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  Άρθρο  1ο  (Αντικείμενο προμήθειας) 
 
  
 Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 
(φωτιστικά σώματα, καλώδια, ασφάλειες, ακροδέκτες, ηλεκ. Πίνακες, λαμπτήρες εσωτερικών και 
κοινόχρηστων χώρων κλπ), για τις ανάγκες του Δήμου Σκύδρας.  
 Η συμμετοχή στο διαγωνισμό σημαίνει ότι ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση των όρων της 
παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης. 
 
  

Άρθρο  2ο  (Ισχύουσες διατάξεις) 
 

 
 Ο διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου και η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις 
ακόλουθες διατάξεις : 
1)  Το Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών & Υπηρεσιών” 
2)  Το Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης “ 
3) Τα πρότυπα του ΕΛΟΤ για υλικά ηλεκτροφωτισμού. 
4) Τα πρότυπα: 2014/68/EU , IEC 60770 , 2014/30/EU (EMC) , EN 61326-1:2013 , IK08/09* , 
ΕΝ60529 , Eco design ErP 2009/125/EC ,EN55015 , EN61547 , EN61000-3-2 , EN61000-3-3 , 
EN62471 , 
RoHS 2002/95 EC , EN60598-1 , EN60598-2-3,  EN61347-1 , EN62471 ,  EN62493 
 

Οι συμμετέχοντες προμηθευτές θα προσκομιστούν , υποχρεωτικά, προσπέκτους και πιστοποιητικά 
συμμόρφωσης και καταλληλότητας  για τα  φωτιστικά LED , τους λαμπτήρες LED , και τους 
μεταδότες πίεσης , που να αποδεικνύουν την συμμόρφωση τους με τις τεχνικές προδιαγραφές της 
παρούσης. 

Για όλα τα υπόλοιπα υλικά της προμήθειας απαιτείται (και αρκεί) Υπεύθυνη Δήλωση του 
υποψήφιου προμηθευτή περί συμφωνίας τους με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές 
περιγράφονται στα άρθρα τιμολογίου. 
 

 
  Άρθρο  3ο (Χρόνος και τρόπος παράδοσης) 
 

 
Τα υλικά της παρούσας προμήθειας  θα παραδοθούν στην αποθήκη του  Δήμου Σκύδρας. 

Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας του Δήμου. Το σύνολο 
της προμήθειας θα έχει παραδοθεί στο Δήμο οπωσδήποτε έως το τέλος του έτους 2019.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τη ζητούμενη ποσότητα από κάθε υλικό, μέσα σε 
δέκα  (10) ημέρες από την ειδοποίηση του Δήμου. Σε περίπτωση αδυναμίας του προμηθευτή να 
παραδώσει τα ζητούμενα είδη ή σε περίπτωση που παρουσιαστούν καθυστερήσεις στις 
παραδόσεις, τότε το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας έχει το δικαίωμα να διαλύσει τη σύμβαση και να 
κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  
 



 

 

 

 
 
 Άρθρο  4ο (Εγγύηση καλής και εμπρόθεσμης εκτέλεσης της σύμβασης) 
 
 
1. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί του προϋπολογισμού της 

προμήθειας σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. Η εγγυητή καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την παραλαβή του συνόλου 
της προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή. 

2. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό δεν απαιτείται (άρθρο 72 του Ν. 4412/2016). 
 

 
Άρθρο  5ο  (Άρνηση υπογραφής της σύμβασης και συνέπεια αυτής) 

 

 
 Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση της προμήθειας, αποστέλλεται σχετική 
ανακοίνωση όπως ορίζεται στο άρθρο 105 του Ν. 4412/2016. Με την αποστολή της ανακοίνωσης 
η σύμβαση θεωρείται ότι συνάφθηκε και ο προμηθευτής υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα 
(10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης κατά τα λοιπά όπως στο ανωτέρω Άρθρο ορίζονται. 
 Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης η σύμβαση καταρτίζεται μεταξύ του Δήμου και του 
προμηθευτή και υπογράφεται και από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη, όπως ορίζεται με τα άρθρα 105 
& 135 του Ν. 4412/2016. 
 

 
Άρθρο  6ο  (Ευθύνη πωλητού και εγγύηση κατασκευής) 
 
 

1. Ο ανάδοχος προμηθευτής ευθύνεται για την ύπαρξη των συμφωνημένων ιδιοτήτων των  
παραδιδόμενων υλικών και εγγυάται ανυπαρξία οποιουδήποτε κρυμμένου ελαττώματος. Η 
εγγύηση καλής λειτουργίας τους θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα (1) έτος. 

2. Κατά την παραλαβή του ηλεκτρολογικού υλικού, θα πραγματοποιείται δειγματοληπτική, 
μακροσκοπική εξέταση και θα ελέγχεται η συμφωνία τους με τις τεχνικές προδιαγραφές της 
παρούσας μελέτης. Εάν κάποιο υλικό αποδειχθεί ελαττωματικό ή δε συμφωνεί με τις 
τεχνικές προδιαγραφές θα αντικατασταθεί με κόστος και ευθύνη του αναδόχου. Καθ’ όλον 
το χρόνο της εγγυήσεως, υποχρεούται ο ανάδοχος προμηθευτής να αντικαταστήσει  με 
δικές του δαπάνες κάθε υλικό   που θα αποδειχθεί ελαττωματικό. 

3. Εάν ο προμηθευτής δεν προβεί στην επιδιόρθωση των ελαττωματικών υλικών ή την 
αντικατάστασή τους με καινούρια, ανταποκρινόμενα στις προδιαγραφές θα παρακρατηθεί η 
αξία τους από την εγγύηση καλής εκτέλεσης που κατέθεσε. Σε περίπτωση επανειλημμένης 
άρνησης για αντικατάσταση ελαττωματικού  υλικού, ο ανάδοχος δύναται να κηρυχθεί 
έκπτωτος, με τη διαδικασία του άρθρου 9 της παρούσας. 
 

 
 Άρθρο  7ο  (Παράδοση – Παραλαβή υλικών) 

 

 
 Η παραλαβή του, υπό προμήθεια, είδους θα γίνει από Επιτροπή Παραλαβής σύμφωνα με 
τον τρόπο και κατά τον χρόνο που ορίζεται από τη σύμβαση. Η Επιτροπή συγκροτείται για τη  
συγκεκριμένη κάθε φορά προμήθεια, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σε αυτήν ορίζεται 
και ο πρόεδρος της, κατά τα λοιπά όπως ορίζονται από το 221 του Ν. 4412/2016. 
 Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
πραγματοποιείται μέσα από τον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο, κατά τα λοιπά όπως ορίζονται 
στα άρθρα 206, 207 και 208 του Ν. 4412/2016. 

Τέλος ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να παραλάβει τμηματικά τα προσφερόμενα είδη του 
διαγωνισμού. 

 



 

 

 

 
 

Άρθρο 8ο  (Τρόπος πληρωμής) 
 
 
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά ή συνολικά, ανάλογα με τα οριζόμενα στη 

διακήρυξη και τη σχετική σύμβαση, μετά από κάθε παράδοση υλικών της προμήθειας και τη 
σύνταξη του  αντίστοιχου πρωτόκολλου παραλαβής  της Επιτροπής Παραλαβής της προμήθειας. 

 
 
 Άρθρο  9ο  (Έκπτωση αναδόχου - Επίλυση διαφορών) 

 

 
 Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της 
προμήθειας ή εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, μπορεί 
να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 105 & 135 του Ν. 4412/2016. 
 Ο ανάδοχος μπορεί να προσφύγει κατά των κυρώσεων που του επιβάλλονται από την 
αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 205 του Ν. 4412/2016.   
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