
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 

 

 

ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ                                                                                                          ΑΑρρ..  ΜΜεελλέέττηηςς  ::            115533  //22001177  
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
       

      

 
 

                                    
 

ΜΕΛΕΤΗ 
  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.000,00 ΕΥΡΩ 

 

 
 
 
 

Προμήθεια λαμπών και λοιπών ηλεκτρολογικών υλικών για τις ανάγκες 

των κτιρίων Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, των γηπέδων τένις της Νεάπολης 

και λοιπών χώρων Δήμου Λέσβου. 

 



Αύγουστος  2017 
 
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ  Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

 

 

 

ΑΡ. ΜΕΛ. :153/2017 

Τίτλος: Προμήθεια λαμπών και λοιπών 

ηλεκτρολογικών υλικών για τις ανάγκες των 

κτιρίων Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, των γηπέδων 

τένις της Νεάπολης και λοιπών χώρων Δήμου 

Λέσβου. 
 

ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ: 40.000,00 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, λαμπών και λοιπών ηλεκτρολογικών υλικών για τις 
ανάγκες των κτιρίων Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, των γηπέδων τένις της Νεάπολης και λοιπών χώρων Δήμου 
Λέσβου.  

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της μελέτης. 
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει  το σύνολο των τμημάτων σε έναν προσφέροντα υπό 
τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

 Η προσφορά του να είναι σύμφωνη στο σύνολό της με την παρούσα μελέτη 

 Οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων υλικών να  πληρούν τις προδιαγραφές της μελέτης 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 40.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

17. % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 34.188,04  €,   ΦΠΑ :  5.811,966€). 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δύο μήνες   (2)  μήνες ή εξήντα (60) ημέρες. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο Τεύχος Τεχνικών 
Προδιαγραφών .  

 Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, βάσει της τιμής . 

 
 
 
 
               Μυτιλήνη 16-08-2017 

 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ & 

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ 

ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ. & ΜΗΧ Η/Υ  Π.Ε. 

 

 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΚΡΗ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. Π.Ε 

 

 

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ. Π.Ε. 



 

 
         

 

 
         

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 13-17 
Τ.Κ.: 81100 – Μυτιλήνη 
      ----------------------------- 

                                 Μυτιλήνη,   16-08-2017 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Λαμπών και λοιπών ηλεκτρολογικών 
υλικών για τις ανάγκες των κτιρίων Πολιτιστικών 
Εκδηλώσεων, των γηπέδων τένις της Νεάπολης και 
λοιπών χώρων Δήμου Λέσβου» 
 

Πληροφορίες: Σαραντινός Μαρίνος 
Ε-mail : marinos.sarantinos@gmail.com 
Τηλ.: 2251353747 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Αρίθμ

ηση 

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΕ

Σ 

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ CPV ΤΙΜΗ 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

1 30 Χελώνες σιδερένιες 

βαρέως τύπου 

31527200-8 16,49 494,70 

2 150 Φωτιστικά led χωνευτά 20cm 

εσωτερικής διαμέτρου 

 

31524120-2 15,23€ 2.284,50 

3 300 Λάμπες σπότ led E27 6-8W  31531000-7 3,40 1.020,00 

4 300 Λάμπες σπότ led E14 4-5W 

 

31531000-7 2,57 771,00 

5 300 Λάμπες  led E27 7-9W 

 

31531000-7 2,82 846,00 

6 300 Λάμπες  led E27 12-13W 

day light 

31531000-7 4,30 1.290,00 

7 200 Λάμπες αλογόνου  ceram E27 

100W 

31519100-8 6,16 1.232,00 

8 200 Λαμπτήρας E27 εξοικονόμησης 

ενέργειας πράσινου χρώματος, 

ισχύος ως 14Watt 

31532110-8 4,44 888,00 

9 200 Λαμπτήρας E27 εξοικονόμησης 

ενέργειας μπλέ  χρώματος, ισχύος 

ως 14Watt 

31531000-7 4,44 888,00 

10 200 Λάμπες αλογόνου  display lamp 

3000k 1000watt GX9,5 

31519100-8 14,11 2.822,00 

11 200 Λάμπες αλογόνου, display lamp 

2000watt GY16 

31519100-8 21,74 4.348,00 

12 200 Λάμπες LED GU 10   7W ψυχρού 

φωτισμού  

31531000-7 1,62 324,00 

13 60 Λάμπες LED GU 10    7W θερμού 

φωτισμού 

31531000-7 2,50 150,00 

14 10 Προβολείς led ip65 ψυχρού 

φωτισμού  200watt 

34993000-4 144,48 1.444,80 

15 6 Προβολείς led ip65 ψυχρού 

φωτισμού  150 watt 

34993000-4 96,30 577,80 

 

 

16 8 Προβολείς led ip65 ψυχρού 

φωτισμού  50watt 

34993000-4 29,48 235,84 

17 10 Μπουτόν χωνευτά 31600000-2 3,52 35,20 

 



18 20 Απλοί διακόπτες χωνευτοί 31214100-0 1,66 

 

33,20 

 

19 10 Διακόπτες κομιτατέρ χωνευτοί 31214100-0 2,27 22,70 

20 20 Απλοί διακόπτες εξωτερικοί 

στεγανοί 

31214100-0 5,66 113,20 

21 20 Μπρίζες σούκο χωνευτές 31224100-3 1,81 36,20 

22 20 Μπρίζες σούκο εξωτερικές 

στεγανές 

31224100-3 5,87 117,40 

23 41 Φυσίγγια 35 Α βραδείας καύσεως 31211300-1 0,29 

 

11,89 

24 39 Φυσίγγια 20 Α κανονικά 31211300-1 0,1545 6,0255 

25 40 Φυσίγγια 63 Α κανονικά 31211300-1 0,38 

 

15,20 

26 40 Φυσίγγια 63 Α βραδείας καύσης 31211300-1 0,38 15,20 

27 40 Φυσίγγια 35 Α κανονικά 31211300-1 0,29 11,60 

28 402 Καλώδιο 3Χ1,5 ΝΥΜ  εύκαμπτο 31320000-5 0,46 184,92 

29 401 Καλώδιο 3Χ2,5 ΝΥΜ εύκαμπτο 31320000-5 0,71 

 

284,71 

30 30 Ασφάλειες ράγας  10 Α 

 

31211300-1 2,46 73,80 

31 30 Ασφάλειες ράγας  16 Α 

 

31211300-1 2,39 71,70 

32 30 Ασφάλειες ράγας 20 Α 

 

31211300-1 2,46 73,80 

33 30 Ασφάλειες ράγας 

25 Α 

31211300-1 2,51 75,30 

34 20 Χρονοδιακόπτης ράγας 

με εφεδρεία 

38750000-7 27,60 552,00 

35 200 Κλέμενς 31600000-2 1,00 200,00 

36 2 Καπς καλωδίου (Συσκευασία των 

100 τεμαχίων) 

31600000-2 1,97 3,94 

37 40 Μονωτικές ταινίες διάφορα 

χρώματα 

31650000-7 0,56 22,40 

38 150 Λαμπάκι LED, Ε14 S 230 volt  0,5 

watt μπλε 

31531000-7 1,52 228,00 

39 2 σετ  Σετ κατσαβίδια με μόνωση(6 

τεμάχια) 

44512800-0 28,72 57,44 

40 2 σετ Πένσα , κόφτη, μυτοτσίμπιδο 

(ΣΕΤ) 

44512200-4 20,89 41,78 

41 2 σετ Γερμανικά κλειδιά (σετ) από 6 έως 

24 mm 

44512200-4 34,30 68,60 

42 20 Σιλικόνες διαφανείς  24590000-6 2,06 41,20 

43 1 Αμπεροτσιμπίδα 38341310-3 80,60 80,60 

44 3 Ανιχνευτή καλωδίων 44510000-8 105,92 317,76 

45 10  Dimmer ράγας  πίνακα για 

λαμπτήρες  ιωδίνης 

31214100-0 65,00 650,00 

46 4 Τριφασικά ρελέ ράγας  

διαφυγής 40A 

31681000-3 33,55 134,20 

47 3 Μονοφασικά ρελέ ράγας 

διαφυγής 40A 

31681000-3 23,97 71,91 

48 3 Πίνακες εξωτερικούς 12 θέσεων 31681000-3 16,40 49,20 

49 1 Επαναφορτιζόμενο κρουστικό 

δρέπανο κατσάβιδο 

31681410-0 144,35 144,35 

50 5 Ασύρματα walkie takie 31681410-0 72,90 364,50 

51 5 Δοκιμαστικά κατσαβίδια (μικρά) 31681410-0 0,64 3,20 

52 5 Δοκιμαστικά κατσαβίδια (μικρά) 31681410-0 0,84 4,20 

53 4 Επαναφορτιζόμενους φακούς 31681410-0 27,41 109,64 

54 6 Φωτιστικά ασφαλείας με 2 

προβολείς 

31681410-0 57,24 343,44 

55 1 Πτυσσόμενη σκάλα αλουμινίου  

3 τεμ χ 15 σκαλιά  

44423200-3 420,00 420,00 

56 1 Φορτιστή μπαταρίας 24 volt 31681410-0 124,42 124,42 



57 1 

ΣΑΚΟ

ΥΛΑΚΙ 

Δεματικά 31681410-0 4,52 4,52 

58 32 Λαμπτήρες Μεταλλικών 

Αλογονιδίων 1000W E40 

31519100-8 90,00 2.880,00 

 

 

59 4 Προβολείς 400 watt, εξωτερικού 

χώρου για γήπεδα τένις 

31518100-1 87,93 351,72 

60 200 

μέτρα 

AO5VV-U (ΝΥΜ)  5Χ6mm2 για 

την σύνδεση των προβολέων των 

400 watt (γήπεδα τένις) 

31320000-5 2,39 478,00 

61 20 Λάμπες σκληρής υάλου πράσινου 

χρώματος για φωτιστικά κήπου 80 

watt 

31531000-7 3,75 75,00 

62 20 Φωτιστικά κήπου για λάμπες 

πράσινες σκληρής υάλου 80 watt 

31527200-8 9,82 196,40 

63 50 Κουτιά διακλάδωσης 10χ10 

στεγανά εξωτερικά 

31681410-0 2,13 106,50 

64 20 Προβολάκια LED των 20 watt 31518100-1 16,04 320,80 

65 15 Φανάρια παραδοσιακά, ύψους 80 

εκατοστών 

31527200-8 180,00 2.700,00 

66 45 Λαμπτήρες μεταλλικών 

αλογονιδίων 150 watt, E40, 

κατάλληλες για ανάρτηση από 

βραχίονα (για τα παραδοσιακά 

φανάρια ύψους 80 εκ) 

31512100-9 19,27 867,15 

67 30 Λαμπτήρες μεταλλικών 

αλογονιδίων 100 watt, E27 

31512100-9 30,31 909,30 

68 21 Λαμπτήρες ΜΗ (RX7S)  70 watt 31512100-9 8,36 175,56 

69 20 Λαμπτήρες MH (RX7S)  150 watt 31512100-9 8,36 167,20 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΦΠΑ 17% 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 

34.188,04 

5.811,966 

40.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

            Μυτιλήνη 16-08-2017 

 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Η/Μ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ 

ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ. & ΜΗΧ Η/Υ  Π.Ε. 

 

 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΚΡΗ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. Π.Ε 

 

 

 

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ. Π.Ε. 

 
 



  



 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 13-17 
Τ.Κ.: 81100 – Μυτιλήνη 
      ----------------------------- 

                                   Μυτιλήνη,   16-08-2017 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Λαμπών και λοιπών ηλεκτρολογικών 
υλικών για τις ανάγκες των κτιρίων Πολιτιστικών 
Εκδηλώσεων, των γηπέδων τένις της Νεάπολης και 
λοιπών χώρων Δήμου Λέσβου» 
 

Πληροφορίες: Σαραντινός Μαρίνος 
Ε-mail : marinos.sarantinos@gmail.com 
Τηλ.: 2251353747 

 

 

TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

1. ΧΕΛΩΝΑ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ  

Χελώνα ορειχάλκινη, με διάφανο γυαλί, βαθμός στεγανότητας IP 54, για 

λαμπτήρα οικονομίας Ε27 έως 15W. Κατασκευασμένος σύμφωνα με το 

πρότυπο EN 60598-2-1. 

 

2. ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΧΩΝΕΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 20CM 

Ισχύς 18w, φωτεινή ροή τουλάχιστον 1.200lm, θερμοκρασία χρώματος 

4.000Κ, δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI≥80, διάρκεια ζωής 25.000h. 

 

3. ΛΑΜΠΕΣ ΣΠΟΤ LED E27 6-8W 

- Ισχύς 6-8W 

- Φωτεινή ροή ≥700lm 

- Θερμοκρασία χρώματος : 4.000Κ 

- Διάρκεια ζωής ≥ 20.000 ώρες 

- Ενεργειακή κλάση Α+ 

- Διάμετρος 63mm 

 

4. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ SPOT LED 4-5W E14 

- Ισχύς 4-5W 

- Φωτεινή ροή ≥400lm 

- Θερμοκρασία χρώματος : 4.000Κ 

- Διάρκεια ζωής ≥ 20.000 ώρες 

- Ενεργειακή κλάση Α+ 

- Διάμετρος 50mm 

 

5. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ  LED E27 7-9W 

- Ισχύς 5-7W 

- Φωτεινή ροή ≥700lm 

- Θερμοκρασία χρώματος : 6.500Κ 



- Διάρκεια ζωής ≥ 15.000 ώρες 

- Ενεργειακή κλάση Α+ 

 

6. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ SPOT LED 12-13W E27  

-       Ισχύς 12-13W 

-      Φωτεινή ροή ≥ 1.500lm 

-      Θερμοκρασία χρώματος : 6.500Κ 

-      Διάρκεια ζωής ≥ 15.000 ώρες 

-      Ενεργειακή κλάση Α+ 

 

7. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ 100W E27 

-Ισχύς 100W 

-Φωτεινή ροή ≥ 1.800lm 

-Θερμοκρασία χρώματος : 2.700 – 3.000Κ 

-Διάρκεια ζωής ≥ 2.000 ώρες 

Ενδεικτικού τύπου: ΟSRAM HALOLUX CERAM 100W E27 230V 

 

8. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΧΡΩΜΑΤΟΣ 

Ισχύος έως 14W, ενεργειακή κλάση Α. 

 

9. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ MΠΛΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 

Ισχύος έως 14W, ενεργειακή κλάση Α. 

 

10. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ 1000W GX9.5 (ΘΕΑΤΡΟΥ) 

- Ισχύς : 1000W 

- Διάρκεια ζωής : 750 ώρες 

- Θερμοκρασία χρώματος : 3.000 – 3.200K 

Ενδεικτικού τύπου: ΟSRAM 64744 1000 W 230 V 

 

11. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ 2.000W GY16 

- Ισχύος 2000W 

- Κάλυκας GY16 

- Φωτεινή ροή ≥ 52.000lm 

-  Θερμοκρασία χρώματος 3.200Κ 

-  Διάρκεια ζωής 400h .  

Ενδεικτικού τύπου: ΟSRAM 64788 2000 W 240 V. 

 

12. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED  4-7W GU10 ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

-       Ισχύς 4-7W 

-      Φωτεινή ροή ≥ 300lm 

-      Θερμοκρασία χρώματος : 6.500Κ 

-      Διάρκεια ζωής ≥ 15.000 ώρες 

-      Ενεργειακή κλάση Α+ 

 

13. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED  4-7W GU10 ΘΕΡΜΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

-       Ισχύς 4-7W 

-      Φωτεινή ροή ≥ 350lm 



-      Θερμοκρασία χρώματος : 2.700Κ 

-      Διάρκεια ζωής ≥ 15.000 ώρες 

-      Ενεργειακή κλάση Α+ 

 

14. ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED 200W ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ , IP65 

- Ισχύς 200W 

- Φωτεινή ροή ≥ 16.000lm 

- Θερμοκρασία χρώματος 6.000 – 6.500 Κ 

- Διάρκεια ζωής ≥ 30.000 ώρες 

- Ενεργειακή κλάση Α+ 

 

15. ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED 150W ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ , IP65 

- Ισχύς 150W 

- Φωτεινή ροή ≥ 12.000lm 

- Θερμοκρασία χρώματος 6.000 – 6.500 Κ 

- Διάρκεια ζωής ≥ 30.000 ώρες 

- Ενεργειακή κλάση Α+ 

 

16. ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED 50W ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ , IP65 

- Ισχύς 50W 

- Φωτεινή ροή ≥ 4.000lm 

- Θερμοκρασία χρώματος 6.000 – 6.500 Κ 

- Διάρκεια ζωής ≥ 30.000 ώρες 

- Ενεργειακή κλάση Α+ 

 

17. ΜΠΟΥΤΟΝ ΧΩΝΕΥΤΟ 

Λευκού χρώματος, ονομαστικό ρεύμα 10 Α, κατασκευασμένος σύμφωνα με 

το πρότυπο IEC 60669-1. 

 

18. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ  

Λευκού χρώματος, ονομαστικό ρεύμα 10 Α, κατασκευασμένος σύμφωνα με 

το πρότυπο IEC 60669-1. 

 

19. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΜΙΤΑΤΕΡ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 

Λευκού χρώματος, ονομαστικό ρεύμα 10 Α, κατασκευασμένος σύμφωνα με 

το πρότυπο IEC 60669-1. 

 

20. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ 

Λευκού χρώματος, βαθμός στεγανότητας IP55, αντοχή σε κρούση ΙΚ07, 

κατασκευασμένος σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60669-1. 

 

21. ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΧΩΝΕΥΤΗ 

Λευκού χρώματος, ονομαστικό ρεύμα 16
 
Α, κατασκευή σύμφωνα με το 

πρότυπο IEC 60884-1. 

 

22. ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΗ 



Λευκού χρώματος, ονομαστικό ρεύμα 16 Α, με καπάκι, βαθμός στεγανότητας 

IP55, αντοχή σε κρούση ΙΚ07. 

 

 

23-27 ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΤΥΠΟΥ DIAZED  

 

Κυλινδρικές ασφάλειες τήξης τύπου Diazed, ονομαστικής έντασης 16Α, 25Α, 

35Α και 63A. Ικανότητα διακοπής 50.000Α AC και 8.000A DC. Σύμφωνα με 

τα πρότυπα IEC 60269-3-1, DIN VDE 0636-301. 

 

28. ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3 Χ 1,5 mm
2
 

29. ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3 Χ 2,5 mm
2
 

Καλώδια με μόνωση PVC και μανδύα PVC για σταθερές εγκαταστάσεις σε 

ξηρούς ή υγρούς χώρους με δύσκαμπτο αγωγό μονόκλωνο, H05VV-U. 

Κατασκευασμένο σύμφωνα με το   πρότυπο ΕΛΟΤ 563 - ΗD 21.4 

 

30-33 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 6 Α,  10 Α, 16 Α, 25 Α. 

Αυτόματες ασφάλειες ράγας, μονοπολικές, ονομαστικής έντασης 6
 
Α, 10 Α, 

16 Α, 25 Α,  καμπύλη χαρακτηριστικής λειτουργίας C, με ικανότητα διακοπής 

μέγιστου βραχυκυκλώματος 6kA, σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 60898-1, 

50-60Hz και ονομαστικής τάσεως UΝ=220/230V. Βαθμός προστασίας 

συσκευής εγκατεστημένης σε πίνακα IP 40 (κατά  IEC 60529).  

 

34. ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 

Χρονοδιακόπτης ράγας με εφεδρεία 100h ,αναλογικός  230 V AC , 

συχνότητας 50/60 Ηz, μιας εξόδου, πρόγραμμα 24 ωρών.  

 

35. ΚΛΕΜΜΕΣ 6mm
2
 

Πλαστική κλέμμα διακλάδωσης και σύνδεσης καλωδίων διατομής  6 mm², 

λευκού χρώματος,  ακροδέκτες από σκληρό ορείχαλκο, σύσφιξη αγωγού μέσω 

κατάλληλης βίδας, Ευρωπαϊκής προέλευσης και σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές 

προδιαγραφές περί μονωτικής ικανότητας και ηλεκτρικής απομόνωσης. 

 

36. ΚΑΠΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 

 

37. ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 

Μονωτική ταινία αυτοσβενόµενη , αντοχής σε τριβή & διάβρωση, , αντοχή: 

έως 60C Χρώματα: Μαύρη, μπλε, καφέ, κίτρινη, κιτρινοπράσινη, γκρι, 

κόκκινη, άσπρη και πράσινη. Διηλεκτρική αντοχή 38 kV ανά mm.  Διαστάσεις  

από  19mm x 20m x 0,13 mm. 

 

46. ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟ ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 40A 

Τετραπολικό ρελέ (διακόπτης) διαρροής ονομαστικού ρεύματος 40Α, 

ευαισθησίας 30mA, ονομαστικής τάσης 400/415V, συχνότητας λειτουργίας 

50/60Hz, σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 61008-1.  

 

47. ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 40A 



Διπολικό ρελέ (διακόπτης) διαρροής ονομαστικού ρεύματος 40Α, ευαισθησίας 

30mA, ονομαστικής τάσης 230/240V, συχνότητας λειτουργίας 50/60Hz, 

σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 61008-1. 

 

 

 

 

48. ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 12 ΘΕΣΕΩΝ 

Μεταλλοπλαστικός πίνακας, δώδεκα θέσεων, εξωτερικός, στεγανότητας IP30, 

αντοχή σε κρούση IK07. 

 

54. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ 2 ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ 

Φωτιστικό ασφαλείας με δύο περιστρεφόμενους προβολείς 21W,μπαταρία 

μολύβδου 12V, 7.2Ah, διάρκεια φόρτισης 24 ώρες, με ενδεικτικό LED 

ένδειξης φόρτισης της μπαταρίας, αυτονομίας 90 λεπτά. Φωτεινότητα 

τουλάχιστον 100lm, βαθμός στεγανότητας IP20.  

Κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ60598-2-22 

 

58.  ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 1000W E40 

 

 Ισχύος 1.000W,  

 κάλυκας Ε40,  

 σχήμα λαμπτήρα Τ65mm 

 θέση λειτουργίας – οριζόντια 

 φινίρισμα λαμπτήρα - διαφανής 

 φωτεινή ροή (ονομαστική) (ελαχ) - 79.000 lm,  

 φωτεινή ροή (ονομαστική) (ονομ) - 85.000 lm,  

 απόδοση φωτεινότητας > 85 lm/W 

 ανάθεση χρωμάτων – ψυχρό λευκό 

 επίπεδο φωτεινότητας στις 10.000 ώρες > 75% 

 επίπεδο φωτεινότητας στις 2.000 ώρες > 87% 

 διάρκεια ζωής έως 5% αστοχίας (ονομ.) > 3000 ώρες 

 διάρκεια ζωής έως 10% αστοχίας (ονομ.) > 5500 ώρες 

 διάρκεια ζωής έως 50% αστοχίας (ονομ.) > 1200 ώρες 

 κατανάλωση ενέργειας kwh/1000 ώρες  - 1084kwh 

 επίπεδο φωτεινότητας στις 5000 ώρες > 80% 

 θερμοκρασία χρώματος τουλάχιστον 7.250Κelvin (ψυχρός φωτισμός),  

 θερμοκρασία λαμπτήρα (μεγ.) – 555
0 

C 

 διάρκειας ζωής 9.000 h τουλάχιστον, ενεργειακή κλάση Α,  

 δείκτης χρωματικής απόδοσης (ονομ.)  57 Ra,  

 τάση λειτουργίας 230V,  

 power (rated)(nom) > 980 watt 

 ένταση ρεύματος λαμπτήρα (μεγ.) – 14 ampere 

 ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ΕΜ) (ονομ.) – 8.20 ampere 

 τάση τροφοδοσίας εκκίνησης (μεγ.) – 198 volt 



 τάση τροφοδοσίας εκκίνησης (ελαχ.) – 198 volt 

 χρόνος εκκίνησης (μεγ.) – 30 sec 

 διάμετρος ή πλάτος  > 76mm,  

 μήκος > 240 mm,  

 καθαρό βάρος (τεμάχιο) – 0.450 Κg, 

 περιεκτικότητα υδραργύρου τουλάχιστον 86 mg. 

 

 

 

59. Προβολείς 400 WATT ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 

-  Συμμετρικής δέσμης 

- Βαθμός στεγανότητας IP65 

- Αντοχή σε κρούση IK07 

- Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται και ο αντίστοιχος λαμπτήρας 

μεταλλικών αλογονιδίων 400W σωληνωτής μορφής με τα κάτωθι τεχνικά 

χαρακτηριστικά: 

Φωτεινή ροή ≥ 30.000 lm, διάρκεια ζωής ≥ 20.000 ώρες, θερμοκρασία 

χρώματος 4.000 – 4.500 Κ, ενεργειακή κλάση Α+ . 

 

60. ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 5 Χ 6 mm
2
 

Καλώδιο με μόνωση PVC και μανδύα PVC για σταθερές εγκαταστάσεις 

σε ξηρούς ή υγρούς χώρους με δύσκαμπτο αγωγό μονόκλωνο, H05VV-U. 

Κατασκευασμένο σύμφωνα με το   πρότυπο ΕΛΟΤ 563 - ΗD 21.4 

 

61. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΣΚΛΗΡΑΣ ΥΑΛΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ Ε27 

80W 

- PAR 38 

- Διάρκεια ζωής 2.000 ώρες. 

 

62. ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΗΠΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΤΟΥ Α/Α 61 

- Φωτιστικό κήπου για λαμπτήρες σκληράς υάλου ισχύος 80W E27. 

- Θα περιέχει πρόσθετο σταθεροποιητή UV έναντι της ηλιακής 

ακτινοβολίας 

- Βαθμός στεγανότητας IP65 

- Κατασκευή σύμφωνα με τα πρότυπα 2006/95/EC (LVD), 2002/95/EC 

(RoHS), 2006/1907/EC (REACH) 

 

63. ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10 Χ 10 cm 

- Βαθμός στεγανότητας IP55 

- Κατασκευή σύμφωνα με το πρότυπο DIN IEC 60998-2-5. 

 

64. ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 20W 

- Θερμοκρασία χρώματος 3.000 Κ 



- Φωτεινή ροή 2.000lm 

- Δείκτης χρωματικής απόδοσης > 80 

- Βαθμός στεγανότητας IP65 

- IK 07 

- Διάρκεια ζωής L70 @ 25 °C : 50.000h 

 

65. ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΟΡΥΦΗΣ (ΦΑΝΑΡΑΚΙ) ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ 

ΤΥΠΟΥ 

Φανάρια παραδοσιακά τετραγωνικής μορφής, κατάλληλα για ανάρτηση από 
βραχίονα, διαστάσεων 80 cm ύψος X 42 cm, ανθεκτικά σε συνθήκες υπαίθρου και 
θάλασσας και σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από – 15

ο
 C έως + 45

ο
 C χωρίς να 

υποστούν καμία αλλοίωση. Θα αποτελούνται από το σώμα και από διαφανές 
ακρυλικό καλάθι. 
Το σώμα του φωτιστικού θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα (ΙΝΝΟΧ 316) ιδανικό 
για περιβάλλον θάλασσας, με βάση στήριξης από μαντέμι για μεγαλύτερη αντοχή 
στις ανεμοπιέσεις. Το ακρυλικό καλάθι θα είναι στεγανό και θα φτιάχνεται από 
υλικό polymeth methacrylate (PMMA). Επιπλέον θα πρέπει να έχει απόλυτη 
διαπερατότητα στο φως.Η ηλεκτρική προστασία θα είναι μόνωσης κλάσης Ι και τα 
όργανα έναυσης λαμπτήρα θα είναι 150 Watt Μεταλλικών Αλογονιδίων με 
θερμοκρασία χρώματος  περίπου Τ=3000Κ. Το φωτιστικό φέρει κατοπτρικό 
μηχανισμό (rifletore bloco) και το κάτοπτρο να είναι από καθαρό αλουμίνιο, 
ανοδειωμένο και στιλβωμένο, και να κατασκευάζεται έτσι ώστε να πετυχαίνει 
μεγάλη απόδοση φωτισμού. Ο κατοπτρικός μηχανισμός θα πρέπει να 
στεγανοποιηθεί ενιαία με το ακρυλικό καλάθι, με ελαστική κόλλα ανθεκτική στο 
χρόνο και στις θερμοκρασίες. Το άνοιγμα για την αντικατάσταση του λαμπτήρα θα 
γίνεται με κλιπς  ώστε να επιτυγχάνετε η γρήγορη αλλαγή του λαμπτήρα.  
Η βάση στήριξης της λυχνιολαβής θα εφαρμόζει με την όλη κατασκευή για να 
πετυχαίνετε στεγανότητα ΙΡ66. 
Θα έχει τη δυνατότητα να φέρει κατάλληλη λυχνιολαβή πορσελάνης Ε40 και τα 
εξής ηλεκτρικά όργανα: ηλεκτρονικό πηνίο, εκκινητή και πυκνωτή διόρθωσης.  
Επίσης το φανάρι θα συνοδεύεται με σήμανση CE πιστοποιητικό CE και 
πιστοποιητικό για IP από διαπιστευμένο εργαστήριο τα οποία θα προσκομιστούν 
στο φάκελο που θα υποβληθεί από τον ανάδοχο για έγκριση. 
Τα φωτιστικά θα καλύπτουν τις απαιτήσεις και δοκιμές των Ευρωπαϊκών 
προτύπων  
EN 60598-1 Part 1: general requirements 
EN 60598-2-3 Part 2: Particular requirements section 3: Luminaires for road and 
street lighting 
Τέλος το ανοξείδωτο φανάρι  θα βάφεται με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου στην 
απόχρωση επιλογής της υπηρεσίας. 

 

66.  ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 

ΚΑΥΣΤΗΡΑ 150W E40 

Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων ισχύος 150W, με απόχρωση φωτός 3000 K, 
με κάλυκα E40, φωτεινή  ροή  11.000lm και μέσο χρόνο ζωής λαμπτήρα 8.000 
ώρες, ενεργειακής κλάσης Α.  
Θα συνοδεύεται από τα κάτωθι: 
Α) CE  
Β) πιστοποιητικό κατά ISO9001 του κατασκευαστή 

 

67. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 100W E27 

Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων ισχύος 100W, με απόχρωση φωτός 3100 
K(με απόκλιση 5%), με κάλυκα E27, φωτεινή  ροή  8.500lm και μέσο χρόνο ζωής 
λαμπτήρα 8.000 ώρες, ενεργειακής κλάσης Α.  
Θα συνοδεύεται από τα κάτωθι: 
Α) CE  



Β) πιστοποιητικό κατά ISO9001 του κατασκευαστή 

 

68. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 70W ΔΥΟ ΑΚΡΩΝ 

Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων ισχύος 70W, με απόχρωση φωτός 3000 K 
(με απόκλιση 5%), με κάλυκα RX7S, φωτεινή  ροή  6.500lm (με απόκλιση 5%) και 
μέσο χρόνο ζωής λαμπτήρα 12.000 ώρες, ενεργειακής κλάσης Α.  
Θα συνοδεύεται από τα κάτωθι: 
Α) CE  
Β) πιστοποιητικό κατά ISO9001 του κατασκευαστή 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

69. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 150W ΔΥΟ 

ΑΚΡΩΝ 

Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων ισχύος 150W, με απόχρωση φωτός 3000 K 
(με απόκλιση 5%), με κάλυκα RX7S, φωτεινή ροή  12.000lm (με απόκλιση 5%) και 
μέσο χρόνο ζωής λαμπτήρα 12.000 ώρες, ενεργειακής κλάσης Α.  
Θα συνοδεύεται από τα κάτωθι: 
Α) CE  
Β) πιστοποιητικό κατά ISO9001 του κατασκευαστή 
 

 
Όλα τα παραπάνω θα είναι ευρωπαϊκής ή ιαπωνικής προέλευσης και θα φέρουν σήμα CE. 
Tα υλικά θα καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός έτους. 
 

 

 

 

 

 

                      Μυτιλήνη 16-08-
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο της προμήθειας 

Η παρούσα συγγραφή αφορά την προμήθεια με πρόχειρο διαγωνισμό και κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, λαμπών και λοιπών ηλεκτρολογικών 
υλικών για τις ανάγκες των κτιρίων Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, των γηπέδων τένις 
της Νεάπολης και λοιπών χώρων Δήμου Λέσβου. 

 

 

Άρθρο 2ο 

Απαντήσεις στα τεχνικά στοιχεία 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις προδιαγραφές της 

παρούσας, τις οποίες θα πρέπει να δώσουν πλήρεις και σαφείς απαντήσεις. Επίσης 

θα πρέπει να δοθούν πλήρη στοιχεία, για να μπορέσει η επιτροπή να προβεί σε 

σωστή αξιολόγηση των προσφορών. 

 

Άρθρο 3ο   

Ισχύουσες διατάξεις 

Η σύμβαση της προμήθειας  διέπεται από τις διατάξεις: 

1. Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α΄/08.08.2016): “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)” 

2. Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) όπως αυτός ισχύει, και 
ιδιαίτερα  την παρ. 4 και την παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06. 

3. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, 
όπως αυτός ισχύει. 

 

Άρθρο 4ο   

Χρόνος ισχύος προσφοράς 



Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες από 
την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών. 
Το άρθρο 97 παρ. 1,2 και 4 του Ν. 4412/16) αναφέρεται σχετικά:  
«1.Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα 
έγγραφα της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
2.Σε περίπτωση αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με 
την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 72, για τους οικονομικούς φορείς 
που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι 
προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 
4.Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών και παροχής γενικών 
υπηρεσιών, οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φoρείς για 
διάστημα που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 
δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. Η 
παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο 
για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης 
αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου 
ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας 
ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, 
αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, 
οπότε οι οικονομικοί φoρείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν 
είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του 
ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία 
περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και 
αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φoρείς.» 
 

Άρθρο 5ο 

Τιμές  προσφοράς 

Το άρθρο 95 παρ. 1, 5 και 6 του Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά: 
«1.Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ. … 
5.Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών και παροχής γενικών 
υπηρεσιών, ισχύουν επιπλέον τα ακόλουθα: 
α) η τιμή του προς προμήθεια υλικού ή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται ανά 
μονάδα, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι 
υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού ή της 
παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα 
της σύμβασης, 
β) στις περιπτώσεις των παραγράφων 9 και 10 του άρθρου 53, όταν από τα έγγραφα 
της σύμβασης προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμών, τότε η οικονομική προσφορά 
υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ποσοστό έκπτωσης επί της τιμής της εκτιμώμενης 
αξίας του υλικού ή της παροχής υπηρεσίας. 
6.Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών με κριτήριο την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, η 
τελευταία μπορεί να προκύπτει κατά την προσφερόμενη έκπτωση επί τοις εκατό στην 
τιμή του είδους, βάσει τιμών αναφοράς, όπως αυτές προσδιορίζονται από την 
κείμενη νομοθεσία.» 

 

Άρθρο 6ο   
Ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης προμήθειας 

1. Στον προμηθευτή που θα γίνει η ανάθεση της προμήθειας θα αποσταλεί 
σχετική ανακοίνωση, που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω 
στοιχεία : 



Α. Το είδος 
Β. την ποσότητα 
Γ. Την τιμή 
Δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό 
Ε. η συμφωνία της της ανάθεσης με τους όρους της πρόσκλησης και τις 

τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων. 
ΣΤ. Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. 
Ζ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 

2. Με την ανωτέρω ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε 
έγγραφο της σύμβασης (συμφωνητικό), που ακολουθεί, έχει αποδεικτικό μόνο 
χαρακτήρα. 

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση ή η ανάθεση της 
προμήθειας υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε 10 ημέρες από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης προσκομίζοντας και την εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. 

Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να 
υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στο άρθρο 203 του Ν. 4412/16. 

 

Άρθρο 7ο 

Σύμβαση 

1. Μετά την κοινοποίηση της ανάθεσης της προμήθειας στον ανάδοχο 
προμηθευτή και την υποβολή από αυτόν, εφόσον απαιτείται, εγγύησης καλής 
εκτέλεσης, καταρτίζεται από την υπηρεσία η σχετική σύμβαση που 
υπογράφεται και από τα δύο μέρη. 

2. Η Σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της σχετικής πρόσκλησης για 
υποβολή προσφορών και της σχετικής μελέτης της υπηρεσίας. Η σύμβαση 
υπογράφεται από τον Δήμαρχο. 

 

Άρθρο 8ο   

Διάρκεια σύμβασης 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι δύο (2) μήνες από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης. 

Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση 
της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να 
παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που 
υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες 
περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική 
διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει 
η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα 
αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. (άρθρο 217 Ν. 
4412/16). 
 

Άρθρο 9ο 

Χρόνος παράδοσης υλικών 

Το άρθρο 206 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά: 
«1.Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με 
τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών 
μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: 
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, 



β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με 
πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε 
ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά 
πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό 
συμβατικό χρόνο παράδοσης. 
2.Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος 
παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. 
3.Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την 
υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. 
4.Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων 
ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς 
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται 
κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, 
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207. 
5.Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να 
παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 
6.Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την 
προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την 
ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες νωρίτερα. 
7.Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο 
προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από 
τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το 
υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 
προσκομίστηκε.» 
 

Άρθρο 10ο 

Παραλαβή υλικών 

Το άρθρο 208 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά: 
«1.Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 
221. 
2.Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός 
έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Η σύμβαση 
μπορεί να προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με έναν ή περισσότερους από 
τους παρακάτω τρόπους: 
α) Με μακροσκοπική εξέταση. 
β) Με μηχανική εξέταση. 
γ) Με πρακτική δοκιμασία. 
δ) Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το 
προς προμήθεια υλικό ή και με οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, εφόσον ο 
τρόπος αυτός προβλέπεται από τη σύμβαση. 
3.Αν η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την 
επιτροπή παραλαβής πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τη 
διενέργεια της μακροσκοπικού ελέγχου. Εάν, λόγω της φύσης του είδους, όλοι οι 
προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι γίνονται από την επιτροπή παραλαβής και 
δεν μεσολαβούν εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για την σύνταξη του ανωτέρου 
πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την επιτροπή χωρίς να προηγηθεί σύνταξη 
πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας. 
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας 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. 
4.Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο 
μετά την οριστική παραλαβή τους από τον φορέα.» 
 

Άρθρο 11ο   

Χρόνος παραλαβής υλικών 

Το άρθρο 209 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά: 
«1.Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. 
2.Αν η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση ή και άλλους ελέγχους που 
διενεργούνται από την ίδια την επιτροπή ή και ελέγχους που διενεργούνται από άλλα 
όργανα (όπως εργαστήρια, δοκιμαστήρια) που ανήκουν στον φορέα, ο συμβατικός 
χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του 
υλικού. Αν η σύμβαση προβλέπει, εκτός από μακροσκοπική εξέταση και άλλους 
ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν στον φορέα, ο 
συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής 
προσκόμισης του υλικού, χωρίς να υπολογίζεται σε αυτόν το χρονικό διάστημα από 
την αποστολή των δειγμάτων για έλεγχο, μέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων 
του ελέγχου στην Επιτροπή. 
3.Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 
πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη 
σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε 
επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από 
την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, 
σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής 
του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η 
πληρωμή του προμηθευτή. 
4.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 πραγματοποίησε 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.» 
 

Άρθρο 12ο   

Τρόπος πληρωμής- απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του ανάδοχου 

Το άρθρο 200 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά: 
«1.Ο τρόπος πληρωμής και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα καθορίζονται απαραίτητα στη 
σύμβαση. 
2.Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο μπορεί να γίνει με ένα από τους 
παρακάτω τρόπους: 
α. Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή 
των υλικών. 
3.Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις τμηματικές παραδόσεις 
εφόσον αυτές προβλέπονται από την σύμβαση. 



4.Στις συμβάσεις προμήθειας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον 
τα εξής: 
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση 
αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, 
σύμφωνα με το άρθρο 208. 
β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 
γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη 
«Εξοφλήθηκε». 
δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 
«Εξοφλήθηκε». 
ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 
5.Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο 
δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της 
σύμβασης. 
6.Οι εντολές πληρωμής των ενεργειών τεχνικής βοήθειας των 
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή 
διεθνών προγραμμάτων ή/και ταμείων του άρθρου 119, εκδίδονται από το όργανο 
που εξέδωσε την απόφαση ανάθεσης.». 
 

Άρθρο 13ο  

Εγγυημένη λειτουργιά προμηθείας 

Το άρθρο 215 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά: 
«1.Η αναθέτουσα αρχή μπορεί όταν κρίνει σκόπιμο για σύμβαση συγκεκριμένης 
προμήθειας να προβλέπει στα έγγραφα της σύμβασης και εγγυημένη λειτουργία του 
αντικειμένου της προμήθειας. Ο χρόνος και το περιεχόμενο της εγγυημένης 
λειτουργίας περιγράφεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
2.Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή 
λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της 
εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να 
αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις 
τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 
3.Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του 
αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον 
απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην 
σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας 
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της 
σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 
4.Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης 
λειτουργίας η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό 
πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την 
συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να 
προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προ 
βλέπεται στο άρθρο 71. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο.» 
 

Άρθρο 14ο 

Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης 

Το άρθρο 202 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά: 



«Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: α) Σε 
περίπτωση προμήθειας παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση 
διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά 
μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο. Σε περίπτωση παροχής 
υπηρεσιών αυτές παρασχέθηκαν στο σύνολο τους ή σε περίπτωση διαιρετής 
υπηρεσίας, το αντικείμενο που παραδόθηκε υπολείπεται του συμβατικού, κατά μέρος 
που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και έχει παρέλθει η καταληκτική 
ημερομηνία για την περαίωση της σύμβασης που έχει τεθεί στην διακήρυξη. 
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν. 
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως 
επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και 
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
προβλεπόμενα από τη σύμβαση.» 

 

Άρθρο 15ο 
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης - παράβολο 

Το άρθρο 127 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά: 
«1.Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) 
ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, 
η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση 
ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι 
πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
2.Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, 
μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το 
παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου 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 από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
3.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, 
Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να αναπροσαρμόζεται 
το ύψος του ανωτέρω παραβόλου.» 
 

Άρθρο 16ο   
Προέλευση των προσφερόμενων υλικών 

Απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να συμπληρώσουν στο αντίστοιχο 
πεδίο  της προσφοράς,  την χώρα κατασκευής - παραγωγής των προσφερομένων 
υλικών. Η συμπλήρωση της χώρας κατασκευής των υλικών είναι απαραίτητη 
προκειμένου να συμπληρωθούν τα σχετικά πεδία στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων. 
 

Άρθρο 17ο  

Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους 

Το άρθρο 132 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά: 
«1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας τους, προβλέπονται σε 
σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης 



στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή 
προαιρέσεις. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των 
ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους 
οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Δεν προβλέπουν τροποποιήσεις ή 
προαιρέσεις που ενδέχεται να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης ή της 
συμφωνίας-πλαίσιο 
β) για τα συμπληρωματικά έργα, υπηρεσίες ή αγαθά από τον αρχικό ανάδοχο, τα 
οποία κατέστησαν αναγκαία και δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, εφόσον 
η αλλαγή αναδόχου: 
αα) δεν μπορεί να γίνει για οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους, π.χ. απαιτήσεις 
εναλλαξιμότητας ή διαλειτουργικότητας με τον υφιστάμενο εξοπλισμό, υπηρεσίες ή 
εγκαταστάσεις που παρασχέθηκαν με τη διαδικασία σύναψης της αρχικής σύμβασης, 
και 
ββ) θα συνεπαγόταν σημαντικά προβλήματα ή ουσιαστική επικάλυψη δαπανών για 
την αναθέτουσα αρχή. 
Ωστόσο, οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) 
της αξίας της αρχικής σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η 
σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το το πενήντα 
τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. 
Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή 
εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221). 
γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να 
προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, 
αα) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, 
ββ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής 
σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η 
σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της 
αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. 
Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή 
εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου, 
δ) όταν ένας νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο ανατέθηκε αρχικά η 
σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή, συνεπεία: 
αα) ρητής ρήτρας αναθεώρησης ή προαίρεσης, σύμφωνης με την περίπτωση α' , ββ) 
ολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού αναδόχου, λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης, 
περιλαμβανομένων της εξαγοράς, της απορρόφησης, της συγχώνευσης ή 
καταστάσεων αφερεγγυότητας ιδίως στο πλαίσιο προπτωχευτικών ή πτωχευτικών 
διαδικασιών, από άλλον οικονομικό φορέα, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά, υπό τον όρο ότι η διαδοχή δεν συνεπάγεται 
άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης και δεν γίνεται με σκοπό την αποφυγή 
της εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου ή 
γγ) περίπτωσης που η αναθέτουσα αρχή αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του κύριου 
αναδόχου έναντι των υπεργολάβων του και εφόσον η δυνατότητα αυτή προβλέπεται 
στις κείμενες διατάξεις, σύμφωνα με το άρθρο 131, 
ε) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την 
έννοια της παρ. 4. 
Οι αναθέτουσες αρχές που τροποποιούν μία σύμβαση στις περιπτώσεις των 
περιπτώσεων β' και γ' δημοσιεύουν σχετική γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ένωσης. Η γνωστοποίηση αυτή περιέχει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο 
Μέρος Ζ' του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α' και δημοσιεύεται, σύμφωνα με 
το άρθρο 65. 
2.Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων 
α' έως δ' της παρ. 4, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της 
τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών: 



α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και 
β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις 
υπηρεσιών και προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις 
συμβάσεις έργων. 
Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης ή της 
συμφωνίας-πλαίσιο. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους 
υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων. 
3.Για τον υπολογισμό της τιμής που προβλέπεται στην παρ. 2 και στις περιπτώσεις 
β' και γ' της παρ. 1, όταν η σύμβαση περιλαμβάνει ρήτρα τιμαριθμικής 
αναπροσαρμογής, η αναπροσαρμοσμένη τιμή είναι η τιμή αναφοράς. 
4.Η τροποποίηση σύμβασης ή συμφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκειά της θεωρείται 
ουσιώδης κατά την έννοια της περίπτωσης ε' της παρ. 1, εφόσον καθιστά τη 
σύμβαση ή τη συμφωνία-πλαίσιο ουσιωδώς διαφορετική, ως προς τον χαρακτήρα, 
από την αρχικώς συναφθείσα. Σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη των 
παραγράφων 1 και 2, μία τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης όταν πληροί μία ή 
περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών 
υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης 
προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους 
συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης ή της 
συμφωνίας-πλαίσιο υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην 
αρχική σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο, 
γ) η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης ή της 
συμφωνίας-πλαίσιο, 
δ) όταν νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η 
σύμβαση σε περιπτώσεις διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στην περίπτωση δ' 
της παραγράφου 1. 
5.Απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, για 
τροποποιήσεις των διατάξεων μίας δημόσιας σύμβασης ή μίας συμφωνίας-πλαίσιο 
κατά τη διάρκειά τους, που είναι διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στις 
παραγράφους 1 και 2.» 

 

Άρθρο 18ο     

Προηγούμενη γνώμη για την τροποποίηση σύμβασης 

Το άρθρο 201 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά: 
«Η τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 132, γίνεται ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.» 

Άρθρο 19ο     

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

Το άρθρο 133 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά: 
«1.Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες 
διατάξεις, να καταγγέλλουν μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, 
εφόσον: 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132, 
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και, ως εκ τούτου, 
θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία 



έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας 
δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
2.Οι αναθέτουσες αρχές, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, 
καταγγέλλουν υποχρεωτικά μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής 
της, εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή της παρ. 7 του άρθρου 68 του ν. 
3863/2010 (Α' 115)». 
 

Άρθρο 20ο    

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας 

Το άρθρο 207 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά: 
«1.Αν το υλικό φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το 
άρθρο 209, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 
παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
2.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. 
3.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. 
4.Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο 
κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της 
προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού 
χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά 
ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. 
5.Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με 
παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση 
ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το 
απαιτούμενο ποσό. 
6.Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται 
αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.» 

Άρθρο 21ο   
Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση 

Το άρθρο 213 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά: 
1.Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής 
ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με 
άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία 
που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που 
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού 
συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε 
κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται 
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
2.Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης 
ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην 



περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που 
απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία 
της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να 
παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε 
(5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου 
αποφαινομένου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% 
επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία 
αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την 
απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση 
της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 
3.Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των 
υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο 
προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα 
αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 
 

Άρθρο 22ο   
Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου 

Το άρθρο 203 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά: 
«1.Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο 
όνομα 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, 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, γ) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών: αα) αν δεν 
εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές 
εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις 
και ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, 
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 
2.Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση 
παροχής υπηρεσιών κατά την περίπτωση γ' της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή 
κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 
αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει 
να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη 
προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και 
πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με 
την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 
έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της 
προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση 
προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική 
όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε 
αυτήν. 
3.Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση 
ή την σύμβαση όταν: 
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. 
4.Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση 
ή σύμβαση, 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 ι 
σχύον 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 παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 
74». 
 
 

Άρθρο 23ο 
Ανωτέρα βία 

Το άρθρο 204 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά: 
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες 
από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να 
αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία. 
 

Άρθρο 24ο  
Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

Το άρθρο 205 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά: 
«Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του 
κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει 
προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη 
σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την 
ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, 
αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με 
άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή». 
 
 

 

Άρθρο 25ο    

Επίλυση διαφορών μετά την υπογραφή της σύμβασης 

Η επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από κάθε πράξη της υπηρεσίας ή του 
οικονομικού φορέα μετά την υπογραφή της σύμβασης, γίνεται με βάση τις διατάξεις 
του Ν. 4412/16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Άρθρο 26ο 

Εφοδιασμός με ανταλλακτικά 

Ο προμηθευτής υποχρεώνεται όπως μέσα σε χρονική περίοδο δέκα (10) ετών, 

από την υπογραφή της σύμβασης να εφοδιάζει το Δήμο με όλα ανεξαιρέτως τα 

ανταλλακτικά και εξαρτήματα. Ο όρος ισχύει για τα προς προμήθεια είδη που έχει 

υποβληθεί η αντίστοιχη δήλωση. 

Ειδικώς για τα εξαρτήματα και ανταλλακτικά συνήθους χρήσης και φθοράς ο 

προμηθευτής υποχρεώνεται να έχει διαρκή παρακαταθήκη ώστε σε πρώτη ζήτηση 

να τα προμηθεύει στο Δήμο. 

 

 

 

 

 

                     Μυτιλήνη 16-08-
2017 

 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Η/Μ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ 

ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ. & ΜΗΧ Η/Υ  Π.Ε. 

 

 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΚΡΗ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. Π.Ε 

 

 

 

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ. Π.Ε. 

 
     
 


