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Άρθρο 1° - Αντικείμενο της προμήθειας 

Η συγγραφή αυτή αφορά στην προµήθεια φωτιστικών σωμάτων LED για την κάλυψη των αναγκών 

ηλεκτροφωτισµού οδών και πλατειών των οικισμών του ∆ήµου Φαρκαδόνας. 

Αναλυτικά θα γίνει προμήθεια των παρακάτω υλικών: 

• 300 τεμάχια φωτιστικών σωμάτων LED 60W  

• 578 τεμάχια φωτιστικών σωμάτων LED 12W  

• 20 τεμάχια φωτιστικών σωμάτων LED προβολέων 200W 

 

Άρθρο 2° - Διατάξεις που ισχύουν 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις: 

α) Τον Ν. 4412/2016 

β) Του εν ισχύει Δ. Κ. Κ. 

Τον Ν. 3852/2010 

 
Άρθρο 3° - Συμβατικά τεύχη 

Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι: 

α) Η διακήρυξη του διαγωνισμού 

β) Η μελέτη του Τ.Τ.Υ 

γ) Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 

δ) Ο προϋπολογισμός προσφοράς του αναδόχου 

ε) Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή) της προσφοράς του αναδόχου. 

 

Άρθρο 4° - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με δημόσιο πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο την 

χαμηλότερη τιμή προσφοράς μόνο βάσει τιμής με τους όρους που έχει καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή. 

 

Άρθρο 5
ο -  

Σύμβαση 

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, υποχρεούται να 

προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, εντός είκοσι (20) ημερών για να υπογράψει τη σύμβαση και να 

καταθέσει την κατά το άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. 

 

Άρθρο 6
0 
– Εγγυήσεις  

Α. Εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία . 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 δεν προβλέπεται εγγύηση συμμετοχής στον συνοπτικό 
διαγωνισμό. 

Β. Εγγύηση εκτέλεσης της σύμβασης 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. 

και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος 

από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης κατά ένα (1) μήνα. 
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Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 

των υπηρεσιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 

συμβαλλόμενους. 

 

Άρθρο 7
0
 - Χρόνος εγγύησης 

Ο χρόνος εγγύησης μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή µετρούµενος από της 

ηµεροµηνίας της προσωρινής παραλαβής, θα καθοριστεί µε την προσφορά των διαγωνιζομένων και ο 

οποίος δεν δύναται να είναι μικρότερη των τριών ετών 

 

Άρθρο 8
ο 
- Έκπτωση του αναδόχου 

Η απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές ή χρόνους εγγύησης από τον ανάδοχο µπορούν να τον κηρύξουν 

έκπτωτο. Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας 

ή ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος µε 

τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

Άρθρο 9
ο
 - Χρόνος παράδοσης 

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε 30 ημέρες. 

 

Άρθρο 10 
ο 
- Πλημμελής κατασκευή 

Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία της προμήθειας δεν είναι σύμφωνα µε τους όρους της σύμβασης 

ή εμφανίζει ελαττώματα, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή βελτιώσει αυτά, σύμφωνα µε τις 

ισχύουσες διατάξεις. 

 

Άρθρο 11° - Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, και κρατήσεις, που θα 

ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Φ.ΠΑ. βαρύνει τον Δήμο Φαρκαδόνας . 

 

Άρθρο 12° - Προσωρινή και οριστική παραλαβή 

Η προσωρινή παραλαβή του της προμήθειας θα γίνει από την οικεία επιτροπή παρουσία του αναδόχου. 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 κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών αυτού. 

Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις ως άνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της από της ιδίας 

οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος Φαρκαδόνας  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. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. Μετά την πάροδο 

του συμβατικού χρόνου εγγυήσεως, ενεργείται βάσει των κειμένων διατάξεων, η οριστική παραλαβή του 

εξοπλισμού 

                           

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ    

Φαρκαδόνα 21/10/2016                                                                               Φαρκαδόνα  21/10/2016 

Η Συντάξασα                                                                                        Η Αναπλ. Προϊσταμένη   ΤΤΥ 

 

  Βαρβάρα Σίμου                                                                                            Ευδοκία Παπαϊωάννου  

Πολιτικός  Μηχανικός ΤΕ                                                                            Πολιτικός  Μηχανικός   

 


