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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Προμήθεια Φωτεινών Σηματοδοτών» 
 

 

 

 

 

 

Αρ.Μελέτης 59 / 2022 

Προυπολογισμός    17.351,10€ 

Πιστώσεις              ΣΑΤΑ 

Κωδικός 30-7336.217 

Κωδικός CPV      34996100-6  Φωτεινοί Σηματοδότες 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

Προμήθεια φωτεινών σηματοδοτών 

Αριθμός Μελέτης: 2022-59  

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η μελέτη αυτή αφορά τη προμήθεια φωτεινών σηματοδοτών για την αντικατάσταση των 

υφιστάμενων στους κόμβους  

1. Ρίμινι και νέα Περιφερειακή οδός στην περιοχή ΣΟΑ (κόμβος Κ1) 

2. Νέα Περιφερειακή οδός και Γ. Βερίτη στο Βαρβάσι (κόμβος Κ2) 

3. Γ. Βερίτη και Αεροπόρου Ροδοκανάκη, Άγιος Λουκάς Βαρβάσι (κόμβος Κ3) 

 

 Οι φωτεινοί σηματοδότες θα είναι τεχνολογίας LED, θα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της 

παρούσας μελέτης και θα τηρούν τις ισχύουσες από τη νομοθεσία τεχνικές προδιαγραφές 

σύμφωνα με τον ΄Τεχνικό Κανονισμό για τον Καθορισμό των Εθνικών Απαιτήσεων για 

φωτεινούς σηματοδότες ρύθμισης κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών΄ (Αρ. ΔΜΕΟ/ο/4319-ΦΕΚ 

3007/26 Νοεμβρίου 2013). 

 

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 17.351,10€  συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ 17%, και υπάρχουν  εγγεγραμμένες πιστώσεις  στον προϋπολογισμό έτους 2022 στον 

ΚΑ 30.7336-217. 

Προβλέπεται να εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με 

τον Ν4782/2021 

 

 

 

Χίος 27.07.2022 

 

Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ. 

 

 

 

 

Κωνσταντίνος Παρθενίδης  

Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ  

με Α’ Βαθμό 

 

Κ.α.α 

Παντελής Τσαγρής 

Πολιτικός  Μηχανικός Π.Ε. με Α΄ Βαθμό 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Προμήθεια φωτεινών σηματοδοτών 

Αριθμός Μελέτης: 2022-59  

 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ  

 

3 Είδος 

Ε
ίδ

ο
ς 

Μ
ο

ν
ά

δ
ο

ς Α.Τ. Κομβος Ταξιαρχίας Κόμβος 

Βαρβασίου 

Κόμβος 

Φάρκαινας 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Φωτεινός Σηματοδότης χαμηλός 

οχημάτων τριών (3) πεδίων 

διαμ.200mm και φωτ.ενδείξεων (κο-

κι-πρ) 

τεμ 1 4 3 3 Α.Τ.1=12 

2 Φωτεινός Σηματοδότης χαμηλός 

οχημάτων τριών (3) πεδίων 

διαμ.200mm και φωτ.ενδείξεων (κο-

κι-πρ) με φωτεινό βέλος 

τεμ 1 1 1  

3 Φωτεινός Σηματοδότης χαμηλός 

πεζών δύο (2) πεδίων Φ200mm και 

φωτ.ενδείξεων (κο-πρ) 

τεμ 2 2   Α.Τ.2=2 

4 Φωτεινός Σηματοδότης 

προειδοποιητικός  δύο (2) πεδίων 

Φ200mm και φωτ.ενδείξεων (κι-κι) 

τεμ 3    Α.Τ.3=7 

5 Φωτεινός Σηματοδότης 

προειδοποιητικός  δύο (2) πεδίων 

Φ200mm και φωτ.ενδείξεων (κι-κι) 

με φωτ.βελος 

τεμ 3 3 2 2 

6 Φωτεινός σηματοδότης αναρτημένος 

οχημάτων τριών (3) πεδίων Φ300 και 

φωτ.ενδείξεων (κο-κι-πρ)  

τεμ 4 4 4 3 Α.Τ.4=14 

7 Φωτεινός σηματοδότης αναρτημένος 

οχημάτων τριών (3) πεδίων Φ300 και 

φωτ.ενδείξεων (κο-κι-πρ) με 

φωτεινό.βελος 

τεμ 4 2 1  

8 Φωτεινός σηματοδότης αναρτημένος 

οχημάτων δύο (2) πεδίων Φ300 και 

φωτ.ενδείξεων (κι-κι) 

τεμ 5    Α.Τ.5=4 

9 Φωτεινός σηματοδότης αναρτημένος 

οχημάτων δύο (2) πεδίων Φ300 και 

φωτ.ενδείξεων (κι-κι) με 

φωτεινό.βελος 

τεμ 5 1 1 2 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Προμήθεια Φωτεινών Σηματοδοτών 

Αριθμός Μελέτης: 2022-59  

 

 

 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές 
 

 Οι φωτεινοί σηματοδότες και τα οπτικά συστήματα ( οπτικές μονάδες), θα πρέπει να τηρούν τις 

ισχύουσες από τη νομοθεσία τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με τον ΄Τεχνικό Κανονισμό για 

τον Καθορισμό των Εθνικών Απαιτήσεων για φωτεινούς σηματοδότες ρύθμισης κυκλοφορίας 

οχημάτων και πεζών΄ (Αρ. ΔΜΕΟ/ο/4319-ΦΕΚ 3007/26 Νοεμβρίου 2013), που θα 

αποδεικνύονται από τον Πλήρη Τεχνικό Φάκελλο, στον οποίο θα περιέχονται τα τεχνικά 

φυλλάδια καθώς επίσης και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά συμμόρφωσης από Οργανισμό 

Πιστοποίησης κοινοποιημένο από κράτος μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Κοινοποιημένος 

Φορέας Πιστοποίησης), ότι πληρούν τις απαιτήσεις της σειράς των 

Ευρωπαϊκών Προτύπων, όπως αυτά αναφέρονται στον πίνακα 1. 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΤΥΠΟΥ LED 

 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΠΡΟΤΥΠΟ 200mm 300mm 

ΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Φωτεινή ένταση EN 12368, §6.3 >200cd >400 cd 

Ελάχιστο επίπεδο 
απόδοσης EN12368,  §6.3 

κλάση 2/1 ή 
2/2 

κλάση 3/1 ή 
3/2 

Κατανομή φωτεινής έντασης EN 12368, §6.4 W ή Μ  M ή Ν 

Ομοιομορφία  ΕΝ 12368,  §6.5 ≥1:10 
Μ: ≥1:10  
Ν:  ≥1:15 

Χρώμα 
  

EN 12368,  §6.7 ερυθρό - κίτρινο - πράσινο 

CIE S 004/E-2001 λευκό 

Ψευδοσήμανση EN 12368,  §6.6 τουλάχιστον  κλάση 4  

Φωτεινή ένταση με σύμβολα EN 12368,  §6.8 κλάση S1 ή S2 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Τάση δικτύου ΕΝ 50556 230V AC -15%/+10% 

Συχνότητα δικτύου EN 50556 50 Hz ±2% 

Μέγιστη Ισχύς κατανάλωσης   
ερυθρό-πράσινο-κίτρινο-λευκό 

17W 

Περιβαλλοντικές συνθήκες EN 12368,  § 5.1 κλάση Α ή Β 
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Στεγανότητα σηματοδότη ΕΝ 12368,  § 4.2 IP 55 

Στεγανότητα οπτικής 
μονάδας ΕΝ 12368,  § 4.2 IP 65 

Αντοχή σε κρούση ΕΝ 12368, § 4.3 IR 3 (Table 8) 

Αντοχή σε τυχαίες δονήσεις ΕΝ 12368, § 4.4 Table 9 

 
 

Στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει επιπλέον να κατατεθούν 

α. Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή στην οποία να δηλώνεται η χώρα κατασκευής των 

προσφερθέντων υλικών καθώς και ότι τα προσφερόμενα υλικά είναι σύμφωνα με τον ΄Τεχνικό 

Κανονισμό για τον Καθορισμό των Εθνικών Απαιτήσεων για φωτεινούς σηματοδότες ρύθμισης 

κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών΄ (Αρ. ΔΜΕΟ/ο/4319-ΦΕΚ 3007/26 Νοεμβρίου 2013), 

β. τεχνικά φυλλάδια. 

γ. Εγγύηση καλής λειτουργίας του προμηθευτή τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια. 

δ. Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 σε ισχύ του εργοστασίου κατασκευής με πεδίο εφαρμογής 

σχεδιασμό ήπαραγωγή φανών σηματοδότησης. 

ε. Δηλώσεις συμμόρφωσης CE των προϊόντων 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Προμήθεια Φωτεινών Σηματοδοτών 

Αριθμός Μελέτης: 2022-59  

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χίος 27.07.2022 

 

Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ. 
 
 

Κωνσταντίνος Παρθενίδης  
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ  

με Α’ Βαθμό 

 
Κ.α.α 

Παντελής Τσαγρής 
Πολιτικός  Μηχανικός Π.Ε. με Α΄ Βαθμό 

 

 

 

 

α/α 

Ενδείξεις των Εργασιών 

Ε
ίδ

ο
ς 

Μ
ο

ν
ά

δ
ο

ς  

 

Ποσότητα 

προϋπολογι

σθείσα 

Τιμή Μονάδας ΔΑΠΑΝΗ 

 

ΕΥΡΩ 

Μερική Ολική 

ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ 

1 Φωτεινός Σηματοδότης χαμηλός 

οχημάτων τριών (3) πεδίων 

διαμ.200mm και φωτ.ενδείξεων (κο-

κι-πρ) ή (κο-κι-κι) 

τεμ 12 310,00 3.720,00  

2 Φωτεινός Σηματοδότης χαμηλός 

πεζών δύο (2) πεδίων Φ200mm και 

φωτ.ενδείξεων (κο-πρ) 

τεμ 2 235,00 470,00  

3 Φωτεινός Σηματοδότης 

προειδοποιητικός  δύο (2) πεδίων 

Φ200mm και φωτ.ενδείξεων (κι-κι) 

τεμ 7 222,00 1.554,00  

4 Φωτεινός σηματοδότης αναρτημένος 

οχημάτων τριών (3) πεδίων Φ300 και 

φωτ.ενδείξεων (κο-κι-πρ)  

τεμ 14  529,00 7.406,00  

5 Φωτεινός σηματοδότης αναρτημένος 

οχημάτων δύο (2) πεδίων Φ300 και 

φωτ.ενδείξεων (κι-κι) 

τεμ 4 420,00 1.680,00  

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    14.830,00  
 Φ.Π.Α. 17%    2.521,10  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    17.351,10  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Προμήθεια φωτεινών σηματοδοτών 

Αριθμός Μελέτης: 2022-59  

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 

Άρθρο 1ο   Φωτεινός Σηματοδότης χαμηλός οχημάτων τριών (3) πεδίων διαμ.200mm και 

φωτ.ενδείξεων (κο-κι-πρ) 

 

 

Προμήθεια χαμηλού σηματοδότη οχημάτων τριών (3) πεδίων, διαμ. 200 mm και φωτ.ενδείξεων 

(κο-κι-πρ), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12368, με γείσα (σκιάδια) και φωτεινή πηγή τύπου LED, με τα 

εξαρτήματα στήριξής τους στον ιστό σηματοδότησης και κατά τα λοιπά σύμφωνων με την 

ισχύουσα αντίστοιχα Εθν.Τεχνική Προδιαγραφή. 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται: 

• η προμήθεια του φωτεινού σηματοδότη με τα εξαρτήματα στερέωσής του ή το σύστημα 

ανάρτησης με το αντίστοιχο πλαίσιο (όταν πρόκειται για ανηρτημένο σηματοδότη)  

• Οι μάσκες σήμανσης με τα σύμβολα των φωτεινών ενδείξεών του, τα οποία ενδεχόμενα 

απαιτούνται (π.χ. βέλη, πεζός εν στάσει ή εν κινήσει κ.λ.π.)  

 

Τιμή  τεμαχίου 310,00 € 

Ολογράφως    Τριακόσια Δέκα Ευρώ 

 

 

 

Άρθρο 2ο   Φωτεινός Σηματοδότης χαμηλός προειδοποιητικός δύο (2) πεδίων διαμ.200mm 

και φωτ.ενδείξεων (κο-πρ) φωτ.ενδειξης πεζων 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση χαμηλού σηματοδότη πεζών δύο (2) πεδίων, διαμ. 200 mm και 

φωτ.ενδείξεων (κο-πρ), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12368, με γείσα (σκιάδια) και φωτεινή πηγή τύπου LED, 

με τα εξαρτήματα στήριξής τους στον ιστό σηματοδότησης και κατά τα λοιπά σύμφωνων με την 

ισχύουσα αντίστοιχα Εθν.Τεχνική Προδιαγραφή. 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται: 

• η προμήθεια του φωτεινού σηματοδότη με τα εξαρτήματα στερέωσής του ή το σύστημα 

ανάρτησης με το αντίστοιχο πλαίσιο (όταν πρόκειται για ανηρτημένο σηματοδότη)  

• Οι μάσκες σήμανσης με τα σύμβολα των φωτεινών ενδείξεών του, τα οποία ενδεχόμενα 

απαιτούνται (π.χ πεζός εν στάσει ή εν κινήσει κ.λ.π.)  

 

Τιμή  τεμαχίου 235,00 € 

Ολογράφως    Διακόσια Τριάντα Πέντε Ευρώ 
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Άρθρο 3ο   Φωτεινός Σηματοδότης χαμηλός προειδοποιητικός δύο (2) πεδίων διαμ.200mm 

και φωτ.ενδείξεων (κι-κι)  

 

Προμήθεια και τοποθέτηση χαμηλού σηματοδότη πεζών δύο (2) πεδίων, διαμ. 200 mm και 

φωτ.ενδείξεων  (κι-κι), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12368, με γείσα (σκιάδια) και φωτεινή πηγή τύπου LED, 

με τα εξαρτήματα στήριξής τους στον ιστό σηματοδότησης και κατά τα λοιπά σύμφωνων με την 

ισχύουσα αντίστοιχα Εθν.Τεχνική Προδιαγραφή. 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται: 

• η προμήθεια του φωτεινού σηματοδότη με τα εξαρτήματα στερέωσής του ή το σύστημα 

ανάρτησης με το αντίστοιχο πλαίσιο (όταν πρόκειται για ανηρτημένο σηματοδότη)  

• Οι μάσκες σήμανσης με τα σύμβολα των φωτεινών ενδείξεών του, τα οποία ενδεχόμενα 

απαιτούνται (π.χ. βέλη κ.λ.π.)  

 

Τιμή  τεμαχίου 222,00 € 

Ολογράφως    Διακόσια Είκοσι Δύο Ευρώ 

 

 

 

Άρθρο 4ο   Φωτεινός Σηματοδότης αναρτημένος τριων (3) πεδίων διαμ.300mm και 

φωτ.ενδείξεων (κο-κι-πρ) 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση αναρτημένου σηματοδότη τριών (3) πεδίων, διαμ.300 mm και 

φωτ.ενδείξεων  (κο-κι-πρ) , κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12368, με γείσα (σκιάδια) και φωτεινή πηγή τύπου 

LED, με τα εξαρτήματα στήριξής τους στον ιστό σηματοδότησης και κατά τα λοιπά σύμφωνων 

με την ισχύουσα αντίστοιχα Εθν.Τεχνική Προδιαγραφή. 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται: 

• η προμήθεια του φωτεινού σηματοδότη με τα εξαρτήματα στερέωσής του ή το σύστημα 

ανάρτησης με το αντίστοιχο πλαίσιο (όταν πρόκειται για ανηρτημένο σηματοδότη)  

• Οι μάσκες σήμανσης με τα σύμβολα των φωτεινών ενδείξεών του, τα οποία ενδεχόμενα 

απαιτούνται (π.χ. βέλη κ.λ.π.)  

 

 

Τιμή  τεμαχίου 529,00 € 

Ολογράφως    Πεντακόσια Είκοσι Εννέα Ευρώ 

 

 

 

Άρθρο 5ο   Φωτεινός Σηματοδότης αναρτημένος δύο (2) πεδίων διαμ.300mm και 

φωτ.ενδείξεων (κι-κι) 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση αναρτημένου σηματοδότη δύο (2) πεδίων, διαμ.300 mm και 

φωτ.ενδείξεων  (κι-κι) , κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12368, με γείσα (σκιάδια) και φωτεινή πηγή τύπου 

LED, με τα εξαρτήματα στήριξής τους στον ιστό σηματοδότησης και κατά τα λοιπά σύμφωνων 

με την ισχύουσα αντίστοιχα Εθν.Τεχνική Προδιαγραφή. 
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Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται: 

• η προμήθεια του φωτεινού σηματοδότη με τα εξαρτήματα στερέωσής του ή το σύστημα 

ανάρτησης με το αντίστοιχο πλαίσιο (όταν πρόκειται για ανηρτημένο σηματοδότη)  

• Οι μάσκες σήμανσης με τα σύμβολα των φωτεινών ενδείξεών του, τα οποία ενδεχόμενα 

απαιτούνται (π.χ. βέλη κ.λ.π.)  

 

Τιμή  τεμαχίου 420,00 € 

Ολογράφως    Τετρακόσια Είκοσι Ευρώ 

 

 

 

 

 

Χίος 27.07.2022 

 

Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ. 
 
 

 
 

Κωνσταντίνος Παρθενίδης  
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ  

με Α’ Βαθμό 

 
Κ.α.α 

Παντελής Τσαγρής 
Πολιτικός  Μηχανικός Π.Ε. με Α΄ Βαθμό 

 
 
 

 

 



10 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Προμήθεια φωτεινών σηματοδοτών 

Αριθμός Μελέτης: 2020-67  
 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 

Άρθρο 1ο – Αντικείμενο της Προμήθειας 

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια του Δήμου Χίου με τίτλο.: Προμήθεια φωτεινών σηματοδοτών» 

Κωδικός CPV.:34996100-6 Φωτεινοί Σηματοδότες 

 

 

 

 

Άρθρο 2ο – Διατάξεις που ισχύουν. 

Για την παρούσα προμήθεια ισχύουν οι διατάξεις: 

α) Του Ν. 4412/2016 ''Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών'' 

β) Το Ν. 3463/2006 ( Φ.Ε.Κ. Α 114/2006 ) με τίτλο «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως αυτός 

ισχύει. 

γ) Του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως αυτός ισχύει. 

δ) Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α΄ 120/2013) Εθνικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις όπως αυτός 

ισχύει. 

 

 

 

Άρθρο 3ο – Συμβατικά τεύχη 

1. Το συμφωνητικό. 

2. Η Διακήρυξη. 

3. Η Τεχνική Έκθεση 

4. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 

5. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΓΣΥ) 

6. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) 

7. Η Προμέτρηση. 

8. Ο Προϋπολογισμός 

9. Η Οικονομική & Τεχνική Προσφορά του αναδόχου 

 

 

 

Άρθρο 5ο – Κριτήριο ανάθεσης 
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Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (για το σύνολο 

των ειδών της προμήθειας) και εφόσον η προσφορά 

είναι σύμφωνη με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

 

 

 

Άρθρο 6ο – Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση θα γίνει σύμφωνα με τα όσα ορίζει η διακήρυξη και ο Ν. 4412/2016. 

 

 

 

Άρθρο 7ο – Σύμβαση 

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

σε ορισμένο τόπο και χρόνο, για να υπογράψει τη  σύμβαση και να καταθέσει την εγγύηση για την καλή εκτέλεση 

αυτής - κατά τα λοιπά ως ορίζει η διακήρυξη. 

 

 

 

Άρθρο 8ο – Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης υπολογίζεται επί του ποσού της συνολικής συμβατικής αξίας της 

προμήθειας χωρίς το Φ.Π.Α. και το ποσοστό 

της επί τοις εκατό (%) όπως ορίζεται στο τεύχος της διακήρυξης. 

Παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική παραλαβή 

της προμήθειας από την αρμόδια 

επιτροπή ή όπως άλλως ορίζεται στην σύμβαση και τη διακήρυξη. 

 

Άρθρο 9ο – Χρόνος εγγύησης 

Τα υπό προμήθεια είδη του διαγωνισμού θα καλύπτονται με εγγύηση καλής λειτουργίας  (5) πέντε ετών  

 

Άρθρο 10ο – Χρόνος & τόπος παράδοσης 

Τα υπό προμήθεια είδη του διαγωνισμού από την υπογραφή της σύμβασης θα παραδοθούν στις αποθήκες του 

Δ.Χίου Οινωποίωνος 1 μέσα σε διάστημα 3 μηνών.  

 

Άρθρο 11ο – Έκπτωση αναδόχου 

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας ή ο ανάδοχος δεν 

συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους 

υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 

 

 

 

 

Άρθρο 12ο – Πλημμελής κατασκευή 

Εάν η κατασκευή και η λειτουργία των υλικών δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει 

ελαττώματα ή κακοτεχνίες, ο ανάδοχος 
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υποχρεούται να αποκαταστήσει ή βελτιώσει αυτές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις . 

 

Άρθρο 13ο – Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις 

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

κατά την ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α βαρύνει τον Δήμο. 

 

Άρθρο 14ο – Παραλαβή υλικών 

Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής παρουσία του αναδόχου και 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως αυτές ισχύουν. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από 

τις συμβατικές προδιαγραφές και υποχρεώσεις, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη 

του παραλαμβανόμενου είδους ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή των λειτουργικών ανωμαλιών αυτού. 

Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις άνω προτάσεις της επιτροπής, εντός της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο 

Δήμος δικαιούται να προβεί στη τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον 

προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών 

χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. 

 

 

Χίος 27.07.2022 

 

Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ. 
 
 

 
 

Κωνσταντίνος Παρθενίδης  
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ  

με Α’ Βαθμό 

 
Κ.α.α 

Παντελής Τσαγρής 
Πολιτικός  Μηχανικός Π.Ε. με Α΄ Βαθμό 
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