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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 

ΔΗΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ & ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

ΕΡΓΑΙΕ ΑNTIΚΑΣΑΣΑΗ ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ 
ΔΙΚΣΤΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ Δ.Ε. ΜΑΘΡΑΚΙΟΤ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:4.495,00 € (ΜΕ ΦΠΑ 24%) 
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ΔΗΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ 
& ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

ΕΡΓΑΙΕ ΑNTIΚΑΣΑΣΑΗ ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ ΚΑΙ 
ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ Δ.Ε. 
ΜΑΘΡΑΚΙΟΤ  
 

ΦΟΡΕΑ:      ΔΗΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ 
                        ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 4.495,00 € (με ΦΠΑ 24%)    
ΧΡΗΗ:        /2020 

 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 
 
Θ παροφςα μελζτθ προβλζπει εργαςίεσ αντικατάςταςθσ λαμπτιρων και επιςκευισ του δικτφου 
θλεκτροφωτιςμοφ ςτο νθςί Μακράκι. 
Ο προχπολογιςμόσ τθσ μελζτθσ είναι 4.495,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου και του Φ.Π.Α. (24%).  
 
Σο ποςόν αυτό κα καλυφκεί από ςχετικι πίςτωςθ ςτον προχπολογιςμό του Διμου για το τρζχον ζτοσ, από ίδια 
ζςοδα, από τον κωδικό: Κ.Α. 20.6262.005/8.000,00 €. 
 
Θ ανάκεςθ των εργαςιϊν κα γίνει βάςει των διατάξεων του Ν. 4412/2016 Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, 
Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
 
υγκεκριμζνα, ο ανάδοχοσ χρθςιμοποιϊντασ δικό του τεχνικό εξοπλιςμό (οχιματα, ςκάλα, πζδιλα, εργαλεία) και 
κατάλλθλο προςωπικό, κα προβεί ςε αντικατάςταςθ λαμπτιρων ςτο δίκτυο θλεκτροφωτιςμοφ, κακϊσ και ςε 
αντικατάςταςθ λαμπτιρων με παράλλθλθ επιςκευι φωτιςτικϊν διατάξεων (αποκατάςταςθ κομμζνων 
καλωδίων, αλλαγι ντουί, αλλαγι ςφιγκτιρων, μεταςχθματιςτϊν, εκκινθτϊν), αντικατάςταςθ φωτιςτικϊν 
ςωμάτων ιςτϊν φωτιςμοφ, αντικατάςταςθ καλωδίων τροφοδοςίασ, αντικατάςταςθ και ςφνδεςθ 
θλεκτρολογικϊν πινάκων, όπου αυτό κρικεί απαραίτθτο. 
 
Θ περιοχι που κα παρζμβει είναι το Μακράκι. Ο ανάδοχοσ κα ενεργεί ςφμφωνα πάντα με τισ εντολζσ τθσ 
Σεχνικισ Τπθρεςίασ του Διμου, χρθςιμοποιϊντασ αναλϊςιμα υλικά και θλεκτρολογικό υλικό που κα 
προμθκεφεται από τθν υπθρεςία.  
 
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δϊδεκα (12) μινεσ. 
 
 
 

ΤΝΣΑΧΘΘΚΕ 
Κζρκυρα, …../………/2020 

 
Θ  υντάξαςα 

 
ακουφάκθ Ιωάννα 

Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ ΠΕ5 

 
ΕΛΕΓΧΘΘΚΕ 

Κζρκυρα, .../..   /2020 
Ο  Προϊςτάμενοσ  

Μελετϊν και Επιβλζψεων 
 

Μπατςοφλθσ Θωμάσ 
Πολιτικόσ Μθχανικόσ ΠΕ3 

ΘΕΩΡΘΘΘΚΕ 
Κζρκυρα, ……/ ..  /2020 

 
Θ  Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνθ 

Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν 
 

Καλογιάννθ Μαρία 
Αρχιτζκτων Μθχανικόσ ΠΕ4 
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ΔΗΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ 
& ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

ΕΡΓΑΙΕ ΑNTIΚΑΣΑΣΑΗ ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ ΚΑΙ 
ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ Δ.Ε. 
ΜΑΘΡΑΚΙΟΤ  
 

ΦΟΡΕΑ:      ΔΗΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ 
                        ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 4.495,00 € (με ΦΠΑ 24%)    
ΧΡΗΗ:        /2020 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΛΕΣΗ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΘΘ 

ΠΟΟΣΘΣΑ ΣΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΠΟΟ 

      

1 Αντικατάςταςθ λαμπτιρων (με χριςθ 
ςκάλασ) 

Σεμάχιο 145 5,00 € 725,00 € 

2 Αντικατάςταςθ λαμπτιρων με παράλλθλθ 
επιςκευι φωτιςτικϊν διατάξεων (με χριςθ 
ςκάλασ) 

Σεμάχιο 250 6,00 € 1500,00 € 

3 Αντικατάςταςθ φωτιςτικϊν ςωμάτων ιςτϊν 
φωτιςμοφ 

Σεμάχιο 20 30,00 € 600,00 € 

4 Αντικατάςταςθ καλωδίων τροφοδοςίασ Μζτρα 150 4,00 € 600,00 € 

5 υντιρθςθ (12μθνθσ διάρκειασ) 
θλεκτρογεννιτριασ 65 KVA 

Σεμάχιο 1 200,00 € 200,00 € 

 
 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟ ΦΠΑ:                                                                                                                                     3.625,00 € 

Φ.Π.Α. (24%) :                                                                                                                                                                      870,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. :                                                                                                                                                      4.495,00 € 

 
 
 
 

ΤΝΣΑΧΘΘΚΕ 
Κζρκυρα, …../………/2020 

 
Θ  υντάξαςα 

 
ακουφάκθ Ιωάννα 

Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ ΠΕ5 

 
ΕΛΕΓΧΘΘΚΕ 

Κζρκυρα, .../..   /2020 
Ο  Προϊςτάμενοσ  

Μελετϊν και Επιβλζψεων 
 

Μπατςοφλθσ Θωμάσ 
Πολιτικόσ Μθχανικόσ ΠΕ3 

ΘΕΩΡΘΘΘΚΕ 
Κζρκυρα, ……/ ..  /2020 

 
Θ  Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνθ 

Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν 
 

Καλογιάννθ Μαρία 
Αρχιτζκτων Μθχανικόσ ΠΕ4 
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ΔΗΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ 
& ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

ΕΡΓΑΙΕ ΑNTIΚΑΣΑΣΑΗ ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ ΚΑΙ 
ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ Δ.Ε. 
ΜΑΘΡΑΚΙΟΤ  
 

ΦΟΡΕΑ:      ΔΗΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ 
                        ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 4.495,00 € (με ΦΠΑ 24%)    
ΧΡΗΗ:        /2020 

 
ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
:  ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Με τθν παροφςα ςφμβαςθ ο Ανάδοχοσ είναι υπόχρεοσ για τθν πραγματοποίθςθ εργαςιϊν αντικατάςταςθσ 

λαμπτιρων και επιςκευισ του δικτφου θλεκτροφωτιςμοφ ςτο Μακράκι για δϊδεκα (12) μινεσ, ςφμφωνα με τθν 

τεχνικι ζκκεςθ.  
Ο προχπολογιςμόσ τθσ μελζτθσ είναι 4.495,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου και του Φ.Π.Α. (24%).  
Σο ποςόν αυτό κα καλυφκεί από ςχετικι πίςτωςθ ςτον προχπολογιςμό του Διμου για το τρζχον ζτοσ, από ίδια 
ζςοδα, από τον κωδικό: Κ.Α. 20.6262.005/8.000,00 €.  
 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
:  ΙΧΤΟΤΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

       Θ διενζργεια και θ εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ διζπονται από τισ  διατάξεισ:    
1.  Σου Ν.3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» 
2. Σου Ν.3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ αυτοδιοίκθςθσ και τθσ αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ –   
        Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» 
3. Σου N.3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και  
        πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα      
        Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ» 
4. Σθσ με αρικμό 1450/550/10-2-1982 Τπουργικισ Απόφαςθσ 
5. Σου  Ν.4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεφχοσ Α’): Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν   
        αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ Ενςωμάτωςθ Οδθγίασ 2009/50/ΕΚ. 
6. Σου Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και    
        Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων»  
7. Σου Ν.4152/13, ΦΕΚ-107 Α/9-5-13  Άρκρο 1 παρ. Η – ΙΧΤ ΑΠΟ 16-3-2013 «Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ  
         Νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16θσ Φεβρουαρίου 2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων  
         πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ» 
8.  Σου Άρκρου  4 τθσ Πράξθσ Νομοκ. Περιεχομζνου (ΦΕΚ 240/12.12.2012 τεφχοσ Α’) «Ρφκμιςθ ηθτθμάτων  
         κατεπείγοντοσ χαρακτιρα του υπουργείου Εςωτερικϊν- Προμικειεσ ΟΣΑ α' και β' βακμοφ».   
9.    Σου Ν.4257/14 (ΦΕΚ 93 Α/14-04-2014) «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ αρμοδιότθτασ Τπουργείου Εςωτερικϊν»,  
         άρκρα  63 & 66 
10.    Σου Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 /A’/26-3-2014) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ-Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν  
         Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα- Σροποποίθςθ Διατάξεων του π. δ. 318/1992 (Α’ 161) και   
         λοιπζσ ρυκμίςεισ» 
11.   Σου N.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α/07-04-2014) υποπαράγραφοσ Σ.20 «Εφαρμογι ΕΘΔΘ» 
12.   Σου Ν4412/16  (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεφχοσ Α)  Δημόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμηθειϊν και Υπηρεςιϊν    
        (προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
13. Σο Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 1334/19-7-2018) «ΚΛΕΙΘΕΝΘ Ι» 
14. Tου Ν.4605 / 2019 (Φ.Ε.Κ. 52/τ.Αϋ/01-04-2019) «Εναρμόνιςη τησ Ελληνικήσ Νομοθεςίασ με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 

του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τησ 8
ησ

 Ιουνίου 2016 ςχετικά με την προςταςία τησ τεχνογνωςίασ 
και των επιχειρηματικϊν πληροφοριϊν που δεν ζχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη 
απόκτηςη, χρήςη και αποκάλυψή τουσ (EEL 157 τησ 15.6.2016) –Μζτρα για την επιτάχυνςη του ζργου του Υπουργείου 
Οικονομίασ και Ανάπτυξησ και άλλεσ διατάξεισ». 

15. Σου Ν. 4623/2019. 
 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
:  ΕΙΡΑ ΙΧΤΟ ΣΕΤΧΩΝ 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000015735_N0000016702
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000015735_N0000016702
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000002071_N0000016412_N0000018882
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    «Σεφχθ  Μελζτθσ»: Σα τεφχθ τθσ μελζτθσ αλλθλοςυμπλθρϊνονται, εν περιπτϊςει δε αςυμφωνίασ μεταξφ των 
περιεχομζνων εισ αυτά όρων, θ ςειρά ιςχφοσ των τευχϊν κακορίηεται ωσ κάτωκι:  
α.  υγγραφι Τποχρεϊςεων   
β.  Προχπολογιςμόσ Μελζτθσ 
γ.  Σεχνικι Ζκκεςθ-Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ 
δ.  Ζντυπο Οικονομικισ Προςφοράσ 

 
 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
:  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΛΕΣΗ 

Ο προχπολογιςμόσ τθσ μελζτθσ είναι 4.495,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου και του Φ.Π.Α. (24%).  
Σο ποςόν αυτό κα καλυφκεί από ςχετικι πίςτωςθ ςτον προχπολογιςμό του Διμου για το τρζχον ζτοσ, από ίδια ζςοδα, από 
τον κωδικό: Κ.Α. 20.6262.005/8.000,00 € και ζχει αρικμό αναφοράσ CPV: 45310000-3. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
:  ΣΡΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ 

Θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ αυτισ κα γίνει με απευκείασ ανάκεςθ και με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ προςφορά με κριτιριο ανάκεςθσ μόνο βάςθ τιμισ.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
:  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ   ζχουν  
α)  φυςικά ι νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου  που ζχουν ςυςτακεί ςφμφωνα με τθ νομοκεςία ενόσ Κράτουσ -Μζλουσ τθσ 
ΕΕ και ζχουν τθν καταςτατικι τουσ ζδρα, τθν κεντρικι διοίκθςθ ι τθν κφρια εγκατάςταςι τουσ ςτο εςωτερικό τθσ ΕΕ,  
β) του ΕΟΧ και ςτο εςωτερικό των χωρϊν που είναι ςυμβαλλόμενα μζρθ ςτθ υμφωνία Δθμοςίων υμβάςεων του ΠΟΕ, θ 
οποία κυρϊκθκε από τθν Ελλάδα με το Ν2513 / 97 (ΦΕΚ 139

Α
) υπό τον όρο ότι θ ςφμβαςθ καλφπτεται από τθν Δ, ι  

γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν ςυνάψει ευρωπαϊκζσ ςυμφωνίεσ με τθν Ε.Ε. , οι οποίοι είναι αναγνωριςμζνοι επαγγελματίεσ 
των υπό εκτζλεςθ εργαςιϊν (εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ δικτφων θλεκτροφωτιςμοφ) με τθν ζννοια τθσ 
απόδειξθσ εγγραφισ τουσ ςε επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο κατά τοφσ όρουσ που κακορίηονται από τουσ νόμουσ τθσ 
χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι..   
 
 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
:  ΤΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ μποροφν να ςυμμετζχουν ςτθν διαδικαςία υποβάλλοντασ προςφορά για όλα τα 
άρκρα ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τον  ενδεικτικό προχπολογιςμό. 
Οι προςφορζσ κα είναι ενυπόγραφεσ από τουσ «διαγωνιηόμενουσ και υποβάλλονται   μζςα ςε ενιαίο φάκελο ςτθν εξωτερικι 
πλευρά του οποίου κα αναγράφονται  ευκρινϊσ: 
                                   
ΠΡΟ ΣΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ & ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ 
(Πρωτόκολλο Δ/νςθσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν) 
 
Δ/ΝΗ: Λ. Αλεξάνδρασ 6

Α 
, Σ.Κ 49100 Κζρκυρα 

ΠΡΟΦΟΡΑ: για τθν προμικεια με τίτλο: «ΕΡΓΑΙΕ ΑNTIΚΑΣΑΣΑΗ ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΙΚΣΤΟΤ 
ΗΛΕΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ Δ.Ε. ΜΑΘΡΑΚΙΟΤ» 
Προχπολογιςμοφ μελζτθσ 4.495,00€  (με Φ.Π.Α.) 
(θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν       /……/2020). 
 
«Να μθν ανοιχτεί από τθν ταχυδρομικι υπθρεςία ι τθ γραμματεία». 
 
Να αναγράφονται ςτον φάκελο τα πλιρθ ςτοιχεία του αποςτολζα. (υποψιφιοσ ανάδοχοσ) 
 
Ο ενιαίοσ φάκελοσ πρζπει να περιζχει εισ ΔΙΠΛΟΤΝ: 

1. Πιςτοποιθτικό του οικείου επαγγελματικοφ μθτρϊου του τόπου όπου αςκοφν το επάγγελμά τουσ ι άλλθσ 
αρμόδιασ αρχισ, ςφμφωνα με τα ιςχφοντα ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ τουσ, με το οποίο κα βεβαιϊνεται θ εγγραφι 
τουσ ςτα μθτρϊα του και το ειδικό επάγγελμά τουσ (εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ δικτφων 
θλεκτροφωτιςμοφ). Σο Πιςτοποιθτικό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν διενζργεια τθσ 
απευκείασ ανάκεςθσ., που τθρείται ςτο κράτοσ – μζλοσ εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ φορζα, με το οποίο 
πιςτοποιείται θ εγγραφι του ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του. 

2. Τπεφκυνθ Διλωςθ Ν.1599/1986, ότι ο ςυμμετζχων/οικονομικόσ φορζασ: 
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Ζλαβε γνϊςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ τθσ εν λόγω υπθρεςίασ, ςφμφωνα με τα 
επιςυναπτόμενα ζγγραφα τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του Διμου Κεντρικισ Κζρκυρασ & Διαποντίων Νιςων και τα αποδζχεται 
πλιρωσ και ανεπιφφλακτα.  
 

3. Τπεφκυνθ Διλωςθ Ν.1599/1986 ότι δεν ιςχφουν οι λόγοι αποκλειςμοφ των άρκρων 73 και 74 του Ν. 4412/16  
α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), αφορά τουσ 
διαχειριςτζσ,  
β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα φμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου.  

4. Πιςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ  
5. Πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ  

 
6. Οικονομικι Προςφορά ςφμφωνα με  το υπόδειγμα τθσ Τπθρεςίασ ςε ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο ο οποίοσ 

κα είναι εντόσ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν. 
7. Αποδεικτικά μζςα : 

ε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων ηθτοφνται τα αποδεικτικά ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ με χρόνο ζκδοςθσ ζωσ 
τριάντα θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ 
 
Σα πιςτοποιθτικά ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
: ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ Προςφζροντεσ  για τρεισ (3) μινεσ από τθν υποβολι τουσ.  
Προςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του παραπάνω αναφερομζνου απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
Θ ιςχφσ των προςφορϊν είναι δυνατό να παρατακεί, εφ’ όςον ηθτθκεί , κατ’ ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με το 
παραπάνω οριηόμενο. 
Αν προκφψει ανάγκθ παράταςθσ τθσ ιςχφοσ των προςφορϊν, θ Διευκφνουςα Τπθρεςία  κα  απευκφνει ςχετικό αίτθμα προσ 
τουσ Προςφζροντεσ, τουλάχιςτον  πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ. Οι Προςφζροντεσ 
οφείλουν να απαντιςουν μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ αν αποδζχονται τθν αιτοφμενθ παράταςθ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 9
ο
: ΠΑΡΑΔΟΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 
Προκεςμία παράδοςθσ 
Θ διάρκεια παροχισ των υπθρεςιϊν του Αναδόχου ορίηεται ςε δϊδεκα (12) μινεσ, αρχίηει δε από τθν θμζρα υπογραφισ τθσ 
ςφμβαςθσ. 
 
Παραλαβι 
Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, κα πραγματοποιθκεί από τθν αρμόδια Επιτροπι Παραλαβισ του Διμου, μετά 
από ποςοτικό και ποιοτικό ζλεγχο, με τθν ζκδοςθ ςχετικοφ πρωτοκόλλου παραλαβισ. 
 
Θ Δ/νςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν κα ορίςει επιβλζποντα ο οποίοσ κα επιβλζπει  τθν καλι εκτζλεςθ των παραπάνω εργαςιϊν ςε 
ςυνεργαςία με τθν επιτροπι παραλαβισ. 
 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται όπωσ προςκομίςει αναλυτικό πίνακα με τισ παρεχόμενεσ  υπθρεςίεσ . 
 
 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
: ΕΓΓΤΗΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ & ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ  

Δεν απαιτοφνται ςφμφωνα με το άρκρο 72 του Ν 4412/2016. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
: ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

1. Ο Ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν ορκι και καλι παροχι των υπθρεςιϊν. Οι ςυνκικεσ αςφαλείασ κα προβλζπονται ςε 
υπζρτατο βακμό από τον ανάδοχο. 

2. Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ για τθν παράδοςθ Μθνιαίασ αναφοράσ πεπραγμζνων, θ οποία κα κεωρείτε από τον 

Αντιδιμαρχο Μακρακίου, για τθν ορκότθτα των αναφερομζνων και κα βεβαιϊνει ο επιβλζπων τθν καλι παροχι 

υπθρεςιϊν και τθν τιρθςθ όλων των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων από τον Ανάδοχο. 



 

 7 

3. Ο Ανάδοχοσ κα ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για επιςτροφι των υλικϊν που δεν χρθςιμοποιικθκαν τελικά ι των 

παλαιϊν υλικϊν που αποκαταςτάκθκαν. Ο Ανάδοχοσ κα ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν ςυγκζντρωςθ των 

καμζνων λαμπτιρων και ςε καμία περίπτωςθ τθν ςκόρπιςθ αυτϊν λόγω μόλυνςθσ περιβάλλοντοσ, όπου κακοριςτεί από 

τθν επίβλεψθ. 

4. Ο Ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ ςε ςχζςθ με 

το προςωπικό και με οποιαδιποτε εργαςία εκτελείται ςε ςχζςθ με τθν φμβαςθ. ε περίπτωςθ οποιαςδιποτε 

παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ.  

5. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να εγγυάται για τθ διάκεςθ του αναφερομζνου ςτθν Προςφορά του, προςωπικοφ, κακϊσ επίςθσ 

και ςυνεργατϊν, που κα διακζτουν τθν απαιτοφμενθ εμπειρία, τεχνογνωςία και ικανότθτα, ϊςτε να ανταποκρικοφν 

πλιρωσ ςτισ απαιτιςεισ τθσ φμβαςθσ, υπόςχεται δε και βεβαιϊνει ότι κα επιδεικνφουν πνεφμα ςυνεργαςίασ κατά τισ 

επαφζσ τουσ με τθν αρμόδια υπθρεςία. 

6. Οι εργαςίεσ κα γίνονται ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ τθσ ΔΕΘ κακϊσ και τουσ κανόνεσ και τισ επιταγζσ τθσ 

τζχνθσ , τθσ αςφάλειασ από ατυχιματα και τθσ επιςτιμθσ. 

7. Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ εντόσ πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν από τθν λιψθ εντολισ από τον Διμο να εκτελζςει 

τθν εργαςία. 

8. Κατά τθν διάρκεια των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ και επιςκευισ ο ανάδοχοσ κα λαμβάνει υπόψθ τθν ςιμανςθ που πικανόν 

να υπάρχει ςτισ κολϊνεσ από τθν ΔΕΔΔΘΕ (πχ. για ςιψθ τθσ κολϊνασ, ςτατικότθτα κλπ), ενϊ πριν από κάκε εργαςία ςτο 

δίκτυο θλεκτροφωτιςμοφ κα πρζπει απαραιτιτωσ να ειδοποιείται θ ΔΕΔΔΗΕ και το ςυνεργείο θλεκτροφωτιςμοφ του 

Διμου. 

9. Οι εργαςίεσ κα εκτελοφνται παρουςία του επιβλζποντοσ ι του Αντιδθμάρχου Μακρακίου και κα καταχωροφνται 

αναλυτικά ςε πίνακα εργαςιϊν που κα κεωρείται από τον Αντιδιμαρχο Μακρακίου ι τον επιβλζποντα. 

 

ΑΡΘΡΟ 12
ο
: ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΗΜΟΤ  

1. Ο Διμοσ είναι υποχρεωμζνοσ για τθν παροχι των αναλϊςιμων θλεκτρολογικϊν υλικϊν, τα οποία απαιτοφνται για 
τθν υλοποίθςθ τθσ ανατικζμενθσ εργαςίασ. 

2. Ο Διμοσ απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ από τυχόν ατφχθμα ι από κάκε άλλθ αιτία κατά τθν 
παροχι των υπθρεςιϊν. Ο Διμοσ δεν ζχει υποχρζωςθ καταβολισ αποηθμίωςθσ για υπερωριακι απαςχόλθςθ ι 
οποιαδιποτε άλλθ αμοιβι ςτον Ανάδοχο. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 13
ο
: ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ – ΕΚΠΣΩΗ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ   

ε περίπτωςθ μθ εμπρόκεςμου εκτελζςεωσ τθσ παραπάνω εργαςίασ, εξαιρουμζνθσ τθσ αποδεδειγμζνωσ περιπτϊςεωσ 
ανωτζρασ βίασ, ο Ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικι ριτρα ίςθ προσ δφο επί τθσ εκατό (2%) για τθν πρϊτθ εβδομάδα και 
τζςςερα επί τοισ εκατό (4%) για τθν δεφτερθ εβδομάδα επί τθσ αξίασ τθσ κακυςτεροφμενθσ προσ παράδοςθ εργαςίασ.  
Μετά τθν κακυςτζρθςθ των δυο αυτϊν εβδομάδων ο Διμοσ δικαιοφται να ακυρϊςει τθ ςφμβαςθ εργαςίασ, να επιβάλει 
ποινικζσ ριτρεσ και τθν ζκπτωςθ του αναδόχου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ. 
θμαντικότατθ παράβαςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ μθ τιρθςθ των εργαςιϊν όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτθν τεχνικι 
περιγραφι και αποτυπϊνονται ςτθν υπογραφείςα φμβαςθ. Θ μθ τιρθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ υποχρζωςθσ του Αναδόχου 
κεωρείται ουςιϊδθσ πλθμμζλεια που πρζπει άμεςα να αρκεί ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ. Θ ςυςτθματικι, υπαίτιοσ 
εκ μζρουσ του, μθ τιρθςθ τθσ υποχρζωςθσ του αυτισ είναι λόγοσ ζκπτωςθσ αυτοφ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ νομοκετικζσ 
διατάξεισ. 
Ο Ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να γνωςτοποιεί με ζγγραφο του ςτον Διμο, αμζςωσ, κάκε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, που 
είναι δυνατόν να επθρεάςει αυτι τθν ςφμβαςθ. Θ απόδειξθ τθσ ανωτζρασ βίασ βαρφνει εξ ολοκλιρου τον Ανάδοχο. 
Ωσ ανωτζρα βία κεωρείται κάκε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονόσ, που είναι αδφνατο να προβλεφκεί, ζςτω και εάν για τθν 
πρόβλεψθ και αποτροπι τθσ επζλευςθσ του καταβλικθκε υπερβολικι επιμζλεια και επιδείχκθκε θ ανάλογθ ςφνεςθ. 
Ενδεικτικά γεγονότα ανωτζρασ βίασ είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυςικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται ςε φυςικό 
γεγονόσ ι ςε περιςτάςεισ για τισ οποίεσ ο Ανάδοχοσ ι ο Διμοσ είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαςτικι απεργία προςωπικοφ, 
πόλεμοσ, κ.α. 
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ΑΡΘΡΟ 14
ο
:  ΠΛΗΡΩΜΗ-ΦΟΡΟΙ – ΣΕΛΗ - ΚΡΑΣΗΕΙ 

Θ πλθρωμι του προμθκευτι κα γίνεται με τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ, αφοφ προθγουμζνωσ 
προςκομιςκοφν από τον προμθκευτι τα απαραίτθτα τιμολόγια που κα ςυνοδεφονται από τα αντίςτοιχα δελτία αποςτολισ  
& όλα τα απαραίτθτα νόμιμα δικαιολογθτικά. 
Ο ανάδοχοσ προμθκευτισ βαρφνεται με όλουσ τουσ νόμιμουσ φόρουσ, τζλθ & κρατιςεισ που ιςχφουν κατά τθν θμζρα 
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ  
 
 

ΑΡΘΡΟ 15
ο
:  ΣΕΛΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

Θ  φμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο. 
ε περίπτωςθ διαφορϊν που ενδεχομζνωσ προκφψουν ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι τθν εφαρμογι τθσ 
φμβαςθσ ι εξ' αφορμισ τθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι και ο Ανάδοχοσ καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για τθ φιλικι επίλυςι 
τουσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν.  Για κάκε διαφορά που δεν είναι 
δυνατό να επιλυκεί ςφμφωνα με τα παραπάνω οριηόμενα, αρμόδια κα είναι τα δικαςτιρια που εδρεφουν ςτθν Κζρκυρα. 
 
 

 
 

ΤΝΣΑΧΘΘΚΕ 
Κζρκυρα, …../………/2020 

 
Θ  υντάξαςα 

 
ακουφάκθ Ιωάννα 

Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ ΠΕ5 

 
ΕΛΕΓΧΘΘΚΕ 

Κζρκυρα, .../..   /2020 
Ο  Προϊςτάμενοσ  

Μελετϊν και Επιβλζψεων 
 

Μπατςοφλθσ Θωμάσ 
Πολιτικόσ Μθχανικόσ ΠΕ3 

ΘΕΩΡΘΘΘΚΕ 
Κζρκυρα, ……/ ..  /2020 

 
Θ  Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνθ 

Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν 
 

Καλογιάννθ Μαρία 
Αρχιτζκτων Μθχανικόσ ΠΕ4 
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ΔΗΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ 
& ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

ΕΡΓΑΙΕ ΑNTIΚΑΣΑΣΑΗ ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ ΚΑΙ 
ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ Δ.Ε. 
ΜΑΘΡΑΚΙΟΤ  
 

ΦΟΡΕΑ:      ΔΗΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ 
                        ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 4.495,00 € (με ΦΠΑ 24%)    
ΧΡΗΗ:        /2020 

 
 
 

ΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΘΘ 

ΠΟΟΣΘΣΑ ΣΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΠΟΟ 

      

1 Αντικατάςταςθ λαμπτιρων (με χριςθ 
ςκάλασ) 

Σεμάχιο 145   

2 Αντικατάςταςθ λαμπτιρων με παράλλθλθ 
επιςκευι φωτιςτικϊν διατάξεων (με χριςθ 
ςκάλασ) 

Σεμάχιο 250   

3 Αντικατάςταςθ φωτιςτικϊν ςωμάτων ιςτϊν 
φωτιςμοφ 

Σεμάχιο 20   

4 Αντικατάςταςθ καλωδίων τροφοδοςίασ Μζτρα 150   

5 υντιρθςθ (12μθνθσ διάρκειασ) 
θλεκτρογεννιτριασ 65 KVA 

Σεμάχιο 1   

 
 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟ ΦΠΑ:                                                                                                                                         € 

Φ.Π.Α. (24%) :                                                                                                                                                                      € 

ΤΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. :                                                                                                                                                         € 

 
 

Ο Προςφζρων 
 
 

Κζρκυρα ………………… 
 

ΤΝΣΑΧΘΘΚΕ 
Κζρκυρα, …../………/2020 

 
Θ  υντάξαςα 

 
ακουφάκθ Ιωάννα 

Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ ΠΕ5 

 
ΕΛΕΓΧΘΘΚΕ 

Κζρκυρα, .../..   /2020 
Ο  Προϊςτάμενοσ  

Μελετϊν και Επιβλζψεων 
 

Μπατςοφλθσ Θωμάσ 
Πολιτικόσ Μθχανικόσ ΠΕ3 

ΘΕΩΡΘΘΘΚΕ 
Κζρκυρα, ……/ ..  /2020 

 
Θ  Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνθ 

Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν 
 

Καλογιάννθ Μαρία 
Αρχιτζκτων Μθχανικόσ ΠΕ4 

 
 
 
 
 
 
 



 

 10 

 

 
 
 

ΔΗΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ 
& ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

ΕΡΓΑΙΕ ΑNTIΚΑΣΑΣΑΗ ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ ΚΑΙ 
ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ Δ.Ε. 
ΜΑΘΡΑΚΙΟΤ  
 

ΦΟΡΕΑ:      ΔΗΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ 
                        ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 4.495,00 € (με ΦΠΑ 24%)    
ΧΡΗΗ:        /2020 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΘΘ 

ΠΟΟΣΘΣΑ ΣΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΠΟΟ 

      

1 Αντικατάςταςθ λαμπτιρων (με χριςθ 
ςκάλασ) 

Σεμάχιο 145   

2 Αντικατάςταςθ λαμπτιρων με παράλλθλθ 
επιςκευι φωτιςτικϊν διατάξεων (με χριςθ 
ςκάλασ) 

Σεμάχιο 250   

3 Αντικατάςταςθ φωτιςτικϊν ςωμάτων ιςτϊν 
φωτιςμοφ 

Σεμάχιο 20   

4 Αντικατάςταςθ καλωδίων τροφοδοςίασ Μζτρα 150   

5 υντιρθςθ (12μθνθσ διάρκειασ) 
θλεκτρογεννιτριασ 65 KVA 

Σεμάχιο 1   

 
 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟ ΦΠΑ:                                                                                                                                         € 

Φ.Π.Α. (24%) :                                                                                                                                                                      € 

ΤΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. :                                                                                                                                                         € 

 
 

Ο Προςφζρων 
 
 

Κζρκυρα ………………… 
 
 
 
 


