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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ:  Προμήθεια προβολέων LED για σάλα 

κλειστού γυμναστηρίου.  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Υπουργείο Εσωτερικών 

Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ  
  

 

  

K.A. : 61.7135.06 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 15.000,00 € (περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 

24%)  
NUTS: 3-EL623 

 

CPV: 31518600-6 

 

ΜΕΛΕΤΗ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ LED ΓΙΑ ΣΑΛΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ  
 

(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ  32/22 
 

 

 

ΛΗΞΟΥΡΙ 

ΙΟΥΝΙΟΣ  2022 
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Αριθμός μελέτης  32/2022 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

ΤΙΤΛΟΣ : 
Προμήθεια προβολέων LED για σάλα 

κλειστού γυμναστηρίου 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 

 

K.A. : 61.7135.06 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 15.000,00 € (περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 

24%)  
NUTS: 3-EL623 

 

CPV: 31518600-6 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
1.1 Εισαγωγή 

  Στο κλειστό γυμναστήριο Ληξουρίου που αποτελεί τον μοναδικό κλειστό αθλητικό χώρο του 
Δήμου , έχει έδρα το αθλητικό σωματείο ΝΕΟΛ το οποίο αγωνίζεται στη Β’ Εθνική κατηγορία 
μπάσκετ και διαθέτει εκτός της αντρική ομάδα και τμήματα υποδομής , με συνολικό αριθμό 
αθλουμένων πάνω από 120 άτομα. 
Ταυτόχρονα άλλοι αθλητικοί σύλλογοι , σχολεία και απλοί πολίτες χρησιμοποιούν το κλειστό 
γυμναστήριο γεγονός που αυξάνει κατά πολύ την κατανάλωση ρεύματος ενώ εξαιτίας της 
τηλεοπτικής κάλυψης των αγώνων Β’ Εθνικής υπάρχουν παρατηρήσεις  από την χαμηλή απόδοση 
των υπαρχόντων προβολέων που δημιουργούν προβλήματα στη λήψη.   

Με την μελέτη προβλέπεται η προμήθεια και μεταφορά προβολέων LED εσωτερικού χώρου μαζί 

με τα απαραίτητα καλώδια και υλικά τοποθέτησης για τον φωτισμό της σάλας του κλειστού 

γυμναστηρίου του Δήμου Ληξουρίου σε αντικατάσταση των παλαιάς τεχνολογίας , χαμηλής 

απόδοσης και ενεργοβόρων προβολέων που υπάρχουν από την εποχή που κατασκευάστηκε το 

κλειστό γυμναστήριο το έτος 1999. 

Η προμήθεια περιλαμβάνει συνολικά 26 τεμάχια προβολέων LED εσωτερικού χώρου και 

συγκεκριμένα : 

 4 τεμάχια προβολέων εσωτερικού χώρου ισχύος - 210w 183.33lm/w 4000k-80cri 60 μοίρες 

4 τεμάχια προβολέων εσωτερικού χώρου ισχύος -420w 183.33lm/w 4000k-80cri 60 μοίρες 

14 τεμάχια προβολέων εσωτερικού χώρου ισχύος -192w 170.23lm/w 4000k-80cri 60 μοίρες 

4 τεμάχια προβολέων εσωτερικού χώρου ισχύος -160w 156.43lm/w 4000k-80cri 60 μοίρες. 

  Όλα τα φωτιστικά πρέπει να έχουν κλίση <25ο, όπως προτείνει η FIBA. 

Η μέση κάθετη φωτεινότητα της κάμερας να είναι τουλάχιστον 1040lx > 1000lx του προτύπου. 

Η ομοιομορφία Uo (Emin/Em)να είναι τουλάχιστον  0.73 > 0.60 

Η πολυμορφία Ud (Emin/Emax) να είναι τουλάχιστον 0.60 > 0.50 

Η μέση οριζόντια φωτεινότητα στο δάπεδο του αγωνιστικού χώρου να είναι τουλάχιστον 1220 lx 

και να καλύπτει την προδιαγραφή 0.5 - 2 Εcam 

Η ομοιομορφία Uo (Emin/Em) να είναι τουλάχιστον 0.77 > 0.70 

Η πολυμορφία Ud (Emin/Emax) να είναι τουλάχιστον 0.61 > 0.60 

Ο μέγιστος δείκτης θάμβωσης GR να  είναι τουλάχιστον 32.7 <40 

Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα είναι επώνυμα, άριστης ποιότητας από αυτά που κυκλοφορούν 

στο εμπόριο και θα πληρούν τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές.  

Αν τα υλικά αποδειχθούν από τον έλεγχο ακατάλληλα η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να τα 

απορρίψει ή να επιβάλλει περικοπή λόγω υποβαθμισμένης ποιότητας, κατά την εκτίμηση της 

επιβλέπουσας υπηρεσίας. 
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Το  ποσό της εν λόγω δαπάνης  ανέρχεται σε  €  15.000,00     ( δεκαπέντε  χιλιάδες) 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α  24% και  θα καλυφτεί από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του 

Υπουργείου Εσωτερικών και θα βαρύνει   τον κάτωθι Κ.Α. Εξόδων :  

Από τον ΚΑΔ : 61.7135.06  για τις ανάγκες της παρούσας προμήθειας απαιτείται διάθεση 

πίστωσης ύψους 15.000,00 € ευρώ. 

Οποιαδήποτε προσφορά οικονομικού φορέα πρέπει να γίνει στο σύνολο των ειδών και των 

προβλεπομένων ποσοτήτων.  

Η προμήθεια θα εκτελεστεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 

του Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 50 του ν. 4782/21, και με κριτήριο 

κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, με πρόσκληση 

υποψήφιου αναδόχου για την κατάθεση προσφοράς.  

2.ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Η ανάθεση και εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με: 

 

• Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

• Το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄36/9.3.2021) « Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου των δημόσιων συμβάσεων» 

• Ν. 4270/2014: «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό» (ΦΕΚ 143 α’ 2014) 

• Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/30-6-2006) 

• Το  Ν. 3852/2010/ ΦΕΚ Α’ 87 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

Η προμήθεια θα εκτελεστεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

όπως έχει τροποποιηθεί –αντικατασταθεί και ισχύει από τις διατάξεις του Ν. 4782/21  

3.Χρονοδιάγραμμα 

• Η προμήθεια θα εκτελεστεί σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερολογιακών  ημερών από την 

ημερομηνία ανάθεσής τους. 

4.Τεχνικές Προδιαγραφές  

Περιγραφή Τεχνικά χαρακτηριστικά 

4 Προβολείς led 

εσωτερικού χώρου 

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ Ισχύος  210w 183.33lm/w 

4000k-80cri 60 μοίρες 

Όλα τα φωτιστικά να έχουν κλίση <25ο, 

όπως προτείνει η FIBA. 

Η μέση κάθετη φωτεινότητα της κάμερας να 

είναι τουλάχιστον  1040lx > 1000lx του 

προτύπου. 

Η ομοιομορφία Uo (Emin/Em) να είναι 0.73 

> 0.60 

Η πολυμορφία Ud (Emin/Emax) να είναι 

0.60 > 0.50 

 

Η μέση οριζόντια φωτεινότητα στο δάπεδο 

του αγωνιστικού χώρου είναι τουλάχιστον 

1220 lx και καλύπτει την προδιαγραφή 0.5 - 

2 Εcam 
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Η ομοιομορφία Uo (Emin/Em) να είναι 

τουλάχιστον 0.77 > 0.70 

Η πολυμορφία Ud (Emin/Emax) να είναι  

τουλάχιστον 0.61 > 0.60 

Ο μέγιστος δείκτης θάμβωσης GR να είναι 

τουλάχιστον 32.7 <40 

 

4 Προβολείς led 

εσωτερικού χώρου 

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ Ισχύος 420w 183.33lm/w 

4000k-80cri 60 μοίρες 

Όλα τα φωτιστικά να έχουν κλίση <25ο, 

όπως προτείνει η FIBA. 

Η μέση κάθετη φωτεινότητα της κάμερας να 

είναι τουλάχιστον 1040lx > 1000lx του 

προτύπου. 

Η ομοιομορφία Uo (Emin/Em) να είναι 

τουλάχιστον 0.73 > 0.60 

Η πολυμορφία Ud (Emin/Emax)να  είναι 

τουλάχιστον 0.60 > 0.50 

 

Η μέση οριζόντια φωτεινότητα στο δάπεδο 

του αγωνιστικού χώρου να είναι 1220 lx και 

να καλύπτει την προδιαγραφή 0.5 - 2 Εcam 

Η ομοιομορφία Uo (Emin/Em) να είναι 

τουλάχιστον 0.77 > 0.70 

Η πολυμορφία Ud (Emin/Emax) να είναι  

τουλάχιστον 0.61 > 0.60 

Ο μέγιστος δείκτης θάμβωσης  GR να είναι  

τουλάχιστον32.7 <40 

 

14 Προβολείς led 

εσωτερικού χώρου 

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ Ισχύος 192w 170.23lm/w 4000k-80cri 

60 μοίρες 

Όλα τα φωτιστικά να έχουν κλίση <25ο, 

όπως προτείνει η FIBA. 

Η μέση κάθετη φωτεινότητα της κάμερας να 

είναι τουλάχιστον 1040lx > 1000lx του 

προτύπου. 

Η ομοιομορφία Uo (Emin/Em) να είναι 

τουλάχιστον 0.73 > 0.60 

Η πολυμορφία Ud (Emin/Emax)να είναι 

τουλάχιστον 0.60 > 0.50 

 

Η μέση οριζόντια φωτεινότητα στο δάπεδο 

του αγωνιστικού χώρου να είναι 

τουλάχιστον 1220 lx και να  καλύπτει την 

προδιαγραφή 0.5 - 2 Εcam 

Η ομοιομορφία Uo (Emin/Em)να είναι 

τουλάχιστον 0.77 > 0.70 
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Η πολυμορφία Ud (Emin/Emax) να είναι 

τουλάχιστον 0.61 > 0.60 

Ο μέγιστος δείκτης θάμβωσης GR να είναι 

τουλάχιστον 32.7 <40 

 

4 Προβολείς led 

εσωτερικού χώρου 

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ Ισχύος 160w 156.43lm/w 4000k-80cri 

60 μοίρες 

Όλα τα φωτιστικά να έχουν κλίση <25ο, 

όπως προτείνει η FIBA. 

Η μέση κάθετη φωτεινότητα της κάμερας να  

είναι τουλάχιστον 1040lx > 1000lx του 

προτύπου. 

Η ομοιομορφία Uo (Emin/Em) να είναι 

τουλάχιστον 0.73 > 0.60 

Η πολυμορφία Ud (Emin/Emax)να είναι 

τουλάχιστον 0.60 > 0.50 

 

Η μέση οριζόντια φωτεινότητα στο δάπεδο 

του αγωνιστικού χώρου να είναι 

τουλάχιστον 1220 lx και καλύπτει την 

προδιαγραφή 0.5 - 2 Εcam 

Η ομοιομορφία Uo (Emin/Em) να είναι 

τουλάχιστον 0.77 > 0.70 

Η πολυμορφία Ud (Emin/Emax)να  είναι 

τουλάχιστον 0.61 > 0.60 

Ο μέγιστος δείκτης θάμβωσης GR να είναι 

τουλάχιστον 32.7 <40 

 

ΛΗΞΟΥΡΙ ΙΟΥΝΙΟΣ 2022  
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

  Ο  Προϊστάμενος  του 
Τμήματος Τεχνικών ,Η/Μ 

Έργων Συγκοινωνιών 
Κτηματολογίου και 

Πολιτικής Προστασίας  
 
 
 

Ευάγγελος 
Αλεξανδρόπουλος  

Μηχανολόγος 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός  

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάμενος της 

Διεύθυνσης  
Τεχνικών Υπηρεσιών 

 
 
 

Καλογερόπουλος Θεόδωρος  
Πολιτικός Μηχανικός 
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Αριθμός Μελέτης   32/2022 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

ΤΙΤΛΟΣ : Προμήθεια προβολέων LED για σάλα 

κλειστού γυμναστηρίου 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 

 

K.A. : 61.7135.06 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 15.000,00 € (περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 

24%)  
NUTS: 3-EL623 

 

CPV: 31518600-6 

2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

Α/Α ΕΙΔΗ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ€ 

ΣΥΝΟΛΟ € 

1 
    ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ Ισχύος - 210w 

183.33lm/w 4000k-80cri 60 μοίρες 
ΤΜΧ 4 490 1.960,00 

2 
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ Ισχύος 420w 
183.33lm/w 4000k-80cri 60 μοίρες 

 
ΤΜΧ 4 515 2.060,00 

3 
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ Ισχύος -192w 
170.23lm/w 4000k-80cri 60 μοίρες  

ΤΜΧ 14 454 6.356,00 

4 
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ Ισχύος -160w 
156.43lm/w 4000k-80cri 60 μοίρες  

ΤΜΧ 4 430 1.720,00 

ΣΥΝΟΛΟ    : 12.096,00 
Φ.Π.Α 24% : 2.903,04 

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ : 14.999,04 
ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 15.000,00 

ΛΗΞΟΥΡΙ ΙΟΥΝΙΟΣ 2022 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
  Ο  Προϊστάμενος  του Τμήματος 

Τεχνικών ,Η/Μ Έργων 
Συγκοινωνιών Κτηματολογίου και 

Πολιτικής Προστασίας  
Ευάγγελος Αλεξανδρόπουλος  
Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος 

Μηχανικός  

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης  

Τεχνικών Υπηρεσιών 
Καλογερόπουλος Θεόδωρος  

Πολιτικός Μηχανικός 
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Αριθμός μελέτης   32/2022  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

ΤΙΤΛΟΣ : 
Προμήθεια Προβολέων led για σάλα 

του κλειστού γυμναστηρίου 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 

 

K.A. : 61.7135.06 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 15.000,00 € (περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 

24%)  
NUTS: 3-EL623 

 

CPV: 31518600-6 

   
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο : 
Αντικείμενο συγγραφής 
Το παρόν τεύχος της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) αφορά στους γενικούς συμβατικούς όρους, 
βάσει των οποίων θα πρέπει να εκτελεστεί η προμήθεια, σε συνδυασμό με τους όρους των λοιπών 
συμβατικών τευχών και την ισχύουσα νομοθεσία. 
Άρθρο 2ο : 
Ισχύουσες διατάξεις 
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από: 
1. Το Ν. 4412/2016 ( ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει 
2.Το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄36/9.3.2021) « Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 
πλαισίου των δημόσιων συμβάσεων» 
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
4. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει 
5. Τις διατάξεις του Ν. 4013/11: «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
6. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014, άρθρο 1 παρ. 2 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 
161) και λοιπές ρυθμίσεις» 
7. Το Π.Δ. 113/2010 και την εγκύκλιο 30/19664/20-4-2011 περί εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ. 113/10 
στους Δήμους και τα δημοτικά ΝΠΔΔ 
8. Το Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112Α/13-7-2010: Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις 
9. Το ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
i) Η Σύμβαση 
ii) Η Οικονομική Προσφορά του οικονομικού φορέα 
ιιι) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 
iii) Η Συγγραφή των Υποχρεώσεων 
iv) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 
ΑΡΘΡΟ 4ο: ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των €  15.000,00      ( δεκαπέντε  χιλιάδες       )  
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.  



9 
 

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει απευθείας με απόφαση του Δημάρχου σύμφωνα με το άρθρο 118 του 
Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από το άρθρο 50 του ν. 4782/21 με την αποστολή 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφερόντος σε τουλάχιστον έναν οικονομικό φορέα, με κριτήριο ανάθεσης την 
χαμηλότερη τιμή.  

Για την υποβολή προσφοράς ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται σε κατάθεση εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής ή εγγύηση καλής εκτέλεσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 21 του ν. 4782/21. 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρ.73 και του άρ.74  όπως 
τροποποιήθηκαν και αντικαταστάθηκαν από τα άρθρο 22 και 23 του ν 4782/21 οι οικονομικοί φορείς να 
προσκομίζουν δικαιολογητικά, όπως απόσπασμα του ποινικού μητρώου, πιστοποιητικά φορολογικής και 
ασφαλιστικής ενημερότητας, πιστοποιητικό οικείου επαγγελματικού επιμελητηρίου  . 

ΆΡΘΡΟ 5ο:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει την παρούσα προμήθεια, θα 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της 
προσφοράς του προμηθευτή για τα προς προμήθεια είδη θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η 
σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση και της τελευταίας παράδοσης 
των προς προμήθεια ειδών σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. 

Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη 
στους όρους της σύμβασης. Ο υποψήφιος προμηθευτής μπορεί για την κατάθεση της οικονομικής του 
προσφοράς, να χρησιμοποιήσει το έντυπο της προϋπολογισμού προσφοράς της παρούσας μελέτης. 

Η Οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από 
Υπεύθυνη Δήλωση του Αναδόχου ότι έλαβε γνώση των όρων της Τεχνικής Έκθεσης και συμφωνεί με αυτούς.   
ΑΡΘΡΟ 6ο: ΣΥΜΒΑΣΗ 
Ο Ανάδοχος, μετά την έγκριση του αποτελέσματος σύμφωνα με το νόμο, υποχρεούται να προσέλθει στην 
έδρα του Δήμου εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης, για να υπογράψει τη 
σχετική σύμβαση που απαιτείται.  

     Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 30 ( τριάντα  ) ημερολογιακές ημέρες    με ημερομηνία έναρξης την 
ημερομηνία υπογραφής της. 

Η τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της εργασίας και για 
κανένα λόγο δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε αναθεώρηση. 

Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους βάσει των ισχυόντων νόμων φόρους, τέλη, κρατήσεις που 
ισχύουν κατά την ημέρα της ανάθεσης πλην του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο. 

Επιπλέον ο ανάδοχος υπόκειται σε Εισφορά 0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
(επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.) 

Πριν την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούνται στην κατάθεση φορολογικής και ασφαλιστικής 
ενημερότητας και αποσπάσματος ποινικού μητρώου και πιστοποιητικό οικείου επαγγελματικού 
επιμελητηρίου.  

Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα εξής: 

• Tις διατάξεις εκτέλεσης της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης. 

• Τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων που διενέργησαν τις διαδικασίες 

• Το CPV της προμήθειας και τον Κωδικό NUTSIII 

• Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. 

• Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους.  

• Tις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες και διατυπώσεις. 

• Τα προβλεπόμενα της παρ. 1. Του άρθρου 130 του Ν. 4412/2016   

• Tα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα.  
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• Tην συμφωνηθείσα τιμή.  

• Tον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών.  

• Tις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα των ειδών για τις οποίες ο μειοδότης κρίθηκε ότι πληροί τις 
προϋποθέσεις 

• Tις προβλεπόμενες εγγυήσεις.  

• Tον τρόπο παραλαβής.  

• Tον τρόπο πληρωμής.  

• Tις προβλεπόμενες ρήτρες και κυρώσεις. 

• Κάθε άλλη διατύπωση που αποτελεί όρο εκτέλεσης της σύμβασης και εμπεριέχεται στην παρούσα 
Συγγραφή Υποχρεώσεων.  

      Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνον εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 
4412/2016 και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου (άρθρο 201). Σε κάθε περίπτωση, λόγοι 
ανωτέρας βίας που ανάγονται σε έκτακτα φαινόμενα που δεν μπορούν να προβλεφθούν από την 
αναθέτουσα αρχή ή/και τον ανάδοχο (όπως π.χ. έντονα καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, κλπ) 
μπορούν να αποτελέσουν αιτία τροποποίησης της σύμβασης ως προς το χρόνο εκτέλεσής της και εφόσον 
τα έκτακτα αυτά φαινόμενα στερούν από τον ανάδοχο την ικανότητα εκτέλεσης της σύμβασης. Οι 
προθεσμίες που συντρέχουν στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ορίζονται στο άρθρο 204. 

ΑΡΘΡΟ 7ο -.ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ από τη διαδικασία σύμβασης  
(άρθρα 129 -133 του Ν. 4412/2016) 

1.Κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται:  

α) οι διατάξεις του Ν. 4412/2016  όπως έχει τροποποιηθεί- αντικατασταθεί και ισχύει,  

β) οι όροι της σύμβασης και  

γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

2.Σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4412/2016 αλλά και το άρθρο 18 κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο 
ανάδοχος επιβάλλεται δεσμευτικά να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. Η υποχρέωση 
αυτή ρητώς επισημαίνεται τόσο στην παρούσα Τεχνική Έκθεση καθώς ως όρος σύμφωνα με τα άρθρα 53  
και 130 του ίδιου Νόμου.  

3.Πέραν των ανωτέρω δεν προβλέπονται στην παρούσα Τεχνική Έκθεση πρόσθετοι όροι εκτέλεσης της 
σύμβασης υπό την έννοια του άρθρου 130. 

4. Λόγοι αποκλεισμού από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης αποτελούν όλες οι 
προβλέψεις του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 με τις εκάστοτε οριζόμενες επιφυλάξεις και επανορθώσεις. 

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
Εάν τα είδη δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές, ποιοτικά και ποσοτικά, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
συμμορφωθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις 
διατάξεις του  άρθρου 160 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 78 του ν. 
4782/21. 
ΑΡΘΡΟ 9ο: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Η παραλαβή  υλικών σήμανσης  , όπως προβλέπονται στην τεχνική έκθεση ,   θα γίνει  εντός 5 
ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του αναδόχου προς τον  αρμόδιο Αντιδήμαρχο ή τον Δ/ντή της 
Τεχνικής Υπηρεσίας και θα βεβαιώνεται  από τον Δ/ντη της Τεχνικής υπηρεσίας που προορίζονται τα υπό 
προμήθεια αγαθά 

Ο χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα ( 30 ) ημέρες  από την υπογραφή του συμφωνητικού 
της παρούσας προμήθειας. 
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Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν : 

α) Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα. 

Β) Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

Γ) Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως έχουν επιβληθεί τυχόν 
κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει όσα είδη βρεθούν ελαττωματικά κατά το στάδιο παραλαβής ή 
χρησιμοποίησής τους. 

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Εάν υπάρχει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της εργασίας, μπορεί να 
επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
Άρθρο 11ο: ΕΚΧΩΡΗΣΗ 
Ο προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη 
συναίνεση της αναθέτουσας αρχής.  
Άρθρο 12ο: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Οι διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της προμήθειας θα επιλυθούν με τις διατάξεις της 
ισχύουσας νομοθεσίας στα αρμόδια δικαστήρια για την επικράτεια της Κεφαλλονιάς. 

ΛΗΞΟΥΡΙ ΙΟΥΝΙΟΣ 2022 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
  Ο  Προϊστάμενος  του 

Τμήματος Τεχνικών ,Η/Μ 
Έργων Συγκοινωνιών 

Κτηματολογίου και 
Πολιτικής Προστασίας  

 
Ευάγγελος 

Αλεξανδρόπουλος  
Μηχανολόγος 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός  

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάμενος της 

Διεύθυνσης  
Τεχνικών Υπηρεσιών 

 
Καλογερόπουλος Θεόδωρος  

Πολιτικός Μηχανικός 
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Αριθμός Μελέτης   32/2022  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 

ΔΙΕ ΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

ΤΙΤΛΟΣ : 
Προμήθεια Προβολέων LED για σάλα 

κλειστού γυμναστηρίου 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 

 

K.A. : 61.7135.06 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 15.000,00 € (περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 

24%)  
NUTS: 3-EL623 

 

CPV: 31518600-6 
 

  

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΣ 

ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΗ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ € 
ΣΥΝΟΛΟ € 

1 
    ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ Ισχύος - 210w 

183.33lm/w 4000k-80cri 60 

μοίρες 

ΤΜΧ 4   

2 

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ Ισχύος -420w 

183.33lm/w 4000k-80cri 60 

μοίρες 
 

ΤΜΧ 4   

3 
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ Ισχύος -192w 

170.23lm/w 4000k-80cri 60 

μοίρες  

ΤΜΧ 14   

4 
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ Ισχύος -160w 

156.43lm/w 4000k-80cri 60 

μοίρες  

ΤΜΧ 4   

ΣΥΝΟΛΟ    :  

Φ.Π.Α 24% :  

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ :  

 

Ο Προσφέρων  

 

…………………………………… 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

ΛΗΞΟΥΡΙ 20/06/2022 

 

ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
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