
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  Αρ. Μελζτησ : 25 / 2021 
Δ Η Μ Ο   Μ Τ Σ Ι Λ Η Ν Η   
Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ  
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:   19.604,00 € (με ΦΠΑ 17%) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μάρτιοσ 2021 
 

Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιςτικϊν ςωμάτων και ηλεκτρολογικοφ υλικοφ 

για τη ςυντήρηςη: α) ηλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων δημοτικϊν κτιρίων του 

Δήμου Μυτιλήνησ και β) φωτιςτικϊν και ηλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων 

δημοτικϊν κτιρίων του Δήμου Μυτιλήνησ 

 



 

ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ   i 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ  

 Σίτλοσ: Ρρομικεια λαμπτιρων, φωτιςτικϊν 
ςωμάτων και θλεκτρολογικοφ υλικοφ 
για τθ ςυντιρθςθ: α) θλεκτρικϊν 
εγκαταςτάςεων δθμοτικϊν κτιρίων του 
Διμου Μυτιλινθσ και β) φωτιςτικϊν 
και θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων 
δθμοτικϊν κτιρίων του Διμου 
Μυτιλινθσ 

  ΠΡΟΫΠ/ΜΟ: 19.604,00 € (πλζον ΦΡΑ) 

KA: 30.6662.0007 - 10.6662.0001  

  ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ : 25 / 2021 

 

 

ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια, λαμπτιρων, φωτιςτικϊν 

ςωμάτων και λοιποφ θλεκτρολογικοφ εν γζνει υλικοφ για τισ ανάγκεσ ςυντιρθςθσ των 

εγκαταςτάςεων των δθμοτικϊν κτιρίων του Δήμου Μυτιλήνησ.  

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ 

Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV): 

ΣΜΗΜΑ 1 
Ρρομικεια θλεκτρολογικοφ υλικοφ για τθ ςυντιρθςθ των δθμοτικϊν κτιρίων 

(γενικά) 

Ομάδα 1 Θλεκτρολογικό υλικό για τθ ςυντιρθςθ των δθμοτικϊν κτιρίων 31681410-0 

ΣΜΗΜΑ 2 
Ρρομικεια θλεκτρολογικοφ υλικοφ για τθ ςυντιρθςθ δθμοτικϊν κτιρίων 

εποπτείασ Δ/νςθσ Οικονομικϊν-Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν 

Ομάδα 1 Θλεκτρολογικό υλικό για τθ ςυντιρθςθ των δθμοτικϊν κτιρίων 31681410-0 

Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι Τμιματα και Ομάδεσ, με τουσ 

αντίςτοιχουσ προχπολογιςμοφσ: 

ΣΜΗΜΑ 1 Ρρομικεια θλεκτρολογικοφ υλικοφ για τθ ςυντιρθςθ των δθμοτικϊν κτιρίων 

(γενικά) - ΚΑ: 30.6662.0007 

Ομάδα 1 Θλεκτρολογικό υλικό για τθ ςυντιρθςθ των 

δθμοτικϊν κτιρίων 

Εκτιμϊμενθ αξία: 

8.345,40 € 

ΦΡΑ: 

1.418,72 € 

 Σύνολο Τμήματος (με ΦΠΑ 17%) 9.764,12 € 

ΣΜΗΜΑ 2 Ρρομικεια θλεκτρολογικοφ υλικοφ για τθ ςυντιρθςθ δθμοτικϊν κτιρίων 

εποπτείασ Δ/νςθσ Οικονομικϊν-Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν - ΚΑ: 10.6662.0001 

Ομάδα 1 Θλεκτρολογικό υλικό για τθ ςυντιρθςθ των 

δθμοτικϊν κτιρίων 

Εκτιμϊμενθ αξία: 

8.410,15 € 

ΦΡΑ: 

1.429,73 € 

 Σύνολο Τμήματος (με ΦΠΑ 17%) 9.839,88 € 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίνεται ςτο Τεφχοσ 

Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν. 



ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ   ii 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται είτε για το ςφνολο των Ομάδων είτε για κάποια ι κάποιεσ από 

αυτζσ. Θ ανακζτουςα αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ανακζςει το ςφνολο των Ομάδων ςε ζναν 

προςφζροντα, υπό τισ κάτωκι προχποκζςεισ: 

 θ προςφορά του να είναι ςφμφωνθ ςτο ςφνολό τθσ με τθν παροφςα μελζτθ 

 οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ των προςφερόμενων υλικϊν να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ τθσ 
μελζτθσ 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτήριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ 

προςφοράσ, βάςει τιμισ μόνο.  

Θ εκτιμϊμενη αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 19.604,00 € 

ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 17% (προϋπ/ςμόσ χωρίσ ΦΠΑ: 16.755,55 € , ΦΠΑ: 2.848,44 €). 

Θ διάρκεια τησ ςφμβαςησ ορίηεται ςε δφο (2) μινεσ ι εξήντα (60) ημζρεσ. Πλεσ οι 

προκεςμίεσ αφοροφν ςε θμερολογιακζσ θμζρεσ. 

 

 
 Ο υντάξασ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
  Η Αναπλη/τρια Διευθφντρια 
  ΔΣΤ Τπηρεςιϊν Δήμου Μυτιλήνησ 

 

 
 Αποςτολζλλησ Νικόλαοσ Μακρή Δζςποινα 
 Ηλεκτρολόγοσ Μηχανικόσ ΠΕ Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ ΠΕ  



 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ  

 Σίτλοσ: Ρρομικεια λαμπτιρων, φωτιςτικϊν 
ςωμάτων και θλεκτρολογικοφ υλικοφ 
για τθ ςυντιρθςθ: α) θλεκτρικϊν 
εγκαταςτάςεων δθμοτικϊν κτιρίων του 
Διμου Μυτιλινθσ και β) φωτιςτικϊν 
και θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων 
δθμοτικϊν κτιρίων του Διμου 
Μυτιλινθσ 

  ΠΡΟΫΠ/ΜΟ: 19.604,00 € (πλζον ΦΡΑ) 

KA: 30.6662.0007 - 10.6662.0001  

  ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ : 25 / 2021 

 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΣΜΗΜΑ 1 :  Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη ςυντήρηςη των δημοτικών 

κτιρίων (γενικά)  (ΚΑ: 30.6662.0007) 

Ομάδα 1: «Ηλεκτρολογικό υλικό για τη ςυντήρηςη των δημοτικϊν κτιρίων» 

α/α Είδοσ ποςότητα 
τιμή/ 
τεμ 

Μερικό 
ςφνολο 

1 Επιτραπζηιο φωτιςτικό γραφείου λευκό LED 5W 30 20,00 600,00 

2 Λαμπτιρασ LED T8 18 W 60cm 30 4,00 120,00 

3 Λαμπτιρασ LED T8 36 W 120cm 30 8,00 240,00 

4 Λαμπτιρασ LED T8 36 W 150cm 50 10,00 500,00 

5 Φωτιςτικό LED T8 για λαμπτιρεσ 2Χ150cm 50 4,95 247,50 

6 Σποτάκι οροφισ LED 7 W (Ε14) 50 1,30 € 65,00 

7 Λαμπτιρασ LED panel οροφισ 40Χ40 4000Κ  50 20,80 1040,00 

8 Αςφάλειεσ ράγασ αυτόματεσ μονοφαςικζσ 10Α 50 3,00 € 150,00 

9 Αςφάλειεσ ράγασ αυτόματεσ μονοφαςικζσ 16Α 50 2,70 € 135,00 

10 ελζ διαφυγισ ράγασ  25Α  δφο επαφϊν  50 12,24 € 612,00 

11 ελζ διαφυγισ ράγασ  40Α  δφο επαφϊν  50 22,80 € 1.140,00 

12 αγοδιακόπτεσ μονοπολικοί 40Α  30 3,80 € 114,00 

13 Καλϊδιο 3 Χ 1,5 mm J1VV-U 200 0,57 € 114,00 

14 Καλϊδιο 3 Χ 2,5 mm J1VV-U 300 0,75 € 225,00 

15 Καλϊδιο 3 Χ 4 mm J1VV-U 300 1,07 € 321,00 

16 Ρλαςτικό φισ  SCHUKO, αρςενικό 16Α 50 0,85 € 42,50 

17 Ρλαςτικό φισ  SCHUKO, κθλυκό 16Α 50 1,14 € 57,00 

18 Ρροβολζασ LED 30 W 50 16,00 € 800,00 

19 
Καλϊδιο UTP Cat5e (2X24AWG 4 5e) εςωτερικοφ χϊρου 
U/UTP (κουλοφρα 305m) 

5 64,05 € 320,25 

20 Καλϊδιο τθλεφωνικισ γραμμισ (κουλοφρα 100m) 5 40,35 € 201,75 

21 Θωρακιςμζνο φισ RJ45 καλωδίου Ethernet, αρςενικό 200 0,30 € 60,00 

22 
Ρλαςτικό φισ RJ11 καλωδίου τθλεφωνικισ γραμμισ, 
αρςενικό 

200 0,10 € 20,00 



ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  2 

α/α Είδοσ ποςότητα 
τιμή/ 
τεμ 

Μερικό 
ςφνολο 

23 Μοφφα RJ45 καλωδίου Ethernet 1:1 (8/8C) 20 1,00 € 20,00 

24 
Μοφφα RJ11 καλωδίου τθλεφωνικισ γραμμισ, 
κθλυκό:κθλυκό 

20 0,80 € 16,00 

25 Μπαλαντζηα SCHUKO (5m) 20 8,00 € 160,00 

26 Ρολφμπριηο 4 κζςεων απλό (SCHUKO) 30 5,00 € 150,00 

27 Ρολφμπριηο αςφαλείασ 5 κζςεων (SCHUKO) 30 19,90 € 597,00 

28 
Λαςτιχοταινία EPR μονωτικι 19mm x 0,75mm, μαφρθ 
αυτοβουλκαηόμενθ (9m) 

10 11,80 € 118,00 

29 
Κανάλι όδευςθσ καλωδίων, επίτοιχο αυτοκόλλθτο 
12mm x 12mm (2m) 

20 0,42 € 8,40 

30 
Κανάλι όδευςθσ καλωδίων, επίτοιχο αυτοκόλλθτο 
16mm x 16mm (2m) 

20 0,58 € 11,60 

31 
Κανάλι όδευςθσ καλωδίων, επίτοιχο αυτοκόλλθτο 
25mm x 25mm (2m) 

30 0,90 € 27,00 

32 
Κανάλι όδευςθσ καλωδίων, επιδαπζδιο 50mm x 16mm 
(2m) 

20 2,20 € 44,00 

33 
Κανάλι όδευςθσ καλωδίων, επιδαπζδιο 70mm x 20mm 
(2m) 

20 3,42 € 68,40 

φνολο: 8.345,40 

ΦΠΑ 17% 1.418,72 
φνολο Ομάδασ 9.764,12 

 

ΣΜΗΜΑ 2 :  Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη ςυντήρηςη των δημοτικών 

κτιρίων εποπτείασ Δ/νςησ Οικονομικών-Διοικητικών Τπηρεςιών 

(ΚΑ: 10.6662.0001) 

Ομάδα 1: «Ηλεκτρολογικό υλικό για τη ςυντήρηςη των δημοτικϊν κτιρίων» 

α/α Είδοσ ποςότητα 
τιμή/ 
τεμ 

Μερικό 
ςφνολο 

1 Επιτραπζηιο φωτιςτικό γραφείου λευκό LED 5W 20 20,00 400,00 

2 Λαμπτιρασ LED T8 18 W 60cm 20 4,00 80,00 

3 Λαμπτιρασ LED T8 36 W 120cm 20 8,00 160,00 

4 Λαμπτιρασ LED T8 36 W 150cm 20 10,00 200,00 

5 Φωτιςτικό LED T8 για λαμπτιρεσ 2Χ150cm 20 4,95 99,00 

6 Σποτάκι οροφισ LED 7 W (Ε14) 50 1,30 € 65,00 

7 Λαμπτιρασ LED panel οροφισ 40Χ40 4000Κ  50 20,80 1.040,00 

8 Φωτιςτικό LED 22W χωνευτό με εξωτ. μεταςχθματιςτι 50 13,0 € 650,00 

9 Χρονοδιακόπτθσ ψθφιακόσ ράγασ  10 58,00 € 580,00 

10 
Φωτιςτικό αςφαλείασ LED αυτοελεγχόμενο ςυνεχοφσ 
λειτουργίασ  

20 50,00 € 1.000,00 

11 
Φωτιςτικό αςφαλείασ LED αυτοελεγχόμενο μθ ςυνεχοφσ 
λειτουργίασ διευκυνςιοδοτοφμενο (2 προβολείσ) 

5 210,00 € 1.050,00 

12 Ρρίηα SCHUKO χωνευτι 20 2,00 € 40,00 



ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  3 

α/α Είδοσ ποςότητα 
τιμή/ 
τεμ 

Μερικό 
ςφνολο 

13 Ρρίηα SCHUKO εξωτερικι ςτεγανι 20 3,50 € 70,00 

14 Ρολφπριηο 3-ϊν κζςεων SCHUKO χωρίσ καλϊδιο  10 3,00 € 30,00 

15 Ντουί πορςελάνθσ E27 για καραβοχελϊνα, λευκό 40 0,30 € 12,00 

16 Ντουί πορςελάνθσ E27 για ςποτ , λευκό 40 0,30 € 12,00 

17 
Φωτιςτικό χελϊνα 1X18W E27 230V IP64 Σατινζ  
(πλζγμα και γυαλί) 

25 38,00 € 950,00 

18 
Φωτιςτικό χελϊνα 1X18W E27 230V IP64 Σατινζ  
(1/3 πλζγμα και 2/3 γυαλί) 

25 41,00 € 1.025,00 

19 
Ταινία EPR Μονωτικι Αυτοβουλκαηόμενθ (χωρίσ κόλλα) 
19mmX0,762mm 9,15m Μαφρθ                                                     

5 11,80 € 59,00 

20 Ρρίηα τθλεφϊνου εξωτερικι μονι 20 3,00 € 60,00 

21 Ρρίηα δικτφου εξωτερικι cat 6 20 2,50 € 50,00 

22 Ρρίηα τθλεφϊνου χωνευτι 10 2,90 € 29,00 

23 Ρρίηα δικτφου χωνευτι cat 6 10 8,50 € 85,00 

24 Καλϊδιο δικτφου FTP CAT 6 (κουλοφρα 305m) 3 150,00 € 450,00 

25 Kαλϊδιο δικτφου UTP CAT 6 (κουλοφρα 305m) 3 64,05 € 192,15 

26 Κλίπσ RJ45 200 0,11 € 22,00 

φνολο: 8.410,15 

ΦΠΑ 17% 1.429,73 

φνολο Ομάδασ 9.839,88 

ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΣΜΗΜΑ 1 – ΚΑ: 30.6662.0007   

ΟΜΑΔΑ  1 8.345,40 9.764,12 

ΣΜΗΜΑ 2 – ΚΑ: 10.6662.0001   

ΟΜΑΔΑ  1 8.410,15 9.839,88 

φνολο: 16.755,55 € 

ΦΠΑ 17% 2.848,44 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 19.604,00 € 

 

 Ο υντάξασ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
  Η Αναπλη/τρια Διευθφντρια  
  ΔΣΤ Τπηρεςιϊν Δήμου Μυτιλήνησ 

 
 Αποςτολζλλησ Νικόλαοσ Μακρή Δζςποινα 
 Ηλεκτρολόγοσ Μηχανικόσ ΠΕ Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ ΠΕ  



 

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ  1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ  

 Σίτλοσ: Ρρομικεια λαμπτιρων, φωτιςτικϊν 
ςωμάτων και θλεκτρολογικοφ υλικοφ 
για τθ ςυντιρθςθ: α) θλεκτρικϊν 
εγκαταςτάςεων δθμοτικϊν κτιρίων του 
Διμου Μυτιλινθσ και β) φωτιςτικϊν 
και θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων 
δθμοτικϊν κτιρίων του Διμου 
Μυτιλινθσ 

  ΠΡΟΫΠ/ΜΟ: 19.604,00 € (πλζον ΦΡΑ) 

KA: 30.6662.0007 - 10.6662.0001  

  ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ : 25 / 2021 

 

 

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 

1. Γενικέσ απαιτήςεισ 

Τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να διακζτουν 
διλωςθ ςυμμόρφωςθσ CE & RoHS, όπου αυτζσ ζχουν εφαρμογι, και να είναι καταςκευαςμζνα 
βάςθ των Ευρωπαϊκϊν προτφπων που τα διζπουν. Ειδικότερα, οι θλεκτρικζσ και θλεκτρονικζσ 
διατάξεισ και ςυςτιματα προσ απόδειξθ του τελευταίου κα πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να 
ςυνοδεφονται από: 
  

1) πιςτοποιθτικό από το οποίο να προκφπτει ςυμμόρφωςθ των προςφερόμενων ειδϊν με τα 
πρότυπα αςφαλείασ που ςχετίηονται με τθ χαμθλι τάςθ (LVD): 

  
· EN 60598-1:2015+A1:2018 
· EN 60598-2-20:2015  
· EN 60598-2-24:2015  
· EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013 

  
2) πιςτοποιθτικό από το οποίο να προκφπτει ςυμμόρφωςθ με τα πρότυπα αςφαλείασ που 

ςχετίηονται με τθν θλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτα (EMC): 
  

· EN 55015:2019+A11:2020 
· ΕΝ 61547:2009 
· EN 61000-3-3:2013+A1:2019   
· EN 61000-3-2:2019 

 

 
Πλοι οι λαμπτήρεσ κα ςυνοδεφονται απαρζγκλιτα από τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά που 
αποδεικνφουν τθ ςυμμόρφωςθ με τα ανωτζρω πρότυπα, ςυμμόρφωςθ του καταςκευαςτι με 
τα πρότυπα ISO 9001 και ISO 14001 και επιπλζον εγγφθςθ δφο (2) ετϊν.  
 
Πλεσ οι μπαταρίεσ κα ςυνοδεφονται απαρζγκλιτα από εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 
ενόσ (1) ζτουσ. 

 



ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ  2 

2. Ειδικέσ προδιαγραφέσ 

ΣΜΗΜΑ 1 :  «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη ςυντήρηςη του δημοτικού 

φωτιςμού» 

ΟΜΑΔΑ 1 

ΕΙΔΟ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

1 

Επιτραπζηιο φωτιςτικό γραφείου λευκό ιςχφοσ ζωσ 20W. Τάςθ λειτουργίασ 230-240V / 
50Hz, βακμό προςταςίασ IP20, τφποσ λάμπασ LED, κάλυκα Ε27, υλικό καταςκευισ 
μεταλλικό ι πλαςτικό, κεφαλι και βραχίονασ με δυνατότθτα περιςτροφισ, με διακόπτθ 
on-off. Θα ςυνοδεφεται από τον λαμπτιρα LED, φωτεινισ ροισ 500Lm περίπου (απόκλιςθ 
±5%), κερμοκραςία χρϊματοσ 3500-4000Κ (ψυχρό λευκό). 
 
Θα ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 
Α) CE  
Β) πιςτοποιθτικό κατά ISO9001 του καταςκευαςτι 
Γ) εγγφθςθ 2 ετϊν 

2 

Λαμπτιρασ LED Τ8, ιςχφοσ 18W, μικουσ 60cm, με κάλυκα G13 ειδικά για αντικατάςταςθ  
των υφιςταμζνων λαμπτιρων φκοριςμοφ εςωτερικοφ χϊρου. Τάςθ λειτουργίασ 230-
240V / 50Hz, κερμοκραςία χρϊματοσ 4000Κ περίπου (λευκό ψυχρό), φωτεινισ απόδοςθσ 
2.000Lm περίπου (απόκλιςθ ±5%) και μζςθ διάρκεια ηωισ τουλάχιςτον 30.000h. Θα είναι 
ενεργειακισ κλάςθσ Α+ τουλάχιςτον. 
 
Θα ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 
Α) πιςτοποιθτικά CE και RoHS  
Β) πιςτοποιθτικά κατά ISO9001 και ISO14001 του καταςκευαςτι 
Γ) εγγφθςθ 2 ετϊν 

3-4 

Λαμπτιρασ LED Τ8, ιςχφοσ 36W, μικουσ 120cm και 150cm, με κάλυκα G13 ειδικά για 
αντικατάςταςθ  των υφιςταμζνων λαμπτιρων φκοριςμοφ εςωτερικοφ χϊρου. Τάςθ 
λειτουργίασ 230-240V / 50Hz, κερμοκραςία χρϊματοσ 4000Κ περίπου (λευκό ψυχρό), 
φωτεινισ απόδοςθσ 2.000Lm περίπου (απόκλιςθ ±5%) και μζςθ διάρκεια ηωισ 
τουλάχιςτον 30.000h. Θα είναι ενεργειακισ κλάςθσ Α+ τουλάχιςτον. 
 
Θα ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 
Α) πιςτοποιθτικά CE και RoHS  
Β) πιςτοποιθτικά κατά ISO9001 και ISO14001 του καταςκευαςτι 
Γ) εγγφθςθ 2 ετϊν 

5 

Φωτιςτικό LED T8 για δφο (2) λαμπτιρεσ 2Χ150cm. Τάςθ τροφοδοςίασ 230V / 50-60Hz, 
ςϊμα από ατςάλι, με λευκι θλεκτροςτατικι βαφι, με δυνατότθτα τοποκζτθςθσ 
ανταυγαςτιρα (ςκαφάκι). 
 
Θα ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 
Α) πιςτοποιθτικό CE  
Β) πιςτοποιθτικά κατά ISO9001 και ISO14001 του καταςκευαςτι 
Γ) εγγφθςθ 2 ετϊν 

6 
Σποτάκι οροφισ LED 7W (Ε14). Κάλυκασ Ε14, φωτεινι ροι 630Lm περίπου (απόκλιςθ 
±5%), γωνία δζςμθσ 120ο, κερμοκραςία χρϊματοσ 4000Κ, μζςθ διάρκεια ηωισ 
τουλάχιςτον 30.000h, τάςθ λειτουργίασ 230-240V / 50Hz. Θα είναι ενεργειακισ κλάςθσ Α 
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τουλάχιςτον. 
 
Θα ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 
Α) πιςτοποιθτικά CE και RoHS  
Β) πιςτοποιθτικά κατά ISO9001 και ISO14001 του καταςκευαςτι 
Γ) εγγφθςθ 2 ετϊν 

7 

Λαμπτιρασ LED panel οροφισ 60Χ60 4000Κ 
Τάςθ λειτουργίασ 220-240V / 50Hz, μζγιςτθ κατανάλωςθ 45W, γωνία δζςμθσ 120ο, 
φωτεινι απόδοςθ ≥3500Lm, κερμοκραςία χρϊματοσ 4000Κ, μζςθ διάρκεια ηωισ 
τουλάχιςτον 20.000 ϊρεσ, δείκτθσ CRI > 80, δείκτθσ ςτεγανότθτασ IP20, 
ενεργειακι κλάςθ τουλάχιςτον Α. Καταςκευι από αλουμίνιο και PMMA. 

 
Θα ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 
Α) πιςτοποιθτικά CE, EMC και RoHS  
Β) πιςτοποιθτικά κατά ISO9001 και ISO14001 του καταςκευαςτι 
Γ) εγγφθςθ δφο (2) ετϊν 

8-9 

Αυτόματεσ αςφάλειεσ ράγασ 10A, 16Α, μονοπολικζσ ι τριπολικζσ, εναλλαςςόμενου 
ρεφματοσ, καμπφλθ διακοπισ Β, ικανότθτα διακοπισ βραχυκυκλϊματοσ τουλάχιςτον 6kA, 
καταςκευαςμζνεσ ςφμφωνα με το πρότυπο EN60898 ι 60947-2.  
 
Θα ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 
Α) πιςτοποιθτικό καταςκευισ του ςφμφωνα με τα ανωτζρω πρότυπα  
Β) πιςτοποιθτικά κατά ISO9001 και ISO14001 του καταςκευαςτι 

10-11 

ελζ διαφυγισ ράγασ 25Α και 40Α, δφο επαφϊν, τάςθ λειτουργίασ 230-240V / 50Hz, 
ρεφμα διαρροισ 30mA, καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ60898 ι IEC61008. 
 
Θα ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 
Α) πιςτοποιθτικό καταςκευισ του ςφμφωνα με τα ανωτζρω πρότυπα  
Β) πιςτοποιθτικά κατά ISO9001 και ISO14001 του καταςκευαςτι 

12 

αγοδιακόπτεσ ρεφματοσ 40Α, μονοπολικοί ι τριπολικοί, τάςθ λειτουργίασ 230-240V / 
50Hz, καταςκευαςμζνοι ςφμφωνα με το πρότυπο EN60669-1 ι 60947-3. 
 
Θα ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 
Α) πιςτοποιθτικό για τθ ςυμφωνία καταςκευισ του ςφμφωνα με τα ανωτζρω πρότυπα  
Β) πιςτοποιθτικά κατά ISO9001 και ISO14001 του καταςκευαςτι 

13-15 

Καλϊδιο εξωτερικοφ χϊρου τφπου J1VV-U (3x1,5mm2 , 3x2,5mm2) μονόκλωνοσ αγωγόσ, 
για ςτακερι καλωδίωςθ με μόνωςθ και μανδφα από PVC, ονομαςτικισ τάςθσ 600/1000V. 
Θα πλθροί τισ προδιαγραφζσ ΕΛΟΤ 843 και IEC 60502-1. 
 
Θα ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 
Α) πιςτοποιθτικό για τθ ςυμφωνία καταςκευισ του ςφμφωνα με τα ανωτζρω πρότυπα  
Β) πιςτοποιθτικό κατά ISO 9001 του καταςκευαςτι  

16-17 

Ρλαςτικό φισ SCHUKO, αρςενικό ι κθλυκό. Αρικμόσ πόλων: 3, τάςθ λειτουργίασ 230-
240V / 50Hz, ονομαςτικό ρεφμα (Ιν) 16Α. Βάςθ, βίδωμα και προςτατευτικό περίβλθμα 
καλωδίου από κερμοπλαςτικό PVC, χρϊματοσ λευκοφ. 
 
Θα ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 
Α) CE  
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Β) πιςτοποιθτικά κατά ISO9001 και ISO14001 του καταςκευαςτι 

18 

Ρροβολζασ LED 30W, κατάλλθλοσ για εξωτερικι χριςθ. Τάςθ λειτουργίασ 230-240V / 
50Hz, κερμοκραςία χρϊματοσ 3.000Κ, φωτεινι ροι τουλάχιςτον 3.000Lm, δείκτθσ 
χρωματικισ απόδοςθσ > 80, βακμόσ ςτεγανότθτασ Ι65, δείκτθσ μθχανικισ αντοχισ ΙΚ07, 
διάρκεια ηωισ (L70) τουλάχιςτον 50.000 ϊρεσ (ςτουσ 25ο C). 
 
Θα ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 
Α) πιςτοποιθτικά CE και RoHS  
Β) πιςτοποιθτικά κατά ISO9001 και ISO14001 του καταςκευαςτι 
Γ) εγγφθςθ 2 ετϊν 

19 

Καλϊδιο εςωτερικοφ χϊρου UTP Cat.5e (U/UTP 2x24AWG 4 5e) για καλωδίωςθ δικτφων 
τθλεφϊνου και δεδομζνων, με θλεκτροςτατικι κωράκιςθ ζναντι εξωτερικϊν 
παρεμβολϊν, με μόνωςθ πυρινα Ε και εξωτερικό μονωτικό περίβλθμα PVC. Θα πλθροί 
τισ προδιαγραφζσ ΕΛΟΤ 843 και IEC 60502-1. 
 
Θα ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 
Α) πιςτοποιθτικό για τθ ςυμφωνία καταςκευισ του ςφμφωνα με τα ανωτζρω πρότυπα  
Β) πιςτοποιθτικό κατά ISO 9001 του καταςκευαςτι 

20 

Καλϊδιο τθλεφωνικισ γραμμισ, πλακζ, δφο (2) ηευγϊν αγωγϊν χαλκοφ. Κουλοφρα 100μ, 
χρϊματοσ λευκοφ, μθ-τερματιςμζνο. 
 
Θα ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 
Α) CE  
Β) πιςτοποιθτικά κατά ISO9001 και ISO14001 του καταςκευαςτι 

21 

Τερματικά φισ RJ45/8p8c, πλαςτικά διαφανι, κωρακιςμζνα, ειδικά για τερματιςμό 
καλωδίου δικτφου (UTP-Cat 5e). Καταςκευι ςφμφωνα με τα πρότυπα ETS 300001, EN 
50082-1 & EN 50081-1. 
 
Θα ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 
Α) πιςτοποιθτικό για τθ ςυμφωνία καταςκευισ του ςφμφωνα με τα ανωτζρω πρότυπα  
Β) πιςτοποιθτικό κατά ISO 9001 και ISO 14001του καταςκευαςτι 

22 

Τερματικά φισ RJ11/6p4c, πλαςτικά διαφανι, ειδικά για τερματιςμό πλακζ τθλεφωνικοφ 
καλωδίου 2 ηευγϊν αγωγϊν (UTP-3). Καταςκευι ςφμφωνα με τα πρότυπα ETS 300001, EN 
50082-1 & EN 50081-1. 
 
Θα ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 
Α) πιςτοποιθτικό για τθ ςυμφωνία καταςκευισ του ςφμφωνα με τα ανωτζρω πρότυπα  
Β) πιςτοποιθτικό κατά ISO 9001 και ISO 14001του καταςκευαςτι 

23 

Εξάρτθμα ςφνδεςθσ (μοφφα) 1:1 καλωδίου δικτφου UTP Cat5/6, με δφο (2) κθλυκοφσ 
υποδοχείσ τφπου RJ45/8p8c, πλαςτικό 
 
Θα ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 
Α) CE  
Β) πιςτοποιθτικά κατά ISO9001 και ISO14001 του καταςκευαςτι 

24 

Εξάρτθμα ςφνδεςθσ (μοφφα) 1:1 τθλεφωνικοφ καλωδίου, με δφο (2) κθλυκοφσ υποδοχείσ 
τφπου RJ11/6p4c, πλαςτικό. 
 
Θα ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 
Α) CE  
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Β) πιςτοποιθτικά κατά ISO9001 και ISO14001 του καταςκευαςτι 

25 

Ρροζκταςθ καλωδίου (μπαλαντζηα) μικουσ 5μ, τφποσ φισ SCHUKO, δφο φάςεων με 
γείωςθ, ονομαςτικι διατομι καλωδίου 3x1,5mm2, μζγιςτθ ζνταςθ ρεφματοσ 16Α, 
μζγιςτθ ιςχφσ 3500W, τάςθ λειτουργίασ 230-240V / 50Hz, βακμόσ προςταςίασ Ι20, 
χρϊμα λευκό.  
 
Θα ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 
Α) CE  
Β) πιςτοποιθτικά κατά ISO9001 και ISO14001 του καταςκευαςτι 

26 

Ρολφπριηο 4 κζςεων SCHUKO απλό, με διακόπτθ ΟΝ/OFF. Κατάλλθλο για παροχι 230-
240V / 50Hz. Μικοσ καλωδίου τουλάχιςτον 2μ. 
 
Θα ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 
Α) πιςτοποιθτικά CE και RoHS 
Β) πιςτοποιθτικά κατά ISO9001 και ISO14001 του καταςκευαςτι 

27 

Ρολφμπριηο 5 κζςεων SCHUKO, με διακόπτθ ON/OFF και αςφάλεια υπζρταςθσ 10Α , με 
χρόνο απόκριςθσ Νμ ≤ 1μs. Κατάλλθλο για παροχι 230-240V / 50Hz. Μικοσ καλωδίου 
τουλάχιςτον 1,5μ. 
 
Θα ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 
Α) πιςτοποιθτικά CE και RoHS 
Β) πιςτοποιθτικά κατά ISO9001 και ISO14001 του καταςκευαςτι 
Γ) εγγφθςθ 2 ετϊν για το πολφπριηο και τουλάχιςτον 10.000€ για βλάβεσ ςτισ ςυςκευζσ 

28 
Λαςτιχοταινία μονωτικι από εκυλζνιο-προπυλζνιο (ERP), κατάλλθλθ για ςυνζνωςθ, 
τερματιςμό, ςτεγανοποίθςθ κλπ καλωδίων διαφόρων διατομϊν. Διαςτάςεισ ταινίασ 
19mm x 0,75mm. Μαφρθ, αυτοβουλκανιηόμενθ. 

29 

Κανάλι όδευςθσ καλωδίων, επίτοιχο αυτοκόλλθτο 12mm x 12mm, μικουσ 200cm ανά 
τμιμα. Σχιμα διατομισ ανεςτραμμζνο Ρ με κουμπωτό καπάκι. Υλικό καταςκευισ PVC, 
χρϊματοσ λευκοφ, χωρίσ εςωτερικά χωρίςματα, βακμοφ ςτεγανότθτασ Ι40 και βακμοφ 
προςταςίασ από μθχανικι καταπόνθςθ ΙΚ07.  
 
Θα ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 
Α) πιςτοποιθτικά CE και RoHS 
Β) πιςτοποιθτικά κατά ISO9001 και ISO14001 του καταςκευαςτι 

30 

Κανάλι όδευςθσ καλωδίων, επίτοιχο αυτοκόλλθτο 16mm x 16mm, μικουσ 200cm ανά 
τμιμα. Σχιμα διατομισ ανεςτραμμζνο Ρ με κουμπωτό καπάκι. Υλικό καταςκευισ PVC, 
χρϊματοσ λευκοφ, χωρίσ εςωτερικά χωρίςματα, βακμοφ ςτεγανότθτασ Ι40 και βακμοφ 
προςταςίασ από μθχανικι καταπόνθςθ ΙΚ07.  
 
Θα ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 
Α) πιςτοποιθτικά CE και RoHS 
Β) πιςτοποιθτικά κατά ISO9001 και ISO14001 του καταςκευαςτι 

31 

Κανάλι όδευςθσ καλωδίων, επίτοιχο αυτοκόλλθτο 25mm x 25mm, μικουσ 200cm ανά 
τμιμα. Σχιμα διατομισ ανεςτραμμζνο Ρ με κουμπωτό καπάκι. Υλικό καταςκευισ PVC, 
χρϊματοσ λευκοφ, χωρίσ εςωτερικά χωρίςματα, βακμοφ ςτεγανότθτασ Ι40 και βακμοφ 
προςταςίασ από μθχανικι καταπόνθςθ ΙΚ07.  
 
Θα ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 
Α) πιςτοποιθτικά CE και RoHS 
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Β) πιςτοποιθτικά κατά ISO9001 και ISO14001 του καταςκευαςτι  

32 

Κανάλι όδευςθσ καλωδίων, επιδαπζδιο 50mm x 16mm, μικουσ 200cm ανά τμιμα. Σχιμα 
διατομισ ανεςτραμμζνο Ρ με κουμπωτό καπάκι. Υλικό καταςκευισ PVC, χρϊματοσ 
λευκοφ, χωρίσ εςωτερικά χωρίςματα, βακμοφ ςτεγανότθτασ Ι40 και βακμοφ προςταςίασ 
από μθχανικι καταπόνθςθ ΙΚ07.  
 
Θα ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 
Α) πιςτοποιθτικά CE και RoHS 
Β) πιςτοποιθτικά κατά ISO9001 και ISO14001 του καταςκευαςτι  

33 

Κανάλι όδευςθσ καλωδίων, επιδαπζδιο 70mm x 20mm, μικουσ 200cm ανά τμιμα. Σχιμα 
διατομισ ανεςτραμμζνο Ρ με κουμπωτό καπάκι. Υλικό καταςκευισ PVC, χρϊματοσ 
λευκοφ, χωρίσ εςωτερικά χωρίςματα, βακμοφ ςτεγανότθτασ Ι40 και βακμοφ προςταςίασ 
από μθχανικι καταπόνθςθ ΙΚ07.  
 
Θα ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 
Α) πιςτοποιθτικά CE και RoHS 
Β) πιςτοποιθτικά κατά ISO9001 και ISO14001 του καταςκευαςτι  

 

ΣΜΗΜΑ 2 :  «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη ςυντήρηςη των δημοτικών 

κτιρίων» 

ΟΜΑΔΑ 1 

ΕΙΔΟ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

1-7 Ωσ αντίςτοιχεσ προδιαγραφζσ και απαιτιςεισ τθσ Ομάδασ 1 του Τμιματοσ 1. 

8 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED 22W ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΕΞΩΤΕΙΚΟ ΜΕΤΑΣΧΘΜΑΤΙΣΤΘ  
Εςωτερικι διάμετροσ 20εκ, επίπεδο, με εξωτερικό μεταςχθματιςτι, ςϊμα από αλουμίνιο, 
ιςχφσ 22W, φωτεινι ροι ≥ 1900lm, κερμοκραςία χρϊματοσ 4.000Κ, ενεργειακι κλάςθ Α. 

9 

ΧΟΝΟΔΙΑΚΟΡΤΘΣ ΨΘΦΙΑΚΟΣ ΑΓΑΣ 
Τάςθ λειτουργίασ 230-240V/50Hz, ονομαςτικι ζνταςθ 16Α,, κατάλλθλοσ για τοποκζτθςθ 
ςε ράγα, με ψθφιακι οκόνθ ενδείξεων, βακμόσ προςταςίασ Ι20. Δυνατότθτα 
προγραμματιςμοφ ανά εβδομάδα και μινα, βιμα προγραμματιςμοφ (1) δευτερόλεπτο, 
εφεδρεία τουλάχιςτον (5) ϊρεσ και (5) χρόνια, αντίςτοιχα, αρικμόσ εξόδων δφο (2). 
 
Θα  ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 
Α) CE 
Β) πιςτοποιθτικό κατά ISO 9001 του καταςκευαςτι 

10 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ LED ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ  
Ιςχφσ ζωσ 2.7W, μπαταρία Ni-Cd (επαναφορτιηόμενθ), χρόνοσ πλιρουσ φόρτιςθσ ≤ 24h, 
με ενδεικτικό LED ζνδειξθσ φόρτιςθσ τθσ μπαταρίασ, ελάχιςτθ αυτονομία 1.5h, φωτεινι 
ροι ςε stand-by/εφεδρεία 40lm/100lm, βακμόσ προςταςίασ περιβλιματοσ Ι30, 
ςφμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 60598-1, ΕΝ 60598-2-22, ΕΝ 55015, ΕΝ 61547, ΕΝ 61000-3-2, 
ΕΝ 61000-3-3.  

Εγγφθςθ τρία (3) χρόνια για τθ ςυςκευι & ζνα (1) χρόνο για τθ μπαταρία. 

11 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ LED ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΜΘ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ (2 ΡΟΒΟΛΕΙΣ)  
Φωτιςτικό αςφαλείασ με δφο περιςτρεφόμενουσ προβολείσ 21W, μπαταρία μολφβδου 
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12V, 7.2Ah, χρόνοσ πλιρουσ φόρτιςθσ ≤ 24h, με ενδεικτικό LED ζνδειξθσ φόρτιςθσ τθσ 
μπαταρίασ, ελάχιςτθ αυτονομία 1.5h, φωτεινι ροι ςε stand-by/εφεδρεία 100lm/3200lm, 
βακμόσ προςταςίασ περιβλιματοσ Ι65, ςφμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 60598-1, ΕΝ 60598-
2-22, ΕΝ 55015, ΕΝ 61547, ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3.  

Εγγφθςθ τρία (3) χρόνια για τθ ςυςκευι & ζνα (1) χρόνο για τθ μπαταρία. 

12 

ΡΙΗΑ ΣΟΥΚΟ ΧΩΝΕΥΤΘ  
Λευκοφ χρϊματοσ, τάςθ λειτουργίασ 220-240V/50Hz, ονομαςτικό ρεφμα 16Α, καταςκευι 
ςφμφωνα με το πρότυπο IEC 60884-1. 
 
Θα  ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 
Α) CE 
Β) πιςτοποιθτικό κατά ISO 9001 του καταςκευαςτι 

13 

ΡΙΗΑ ΣΟΥΚΟ ΕΞΩΤΕΙΚΘ ΣΤΕΓΑΝΘ  
Λευκοφ χρϊματοσ, τάςθ λειτουργίασ 220-240V/50Hz, ονομαςτικό ρεφμα 16Α, με καπάκι, 
βακμόσ ςτεγανότθτασ IP55, αντοχι ςε κροφςθ ΙΚ07. 
 
Θα  ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 
Α) CE 
Β) πιςτοποιθτικό κατά ISO 9001 του καταςκευαςτι 
Γ) βεβαίωςθ καταλλθλότθτασ για χριςθ ςε εξωτερικό χϊρο 

14 

ΡΟΛΥΡΙΗΟ 3-ΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΟΥΚΟ ΧΩΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ  
Λευκοφ χρϊματοσ, τάςθ λειτουργίασ 220-240V/50Hz, ονομαςτικό ρεφμα 16Α, χωρίσ 
διακόπτθ, προςταςία υπζρταςθσ επικυμθτι. 
 
Θα  ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 
Α) CE 
Β) πιςτοποιθτικό κατά ISO 9001 του καταςκευαςτι 

15 

ΝΤΟΥΪ ΡΟΣΕΛΑΝΘΣ Ε27 ΓΙΑ ΚΑΑΒΟΧΕΛΩΝΑ ΛΕΥΚΟ  
Λευκοφ χρϊματοσ, τάςθ λειτουργίασ 230-240V/50Hz, βακμόσ ςτεγανότθτασ Ι20. 
 
Θα  ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 
Α) CE 
Β) πιςτοποιθτικό κατά ISO 9001 του καταςκευαςτι 

16 

ΝΤΟΥΪ ΡΟΣΕΛΑΝΘΣ Ε27 ΓΙΑ SPOT ΛΕΥΚΟ  
Λευκοφ χρϊματοσ, τάςθ λειτουργίασ 230-240V/50Hz, βακμόσ ςτεγανότθτασ Ι20. 
 
Θα  ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 
Α) CE 
Β) πιςτοποιθτικό κατά ISO 9001 του καταςκευαςτι 

17-18 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΧΕΛΩΝΑ Ε27 18W Ι64 ΣΑΤΙΝΕ 
Ιςχφσ 18W, τάςθ λειτουργίασ 230-240V / 50Hz, υλικό καταςκευισ ορείχαλκοσ, χρϊμα 
νίκελ ματ (ςατινζ), βακμόσ προςταςίασ Ι64. 

19 

ΤΑΙΝΙΑ ERP ΜΟΝΩΤΙΚΘ ΑΥΤΟΒΟΥΛΚΑΗΟΜΕΝΘ (9m) 
Λαςτιχοταινία μονωτικι από εκυλζνιο-προπυλζνιο (ERP), κατάλλθλθ για ςυνζνωςθ, 
τερματιςμό, ςτεγανοποίθςθ κλπ καλωδίων, διαφόρων διατομϊν. Διαςτάςεισ ταινίασ 
19mm x 0,76mm. Μαφρθ, αυτοβουλκαηόμενθ. 

20 
ΡΙΗΑ ΤΘΛΕΦΩΝΟΥ ΕΞΩΤΕΙΚΘ ΜΟΝΘ 
Καταςκευι από PVC λευκοφ χρϊματοσ, βακμόσ ςτεγανότθτασ Ι20, με μία (1) υποδοχι 
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τφπου RJ11/6P4C, κατάλλθλθ για εξωτερικι τοποκζτθςθ (επίτοιχθ). 
 
Θα ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 
Α) πιςτοποιθτικό CE  
Β) πιςτοποιθτικό κατά ISO 9001 και ISO 14001του καταςκευαςτι 
Γ) εγγφθςθ πζντε (5) ετϊν 

21 

ΡΙΗΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΞΩΤΕΙΚΘ CAT6 
Καταςκευι από PVC λευκοφ χρϊματοσ, βακμόσ ςτεγανότθτασ Ι20, με μία (1) υποδοχι 
τφπου RJ45/8P8C, κατάλλθλθ για εξωτερικι τοποκζτθςθ (επίτοιχθ). 
 
Θα ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 
Α) πιςτοποιθτικό CE  
Β) πιςτοποιθτικό κατά ISO 9001 και ISO 14001του καταςκευαςτι 
Γ) εγγφθςθ πζντε (5) ετϊν 

22 

ΡΙΗΑ ΤΘΛΕΦΩΝΟΥ ΧΩΝΕΥΤΘ 
Καταςκευι από PVC λευκοφ χρϊματοσ, βακμόσ ςτεγανότθτασ Ι20, με μία (1) υποδοχι 
τφπου RJ11/6P4C, χωνευτι. 
 
Θα ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 
Α) πιςτοποιθτικό CE  
Β) πιςτοποιθτικό κατά ISO 9001 και ISO 14001 του καταςκευαςτι 
Γ) εγγφθςθ πζντε (5) ετϊν 

23 

ΡΙΗΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΝΕΥΤΘ CAT6 
Καταςκευι από PVC λευκοφ χρϊματοσ, βακμόσ ςτεγανότθτασ Ι20, με μία (1) υποδοχι 
τφπου RJ45/8P8C, χωνευτι. 
 
Θα ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 
Α) πιςτοποιθτικό CE  
Β) πιςτοποιθτικό κατά ISO 9001 και ISO 14001 του καταςκευαςτι 
Γ) εγγφθςθ πζντε (5) ετϊν 

24 

ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ FTP CAT6 
Καλϊδιο FTP Cat6 (F/FTP 2x23AWG) για καλωδίωςθ δικτφων τθλεφϊνου και δεδομζνων, 
με θλεκτροςτατικι κωράκιςθ ζναντι εξωτερικϊν παρεμβολϊν, με μόνωςθ πυρινα από 
φφλλο αλουμινίου και εξωτερικό μονωτικό περίβλθμα PVC. Θα πλθροί τισ προδιαγραφζσ 
ΕΛΟΤ 843, IEC 60502-1 & ΕΝ 61034-2. 
 
Θα ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 
Α) πιςτοποιθτικό για τθ ςυμφωνία καταςκευισ του ςφμφωνα με τα ανωτζρω πρότυπα  
Β) πιςτοποιθτικό κατά ISO 9001 του καταςκευαςτι 

25 

ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ UTP CAT6 
Καλϊδιο UTP Cat6 (U/UTP 2x23AWG) για καλωδίωςθ δικτφων τθλεφϊνου και δεδομζνων, 
με θλεκτροςτατικι κωράκιςθ ζναντι εξωτερικϊν παρεμβολϊν, με μόνωςθ πυρινα Ε και 
εξωτερικό μονωτικό περίβλθμα PVC. Θα πλθροί τισ προδιαγραφζσ ΕΛΟΤ 843 και IEC 
60502-1. 
 
Θα ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 
Α) πιςτοποιθτικό για τθ ςυμφωνία καταςκευισ του ςφμφωνα με τα ανωτζρω πρότυπα  
Β) πιςτοποιθτικό κατά ISO 9001 του καταςκευαςτι 

26 ΚΛΙΡΣ RJ45 
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Τερματικά φισ RJ45/8p8c, πλαςτικά διαφανι, ειδικά για τερματιςμό καλωδίου δικτφου 
(UTP-Cat.5e/6). Καταςκευι ςφμφωνα με τα πρότυπα ETS 300001, EN 50082-1 & EN 
50081-1. 
 
Θα ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 
Α) πιςτοποιθτικό για τθ ςυμφωνία καταςκευισ του ςφμφωνα με τα ανωτζρω πρότυπα  
Β) πιςτοποιθτικό κατά ISO 9001 και ISO 14001του καταςκευαςτι 

 

 

 

 
 Ο υντάξασ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ  

 Σίτλοσ: Ρρομικεια λαμπτιρων, φωτιςτικϊν 
ςωμάτων και θλεκτρολογικοφ υλικοφ 
για τθ ςυντιρθςθ: α) θλεκτρικϊν 
εγκαταςτάςεων δθμοτικϊν κτιρίων του 
Διμου Μυτιλινθσ και β) φωτιςτικϊν 
και θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων 
δθμοτικϊν κτιρίων του Διμου 
Μυτιλινθσ 

  ΠΡΟΫΠ/ΜΟ: 19.604,00 € (πλζον ΦΡΑ) 

KA: 30.6662.0007 ,10.6662.0001 

  ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ : 25 / 2021 

 

ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ 

 
Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο τησ προμήθειασ 

Θ παροφςα ςυγγραφι αφορά τθν προμικεια με ανοιχτό θλεκτρονικό διαγωνιςμό και κριτιριο 

κατακφρωςθσ τθ χαμθλότερθ προςφορά, των ειδϊν του τίτλου.  

 
Άρθρο 2ο 

Απαντήςεισ ςτα τεχνικά ςτοιχεία 

Οι διαγωνιηόμενοι πρζπει να λάβουν υπόψθ τουσ τισ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ, τισ 

οποίεσ κα πρζπει να δϊςουν πλιρεισ και ςαφείσ απαντιςεισ. Επίςθσ κα πρζπει να δοκοφν πλιρθ 

ςτοιχεία, για να μπορζςει θ επιτροπι να προβεί ςε ςωςτι αξιολόγθςθ των προςφορϊν. 

 
Άρθρο 3ο  

Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

Θ ςφμβαςθ τθσ προμικειασ  διζπεται από τισ διατάξεισ: 

1. Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Αϋ/08.08.2016): “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και 
Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” 

2. Του Δθμοτικοφ και Κοινοτικοφ Κϊδικα (Ν. 3463/06) όπωσ αυτόσ ιςχφει, και ιδιαίτερα  τθν 
παρ. 4 και τθν παρ. 9 του άρκρου 209 του Ν. 3463/06. 

3. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεφχοσ Α’): Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και 
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ, όπωσ αυτόσ ιςχφει. 

 
Άρθρο 4ο  

Χρόνοσ ιςχφοσ προςφοράσ 

Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν κα είναι τουλάχιςτον δφο (2) μήνεσ από τθν θμερομθνία λιξθσ 
υποβολισ προςφορϊν.  

Σο άρθρο 97 παρ. 1,2 και 4 του Ν. 4412/16) αναφζρεται ςχετικά:  
«1.Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από αυτόν που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
2.Σε περίπτωςθ αιτιματοσ για παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ 
α' τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 72, για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποδζχκθκαν τθν 
παράταςθ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν 
για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα. 
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4.Στισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν και παροχισ γενικϊν υπθρεςιϊν, 
οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φoρείσ για διάςτθμα που ορίηεται ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και δεν μπορεί να υπερβαίνει τουσ δϊδεκα (12) μινεσ από τθν επόμενθ 
τθσ διενζργειασ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ. Θ παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ μπορεί να 
λαμβάνει χϊρα κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ από τα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ αρχικι διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω 
ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, 
ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φoρείσ 
που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά 
τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ 
προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ 
παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φoρείσ.» 

 
Άρθρο 5ο 

Σιμζσ  προςφοράσ 

Σο άρθρο 95 παρ. 1, 5 και 6 του Ν. 4412/16 αναφζρει ςχετικά: 
«1.Θ οικονομικι προςφορά (προςφερόμενθ τιμι) δίδεται ςε ευρϊ. … 
5.Στισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν και παροχισ γενικϊν υπθρεςιϊν, 
ιςχφουν επιπλζον τα ακόλουκα: 
α) θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ ι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ δίνεται ανά μονάδα, όπωσ 
κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, 
ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου 
Φ.Ρ.Α., για παράδοςθ του υλικοφ ι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ ςτον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, 
β) ςτισ περιπτϊςεισ των παραγράφων 9 και 10 του άρκρου 53, όταν από τα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ προβλζπεται αναπροςαρμογι τιμϊν, τότε θ οικονομικι προςφορά υποβάλλεται 
υποχρεωτικά ςε ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τθσ τιμισ τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ του υλικοφ ι τθσ 
παροχισ υπθρεςίασ. 
6.Στισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν με κριτιριο τθν πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ, θ τελευταία 
μπορεί να προκφπτει κατά τθν προςφερόμενθ ζκπτωςθ επί τοισ εκατό ςτθν τιμι του είδουσ, 
βάςει τιμϊν αναφοράσ, όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται από τθν κείμενθ νομοκεςία.» 

 
Άρθρο 6ο  

Ανακοίνωςη κατακφρωςησ - ανάθεςησ προμήθειασ 
1. Στον προμθκευτι που κα γίνει θ ανάκεςθ τθσ προμικειασ κα αποςταλεί ςχετικι 

ανακοίνωςθ, που κα περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα παρακάτω ςτοιχεία : 

Α. Το είδοσ 
Β. τθν ποςότθτα 
Γ. Τθν τιμι 
Δ. Τον φορζα για τον οποίο προορίηεται το υλικό 
Ε. θ ςυμφωνία τθσ τθσ ανάκεςθσ με τουσ όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ και τισ τυχόν 

αποδεκτζσ τροποποιιςεισ των όρων τοφτων. 
ΣΤ. Τα ςτοιχεία τθσ απόφαςθσ τελικισ ζγκριςθσ. 
Η. Τθν προκεςμία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

2. Με τθν ανωτζρω ανακοίνωςθ θ ςφμβαςθ κεωρείται ωσ ςυναφκείςα, το δε ζγγραφο τθσ 
ςφμβαςθσ (ςυμφωνθτικό), που ακολουκεί, ζχει αποδεικτικό μόνο χαρακτιρα. 
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Ο προμθκευτισ ςτον οποίο κα γίνει θ κατακφρωςθ ι θ ανάκεςθ τθσ προμικειασ 
υποχρεοφται να προςζλκει μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ 
τθσ ανακοίνωςθσ για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ προςκομίηοντασ και τθν 
εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ αυτισ. 

Εάν ο προμθκευτισ ςτον οποίο ζγινε θ ανακοίνωςθ, δεν προςζλκει να υπογράψει τθν 
ςφμβαςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 203 του Ν. 
4412/16. 

Άρθρο 7ο 

φμβαςη 

1. Μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ ανάκεςθσ τθσ προμικειασ ςτον ανάδοχο προμθκευτι και τθν 
υποβολι από αυτόν, εφόςον απαιτείται, εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, καταρτίηεται από 
τθν υπθρεςία θ ςχετικι ςφμβαςθ που υπογράφεται και από τα δφο μζρθ. 

2. Θ Σφμβαςθ ςυντάςςεται με βάςθ τουσ όρουσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ για υποβολι 
προςφορϊν και τθσ ςχετικισ μελζτθσ τθσ υπθρεςίασ. Θ ςφμβαςθ υπογράφεται από τον 
Διμαρχο. 

 
Άρθρο 8ο  

Διάρκεια ςφμβαςησ 

Θ χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ είναι δφο (2) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ 
τθσ ςφμβαςθσ. 

Με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από ειςιγθςθ τθσ 
υπθρεςίασ που διοικεί τθ ςφμβαςθ, θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται 
μζχρι το 50% αυτισ, φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τθ 
λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε 
υπαιτιότθτα του αναδόχου. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί 
εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να 
υποβλθκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ (άρκρο 217 Ν. 4412/16). 

 
Άρθρο 9ο 

Χρόνοσ παράδοςησ υλικϊν 

Σο άρθρο 206 Ν. 4412/16 αναφζρει ςχετικά: 
«1.Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδίδει το υλικό μζςα ςτα χρονικά όρια και με τον τρόπο 
που ορίηει θ ςφμβαςθ και θ διακιρυξθ. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να 
παρατείνεται υπό τισ ακόλουκεσ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: 
α) τθροφνται οι όροι τθσ διάταξθσ του άρκρου 132, 
β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ μετά από γνωμοδότθςθ αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου είτε με 
πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ και εφόςον ςυμφωνεί ο προμθκευτισ είτε φςτερα από 
ςχετικό αίτθμα του προμθκευτι το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του 
ςυμβατικοφ χρόνου, 
γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό ςυμβατικό χρόνο 
παράδοςθσ. 
2.Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ παράταςθσ δεν 
ςυνυπολογίηεται ςτο ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. 
3.Θ απόφαςθ παράταςθσ εκδίδεται εντόσ ευλόγου χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν υποβολι του 
ςχετικοφ αιτιματοσ του προμθκευτι. 
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4.Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ ςυνεπεία λόγων ανωτζρασ 
βίασ ι άλλων ιδιαιτζρωσ ςοβαρϊν λόγων που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν 
εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν, δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ. Σε κάκε άλλθ 
περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που 
προβλζπονται ςτο άρκρο 207. 
5.Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ 
ι, εάν λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο 
προμθκευτισ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 
6.Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν 
αποκικθ υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που 
προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 
7.Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο προμθκευτισ 
υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ 
αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο 
αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε.» 

 
Άρθρο 10ο 

Παραλαβή υλικϊν 

Σο άρθρο 208 Ν. 4412/16 αναφζρει ςχετικά: 
«1.Θ παραλαβι των υλικϊν γίνεται από τισ επιτροπζσ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 221. 
2.Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ και 
καλείται να παραςτεί, εφόςον το επικυμεί, ο προμθκευτισ. Θ ςφμβαςθ μπορεί να προβλζπει ότι 
ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ γίνεται με ζναν ι περιςςότερουσ από τουσ παρακάτω τρόπουσ: 
α) Με μακροςκοπικι εξζταςθ. 
β) Με μθχανικι εξζταςθ. 
γ) Με πρακτικι δοκιμαςία. 
δ) Με όλουσ ι με όςουσ από τουσ παραπάνω τρόπουσ χρειάηεται, ανάλογα με το προσ 
προμικεια υλικό ι και με οποιονδιποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, εφόςον ο τρόποσ αυτόσ 
προβλζπεται από τθ ςφμβαςθ. 
3.Αν θ ςφμβαςθ προβλζπει μόνο μακροςκοπικι εξζταςθ, ςυντάςςεται από τθν επιτροπι 
παραλαβισ πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ ι απόρριψθσ μετά τθ διενζργεια τθσ 
μακροςκοπικοφ ελζγχου. Εάν, λόγω τθσ φφςθσ του είδουσ, όλοι οι προβλεπόμενοι από τθν 
ςφμβαςθ ζλεγχοι γίνονται από τθν επιτροπι παραλαβισ και δεν μεςολαβοφν εργαςτθριακοί και 
λοιποί ζλεγχοι για τθν ςφνταξθ του ανωτζρου πρωτοκόλλου, τοφτο ςυντάςςεται από τθν 
επιτροπι χωρίσ να προθγθκεί ςφνταξθ πρωτοκόλλου μακροςκοπικοφ ελζγχου και 
δειγματολθψίασ. 
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ωσ άνω διαδικαςίασ θ Επιτροπι Ραραλαβισ μπορεί: 
α) να παραλάβει το υλικό, 
β) να παραλάβει το υλικό με παρατθριςεισ λόγω αποκλίςεων από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 
ςφμβαςθσ, 
γ) να απορρίψει το υλικό. 
Το κόςτοσ διενζργειασ των ανωτζρω ελζγχων επιβαρφνει τον προμθκευτι. 
4.Τα υπό προμικεια υλικά μποροφν να τεκοφν ςε επιχειρθςιακι εκμετάλλευςθ μόνο μετά τθν 
οριςτικι παραλαβι τουσ από τον φορζα.» 

 
Άρθρο 11ο  

Χρόνοσ παραλαβήσ υλικϊν 

Σο άρθρο 209 Ν. 4412/16 αναφζρει ςχετικά: 
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«1.Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ 
πραγματοποιείται μζςα ςτον κακοριηόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. 
2.Αν θ ςφμβαςθ προβλζπει μόνο μακροςκοπικι εξζταςθ ι και άλλουσ ελζγχουσ που 
διενεργοφνται από τθν ίδια τθν επιτροπι ι και ελζγχουσ που διενεργοφνται από άλλα όργανα 
(όπωσ εργαςτιρια, δοκιμαςτιρια) που ανικουν ςτον φορζα, ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παραλαβισ 
αρχίηει από τθν θμερομθνία πραγματικισ προςκόμιςθσ του υλικοφ. Αν θ ςφμβαςθ προβλζπει, 
εκτόσ από μακροςκοπικι εξζταςθ και άλλουσ ελζγχουσ που διενεργοφνται από άλλα όργανα που 
δεν ανικουν ςτον φορζα, ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παραλαβισ αρχίηει από τθν θμερομθνία 
πραγματικισ προςκόμιςθσ του υλικοφ, χωρίσ να υπολογίηεται ςε αυτόν το χρονικό διάςτθμα από 
τθν αποςτολι των δειγμάτων για ζλεγχο, μζχρι τθν κοινοποίθςθ των αποτελεςμάτων του 
ελζγχου ςτθν Επιτροπι. 
3.Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί 
από τθν επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ 
παραλαβι ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και 
εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο 
το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, 
ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ 
και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του 
προμθκευτι. 
4.Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του 
προμθκευτι, πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι 
που ςυγκροτείται με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί 
να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι 
ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε 
όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και το άρκρο 208 και 
ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα.» 

 
Άρθρο 12ο  

Σρόποσ πληρωμήσ- απαιτοφμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του ανάδοχου 

Σο άρθρο 200 Ν. 4412/16 αναφζρει ςχετικά: 
«1.Ο τρόποσ πλθρωμισ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα κακορίηονται απαραίτθτα ςτθ ςφμβαςθ. 
2.Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των υλικϊν ςτον ανάδοχο μπορεί να γίνει με ζνα από τουσ παρακάτω 
τρόπουσ: 
α. Με τθν εξόφλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν. 
3.Οι παραπάνω τρόποι πλθρωμισ εφαρμόηονται και ςτισ τμθματικζσ παραδόςεισ εφόςον αυτζσ 
προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ. 
4.Στισ ςυμβάςεισ προμικειασ τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι κατ’ ελάχιςτον τα εξισ: 
α) Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ ι ςε περίπτωςθ αυτοδίκαιθσ 
παραλαβισ, αποδεικτικό προςκόμιςθσ του υλικοφ ςτθν αποκικθ, ςφμφωνα με το άρκρο 208. 
β) Αποδεικτικό ειςαγωγισ του υλικοφ ςτθν αποκικθ του φορζα. 
γ) Τιμολόγιο του προμθκευτι εισ τριπλοφν που να αναφζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε». 
δ) Εξοφλθτικι απόδειξθ του προμθκευτι, εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε». 
ε) Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ 
5.Ρζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και 
τθν πλθρωμι, μποροφν να ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό, εφόςον προβλζπεται 
ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
6.Οι εντολζσ πλθρωμισ των ενεργειϊν τεχνικισ βοικειασ των ςυγχρθματοδοτοφμενων 
προγραμμάτων του ΕΣΡΑ, του ΕΟΧ ι άλλων ενωςιακϊν ι διεκνϊν προγραμμάτων ι/και ταμείων 
του άρκρου 119, εκδίδονται από το όργανο που εξζδωςε τθν απόφαςθ ανάκεςθσ.». 
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Άρθρο 13ο  

Εγγυημζνη λειτουργία προμήθειασ 

Σο άρθρο 215 Ν. 4412/16 αναφζρει ςχετικά: 
«1.Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί όταν κρίνει ςκόπιμο για ςφμβαςθ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ να 
προβλζπει ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και εγγυθμζνθ λειτουργία του αντικειμζνου τθσ 
προμικειασ. Ο χρόνοσ και το περιεχόμενο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ περιγράφεται ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
2.Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία 
του αντικειμζνου τθσ προμικειασ Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να 
προβαίνει ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο 
και ςε χρόνο που περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ. 
3.Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ 
επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ, προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ 
ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου ςτα προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία 
κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του 
αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο 
τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. 
4.Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ 
επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ 
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςτο οποίο αποφαίνεται για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ 
απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το 
ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν ολικι ι μερικι κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ καλισ 
λειτουργίασ που προ βλζπεται ςτο άρκρο 71. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο.» 
 

Άρθρο 14ο 

Ολοκλήρωςη εκτζλεςησ ςφμβαςησ 

Σο άρθρο 202 Ν. 4412/16 αναφζρει ςχετικά: 
«Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν ςυντρζχουν οι εξισ προχποκζςεισ: α) Σε περίπτωςθ 
προμικειασ παραδόκθκε ολόκλθρθ θ ποςότθτα ι, ςε περίπτωςθ διαιρετοφ υλικοφ, θ ποςότθτα 
που παραδόκθκε υπολείπεται τθσ ςυμβατικισ, κατά μζροσ που κρίνεται ωσ αςιμαντο από το 
αρμόδιο όργανο. Σε περίπτωςθ παροχισ υπθρεςιϊν αυτζσ παραςχζκθκαν ςτο ςφνολο τουσ ι ςε 
περίπτωςθ διαιρετισ υπθρεςίασ, το αντικείμενο που παραδόκθκε υπολείπεται του ςυμβατικοφ, 
κατά μζροσ που κρίνεται ωσ αςιμαντο από το αρμόδιο όργανο και ζχει παρζλκει θ καταλθκτικι 
θμερομθνία για τθν περαίωςθ τθσ ςφμβαςθσ που ζχει τεκεί ςτθν διακιρυξθ. 
β) Ραραλιφκθκαν οριςτικά ποςοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόκθκαν. 
γ) Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν κυρϊςεισ 
ι εκπτϊςεισ και 
δ) Εκπλθρϊκθκαν και οι λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και 
αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα από τθ ςφμβαςθ.» 

 
Άρθρο 15ο 

Ενςτάςεισ προ τησ υπογραφήσ τησ ςφμβαςησ - παράβολο 

Σο άρθρο 127 Ν. 4412/16 αναφζρει ςχετικά: 
«1.Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ με εκτιμϊμενθ αξία κάτω των εξιντα χιλιάδων (60.000) ευρϊ (χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.), ςε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ 
είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορζα. Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ, θ ζνςταςθ 
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υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 
προςφορϊν. 
2.Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα και ςτο άρκρο 221, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο 
τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, 
απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ 
ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό 
αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ 
ζνςταςθ γίνει δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο. 
3.Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ, Οικονομικϊν και 
Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων μπορεί να αναπροςαρμόηεται το φψοσ του ανωτζρω 
παραβόλου.» 

 
Άρθρο 16ο  

Προζλευςη των προςφερόμενων υλικϊν 

Απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι προμθκευτζσ να ςυμπλθρϊςουν ςτο αντίςτοιχο πεδίο  τθσ 
προςφοράσ,  τθν χϊρα καταςκευισ - παραγωγισ των προςφερομζνων υλικϊν. Θ ςυμπλιρωςθ 
τθσ χϊρασ καταςκευισ των υλικϊν είναι απαραίτθτθ προκειμζνου να ςυμπλθρωκοφν τα ςχετικά 
πεδία ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων. 

 
Άρθρο 17ο  

Σροποποίηςη ςυμβάςεων κατά τη διάρκεια τουσ 

Σο άρθρο 132 Ν. 4412/16 αναφζρει ςχετικά: 
«1. Οι ςυμβάςεισ και οι ςυμφωνίεσ-πλαίςιο μποροφν να τροποποιοφνται χωρίσ νζα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 
α) όταν οι τροποποιιςεισ, ανεξαρτιτωσ τθσ χρθματικισ αξίασ τουσ, προβλζπονται ςε ςαφείσ, 
ακριβείσ και ρθτζσ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ ςτα αρχικά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςτισ οποίεσ μπορεί 
να περιλαμβάνονται και ριτρεσ ανακεϊρθςθσ τιμϊν ι προαιρζςεισ. Οι ριτρεσ αυτζσ αναφζρουν 
το αντικείμενο και τθ φφςθ των ενδεχόμενων τροποποιιςεων ι προαιρζςεων, κακϊσ και τουσ 
όρουσ υπό τουσ οποίουσ μποροφν να ενεργοποιθκοφν. Δεν προβλζπουν τροποποιιςεισ ι 
προαιρζςεισ που ενδζχεται να μεταβάλουν τθ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ ςυμφωνίασ-
πλαίςιο 
β) για τα ςυμπλθρωματικά ζργα, υπθρεςίεσ ι αγακά από τον αρχικό ανάδοχο, τα οποία 
κατζςτθςαν αναγκαία και δεν περιλαμβάνονταν ςτθν αρχικι ςφμβαςθ, εφόςον θ αλλαγι 
αναδόχου: 
αα) δεν μπορεί να γίνει για οικονομικοφσ ι τεχνικοφσ λόγουσ, π.χ. απαιτιςεισ εναλλαξιμότθτασ ι 
διαλειτουργικότθτασ με τον υφιςτάμενο εξοπλιςμό, υπθρεςίεσ ι εγκαταςτάςεισ που 
παραςχζκθκαν με τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ, και 
ββ) κα ςυνεπαγόταν ςθμαντικά προβλιματα ι ουςιαςτικι επικάλυψθ δαπανϊν για τθν 
ανακζτουςα αρχι. 
Ωςτόςο, οποιαδιποτε αφξθςθ τθσ τιμισ δεν υπερβαίνει το πενιντα τοισ εκατό (50%) τθσ αξίασ 
τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ διαδοχικϊν τροποποιιςεων, θ ςωρευτικι αξία των 
τροποποιιςεων αυτϊν δεν μπορεί να υπερβαίνει το το πενιντα τοισ εκατό (50%) τθσ αξίασ τθσ 
αρχικισ ςφμβαςθσ ι τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο. 
Οι επακόλουκεσ τροποποιιςεισ δεν πρζπει να αποςκοποφν ςτθν αποφυγι εφαρμογισ του 
παρόντοσ Βιβλίου (άρκρα 3 ζωσ 221). 
γ) όταν πλθροφνται ςωρευτικά οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 
αα) θ ανάγκθ τροποποίθςθσ προζκυψε λόγω περιςτάςεων που δεν ιταν δυνατόν να 
προβλεφκοφν από μια επιμελι ανακζτουςα αρχι, 
αα) θ τροποποίθςθ δεν μεταβάλλει τθ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ, 
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ββ) οποιαδιποτε αφξθςθ τθσ τιμισ δεν υπερβαίνει το 50% τθσ αξίασ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ ι τθσ 
ςυμφωνίασ-πλαίςιο. Σε περίπτωςθ διαδοχικϊν τροποποιιςεων, θ ςωρευτικι αξία των 
τροποποιιςεων αυτϊν δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% τθσ αξίασ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ ι τθσ 
ςυμφωνίασ-πλαίςιο. 
Οι επακόλουκεσ τροποποιιςεισ δεν πρζπει να αποςκοποφν ςτθν αποφυγι εφαρμογισ του 
παρόντοσ Βιβλίου, 
δ) όταν ζνασ νζοσ ανάδοχοσ υποκακιςτά εκείνον ςτον οποίο ανατζκθκε αρχικά θ ςφμβαςθ από 
τθν ανακζτουςα αρχι, ςυνεπεία: 
αα) ρθτισ ριτρασ ανακεϊρθςθσ ι προαίρεςθσ, ςφμφωνθσ με τθν περίπτωςθ α' , ββ) ολικισ ι 
μερικισ διαδοχισ του αρχικοφ αναδόχου, λόγω εταιρικισ αναδιάρκρωςθσ, περιλαμβανομζνων 
τθσ εξαγοράσ, τθσ απορρόφθςθσ, τθσ ςυγχϊνευςθσ ι καταςτάςεων αφερεγγυότθτασ ιδίωσ ςτο 
πλαίςιο προπτωχευτικϊν ι πτωχευτικϊν διαδικαςιϊν, από άλλον οικονομικό φορζα, ο οποίοσ 
πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ που κακορίςτθκαν αρχικά, υπό τον όρο ότι θ διαδοχι δεν 
ςυνεπάγεται άλλεσ ουςιϊδεισ τροποποιιςεισ τθσ ςφμβαςθσ και δεν γίνεται με ςκοπό τθν 
αποφυγι τθσ εφαρμογισ του παρόντοσ Βιβλίου ι 
γγ) περίπτωςθσ που θ ανακζτουςα αρχι αναλαμβάνει τισ υποχρεϊςεισ του κφριου αναδόχου 
ζναντι των υπεργολάβων του και εφόςον θ δυνατότθτα αυτι προβλζπεται ςτισ κείμενεσ 
διατάξεισ, ςφμφωνα με το άρκρο 131, 
ε) όταν οι τροποποιιςεισ, ανεξαρτιτωσ τθσ αξίασ τουσ, δεν είναι ουςιϊδεισ κατά τθν ζννοια τθσ 
παρ. 4. 
Οι ανακζτουςεσ αρχζσ που τροποποιοφν μία ςφμβαςθ ςτισ περιπτϊςεισ των περιπτϊςεων β' και 
γ' δθμοςιεφουν ςχετικι γνωςτοποίθςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ζνωςθσ. Θ γνωςτοποίθςθ 
αυτι περιζχει τισ πλθροφορίεσ που προβλζπονται ςτο Μζροσ Η' του Ραραρτιματοσ V του 
Ρροςαρτιματοσ Α' και δθμοςιεφεται, ςφμφωνα με το άρκρο 65. 
2.Χωρίσ να απαιτείται επαλικευςθ αν τθροφνται οι προχποκζςεισ των περιπτϊςεων α' ζωσ δ' 
τθσ παρ. 4, οι ςυμβάςεισ μπορεί να τροποποιοφνται χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόςον θ αξία τθσ τροποποίθςθσ είναι κατϊτερθ και 
των δφο ακόλουκων τιμϊν: 
α) των κατϊτατων ορίων του άρκρου 5, και 
β) του δζκα τοισ εκατό (10%) τθσ αξίασ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ για τισ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν και 
προμθκειϊν και του 15% τθσ αξίασ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ για τισ ςυμβάςεισ ζργων. 
Θ τροποποίθςθ δεν μπορεί να μεταβάλει τθ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ ςυμφωνίασ-
πλαίςιο. Σε περίπτωςθ διαδοχικϊν τροποποιιςεων, θ αξία τουσ υπολογίηεται βάςει τθσ κακαρισ 
ςωρευτικισ αξίασ των διαδοχικϊν τροποποιιςεων. 
3.Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ που προβλζπεται ςτθν παρ. 2 και ςτισ περιπτϊςεισ β' και γ' τθσ 
παρ. 1, όταν θ ςφμβαςθ περιλαμβάνει ριτρα τιμαρικμικισ αναπροςαρμογισ, θ 
αναπροςαρμοςμζνθ τιμι είναι θ τιμι αναφοράσ. 
4.Θ τροποποίθςθ ςφμβαςθσ ι ςυμφωνίασ-πλαίςιο κατά τθ διάρκειά τθσ κεωρείται ουςιϊδθσ 
κατά τθν ζννοια τθσ περίπτωςθσ ε' τθσ παρ. 1, εφόςον κακιςτά τθ ςφμβαςθ ι τθ ςυμφωνία-
πλαίςιο ουςιωδϊσ διαφορετικι, ωσ προσ τον χαρακτιρα, από τθν αρχικϊσ ςυναφκείςα. Σε κάκε 
περίπτωςθ, με τθν επιφφλαξθ των παραγράφων 1 και 2, μία τροποποίθςθ κεωρείται ουςιϊδθσ 
όταν πλθροί μία ι περιςςότερεσ από τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 
α) θ τροποποίθςθ ειςάγει όρουσ οι οποίοι, εάν είχαν αποτελζςει μζροσ τθσ αρχικισ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κα είχαν επιτρζψει τθ ςυμμετοχι διαφορετικϊν υποψθφίων από αυτοφσ 
που επιλζχκθκαν αρχικϊσ ι ςτθν αποδοχι άλλθσ προςφοράσ από εκείνθ που επελζγθ αρχικϊσ ι 
κα προςζλκυαν και άλλουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
β) θ τροποποίθςθ αλλάηει τθν οικονομικι ιςορροπία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο 
υπζρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν ςτθν αρχικι ςφμβαςθ ι ςυμφωνία-
πλαίςιο, 
γ) θ τροποποίθςθ επεκτείνει ςθμαντικά το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο, 
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δ) όταν νζοσ ανάδοχοσ υποκακιςτά εκείνον ςτον οποίο είχε ανατεκεί αρχικϊσ θ ςφμβαςθ ςε 
περιπτϊςεισ διαφορετικζσ από τισ προβλεπόμενεσ ςτθν περίπτωςθ δ' τθσ παραγράφου 1. 
5.Απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με το παρόν Βιβλίο, για 
τροποποιιςεισ των διατάξεων μίασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ι μίασ ςυμφωνίασ-πλαίςιο κατά τθ 
διάρκειά τουσ, που είναι διαφορετικζσ από τισ προβλεπόμενεσ ςτισ παραγράφουσ 1 και 2.» 
 

Άρθρο 18ο 

Προηγοφμενη γνϊμη για την τροποποίηςη ςφμβαςησ 

Σο άρθρο 201 Ν. 4412/16 αναφζρει ςχετικά: 
«Θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ κατά το άρκρο 132, γίνεται φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου.» 

 
Άρθρο 19ο  

Δικαίωμα μονομεροφσ λφςησ τησ ςφμβαςησ 

Σο άρθρο 133 Ν. 4412/16 αναφζρει ςχετικά: 
«1.Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να 
καταγγζλλουν μια δθμόςια ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ δυνάμει του άρκρου 132, 
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ 
που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει 
αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των 
υποχρεϊςεων που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει 
αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του 
άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
2.Οι ανακζτουςεσ αρχζσ, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, καταγγζλλουν 
υποχρεωτικά μια δθμόςια ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον ςυντρζχει θ 
περίπτωςθ τθσ παρ. 5 ι τθσ παρ. 7 του άρκρου 68 του ν. 3863/2010 (Α' 115)». 

 
Άρθρο 20ο  

Κυρϊςεισ για εκπρόθεςμη παράδοςη προμήθειασ 

Σο άρθρο 207 Ν. 4412/16 αναφζρει ςχετικά: 
«1.Αν το υλικό φορτωκεί παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και 
μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 209, 
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε 
εκπρόκεςμα. 
2.Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα 
παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ 
χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν. 
3.Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του 
εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο προμθκευτισ 
και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 
4.Εφόςον ο προμθκευτισ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα 
ανωτζρω πρόςτιμο, καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που 
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υπολογίηεται από τθν επόμενθ τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του 
ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο όριο του ποςοςτοφ του τόκου 
υπερθμερίασ. 
5.Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από 
το ποςό πλθρωμισ του προμθκευτι ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με 
ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο 
προμθκευτισ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό. 
6.Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ 
ςε όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ.» 

 
Άρθρο 21ο  

Απόρριψη ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςη 

Σο άρθρο 213 Ν. 4412/16 αναφζρει ςχετικά: 
1.Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των 
υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ 
όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 
Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για 
τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, 
ο δε προμθκευτισ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ 
παράδοςθσ. 
Αν ο προμθκευτισ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που 
του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ 
προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 
2.Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται μετά τθν προςκόμιςθ ίςθσ ποςότθτασ με 
τθν απορριφκείςα και αφοφ αυτι παραλθφκεί οριςτικά. Στθν περίπτωςθ αυτι ο προμθκευτισ 
υποχρεοφται να παραλάβει τθν ποςότθτα που απορρίφκθκε και αντικαταςτάκθκε μζςα ςε είκοςι 
(20) θμζρεσ από τθν θμερομθνία τθσ οριςτικισ παραλαβισ τθσ νζασ ποςότθτασ. Θ προκεςμία 
αυτι μπορεί να παρατακεί φςτερα από αίτθμα του προμθκευτι, που υποβάλλεται απαραίτθτα 
πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν εκπνοι τθσ, με απόφαςθ του αρμοδίου 
αποφαινομζνου οργάνου με τθν οποία και επιβάλλεται πρόςτιμο ςε ποςοςτό 2,5% επί τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ποςότθτασ. Αν παρζλκει θ προκεςμία αυτι και θ παράταςθ 
που χορθγικθκε και ο προμθκευτισ δεν παρζλαβε τθν απορριφκείςα ποςότθτα, ο φορζασ 
μπορεί να προβεί ςτθν καταςτροφι ι εκποίθςθ τθσ ποςότθτασ αυτισ, κατά τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ. 
3.Με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ επιςτροφι ςτον προμθκευτι των υλικϊν που 
απορρίφκθκαν πριν από τθν αντικατάςταςι τουσ, με τθν προχπόκεςθ ο προμθκευτισ να 
κατακζςει χρθματικι εγγφθςθ που να καλφπτει τθν καταβλθκείςα αξία τθσ ποςότθτασ που 
απορρίφκθκε. 

 
Άρθρο 22ο  

Κήρυξη οικονομικοφ φορζα ωσ ζκπτωτου 

Σο άρθρο 203 Ν. 4412/16 αναφζρει ςχετικά: 
«1.Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομα του 
και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινόμενου 
οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου: α) ςτθν περίπτωςθ τθσ 
παραγράφου 5 του άρκρου 105, β) ςε περίπτωςθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν, εφόςον δε 
φόρτωςε, παρζδωςε ι αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε αυτά 
μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με όςα 
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προβλζπονται ςτο άρκρο 206, γ) ςτθν περίπτωςθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ υπθρεςιϊν: αα) αν δεν 
εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ 
υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και ββ) αν υπερζβθ 
υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των 
παρατάςεων. 
2.Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του α ναδόχου από ςφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν 
κατά τθν περίπτωςθ γ' τθσ παραγράφου 1, θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι 
όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ 
περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί ο ανάδοχοσ κζτοντασ προκεςμία για τθ 
ςυμμόρφωςι του. Θ ταςςόμενθ προκεςμία πρζπει να είναι εφλογθ και ανάλογθ τθσ διάρκειασ 
τθσ ςφμβαςθσ και πάντωσ όχι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία, που 
τζκθκε με τθν ειδικι όχλθςθ, παριλκε χωρίσ ο ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ 
μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ 
ςυμμόρφωςθσ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Στθν απόφαςθ προςδιορίηονται οι λόγοι 
τθσ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τθν ειδικι όχλθςθ και αιτιολογείται θ ζκπτωςθ με 
αναφορά ςτουσ λόγουσ που οδιγθςαν ςε αυτιν. 
3.Ο οικονομικόσ φορζασ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι τθν 
ςφμβαςθ όταν: 
α) Θ ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι το υλικό δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι αντικαταςτάκθκε με 
ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 
β) Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 
4.Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι ςφμβαςθ, 
επιβάλλονται, με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, 
ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 
α) Ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κατά 
περίπτωςθ. 
β) Είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ 
ανάδοχο είτε από ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε 
με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν 
θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον προμθκευτι μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ 
απόφαςθσ κιρυξθσ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο 
από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ επιςτροφισ τθσ, με το ι ςχφον κάκε 
φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ. 
Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των 
ςυμβάςεων προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του 
παρόντοσ νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74.» 

 
Άρθρο 23ο 

Ανωτζρα βία 

Σο άρθρο 204 Ν. 4412/16 αναφζρει ςχετικά: 
Ο ανάδοχοσ που επικαλείται ανωτζρα βία υποχρεοφται, μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τότε που 
ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία, να αναφζρει εγγράφωσ αυτά και να 
προςκομίςει ςτθν ανακζτουςα αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. 

 
Άρθρο 24ο  

Διοικητικζσ προςφυγζσ κατά τη διαδικαςία εκτζλεςησ των ςυμβάςεων 

Σο άρθρο 205 Ν. 4412/16 αναφζρει ςχετικά: 
«Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ 
δυνάμει των άρκρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ 
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νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ, μζςα ςε ανατρεπτικι 
προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν, από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. 
Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ 
του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ 
οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι.» 
 

Άρθρο 25ο  

Επίλυςη διαφορϊν μετά την υπογραφή τησ ςφμβαςησ 

Θ επίλυςθ των διαφορϊν που προκφπτουν από κάκε πράξθ τθσ υπθρεςίασ ι του οικονομικοφ 
φορζα μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, γίνεται με βάςθ τισ διατάξεισ του Ν. 4412/16. 

 
Άρθρο 26ο 

Εφοδιαςμόσ με ανταλλακτικά 

Ο προμθκευτισ υποχρεϊνεται όπωσ μζςα ςε χρονικι περίοδο δζκα (10) ετϊν, από τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ να εφοδιάηει το Διμο με όλα ανεξαιρζτωσ τα ανταλλακτικά και 

εξαρτιματα. Ο όροσ ιςχφει για τα προσ προμικεια είδθ που ζχει υποβλθκεί θ αντίςτοιχθ 

διλωςθ. 

Ειδικϊσ για τα εξαρτιματα και ανταλλακτικά ςυνικουσ χριςθσ και φκοράσ ο προμθκευτισ 

υποχρεϊνεται να ζχει διαρκι παρακατακικθ ϊςτε ςε πρϊτθ ηιτθςθ να τα προμθκεφει ςτο Διμο. 

 

 
 Ο υντάξασ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
  Η Αναπλη/τρια Διευθφντρια  
  ΔΣΤ Τπηρεςιϊν Δήμου Μυτιλήνησ 

 

 
 Αποςτολζλλησ Νικόλαοσ Μακρή Δζςποινα 
 Ηλεκτρολόγοσ Μηχανικόσ ΠΕ Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ ΠΕ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ  

 Σίτλοσ: Ρρομικεια λαμπτιρων, φωτιςτικϊν 
ςωμάτων και θλεκτρολογικοφ υλικοφ 
για τθ ςυντιρθςθ: α) θλεκτρικϊν 
εγκαταςτάςεων δθμοτικϊν κτιρίων του 
Διμου Μυτιλινθσ και β) φωτιςτικϊν 
και θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων 
δθμοτικϊν κτιρίων του Διμου 
Μυτιλινθσ 

  ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ : 25 / 2021 

 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

ΣΜΗΜΑ 1 :  Προμήθεια ηλεκτρολογικοφ υλικοφ για τη ςυντήρηςη των δημοτικϊν κτιρίων 

(γενικά)  (ΚΑ: 30.6662.0007) 

 ΟΜΑΔΑ 1: «Ηλεκτρολογικό υλικό για τη ςυντήρηςη των δημοτικϊν κτιρίων» 

α/α Είδοσ ποςότητα 
τιμή/ 
τεμ 

Μερικό 
ςφνολο 

1 Επιτραπζηιο φωτιςτικό γραφείου λευκό LED 5W 30   

2 Λαμπτιρασ LED T8 18 W 60cm 30   

3 Λαμπτιρασ LED T8 36 W 120cm 30   

4 Λαμπτιρασ LED T8 36 W 150cm 50   

5 Φωτιςτικό LED T8 για λαμπτιρεσ 2Χ150cm 50   

6 Σποτάκι οροφισ LED 7 W (Ε14) 50   

7 Λαμπτιρασ LED panel οροφισ 40Χ40 4000Κ  50   

8 Αςφάλειεσ ράγασ αυτόματεσ μονοφαςικζσ 10Α 50   

9 Αςφάλειεσ ράγασ αυτόματεσ μονοφαςικζσ 16Α 50   

10 ελζ διαφυγισ ράγασ  25Α  δφο επαφϊν  50   

11 ελζ διαφυγισ ράγασ  40Α  δφο επαφϊν  50   

12 αγοδιακόπτεσ μονοπολικοί 40Α  30   

13 Καλϊδιο 3 Χ 1,5 mm J1VV-U 200   

14 Καλϊδιο 3 Χ 2,5 mm J1VV-U 300   

15 Καλϊδιο 3 Χ 4 mm J1VV-U 300   

16 Ρλαςτικό φισ  SCHUKO, αρςενικό 16Α 50   

17 Ρλαςτικό φισ  SCHUKO, κθλυκό 16Α 50   

18 Ρροβολζασ LED 30 W 50   

19 
Καλϊδιο UTP Cat5e (2X24AWG 4 5e) εςωτερικοφ χϊρου 
U/UTP (κουλοφρα 305m) 

5   

20 Καλϊδιο τθλεφωνικισ γραμμισ (κουλοφρα 100m) 5   

21 Θωρακιςμζνο φισ RJ45 καλωδίου Ethernet, αρςενικό 200   

22 
Ρλαςτικό φισ RJ11 καλωδίου τθλεφωνικισ γραμμισ, 
αρςενικό 

200   

23 Μοφφα RJ45 καλωδίου Ethernet 1:1 (8/8C) 20   

24 
Μοφφα RJ11 καλωδίου τθλεφωνικισ γραμμισ, 
κθλυκό:κθλυκό 

20   
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α/α Είδοσ ποςότητα 
τιμή/ 
τεμ 

Μερικό 
ςφνολο 

25 Μπαλαντζηα SCHUKO (5m) 20   

26 Ρολφμπριηο 4 κζςεων απλό (SCHUKO) 30   

27 Ρολφμπριηο αςφαλείασ 5 κζςεων (SCHUKO) 30   

28 
Λαςτιχοταινία EPR μονωτικι 19mm x 0,75mm, μαφρθ 
αυτοβουλκαηόμενθ (9m) 

10   

29 
Κανάλι όδευςθσ καλωδίων, επίτοιχο αυτοκόλλθτο 
12mm x 12mm (2m) 

20   

30 
Κανάλι όδευςθσ καλωδίων, επίτοιχο αυτοκόλλθτο 
16mm x 16mm (2m) 

20   

31 
Κανάλι όδευςθσ καλωδίων, επίτοιχο αυτοκόλλθτο 
25mm x 25mm (2m) 

30   

32 
Κανάλι όδευςθσ καλωδίων, επιδαπζδιο 50mm x 16mm 
(2m) 

20   

33 
Κανάλι όδευςθσ καλωδίων, επιδαπζδιο 70mm x 20mm 
(2m) 

20   

φνολο:  

ΦΠΑ 17%  

φνολο ΟΜΑΔΑ  
 

 

 

 

                                                                                     Ο 

                                                                          ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

                                                                      ........./......../2021 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ  

 Σίτλοσ: Ρρομικεια λαμπτιρων, φωτιςτικϊν 
ςωμάτων και θλεκτρολογικοφ υλικοφ 
για τθ ςυντιρθςθ: α) θλεκτρικϊν 
εγκαταςτάςεων δθμοτικϊν κτιρίων του 
Διμου Μυτιλινθσ και β) φωτιςτικϊν 
και θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων 
δθμοτικϊν κτιρίων του Διμου 
Μυτιλινθσ 

  ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ : 25 / 2021 

 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

ΣΜΗΜΑ 2 :  Προμήθεια ηλεκτρολογικοφ υλικοφ για τη ςυντήρηςη των δημοτικϊν κτιρίων 

εποπτείασ Δ/νςησ Οικονομικϊν-Διοικητικϊν Τπηρεςιϊν 

(ΚΑ: 10.6662.0001) 

                         

ΟΜΑΔΑ 1: «Ηλεκτρολογικό υλικό για τη ςυντήρηςη των δημοτικϊν κτιρίων» 

α/α Είδοσ ποςότητα 
τιμή/ 
τεμ 

Μερικό 
ςφνολο 

1 Επιτραπζηιο φωτιςτικό γραφείου λευκό LED 5W 20   

2 Λαμπτιρασ LED T8 18 W 60cm 20   

3 Λαμπτιρασ LED T8 36 W 120cm 20   

4 Λαμπτιρασ LED T8 36 W 150cm 20   

5 Φωτιςτικό LED T8 για λαμπτιρεσ 2Χ150cm 20   

6 Σποτάκι οροφισ LED 7 W (Ε14) 50   

7 Λαμπτιρασ LED panel οροφισ 40Χ40 4000Κ  50   

8 Φωτιςτικό LED 22W χωνευτό με εξωτ. μεταςχθματιςτι 50   

9 Χρονοδιακόπτθσ ψθφιακόσ ράγασ  10   

10 
Φωτιςτικό αςφαλείασ LED αυτοελεγχόμενο ςυνεχοφσ 
λειτουργίασ  

20   

11 
Φωτιςτικό αςφαλείασ LED αυτοελεγχόμενο μθ ςυνεχοφσ 
λειτουργίασ διευκυνςιοδοτοφμενο (2 προβολείσ) 

5   

12 Ρρίηα SCHUKO χωνευτι 20   

13 Ρρίηα SCHUKO εξωτερικι ςτεγανι 20   

14 Ρολφπριηο 3-ϊν κζςεων SCHUKO χωρίσ καλϊδιο  10   

15 Ντουί πορςελάνθσ E27 για καραβοχελϊνα, λευκό 40   

16 Ντουί πορςελάνθσ E27 για ςποτ , λευκό 40   

17 
Φωτιςτικό χελϊνα 1X18W E27 230V IP64 Σατινζ  
(πλζγμα και γυαλί) 

25   

18 
Φωτιςτικό χελϊνα 1X18W E27 230V IP64 Σατινζ  
(1/3 πλζγμα και 2/3 γυαλί) 

25   
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α/α Είδοσ ποςότητα 
τιμή/ 
τεμ 

Μερικό 
ςφνολο 

19 
Ταινία EPR Μονωτικι Αυτοβουλκαηόμενθ (χωρίσ κόλλα) 
19mmX0,762mm 9,15m Μαφρθ                                                     

5   

20 Ρρίηα τθλεφϊνου εξωτερικι μονι 20   

21 Ρρίηα δικτφου εξωτερικι cat 6 20   

22 Ρρίηα τθλεφϊνου χωνευτι 10   

23 Ρρίηα δικτφου χωνευτι cat 6 10   

24 Καλϊδιο δικτφου FTP CAT 6 (κουλοφρα 305m) 3   

25 Kαλϊδιο δικτφου UTP CAT 6 (κουλοφρα 305m) 3   

26 Κλίπσ RJ45 200   

φνολο:  

ΦΠΑ 17%  

φνολο ΟΜΑΔΑ  

 

                                                                                    Ο 

                                                                          ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

                                                                      ........./......../2021 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ  

 Σίτλοσ: Ρρομικεια λαμπτιρων, φωτιςτικϊν 
ςωμάτων και θλεκτρολογικοφ υλικοφ 
για τθ ςυντιρθςθ: α) θλεκτρικϊν 
εγκαταςτάςεων δθμοτικϊν κτιρίων του 
Διμου Μυτιλινθσ και β) φωτιςτικϊν 
και θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων 
δθμοτικϊν κτιρίων του Διμου 
Μυτιλινθσ 

  ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ : 25 / 2021 

 

ΕΝΣΤΠΟ ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

ΥΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΥΩΗ 

ΣΜΗΜΑ 1 :  Προμήθεια ηλεκτρολογικοφ υλικοφ για τη ςυντήρηςη των δημοτικϊν κτιρίων 

(γενικά)  (ΚΑ: 30.6662.0007) 

                ΟΜΑΔΑ 1:  «Ηλεκτρολογικό υλικό για τη ςυντήρηςη των δημοτικϊν κτιρίων» 

ΕΙΔΟ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
ΑΠΑΙΣΗΗ 

                  ΝΑΙ 
ΑΠΑΝΣΗΗ                       ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  

                     Ε ΣΕΧΝΙΚΑ  
                     ΦΤΛΛΑΔΙΑ 

1 

Επιτραπζηιο φωτιςτικό γραφείου λευκό ιςχφοσ ζωσ 20W. Τάςθ 
λειτουργίασ 230-240V / 50Hz, βακμό προςταςίασ IP20, τφποσ λάμπασ 
LED, κάλυκα Ε27, υλικό καταςκευισ μεταλλικό ι πλαςτικό, κεφαλι και 
βραχίονασ με δυνατότθτα περιςτροφισ, με διακόπτθ on-off. Θα 
ςυνοδεφεται από τον λαμπτιρα LED, φωτεινισ ροισ 500Lm περίπου 
(απόκλιςθ ±5%), κερμοκραςία χρϊματοσ 3500-4000Κ (ψυχρό λευκό). 

Θα ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 

Α) CE 

Β) πιςτοποιθτικό κατά ISO9001 του καταςκευαςτι 

Γ) εγγφθςθ 2 ετϊν 

ΝΑΙ   

2 

Λαμπτιρασ LED Τ8, ιςχφοσ 18W, μικουσ 60cm, με κάλυκα G13 ειδικά 
για αντικατάςταςθ  των υφιςταμζνων λαμπτιρων φκοριςμοφ 
εςωτερικοφ χϊρου. Τάςθ λειτουργίασ 230-240V / 50Hz, κερμοκραςία 
χρϊματοσ 4000Κ περίπου (λευκό ψυχρό), φωτεινισ απόδοςθσ 2.000Lm 
περίπου (απόκλιςθ ±5%) και μζςθ διάρκεια ηωισ τουλάχιςτον 30.000h. 
Θα είναι ενεργειακισ κλάςθσ Α+ τουλάχιςτον. 

Θα ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 

Α) πιςτοποιθτικά CE και RoHS 

Β) πιςτοποιθτικά κατά ISO9001 και ISO14001 του καταςκευαςτι 

Γ) εγγφθςθ 2 ετϊν 

 

 

ΝΑΙ   
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3-4 

Λαμπτιρασ LED Τ8, ιςχφοσ 36W, μικουσ 120cm και 150cm, με κάλυκα 
G13 ειδικά για αντικατάςταςθ  των υφιςταμζνων λαμπτιρων 
φκοριςμοφ εςωτερικοφ χϊρου. Τάςθ λειτουργίασ 230-240V / 50Hz, 
κερμοκραςία χρϊματοσ 4000Κ περίπου (λευκό ψυχρό), φωτεινισ 
απόδοςθσ 2.000Lm περίπου (απόκλιςθ ±5%) και μζςθ διάρκεια ηωισ 
τουλάχιςτον 30.000h. 

Θα είναι ενεργειακισ κλάςθσ Α+ τουλάχιςτον. 

Θα ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 

Α) πιςτοποιθτικά CE και RoHS 

Β) πιςτοποιθτικά κατά ISO9001 και ISO14001 του καταςκευαςτι 

Γ) εγγφθςθ 2 ετϊν 

ΝΑΙ   

5 

Φωτιςτικό LED T8 για δφο (2) λαμπτιρεσ 2Χ150cm. Τάςθ τροφοδοςίασ 
230V / 50-60Hz, ςϊμα από ατςάλι, με λευκι θλεκτροςτατικι βαφι, με 
δυνατότθτα τοποκζτθςθσ ανταυγαςτιρα (ςκαφάκι). 

Θα ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 

Α) πιςτοποιθτικό CE 

Β) πιςτοποιθτικά κατά ISO9001 και ISO14001 του καταςκευαςτι 

Γ) εγγφθςθ 2 ετϊν 

ΝΑΙ   

6 

Σποτάκι οροφισ LED 7W (Ε14). Κάλυκασ Ε14, φωτεινι ροι 630Lm 
περίπου (απόκλιςθ ±5%), γωνία δζςμθσ 120ο, κερμοκραςία χρϊματοσ 
4000Κ, μζςθ διάρκεια ηωισ τουλάχιςτον 30.000h, τάςθ λειτουργίασ 
230-240V / 50Hz. Θα είναι ενεργειακισ κλάςθσ Α τουλάχιςτον. 

Θα ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 

Α) πιςτοποιθτικά CE και RoHS 

Β) πιςτοποιθτικά κατά ISO9001 και ISO14001 του καταςκευαςτι 

Γ) εγγφθςθ 2 ετϊν 

ΝΑΙ   

7 

Λαμπτιρασ LED panel οροφισ 60Χ60 4000Κ 

Τάςθ λειτουργίασ 220-240V / 50Hz, μζγιςτθ κατανάλωςθ 45W, γωνία 
δζςμθσ 120ο, φωτεινι απόδοςθ ≥3500Lm, κερμοκραςία χρϊματοσ 
4000Κ, μζςθ διάρκεια ηωισ τουλάχιςτον 20.000 ϊρεσ, δείκτθσ CRI > 80, 
δείκτθσ ςτεγανότθτασ IP20, ενεργειακι κλάςθ τουλάχιςτον Α. 
Καταςκευι από αλουμίνιο και PMMA. 

Θα ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 

Α) πιςτοποιθτικά CE, EMC και RoHS 

Β) πιςτοποιθτικά κατά ISO9001 και ISO14001 του καταςκευαςτι 

Γ) εγγφθςθ δφο (2) ετϊν 

ΝΑΙ   

8-9 

Αυτόματεσ αςφάλειεσ ράγασ 10A, 16Α, μονοπολικζσ ι τριπολικζσ, 
εναλλαςςόμενου ρεφματοσ, καμπφλθ διακοπισ Β, ικανότθτα διακοπισ 
βραχυκυκλϊματοσ τουλάχιςτον 6kA, καταςκευαςμζνεσ ςφμφωνα με το 
πρότυπο EN60898 ι 60947-2. 

Θα ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 

Α) πιςτοποιθτικό καταςκευισ του ςφμφωνα με τα ανωτζρω πρότυπα 

Β) πιςτοποιθτικά κατά ISO9001 και ISO14001 του καταςκευαςτι 

 

ΝΑΙ   
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10-11 

ελζ διαφυγισ ράγασ 25Α και 40Α, δφο επαφϊν, τάςθ λειτουργίασ 
230-240V / 50Hz, ρεφμα διαρροισ 30mA, καταςκευαςμζνο ςφμφωνα 
με το πρότυπο ΕΝ60898 ι IEC61008. 

 

Θα ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 

Α) πιςτοποιθτικό καταςκευισ του ςφμφωνα με τα ανωτζρω πρότυπα 

Β) πιςτοποιθτικά κατά ISO9001 και ISO14001 του καταςκευαςτι 

 

ΝΑΙ   

12 

αγοδιακόπτεσ ρεφματοσ 40Α, μονοπολικοί ι τριπολικοί, τάςθ 
λειτουργίασ 230-240V / 50Hz, καταςκευαςμζνοι ςφμφωνα με το 
πρότυπο EN60669-1 ι 60947-3. 

Θα ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 

Α) πιςτοποιθτικό για τθ ςυμφωνία καταςκευισ του ςφμφωνα με τα 
ανωτζρω πρότυπα 

Β) πιςτοποιθτικά κατά ISO9001 και ISO14001 του καταςκευαςτι 

ΝΑΙ   

13-15 

Καλϊδιο εξωτερικοφ χϊρου τφπου J1VV-U (3x1,5mm2 , 3x2,5mm2) 
μονόκλωνοσ αγωγόσ, για ςτακερι καλωδίωςθ με μόνωςθ και μανδφα 
από PVC, ονομαςτικισ τάςθσ 600/1000V. Θα πλθροί τισ προδιαγραφζσ 
ΕΛΟΤ 843 και IEC 60502-1. 

Θα ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 

Α) πιςτοποιθτικό για τθ ςυμφωνία καταςκευισ του ςφμφωνα με τα 
ανωτζρω πρότυπα 

Β) πιςτοποιθτικό κατά ISO 9001 του καταςκευαςτι 

ΝΑΙ   

16-17 

Ρλαςτικό φισ SCHUKO, αρςενικό ι κθλυκό. Αρικμόσ πόλων: 3, τάςθ 
λειτουργίασ 230-240V / 50Hz, ονομαςτικό ρεφμα (Ιν) 16Α. Βάςθ, 
βίδωμα και προςτατευτικό περίβλθμα καλωδίου από κερμοπλαςτικό 
PVC, χρϊματοσ λευκοφ. 

Θα ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 

Α) CE 

Β) πιςτοποιθτικά κατά ISO9001 και ISO14001 του καταςκευαςτι 

ΝΑΙ   

18 

Ρροβολζασ LED 30W, κατάλλθλοσ για εξωτερικι χριςθ. Τάςθ 
λειτουργίασ 230-240V / 50Hz, κερμοκραςία χρϊματοσ 3.000Κ, φωτεινι 
ροι τουλάχιςτον 3.000Lm, δείκτθσ χρωματικισ απόδοςθσ > 80, βακμόσ 
ςτεγανότθτασ Ι65, δείκτθσ μθχανικισ αντοχισ ΙΚ07, διάρκεια ηωισ 
(L70) τουλάχιςτον 50.000 ϊρεσ (ςτουσ 25ο C). 

Θα ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 

Α) πιςτοποιθτικά CE και RoHS 

Β) πιςτοποιθτικά κατά ISO9001 και ISO14001 του καταςκευαςτι 

Γ) εγγφθςθ 2 ετϊν 

ΝΑΙ   

19 

Καλϊδιο εςωτερικοφ χϊρου UTP Cat.5e (U/UTP 2x24AWG 4 5e) για 
καλωδίωςθ δικτφων τθλεφϊνου και δεδομζνων, με θλεκτροςτατικι 
κωράκιςθ ζναντι εξωτερικϊν παρεμβολϊν, με μόνωςθ πυρινα Ε και 
εξωτερικό μονωτικό περίβλθμα PVC. Θα πλθροί τισ προδιαγραφζσ 
ΕΛΟΤ 843 και IEC 60502-1. 

Θα ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 

ΝΑΙ   
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Α) πιςτοποιθτικό για τθ ςυμφωνία καταςκευισ του ςφμφωνα με τα 
ανωτζρω πρότυπα 

Β) πιςτοποιθτικό κατά ISO 9001 του καταςκευαςτι 

20 

Καλϊδιο τθλεφωνικισ γραμμισ, πλακζ, δφο (2) ηευγϊν αγωγϊν 
χαλκοφ. Κουλοφρα 100μ, χρϊματοσ λευκοφ, μθ-τερματιςμζνο. 

Θα ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 

Α) CE 

Β) πιςτοποιθτικά κατά ISO9001 και ISO14001 του καταςκευαςτι 

ΝΑΙ   

21 

Τερματικά φισ RJ45/8p8c, πλαςτικά διαφανι, κωρακιςμζνα, ειδικά για 
τερματιςμό καλωδίου δικτφου (UTP-Cat 5e). Καταςκευι ςφμφωνα με 
τα πρότυπα ETS 300001, EN 50082-1 & EN 50081-1. 

Θα ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 

Α) πιςτοποιθτικό για τθ ςυμφωνία καταςκευισ του ςφμφωνα με τα 
ανωτζρω πρότυπα 

Β) πιςτοποιθτικό κατά ISO 9001 και ISO 14001του καταςκευαςτι 

ΝΑΙ   

22 

Τερματικά φισ RJ11/6p4c, πλαςτικά διαφανι, ειδικά για τερματιςμό 
πλακζ τθλεφωνικοφ καλωδίου 2 ηευγϊν αγωγϊν (UTP-3). Καταςκευι 
ςφμφωνα με τα πρότυπα ETS 300001, EN 50082-1 & EN 50081-1. 

Θα ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 

Α) πιςτοποιθτικό για τθ ςυμφωνία καταςκευισ του ςφμφωνα με τα 
ανωτζρω πρότυπα 

Β) πιςτοποιθτικό κατά ISO 9001 και ISO 14001του καταςκευαςτι 

ΝΑΙ   

23 

Εξάρτθμα ςφνδεςθσ (μοφφα) 1:1 καλωδίου δικτφου UTP Cat5/6, με 
δφο (2) κθλυκοφσ υποδοχείσ τφπου RJ45/8p8c, πλαςτικό 

Θα ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 

Α) CE 

Β) πιςτοποιθτικά κατά ISO9001 και ISO14001 του καταςκευαςτι 

ΝΑΙ   

24 

Εξάρτθμα ςφνδεςθσ (μοφφα) 1:1 τθλεφωνικοφ καλωδίου, με δφο (2) 
κθλυκοφσ υποδοχείσ τφπου RJ11/6p4c, πλαςτικό. 

Θα ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 

Α) CE 

Β) πιςτοποιθτικά κατά ISO9001 και ISO14001 του καταςκευαςτι 

ΝΑΙ   

25 

Ρροζκταςθ καλωδίου (μπαλαντζηα) μικουσ 5μ, τφποσ φισ SCHUKO, 
δφο φάςεων με γείωςθ, ονομαςτικι διατομι καλωδίου 3x1,5mm2, 
μζγιςτθ ζνταςθ ρεφματοσ 16Α, μζγιςτθ ιςχφσ 3500W, τάςθ λειτουργίασ 
230-240V / 50Hz, βακμόσ προςταςίασ Ι20, χρϊμα λευκό. 

Θα ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 

Α) CE 

Β) πιςτοποιθτικά κατά ISO9001 και ISO14001 του καταςκευαςτι 

ΝΑΙ   

26 

Ρολφπριηο 4 κζςεων SCHUKO απλό, με διακόπτθ ΟΝ/OFF. Κατάλλθλο 
για παροχι 230-240V / 50Hz. Μικοσ καλωδίου τουλάχιςτον 2μ. 

 

Θα ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 

ΝΑΙ   
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Α) πιςτοποιθτικά CE και RoHS 

Β) πιςτοποιθτικά κατά ISO9001 και ISO14001 του καταςκευαςτι 

27 

Ρολφμπριηο 5 κζςεων SCHUKO, με διακόπτθ ON/OFF και αςφάλεια 
υπζρταςθσ 10Α , με χρόνο απόκριςθσ Νμ ≤ 1μs. Κατάλλθλο για παροχι 
230-240V / 50Hz. Μικοσ καλωδίου τουλάχιςτον 1,5μ. 

Θα ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 

Α) πιςτοποιθτικά CE και RoHS 

Β) πιςτοποιθτικά κατά ISO9001 και ISO14001 του καταςκευαςτι 

Γ) εγγφθςθ 2 ετϊν για το πολφπριηο και τουλάχιςτον 10.000€ για 
βλάβεσ ςτισ ςυςκευζσ 

ΝΑΙ   

28 

Λαςτιχοταινία μονωτικι από εκυλζνιο-προπυλζνιο (ERP), κατάλλθλθ 
για ςυνζνωςθ, τερματιςμό, ςτεγανοποίθςθ κλπ καλωδίων διαφόρων 
διατομϊν. Διαςτάςεισ ταινίασ 19mm x 0,75mm. Μαφρθ, 
αυτοβουλκανιηόμενθ. 

ΝΑΙ   

29 

Κανάλι όδευςθσ καλωδίων, επίτοιχο αυτοκόλλθτο 12mm x 12mm, 
μικουσ 200cm ανά τμιμα. Σχιμα διατομισ ανεςτραμμζνο Ρ με 
κουμπωτό καπάκι. Υλικό καταςκευισ PVC, χρϊματοσ λευκοφ, χωρίσ 
εςωτερικά χωρίςματα, βακμοφ ςτεγανότθτασ Ι40 και βακμοφ 
προςταςίασ από μθχανικι καταπόνθςθ ΙΚ07. 

Θα ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 

Α) πιςτοποιθτικά CE και RoHS 

Β) πιςτοποιθτικά κατά ISO9001 και ISO14001 του καταςκευαςτι 

ΝΑΙ   

30 

Κανάλι όδευςθσ καλωδίων, επίτοιχο αυτοκόλλθτο 16mm x 16mm, 
μικουσ 200cm ανά τμιμα. Σχιμα διατομισ ανεςτραμμζνο Ρ με 
κουμπωτό καπάκι. Υλικό καταςκευισ PVC, χρϊματοσ λευκοφ, χωρίσ 
εςωτερικά χωρίςματα, βακμοφ ςτεγανότθτασ Ι40 και βακμοφ 
προςταςίασ από μθχανικι καταπόνθςθ ΙΚ07. 

Θα ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 

Α) πιςτοποιθτικά CE και RoHS 

Β) πιςτοποιθτικά κατά ISO9001 και ISO14001 του καταςκευαςτι 

ΝΑΙ   

31 

Κανάλι όδευςθσ καλωδίων, επίτοιχο αυτοκόλλθτο 25mm x 25mm, 
μικουσ 200cm ανά τμιμα. Σχιμα διατομισ ανεςτραμμζνο Ρ με 
κουμπωτό καπάκι. Υλικό καταςκευισ PVC, χρϊματοσ λευκοφ, χωρίσ 
εςωτερικά χωρίςματα, βακμοφ ςτεγανότθτασ Ι40 και βακμοφ 
προςταςίασ από μθχανικι καταπόνθςθ ΙΚ07. 

Θα ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 

Α) πιςτοποιθτικά CE και RoHS 

Β) πιςτοποιθτικά κατά ISO9001 και ISO14001 του καταςκευαςτι 

ΝΑΙ   

32 

Κανάλι όδευςθσ καλωδίων, επιδαπζδιο 50mm x 16mm, μικουσ 200cm 
ανά τμιμα. Σχιμα διατομισ ανεςτραμμζνο Ρ με κουμπωτό καπάκι. 
Υλικό καταςκευισ PVC, χρϊματοσ λευκοφ, χωρίσ εςωτερικά 
χωρίςματα, βακμοφ ςτεγανότθτασ Ι40 και βακμοφ προςταςίασ από 
μθχανικι καταπόνθςθ ΙΚ07. 

 

Θα ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 

ΝΑΙ   
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Α) πιςτοποιθτικά CE και RoHS 

Β) πιςτοποιθτικά κατά ISO9001 και ISO14001 του καταςκευαςτι 

33 

Κανάλι όδευςθσ καλωδίων, επιδαπζδιο 70mm x 20mm, μικουσ 200cm 
ανά τμιμα. Σχιμα διατομισ ανεςτραμμζνο Ρ με κουμπωτό καπάκι. 
Υλικό καταςκευισ PVC, χρϊματοσ λευκοφ, χωρίσ εςωτερικά 
χωρίςματα, βακμοφ ςτεγανότθτασ Ι40 και βακμοφ προςταςίασ από 
μθχανικι καταπόνθςθ ΙΚ07. 

Θα ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 

Α) πιςτοποιθτικά CE και RoHS 

Β) πιςτοποιθτικά κατά ISO9001 και ISO14001 του καταςκευαςτι 

ΝΑΙ   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ  

 Σίτλοσ: Ρρομικεια λαμπτιρων, φωτιςτικϊν 
ςωμάτων και θλεκτρολογικοφ υλικοφ 
για τθ ςυντιρθςθ: α) θλεκτρικϊν 
εγκαταςτάςεων δθμοτικϊν κτιρίων του 
Διμου Μυτιλινθσ και β) φωτιςτικϊν 
και θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων 
δθμοτικϊν κτιρίων του Διμου 
Μυτιλινθσ 

  ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ : 25 / 2021 

 

 

 

 

ΕΝΣΤΠΟ ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

(ΥΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΥΩΗ) 

ΣΜΗΜΑ 2 :  Προμήθεια ηλεκτρολογικοφ υλικοφ για τη ςυντήρηςη των δημοτικϊν κτιρίων 

εποπτείασ Δ/νςησ Οικονομικϊν-Διοικητικϊν Τπηρεςιϊν 

(ΚΑ: 10.6662.0001) 

                                          

ΟΜΑΔΑ 1:  «Ηλεκτρολογικό υλικό για τη ςυντήρηςη των δημοτικϊν κτιρίων» 

    

ΕΙΔΟ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
ΑΠΑΙΣΗΗ 

ΝΑΙ 

ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ   
Ε ΣΕΧΝΙΚΑ 
ΦΤΛΛΑΔΙΑ 

1-7 Ωσ αντίςτοιχεσ προδιαγραφζσ και απαιτιςεισ του Τμιματοσ 1. ΝΑΙ   

8 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED 22W ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΕΞΩΤΕΙΚΟ ΜΕΤΑΣΧΘΜΑΤΙΣΤΘ  

Εςωτερικι διάμετροσ 20εκ, επίπεδο, με εξωτερικό μεταςχθματιςτι, ςϊμα 
από αλουμίνιο, ιςχφσ 22W, φωτεινι ροι ≥ 1900lm, κερμοκραςία 
χρϊματοσ 4.000Κ, ενεργειακι κλάςθ Α. 

ΝΑΙ   

9 

ΧΟΝΟΔΙΑΚΟΡΤΘΣ ΨΘΦΙΑΚΟΣ ΑΓΑΣ 

Τάςθ λειτουργίασ 230-240V/50Hz, ονομαςτικι ζνταςθ 16Α,, κατάλλθλοσ 
για τοποκζτθςθ ςε ράγα, με ψθφιακι οκόνθ ενδείξεων, βακμόσ 
προςταςίασ Ι20. Δυνατότθτα προγραμματιςμοφ ανά εβδομάδα και μινα, 
βιμα προγραμματιςμοφ (1) δευτερόλεπτο, εφεδρεία τουλάχιςτον (5) 
ϊρεσ και (5) χρόνια, αντίςτοιχα, αρικμόσ εξόδων δφο (2). 

Θα  ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 

Α) CE 

Β) πιςτοποιθτικό κατά ISO 9001 του καταςκευαςτι 

ΝΑΙ   
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ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ LED ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ  

Ιςχφσ ζωσ 2.7W, μπαταρία Ni-Cd (επαναφορτιηόμενθ), χρόνοσ πλιρουσ 
φόρτιςθσ ≤ 24h, με ενδεικτικό LED ζνδειξθσ φόρτιςθσ τθσ μπαταρίασ, 
ελάχιςτθ αυτονομία 1.5h, φωτεινι ροι ςε stand-by/εφεδρεία 
40lm/100lm, βακμόσ προςταςίασ περιβλιματοσ Ι30, ςφμφωνα με τα 
πρότυπα ΕΝ 60598-1, ΕΝ 60598-2-22, ΕΝ 55015, ΕΝ 61547, ΕΝ 61000-3-2, 
ΕΝ 61000-3-3.  

Εγγφθςθ τρία (3) χρόνια για τθ ςυςκευι & ζνα (1) χρόνο για τθ μπαταρία. 

ΝΑΙ   

11 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ LED ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΜΘ ΣΥΝΕΧΟΥΣ 
ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ (2 ΡΟΒΟΛΕΙΣ)  

Φωτιςτικό αςφαλείασ με δφο περιςτρεφόμενουσ προβολείσ 21W, 
μπαταρία μολφβδου 12V, 7.2Ah, χρόνοσ πλιρουσ φόρτιςθσ ≤ 24h, με 
ενδεικτικό LED ζνδειξθσ φόρτιςθσ τθσ μπαταρίασ, ελάχιςτθ αυτονομία 
1.5h, φωτεινι ροι ςε stand-by/εφεδρεία 100lm/3200lm, βακμόσ 
προςταςίασ περιβλιματοσ Ι65, ςφμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 60598-1, ΕΝ 
60598-2-22, ΕΝ 55015, ΕΝ 61547, ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3.  

Εγγφθςθ τρία (3) χρόνια για τθ ςυςκευι & ζνα (1) χρόνο για τθ μπαταρία. 

ΝΑΙ   

12 

ΡΙΗΑ ΣΟΥΚΟ ΧΩΝΕΥΤΘ  

Λευκοφ χρϊματοσ, τάςθ λειτουργίασ 220-240V/50Hz, ονομαςτικό ρεφμα 
16Α, καταςκευι ςφμφωνα με το πρότυπο IEC 60884-1. 

Θα  ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 

Α) CE 

Β) πιςτοποιθτικό κατά ISO 9001 του καταςκευαςτι 

ΝΑΙ   

13 

ΡΙΗΑ ΣΟΥΚΟ ΕΞΩΤΕΙΚΘ ΣΤΕΓΑΝΘ  

Λευκοφ χρϊματοσ, τάςθ λειτουργίασ 220-240V/50Hz, ονομαςτικό ρεφμα 
16Α, με καπάκι, βακμόσ ςτεγανότθτασ IP55, αντοχι ςε κροφςθ ΙΚ07. 

 

Θα  ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 

Α) CE 

Β) πιςτοποιθτικό κατά ISO 9001 του καταςκευαςτι 

Γ) βεβαίωςθ καταλλθλότθτασ για χριςθ ςε εξωτερικό χϊρο 

ΝΑΙ   

14 

ΡΟΛΥΡΙΗΟ 3-ΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΟΥΚΟ ΧΩΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ  

Λευκοφ χρϊματοσ, τάςθ λειτουργίασ 220-240V/50Hz, ονομαςτικό ρεφμα 
16Α, χωρίσ διακόπτθ, προςταςία υπζρταςθσ επικυμθτι. 

Θα  ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 

Α) CE 

Β) πιςτοποιθτικό κατά ISO 9001 του καταςκευαςτι 

   

15 

ΝΤΟΥΪ ΡΟΣΕΛΑΝΘΣ Ε27 ΓΙΑ ΚΑΑΒΟΧΕΛΩΝΑ ΛΕΥΚΟ  

Λευκοφ χρϊματοσ, τάςθ λειτουργίασ 230-240V/50Hz, βακμόσ 
ςτεγανότθτασ Ι20. 

Θα  ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 

Α) CE 

Β) πιςτοποιθτικό κατά ISO 9001 του καταςκευαςτι 

ΝΑΙ   
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16 

ΝΤΟΥΪ ΡΟΣΕΛΑΝΘΣ Ε27 ΓΙΑ SPOT ΛΕΥΚΟ  

Λευκοφ χρϊματοσ, τάςθ λειτουργίασ 230-240V/50Hz, βακμόσ 
ςτεγανότθτασ Ι20. 

 

Θα  ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 

Α) CE 

Β) πιςτοποιθτικό κατά ISO 9001 του καταςκευαςτι 

 

ΝΑΙ   

17-18 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΧΕΛΩΝΑ Ε27 18W Ι64 ΣΑΤΙΝΕ 

Ιςχφσ 18W, τάςθ λειτουργίασ 230-240V / 50Hz, υλικό καταςκευισ 
ορείχαλκοσ, χρϊμα νίκελ ματ (ςατινζ), βακμόσ προςταςίασ Ι64. 

ΝΑΙ   

19 

ΤΑΙΝΙΑ ERP ΜΟΝΩΤΙΚΘ ΑΥΤΟΒΟΥΛΚΑΗΟΜΕΝΘ (9m) 

Λαςτιχοταινία μονωτικι από εκυλζνιο-προπυλζνιο (ERP), κατάλλθλθ για 
ςυνζνωςθ, τερματιςμό, ςτεγανοποίθςθ κλπ καλωδίων, διαφόρων 
διατομϊν.  

Διαςτάςεισ ταινίασ 19mm x 0,76mm. Μαφρθ, αυτοβουλκαηόμενθ. 

ΝΑΙ   

20 

ΡΙΗΑ ΤΘΛΕΦΩΝΟΥ ΕΞΩΤΕΙΚΘ ΜΟΝΘ 

Καταςκευι από PVC λευκοφ χρϊματοσ, βακμόσ ςτεγανότθτασ Ι20, με μία 
(1) υποδοχι τφπου RJ11/6P4C, κατάλλθλθ για εξωτερικι τοποκζτθςθ 
(επίτοιχθ). 

Θα ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 

Α) πιςτοποιθτικό CE  

Β) πιςτοποιθτικό κατά ISO 9001 και ISO 14001του καταςκευαςτι 
Γ) εγγφθςθ πζντε (5) ετϊν 

ΝΑΙ   

21 

ΡΙΗΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΞΩΤΕΙΚΘ CAT6 

Καταςκευι από PVC λευκοφ χρϊματοσ, βακμόσ ςτεγανότθτασ Ι20, με μία 
(1) υποδοχι τφπου RJ45/8P8C, κατάλλθλθ για εξωτερικι τοποκζτθςθ 
(επίτοιχθ). 

Θα ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 

Α) πιςτοποιθτικό CE  

Β) πιςτοποιθτικό κατά ISO 9001 και ISO 14001του καταςκευαςτι 
Γ) εγγφθςθ πζντε (5) ετϊν 

ΝΑΙ   

22 

ΡΙΗΑ ΤΘΛΕΦΩΝΟΥ ΧΩΝΕΥΤΘ 

Καταςκευι από PVC λευκοφ χρϊματοσ, βακμόσ ςτεγανότθτασ Ι20, με μία 
(1) υποδοχι τφπου RJ11/6P4C, χωνευτι. 

Θα ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 

Α) πιςτοποιθτικό CE  

Β) πιςτοποιθτικό κατά ISO 9001 και ISO 14001 του καταςκευαςτι 
Γ) εγγφθςθ πζντε (5) ετϊν 

ΝΑΙ   

23 

ΡΙΗΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΝΕΥΤΘ CAT6 

Καταςκευι από PVC λευκοφ χρϊματοσ, βακμόσ ςτεγανότθτασ Ι20, με μία 
(1) υποδοχι τφπου RJ45/8P8C, χωνευτι. 

Θα ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 

ΝΑΙ   
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Α) πιςτοποιθτικό CE  
Β) πιςτοποιθτικό κατά ISO 9001 και ISO 14001 του καταςκευαςτι 
Γ) εγγφθςθ πζντε (5) ετϊν 

24 

ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ FTP CAT6 

Καλϊδιο FTP Cat6 (F/FTP 2x23AWG) για καλωδίωςθ δικτφων τθλεφϊνου 
και δεδομζνων, με θλεκτροςτατικι κωράκιςθ ζναντι εξωτερικϊν 
παρεμβολϊν, με μόνωςθ πυρινα από φφλλο αλουμινίου και εξωτερικό 
μονωτικό περίβλθμα PVC. Θα πλθροί τισ προδιαγραφζσ ΕΛΟΤ 843, IEC 
60502-1 & ΕΝ 61034-2. 

 

Θα ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 

Α) πιςτοποιθτικό για τθ ςυμφωνία καταςκευισ του ςφμφωνα με τα 
ανωτζρω πρότυπα  

Β) πιςτοποιθτικό κατά ISO 9001 του καταςκευαςτι 

ΝΑΙ   

25 

ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ UTP CAT6 

Καλϊδιο UTP Cat6 (U/UTP 2x23AWG) για καλωδίωςθ δικτφων τθλεφϊνου 
και δεδομζνων, με θλεκτροςτατικι κωράκιςθ ζναντι εξωτερικϊν 
παρεμβολϊν, με μόνωςθ πυρινα Ε και εξωτερικό μονωτικό περίβλθμα 
PVC. Θα πλθροί τισ προδιαγραφζσ ΕΛΟΤ 843 και IEC 60502-1. 

Θα ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 

Α) πιςτοποιθτικό για τθ ςυμφωνία καταςκευισ του ςφμφωνα με τα 
ανωτζρω πρότυπα  

Β) πιςτοποιθτικό κατά ISO 9001 του καταςκευαςτι 

ΝΑΙ   

26 

ΚΛΙΡΣ RJ45 

Τερματικά φισ RJ45/8p8c, πλαςτικά διαφανι, ειδικά για τερματιςμό 
καλωδίου δικτφου (UTP-Cat.5e/6). Καταςκευι ςφμφωνα με τα πρότυπα 
ETS 300001, EN 50082-1 & EN 50081-1. 

Θα ςυνοδεφεται από τα κάτωκι: 

Α) πιςτοποιθτικό για τθ ςυμφωνία καταςκευισ του ςφμφωνα με τα 
ανωτζρω πρότυπα  

Β) πιςτοποιθτικό κατά ISO 9001 και ISO 14001 του καταςκευαςτι 

ΝΑΙ   
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