγούµενη
παράγραφο.

ΑΡΘΡΟ 14ο - Πιστοποιητικά – ∆ιασφαλίσεις που απαιτούνται:
•
Τα προς προµήθεια υλικά θα πρέπει να είναι µεγάλης αντοχής και αρίστης
ποιότητας, και σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς, κατάλληλα για ασφαλή
χρήση.
•
Όλα τα υλικά πλην µικροϋλικών θα φέρουν πιστοποιητικό CE, και κατά το δυνατόν
να είναι, από γνωστούς οίκους κατασκευής λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού.
Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν βεβαιώσεις συµµετοχής:
•
Σε Συλλογικό Σύστηµα ∆ιαχείρισης αποβλήτων και
•
Σε Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών
Για το τρέχον έτος, όπως ορίζεται στο Ν2939/01όπως ισχύει, στους Ν3854/10,Ν.4042/12,
ΚΥΑ23615/51/ΕΕ.103/2014 περί Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Αποβλήτων.
Οι συµµετέχοντες παραγωγοί υποβάλλουν βεβαιώσεις που αφορούν στην δικιά τους
επιχείρηση ενώ οι µεταπωλητές-έµποροι καταθέτουν τις βεβαιώσεις των προµηθευτριών
εταιρειών.
Μαντούδι
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