
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό 18ο της συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα. 
Αριθ. Απόφ. 130/2022 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
Έγκριση διενέργειας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγοντος, έγκριση εγγράφων 
σύμβασης, καθορισμός όρων πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση και 
συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης για την 
«Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, λόγω κλοπής στα ανοικτά 
γήπεδα της Δ.Κ. Ν. Μαγνησίας και Δ.Κ. Καλοχωρίου καθώς και στην 
υπόγεια διάβαση επί της οδού Γοργοποτάμου στη Δ.Κ. Σίνδου του 
Δήμου Δέλτα», ενδεικτικού προϋπολογισμού 32.706,22 ευρώ. 

Στη Σίνδο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 10η του μηνός Μαΐου του έτους 2022, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄ π.μ., συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
ύστερα από την υπ’ αριθ. 8348/6-5-2022 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της, που εστάλη 
σε όλα τα μέλη με e-mail. Επίσης η πρόσκληση δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου 
(άρθρο 67 του Ν.3852/2010). Η συνεδρίαση έγινε κατά τις προβλέψεις του άρθρου 75 του 
Ν.3852/2010 και δια ζώσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021 (ΦΕΚ 
169Α΄/18-9-2021). 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα 
επτά (7), ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Γεωργιάδου Χρυσούλα 
2. Ελευθεριάδου Παρασκευή 
3. Δουζδαμπάνης Κωνσταντίνος 
4. Γλώσσης Γεώργιος 
5. Χαντές Αχιλλέας 
6. Διαμαντόπουλος Αλέξανδρος 
7. Σταματάκης Σπυρίδων 

1. Ναζλίδης Χρήστος 
2. Βαμβάκος Ευάγγελος 

 

Την τήρηση των πρακτικών έκανε ο υπάλληλος του Δήμου Σπανούδης Σταύρος. 
Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Γεωργιάδου Χρυσούλα, εισηγούμενη το 8o θέμα της 
ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη της επιτροπής τα εξής : 
Με την υπ’ αριθ. 8237/5-5-2022 εισήγηση το Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, 
Προμηθειών και Αποθήκης μας ενημερώνει : 
Σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Ν. 
4412/2016:  
«Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται 
για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω 
περιπτώσεις: …… 
γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης 
σε  γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των 
προθεσμιών που  προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με 
διαπραγμάτευση. 
Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας  
ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.» 
Σύμφωνα με το άρθρο 32Α του Ν.4412/2016: «1. Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρμογής της 
παρ. 1 του άρθρου 22, περί κανόνων που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες, του άρθρου 36, περί 
υποχρέωσης χρήσης και λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, της παρ. 1 του άρθρου 72, περί εγγυήσεων, 
και των παρ. 1 έως 4 του άρθρου 79, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, οι 
ακόλουθες περιπτώσεις του άρθρου 32, περί προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση: 
α) όπου η δυνατότητα ανάθεσης περιορίζεται σε έναν προκαθορισμένο συμμετέχοντα, 
σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 2, την παρ. 3, την περ. β’ της παρ. 4 και την παρ. 6, 
β) όπου η ανάθεση έχει επείγοντα χαρακτήρα σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 2, ή 
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γ) όπου η συναλλαγή αφορά σε προμήθεια αγαθών που είναι εισηγμένα και αγοράζονται σε 
χρηματιστήριο εμπορευμάτων σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 4.» 
Σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ.7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και 
εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61.» 
Σύμφωνα με τα από τις 18/04/2022 έγγραφα σύμβασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Δέλτα ο Δήμος Δέλτα απαιτείται να προβεί στην προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, 
με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης 
οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα όπως είναι η κλοπή  (άρθρο 32 του Ν. 4412/2016).  
Τα διαδοχικά περιστατικά κλοπών καταγράφηκαν ως κάτωθι: 
Α) στο ανοιχτό γήπεδο της Δ.Κ. Ν. Μαγνησίας του Δήμου Δέλτα, από άγνωστους δράστες τις 
νυχτερινές ώρες της 14-15/03/2022 , το οποίο δηλώθηκε στη ΓΕΝΙΚΗ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΑ από τον Αντιδήμαρχο  
Αθλητισμού και Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου κο Δουζδαμπάνη Κωνσταντίνο, στις 17/03/2022 
και βεβαιώνεται με το υπ΄ αριθ. Πρωτ. 1052/3/88-β΄ έγγραφο του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΔΕΛΤΑ   
Β) στο ανοιχτό γήπεδο της Δ.Κ. Καλοχωρίου του Δήμου Δέλτα, από άγνωστους δράστες τις 
ώρες από 08.30΄- 15.30΄ την 15/03/2022, το οποίο επίσης δηλώθηκε στη ΓΕΝΙΚΗ  
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΑ από τον 
Αντιδήμαρχο  Αθλητισμού και Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου κο Δουζδαμπάνη Κωνσταντίνο, 
στις 17/03/2022 και βεβαιώνεται με το υπ΄ αριθ. Πρωτ. 1052/3/87-β΄ έγγραφο του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΑ  
Γ) στην υπόγεια διάβαση επί της οδού Γοργοποτάμου στη Δ.Κ. Σίνδου του Δήμου Δέλτα, από 
άγνωστους δράστες κατά το χρονικό διάστημα από 05/04/2022 και 13.00 ώρα έως 06/04/2022 
και ώρα 08.00, το οποίο επίσης δηλώθηκε στη ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΔΕΛΤΑ από τον Αντιδήμαρχο  Τεχνικών Έργων και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου κο 
Γλώσση Γεώργιο, στις 06/04/2022 και βεβαιώνεται με το υπ΄ αριθ. Πρωτ. 1052/3/118-α΄ 
έγγραφο του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΑ 
Δ) επίσης στην ίδια υπόγεια διάβαση επί της οδού Γοργοποτάμου στη Δ.Κ. Σίνδου του Δήμου 
Δέλτα, από άγνωστους δράστες κατά το χρονικό διάστημα από 10/04/2022 και 22.00 ώρα έως 
11/04/2022 και ώρα 08.00, το οποίο επίσης δηλώθηκε στη ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΑ από τον Αντιδήμαρχο  Τεχνικών Έργων και Πολιτικής Προστασίας του 
Δήμου κο Γλώσση Γεώργιο, στις 18/04/2022 και βεβαιώνεται με το υπ΄ αριθ. Πρωτ. 1052/3/136-
α΄ έγγραφο του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΑ 
Επιβάλλεται για λόγους ασφάλειας η άμεση αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν, 
καθώς δυσχεραίνονται και οι προπονήσεις των ομάδων που εξυπηρετούνται από τα γήπεδα και 
των δημοτών που αθλούνται καθημερινά στους χώρους όπως επίσης και η ασφαλής διέλευση 
από την υπόγεια διάβαση. Επίσης η έλλειψη φωτισμού, προκαλεί προβλήματα στα γήπεδα κατά 
την διεξαγωγή αγώνων τοπικών πρωταθλημάτων και μπορεί να προκληθούν ατυχήματα στην 
υπόγεια διάβαση καθώς και ότι καθιστούν επιπλέον ευάλωτους τους χώρους σε επίδοξους 
κλέφτες.  
Το ηλεκτρολογικό υλικό (καλωδιώσεις, γειώσεις, ατσαλίνα κλπ ), θα είναι άριστης ποιότητας (όχι 
διαλογής, όχι μεταχειρισμένα), με τα ανάλογα πιστοποιητικά, όπως αναλυτικά περιγράφονται 
στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. Η παράδοση των διαφόρων ηλεκτρολογικών υλικών θα 
γίνει στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Δέλτα, στην Δημοτική Κοινότητα Νέας Μαγνησίας και οι 
εργασίες αποκατάστασης θα γίνουν από το προσωπικό του Δήμου στο χώρο των ανοιχτών 
γηπέδων της Δ.Κ. Ν. Μαγνησίας και της Δ.Κ. Καλοχωρίου καθώς και στην υπόγεια διάβαση της 
Δ.Κ. Σίνδου. 
Όλα τα υλικά που περιγράφονται στην παρούσα μελέτη και είναι εν γένει το αντικείμενο της 
προμήθειας, θα πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής – παραγωγής και να τηρούν τις 
προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας στη θέση λειτουργίας τους. 
Αναλυτικά, τα υπό προμήθεια είδη είναι τα κατωτέρω: 

Α/
Α ΕΙΔΟΣ MONAΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚO 
ΚΟΣΤΟΣ 
(χωρίς ΦΠΑ)(€) 

1 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ τετραπολικό 
διατ. 4 x 16 mm2 μέτρο 2.200 9,80 21.560,00 

2 Πίνακας εξωτερικός 3 σειρών, 12 
θέσεων ανά σειρά τεμάχιο 4 23,75 95,00 

3 Αγωγός γυμνός χάλκινος 
πολύκλωνος διατομής 25 mm2 κιλό 210 18,95 3.979,50 
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Α/
Α ΕΙΔΟΣ MONAΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚO 
ΚΟΣΤΟΣ 
(χωρίς ΦΠΑ)(€) 

4 Ράβδος γείωσης Φ16 - 1,5 μέτρο   τεμάχιο 12 7,68 92,16 
5 Σφικτήρας γείωσης τεμάχιο 12 1,61 19,32 

6 Ατσαλίνα βαρέως τύπου, 70 μέτρα με 
καρούλη τεμάχιο 1 425,00 425,00 

7 Κάλυμμα φρεατίου μαντεμένιο 50Χ50 τεμάχιο 5 33,00 165,00 

8 Κος πρέσας βαρέως τύπου 25mm” 
Φ8mm τεμάχιο 50 0,25 12,50 

9 Κος πρέσας βαρέως τύπου 25mm” 
Φ10mm τεμάχιο 50 0,25 12,50 

10 Σύνδεσμος (σωληνάκια) καλωδίων 
χαλκού 25mm τεμάχιο 50 0,30 15,00 

   ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 26.375,98 
   ΦΠΑ 24% 6.330,24 
   ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 32.706,22 

 
Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια θα βαρύνει Κ.Α. που θα προκύψει μετά από 
αναμόρφωση αφού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7, του άρθρου 158 του N. 3463/2006: 
"Στις περιπτώσεις του στοιχείου β΄ της παραγράφου 4 του παρόντος και στις περιπτώσεις 
απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης 
έργων όταν συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή 
αυτή που υπάρχει είναι ανεπαρκής, η αναγκαία τροποποίηση του προϋπολογισμού γίνεται στην 
πρώτη, μετά την ανάθεση, συνεδρίαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου." 
Με βάση τα παραπάνω και συγκεκριμένα: 
 τις διατάξεις της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 32, του άρθρου 32Α και της 

παρ. 7 του άρθρου 54 του Ν. 4412/2016 
 τις διατάξεις της παρ. 7, του άρθρου 158 του N. 3463/2006 
 Τα από 18-04-2022 έγγραφα σύμβασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Δέλτα 
Η Υπηρεσία μας διαβιβάζει συνημμένα τα από τις 18-04-2022 έγγραφα σύμβασης της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δέλτα, το υπ’ αριθ.: 22REQ010422918 
πρωτογενές αίτημα, και το σχέδιο της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς με τη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και μας ζητά να προχωρήσουμε στη λήψη 
απόφασης για : 
Α. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού λόγω 
κλοπής στα ανοικτά γήπεδα της Δ.Κ. Ν. Μαγνησίας και Δ.Κ. Καλοχωρίου καθώς και στην 
υπόγεια διάβαση επί της οδού Γοργοποτάμου στη Δ.Κ. Σίνδου του Δήμου Δέλτα», ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 32.706,22 ευρώ, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής. 
Β. Έγκριση των εγγράφων σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού 
υλικού λόγω κλοπής στα ανοικτά γήπεδα της Δ.Κ. Ν. Μαγνησίας και Δ.Κ. Καλοχωρίου καθώς 
και στην υπόγεια διάβαση επί της οδού Γοργοποτάμου στη Δ.Κ. Σίνδου του Δήμου Δέλτα». 
Γ. Καθορισμό των όρων της πρόσκλησης διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την 
προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού λόγω κλοπής στα ανοικτά γήπεδα της 
Δ.Κ. Ν. Μαγνησίας και Δ.Κ. Καλοχωρίου καθώς και στην υπόγεια διάβαση επί της οδού 
Γοργοποτάμου στη Δ.Κ. Σίνδου του Δήμου Δέλτα». 
Δ. Συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης για την προμήθεια με τίτλο 
«Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού λόγω κλοπής στα ανοικτά γήπεδα της Δ.Κ. Ν. Μαγνησίας 
και Δ.Κ. Καλοχωρίου καθώς και στην υπόγεια διάβαση επί της οδού Γοργοποτάμου στη Δ.Κ. 
Σίνδου του Δήμου Δέλτα», η οποία θα αποτελείται από τρία τακτικά και τρία αναπληρωματικά 
μέλη, υπαλλήλους του Δήμου Δέλτα. 
Ε. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή της σχετικής πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση. 
 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της 
Προέδρου καθώς και την υπ’ αριθ. 8237/5-5-2022 εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου, 
Προμηθειών και Αποθήκης 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 
Α.- Εγκρίνει τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού λόγω 
κλοπής στα ανοικτά γήπεδα της Δ.Κ. Ν. Μαγνησίας και Δ.Κ. Καλοχωρίου καθώς και στην 
υπόγεια διάβαση επί της οδού Γοργοποτάμου στη Δ.Κ. Σίνδου του Δήμου Δέλτα», ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 32.706,22 ευρώ, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής. 
Β.- Εγκρίνει τα έγγραφα σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 
λόγω κλοπής στα ανοικτά γήπεδα της Δ.Κ. Ν. Μαγνησίας και Δ.Κ. Καλοχωρίου καθώς και στην 
υπόγεια διάβαση επί της οδού Γοργοποτάμου στη Δ.Κ. Σίνδου του Δήμου Δέλτα», τα οποία 
έχουν ως εξής : 

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάσσεται προκειμένου ο Δήμος Δέλτα να προβεί στην 
προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω 
κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενη σε γεγονότα απρόβλεπτα όπως είναι η κλοπή  (άρθρο 32 
του Ν. 4412/2016). 
Τα διαδοχικά περιστατικά κλοπών καταγράφηκαν ως κάτωθι: 
Α) στο ανοιχτό γήπεδο της Δ.Κ. Ν. Μαγνησίας του Δήμου Δέλτα, από άγνωστους δράστες τις 
νυχτερινές ώρες της 14-15/03/2022 , το οποίο δηλώθηκε στη ΓΕΝΙΚΗ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΑ από τον Αντιδήμαρχο  
Αθλητισμού και Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου κο Δουζδαμπάνη Κωνσταντίνο, στις 17/03/2022 
και βεβαιώνεται με το υπ΄ αριθ. Πρωτ. 1052/3/88-β΄ έγγραφο του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΔΕΛΤΑ   
Β) στο ανοιχτό γήπεδο της Δ.Κ. Καλοχωρίου του Δήμου Δέλτα, από άγνωστους δράστες τις 
ώρες από 08.30΄- 15.30΄ την 15/03/2022, το οποίο επίσης δηλώθηκε στη ΓΕΝΙΚΗ  
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΑ από τον 
Αντιδήμαρχο  Αθλητισμού και Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου κο Δουζδαμπάνη Κωνσταντίνο, 
στις 17/03/2022 και βεβαιώνεται με το υπ΄ αριθ. Πρωτ. 1052/3/87-β΄ έγγραφο του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΑ 
Γ) στην υπόγεια διάβαση επί της οδού Γοργοποτάμου στη Δ.Κ. Σίνδου του Δήμου Δέλτα, από 
άγνωστους δράστες κατά το χρονικό διάστημα από 05/04/2022 και 13.00 ώρα έως 06/04/2022 
και ώρα 08.00, το οποίο επίσης δηλώθηκε στη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΔΕΛΤΑ από τον Αντιδήμαρχο  Τεχνικών Έργων και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου κο 
Γλώσση Γεώργιο, στις 06/04/2022 και βεβαιώνεται με το υπ΄ αριθ. Πρωτ. 1052/3/118-α΄ 
έγγραφο του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΑ 
Δ) επίσης στην ίδια υπόγεια διάβαση επί της οδού Γοργοποτάμου στη Δ.Κ. Σίνδου του Δήμου 
Δέλτα, από άγνωστους δράστες κατά το χρονικό διάστημα από 10/04/2022 και 22.00 ώρα έως 
11/04/2022 και ώρα 08.00, το οποίο επίσης δηλώθηκε στη ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΑ από τον Αντιδήμαρχο  Τεχνικών Έργων και Πολιτικής Προστασίας του 
Δήμου κο Γλώσση Γεώργιο, στις 18/04/2022 και βεβαιώνεται με το υπ΄ αριθ. Πρωτ. 1052/3/136-
α΄ έγγραφο του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΑ 
Επιβάλλεται για λόγους ασφάλειας η άμεση αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν, 
καθώς δυσχεραίνονται και οι προπονήσεις των ομάδων που εξυπηρετούνται από τα γήπεδα και 
των δημοτών που αθλούνται καθημερινά στους χώρους όπως επίσης και η ασφαλής διέλευση 
από την υπόγεια διάβαση. Επίσης η έλλειψη φωτισμού, προκαλεί προβλήματα στα γήπεδα κατά 
την διεξαγωγή αγώνων τοπικών πρωταθλημάτων και μπορεί να προκληθούν ατυχήματα στην 
υπόγεια διάβαση καθώς και ότι καθιστούν επιπλέον ευάλωτους τους χώρους σε επίδοξους 
κλέφτες. 
Το ηλεκτρολογικό υλικό (καλωδιώσεις, γειώσεις, ατσαλίνα κλπ ), θα είναι άριστης ποιότητας (όχι 
διαλογής, όχι μεταχειρισμένα), με τα ανάλογα πιστοποιητικά, όπως αναλυτικά περιγράφονται 
στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. Η παράδοση των διαφόρων ηλεκτρολογικών υλικών θα 
γίνει στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Δέλτα, στην Δημοτική Κοινότητα Νέας Μαγνησίας και οι 
εργασίες αποκατάστασης θα γίνουν από το προσωπικό του Δήμου στο χώρο των ανοιχτών 
γηπέδων της Δ.Κ. Ν. Μαγνησίας και της Δ.Κ. Καλοχωρίου καθώς και στην υπόγεια διάβαση της 
Δ.Κ. Σίνδου. 
Όλα τα υλικά που περιγράφονται στην παρούσα μελέτη και είναι εν γένει το αντικείμενο της 
προμήθειας, θα πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής – παραγωγής και να τηρούν τις 
προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας στη θέση λειτουργίας τους. 
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Αναλυτικά τα υλικά που έχουν κλαπεί και αυτά που χρειάζονται για την αποκατάσταση της 
ζημιάς στα γήπεδα και στην υπόγεια διάβαση, περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα : 

 
2.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τα προς προμήθεια υλικά, για τα οποία υπάρχουν καθιερωμένα πρότυπα ποιότητας και 
κανονισμοί θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά, πληρώντας τις εθνικές 
(ΕΛΟΤ, ΕΒΕΤΑΜ, ΚΕΗΕ, ΤΟΤΕΕ) και τις Ευρωπαϊκές  (DIN, IEC, VDE, CEN, BSI κ.λ.π.) 
προδιαγραφές ή ισοδύναμα. 
Όλα τα είδη θα φέρουν υποχρεωτικά σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είναι 
σύμφωνα με τα αντίστοιχα αυτής. 
Όλα τα υλικά πρέπει να είναι της καλύτερης ποιότητας από αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά, 
χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές, σε ότι αφορά την 
προέλευση την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική επεξεργασία και 
τέλος την εμφάνισή τους. 
Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στα σχετικά εδάφια, θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις 
ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας. 
Όλα τα υλικά απαιτείται να έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές και θα είναι κατασκευασμένα 
σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς ή ισοδύναμο από αξιόπιστο και πιστοποιημένο 
κατασκευαστή, προκειμένου να εξασφαλιστεί στο μέγιστο η ασφαλής και ομαλή λειτουργία των 
εγκαταστάσεων του Δήμου. 
Σε ότι αφορά τα καλώδια και το χαλκό γείωσης θα παραδίδονται σύμφωνα με τις εντολές της 
υπηρεσίας και σε ότι αφορά τα υπόλοιπα θα παραδίδονται σε πλήρη τεμάχια. Όλα τα ανωτέρω 
δεν θα πρέπει να φέρουν κακώσεις, εκδορές, τσακίσεις κ.λ.π. 
Για όλα τα υλικά θα προσκομιστούν στην Τεχνική Προσφορά,  όλα τα πιστοποιητικά, τεχνικά 
φυλλάδια και τεχνικές περιγραφές που να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση των προσφερόμενων 
υλικών με τις προδιαγραφές της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση υλικών για τα οποία δεν απαιτούνται 
ιδιαίτερες προδιαγραφές, θα πρέπει να κατατίθεται φυλλάδιο όπου θα αναγράφονται τα βασικά 
απαιτούμενα χαρακτηριστικά. 
Ακολουθεί ο πίνακας υλικών με τις προδιαγραφές των ηλεκτρολογικών αναλώσιμων : 

A/A ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 

 
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ τετραπολικό 
διατ. 4 x 16 mm2 

 

μέτρο 

Το καλώδιο J1VV-R (N.Y.Y.) θα είναι μαύρο, ανθυγρό 
τάσεως 0,6/1 ΚV τάσεως δοκιμής 4 ΚV με χάλκινους 
πολύκλωνους αγωγούς (R) με εξωτερική επένδυση 
P.V.C. και εσωτερική ελαστική ή πλαστική 
Σύμφωνα με LVD 10871-02-001 EN 60811,  LVD 
10871-02-002 EN 60811,CE 

2 Πίνακας εξωτερικός 3 σειρών , 12 
θέσεων ανά σειρά τεμάχιο 

Πίνακας εξωτερικός στεγανός ΙΡ30, τριών σειρών, 36 
θέσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 
χαμηλής τάσης 2014/35/ΕΕ,CE 

3 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος 
διατομής 25 mm κιλό 

Πολύκλωνος αγωγός χαλκού διατομής 25 mm. Ο 
αγωγός αποτελείται από ανοπτημένα σύρματα χαλκού, 
συστρεμμένα μεταξύ τους,CE 

4 Ράβδος γείωσης Φ16 - 1,5 μέτρο   τεμάχιο 

Ηλεκτρόδιο γείωσης χαλύβδινο επιχαλκωμένο με 
πάχος επιχάλκωσης 0,025 mm, σύμφωνα με IEC 
62321-4:2013+Α1:2017,IEC 62321-5:2013, IEC 62327-
7:2015, CE 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
1.  Καλώδιο τύπου ΝΥΥ τετραπολικό διατ. 4 x 16 mm2 μέτρο 2.200,00 
2.  Πίνακας εξωτερικός 3 σειρών , 12 θέσεων ανά σειρά τεμάχιο 4 
3.  Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 25 

mm2 κιλό 210 

4.  Ράβδος γείωσης Φ16 - 1,5 μέτρο   τεμάχιο 12 

5.  Σφικτήρας γείωσης τεμάχιο 12 

6.  Ατσαλίνα βαρέως τύπου, 70 μέτρα με καρούλη τεμάχιο 1 
7.  Κάλυμμα φρεατίου μαντεμένιο 50Χ50 τεμάχιο 5 
8.  Κος πρέσας βαρέως τύπου 25mm” Φ8mm τεμάχιο 50 
9.  Κος πρέσας βαρέως τύπου 25mm” Φ10mm τεμάχιο 50 
10.  Σύνδεσμος (σωληνάκια) καλωδίων χαλκού 25mm τεμάχιο 50 
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5 Σφικτήρας γείωσης τεμάχιο 

Σύνδεσμος ορειχάλκινος (MS-Cu/Zn) κατάλληλος για 
σύνδεση ράβδου γείωσης  Φ16mm, σύμφωνα με IEC 
62321-4:2013+Α1:2017,IEC 62321-5:2013, IEC 62327-
7:2015, CE 

6 Ατσαλίνα βαρέως τύπου, 70 μέτρα με 
καρούλη τεμάχιο Το σύρμα οδηγός θα έχει διατομή 6mm2, σε γαλβανιζέ 

μεταλλικό στροφείο, ως δείγμα υπηρεσίας 
7 Κάλυμμα φρεατίου μαντεμένιο 50Χ50 τεμάχιο Κάλυμμα φρεατίου μαντεμένιο 50Χ50 με πλαίσιο 

8 Κος πρέσας βαρέως τύπου 25mm” 
Φ8mm τεμάχιο Κος Ακροδέκτης, Βαρέως Τύπου Ορειχάλκινος Για 

Πρέσα Διατομή Αγωγού: 25mm Φ8mm 

9 Κος πρέσας βαρέως τύπου 25mm” 
Φ10mm τεμάχιο 

 Κος Ακροδέκτης, Βαρέως Τύπου Ορειχάλκινος Για 
Πρέσα Διατομή Αγωγού: 25mm Φ10mm 

 
10 

Σύνδεσμος (σωληνάκια) καλωδίων 
χαλκού 25mm τεμάχιο 

Κος σωληνωτά για τη σύνδεση αγωγών χαμηλής 
τάσης. Κατασκευασμένο από επικασσιτερωμένο 
χάλκινο σωλήνα . 

 
3.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Α/Α  

ΕΙΔΟΣ 

 
MONAΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚO ΚΟΣΤΟΣ 
(χωρίς ΦΠΑ)(€) 

1.  Καλώδιο τύπου ΝΥΥ 
τετραπολικό διατ. 4 x 16 mm2 μέτρο 

 
2.200,00 

 
9,80 21.560,00 

2.  Πίνακας εξωτερικός 3 σειρών , 
12 θέσεων ανά σειρά τεμάχιο 4 23,75 95,00 

3.  
 

Αγωγός γυμνός χάλκινος 
πολύκλωνος διατομής 25 mm2 

κιλό 210 18,95 3.979,50 

4.  Ράβδος γείωσης Φ16 - 1,5 
μέτρο   τεμάχιο 12 7,68 92,16 

5.  Σφικτήρας γείωσης τεμάχιο 12 1,61 19,32 

6.  Ατσαλίνα βαρέως τύπου, 70 
μέτρα με καρούλη τεμάχιο 1 425,00 425,00 

7.  Κάλυμμα φρεατίου μαντεμένιο 
50Χ50 τεμάχιο 5 33,00 165,00 

8.  Κος πρέσας βαρέως τύπου 
25mm” Φ8mm τεμάχιο 50 0,25 12,50 

9. 9 Κος πρέσας βαρέως τύπου 
25mm” Φ10mm τεμάχιο 50 0,25 12,50 

10.  Σύνδεσμος (σωληνάκια) 
καλωδίων χαλκού 25mm τεμάχιο 50 0,30 15,00 

   ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 26.375,98 
   ΦΠΑ 24%   6.330,24 
   ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 32.706,22 

 
Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές 
εμπορίου σε αντίστοιχα είδη και περιλαμβάνει και την τιμή μεταφοράς και παράδοσης στην 
αποθήκη του Δήμου Δέλτα, των υπό προμήθεια υλικών. 
O ενδεικτικός προϋπολογισμός για την παραπάνω προμήθεια με διαπραγμάτευση χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενη σε γεγονότα απρόβλεπτα 
όπως είναι η κλοπή  (άρθρο 32 του Ν. 4412/2016), ανέρχεται στο ποσό των 26.375,98 € (ήτοι 
32.706,22 € με Φ.Π.Α 24%) και θα αντιμετωπιστεί από δαπάνες που θα προβλεφθούν, μετά 
από αναμόρφωση λόγω του κατεπείγοντος, στον προϋπολογισμό του Δήμου Δέλτα έτους 2022 
(Ανταποδοτικά Τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού). 
ΚΩΔ. NUTS: EL522 
CPV: 31681410-0 (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) 
 

4. ΓΕΝΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
Άρθρο 1ο: Αντικείμενο προμήθειας 
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ   
ΥΛΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΚΛΟΠΗΣ ΣΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΗΣ Δ.Κ. Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Δ.Κ.    
ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΑΒΑΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ   
ΣΤΗ Δ.Κ. ΣΙΝΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ» του Δήμου Δέλτα. 
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Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με την διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενη σε 
γεγονότα απρόβλεπτα όπως είναι η κλοπή  (άρθρο 32 του Ν. 4412/2016). Ο ενδεικτικός 
προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 32.706,22 € (μαζί με το Φ.Π.Α. 24%) και θα 
αντιμετωπιστεί από δαπάνες που θα προβλεφθούν, μετά από αναμόρφωση λόγω του 
κατεπείγοντος, στον προϋπολογισμό του Δήμου Δέλτα έτους 2022 (Ανταποδοτικά Τέλη 
Καθαριότητας και Φωτισμού). 
 
Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις : 
1) του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» άρθρο 32, 
παρ.2γ 
2) Του Ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 
πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 
άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» 
3) του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
– Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4735/20 
4) Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και  Κοινοτήτων». 
 
Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία προμήθειας 
Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι: 
α)   Προϋπολογισμός 
β)   Γενική, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
γ)   Τεχνική Περιγραφή 
 
Άρθρο 4ο: Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 
Η εκτέλεση της προμήθειας  θα πραγματοποιηθεί με διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με  την παρ. 2γ του άρθρου 32 
του ν. 4412/2016 (Α΄147)   
 
Άρθρο 5ο: Κατακύρωση 
Η Ανάθεση θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  σύμφωνα με  την παρ. 2γ του 
άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α΄147).  Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά το νόμο 
έγκριση του αποτελέσματος αυτής, υποχρεούται να προσέλθει σε εντός δεκαπέντε (15) ημερών 
από την ανακοίνωση κατακύρωσης για να υπογράψει τη σύμβαση. Αν αυτός δεν προσέλθει 
μέσα στην ανωτέρω προθεσμία να υπογράψει την σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος. 
 
Άρθρο 6ο: Κήρυξη οικονομικού φορέα  έκπτωτου 
Σύμφωνα με το άρθρο 203 Ν.4412/2016 
 Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και 
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου 
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 
α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης, 
β) στην περίπτωση που δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση 
ή/και δεν συμμορφώθηκε με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες 
με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της 
σύμβασης, 
γ) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμήθειας αγαθών, εφόσον δεν φόρτωσε, δεν 
παρέδωσε ή δεν αντικατέστησε τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκεύασε ή δεν συντήρησε αυτά 
μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 περί χρόνου παράδοσης υλικών, με την επιφύλαξη της παρ. 2, 
δ) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών, εφόσον δεν παρείχε τις υπηρεσίες ή δεν 
υπέβαλε τα παραδοτέα ή δεν προέβη στην αντικατάστασή τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή 
στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 
περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος. 
2. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά τις περ. γ’ 
και δ’ της παρ. 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία 
μνημονεύει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή 
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του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης 
και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την 
ειδική όχληση, παρήλθε, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
3. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα 
εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
4. Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 
σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή 
εξηγήσεων, αθροιστικά οι προβλεπόμενες από τη σχετική νομοθεσία κυρώσεις. 
 
Άρθρο 7ο: Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση 
Σύμφωνα με το Άρθρο 207 
1. Αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και 
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206, 
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 
εκπρόθεσμα. 
2. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 
παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν 
τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί 
της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 
3. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση 
ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του 
εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής 
και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 
 
Άρθρο 8ο: Παραλαβή υλικών 
Η παραλαβή των υλικών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 206, 208 και 221  του 
Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών». 
 
Άρθρο 9ο:Χρόνος εκτέλεσης προμήθειας  
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 15 ημέρες από την υπογραφή της και η παράδοση όλων 
των ειδών θα γίνει άπαξ στις εγκαταστάσεις του Δήμου Δέλτα. 
 
Άρθρο 10ο:Τρόπος πληρωμής 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας. Τον ανάδοχο 
βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις και φόροι που προβλέπονται από την νομοθεσία, καθώς 
και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση των υλικών στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στη παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων, πλην του Φ.Π.Α. με τον οποίο βαρύνεται 
ο Δήμος. 
 
Άρθρο 11ο : Αναπροσαρμογή τιμών προσφοράς 
Οι τιμές προσφοράς σε καμία αναπροσαρμογή δεν υπόκειται για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, 
αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες μέχρι το τέλος της συμβατικής χρονικής περιόδου. 
 
Άρθρο 12ο : Επίλυση διαφορών 
Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, επιλύονται κατά τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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5.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΚΛΟΠΗΣ ΣΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΗΣ 
Δ.Κ. Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Δ.Κ. ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΑΒΑΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 
ΣΤΗ Δ.Κ. ΣΙΝΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ» 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ 

Του/Της…………………………………………………………………………….…………………………….............................. 

(ή της εταιρίας ή κοινοπραξίας κατά περίπτωση)………………………………….……………………….............. 

με έδρα τ……………………….…….……....οδός……………………………..…..…...................…αριθ:…………..…… 

Τ.Κ………………….................……………τηλ.…………............................……Fax……………………….……...………. 

ΑΦΟΥ ΛΑΒΑΜΕ ΥΠΟΨΗ 
Την αριθ. Πρωτ. ……….........……. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για  την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΚΛΟΠΗΣ ΣΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΗΣ Δ.Κ. Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Δ.Κ. 
ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΑΒΑΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. 
ΣΙΝΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ» 
Όλους τους όρους συμμετοχής που αναφέρονται στην εν λόγω Πρόσκληση. 
ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ 
Ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους και δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε την εκτέλεση της 
προμήθειας προσφέροντας τις κάτωθι τιμές : 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Α/Α Είδος  Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή ανά 
μονάδα 

Συνολική 
δαπάνη € 

1 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ τετραπολικό διατ. 4 x 16 mm2 μέτρο 2.200,00   

2 Πίνακας εξωτερικός 3 σειρών , 12 θέσεων ανά 
σειρά τεμάχιο 4   

3 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 25 
mm2 κιλό 210   

4 Ράβδος γείωσης Φ16 - 1,5 μέτρο   τεμάχιο 12   

5 Σφικτήρας γείωσης τεμάχιο 12   

6 Ατσαλίνα βαρέως τύπου, 70 μέτρα με καρούλη τεμάχιο 1   

7 Κάλυμμα φρεατίου μαντεμένιο 50Χ50 τεμάχιο 5   

8 Κος πρέσας βαρέως τύπου 25mm” Φ8mm τεμάχιο 50   

9 Κος πρέσας βαρέως τύπου 25mm” Φ10mm τεμάχιο 50   

10 Σύνδεσμος (σωληνάκια) καλωδίων χαλκού 25mm τεμάχιο 50   

    Σύνολο  

    Φ.Π.Α. 24%  

    Τελική 
δαπάνη 

 

Σίνδος,     /    /          
                                                                                                                                                                   Ο προσφέρων 

 
Υπογραφή-Σφραγίδα 
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Γ.- Καθορίζει τους όρους της πρόσκλησης διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την 
προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού λόγω κλοπής στα ανοικτά γήπεδα της 
Δ.Κ. Ν. Μαγνησίας και Δ.Κ. Καλοχωρίου καθώς και στην υπόγεια διάβαση επί της οδού 
Γοργοποτάμου στη Δ.Κ. Σίνδου του Δήμου Δέλτα», ως εξής : 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΛΟΓΩ 

ΚΛΟΠΗΣ 
ΣΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΗΣ Δ.Κ. Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Δ.Κ. ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 
ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΑΒΑΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΣΙΝΔΟΥ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ» 
 

ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Γ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 

ΤΟΥ Ν.4412/2016 
 

     ΠΡΟΣ:  ……………………………………………….. 
 

Ο Δήμαρχος Δέλτα 
   
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωμένης διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα 
2. Τις διατάξεις των περιπτώσεις α και β παραγράφου 3 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. ΦΕΚ 

55Α/11-03-2020 η ισχύς των οποίων παρατάθηκε μέχρι τις 28-02-2021 με την παρ. 1 του 
άρθρου 74 του Ν.4745/2020 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 41 της Π.Ν.Π. ΦΕΚ 84/13.04.2020, η ισχύς των οποίων 
παρατάθηκε μέχρι τις 31/12/2020 με το άρθρο 287 του Ν.4738/2020 

4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει και ιδίως την περ. γ της παραγράφου 2 του άρθρου 32 καθώς και τις διατάξεις 
του άρθρου 32Α 

5. Τα από τις 18/04/2022 έγγραφα σύμβασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Δέλτα  

6. Το υπ’ αριθμ. 7497/19-04-2022 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 22REQ010422918 2022-04-
19 

7. Την υπ’ αριθ.: …../…….. με Αρ. Βεβ.: ……. Α.Α.Υ.  
8. Την υπ’ αριθ. ……../2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα (ΑΔΑ: 

…………………………….-…...) με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, και 
καθορίστηκαν οι όροι της διαπραγμάτευσης. 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 
Την εταιρεία/επιχείρηση “…………………………………………...” να υποβάλλει προσφορά για 
την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΚΛΟΠΗΣ ΣΤΑ 
ΑΝΟΙΚΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΗΣ Δ.Κ. Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Δ.Κ. ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 
ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΑΒΑΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΣΙΝΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΔΕΛΤΑ», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού € 32.706,22 σύμφωνα με τα από τις 
18/04/2022 έγγραφα σύμβασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δέλτα, τα 
οποία επισυνάπτονται στην παρούσα και με τους κάτωθι όρους : 
1) Είδος διαδικασίας: Η διαδικασία για την επιλογή του προμηθευτή είναι η διαπραγμάτευση 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγοντος (περ. γ της παραγράφου 2 του άρθρου 
32 του ν. 4412/2016). 
2) Χρηματοδότηση: ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ - ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ. 
3) Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 
βάσει τιμής. 
4) Λόγοι αποκλεισμού:  
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4.1) Αποκλείεται ο συμμετέχων οικονομικός φορέας εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του ένας ή 
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 
του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση), 
β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης 
της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-
μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και 
όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α 
(δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία 
δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 
(δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 
γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 
και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος 
των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 
159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 
237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 
(διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β 
(απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 
επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των 
οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των 
συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον 
ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή 
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 
αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα 
εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 
648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της 
Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 
139),  
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία 
των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού 
Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).  
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η 
υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 
- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
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- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

- στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 
αμετάκλητη απόφαση. 
4.2) Αποκλείεται ο συμμετέχων οικονομικός φορέας στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή  
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός 
φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 
όσο και την επικουρική ασφάλιση.  
Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί 
ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους 
όρους του δεσμευτικού κανονισμού. 
4.3) Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/20163, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
ήτοι:  
“Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις  
τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής  νομοθεσίας, πσυ έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις  ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίαυ, 
οι οποίες απαριθμούνται  στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α`. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και  βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των 
δημοσίων συμβάσεων και τις  αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των 
ορίων της ευθύνης και της  αρμοδιότητάς τους”. 
β) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών 
κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που 
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους 
οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  
γ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
δ) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με 
όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα,  
ε) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  
στ) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με 
απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  
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ζ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που 
βεβαιώνει το σχετικό γεγονός. 
4.4) Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 
 
5) Αποδεικτικά μέσα  
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των ανωτέρω λόγων αποκλεισμού ο προσφέρων 
οικονομικός φορέας  προσκομίζει αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
5.1) Για την παράγραφο 4.1 (περιπτώσεις α έως στ): απόσπασμα του ποινικού μητρώου 
έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής του από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού 
μητρώου είναι: 
- οι Έλληνες και αλλοδαποί πολίτες (φυσικά πρόσωπα). 
- Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και ΙΚΕ: οι διαχειριστές. 
- Α.Ε.: Διευθύνων Σύμβουλος, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  καθώς και τα πρόσωπα 
στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και 
εκπροσώπησης της εταιρείας. 
- Συνεταιρισμοί: Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
- Λοιπές περιπτώσεις νομικών προσώπων: όλοι οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους 
5.2) Για την περίπτωση α’ και β’ της παραγράφου 4.2:  
5.2.1)  πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής.  
Αναλυτικά, τα πιστοποιητικά για τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής θα 
υποβάλλονται ως εξής: 
-Τα φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους και το προσωπικό που απασχολούν. 
-Τα νομικά πρόσωπα για το προσωπικό που απασχολούν. 
5.2.2) και πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 
Επιπρόσθετα: 
- Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος, στην οποία θα δηλώνεται το σύνολο των 
ασφαλιστικών φορέων στους οποίος καταβάλει εισφορές κύριας κι επικουρικής ασφάλισης. 
- Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος, στην οποία θα δηλώνει ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του 
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
5.3) Για την παράγραφο 4.3: υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο 
πρόσωπό του οι συγκεκριμένοι λόγοι αποκλεισμού. 
5.4 Για την παράγραφο 4.4: υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε 
βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
Όπου απαιτούνται υπεύθυνες δηλώσεις, αυτές γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί 
μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς.  
Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 
5.5) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 
είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την 
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό 
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, 
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του  
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον 
αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί 
η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις 
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λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και 
μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με 
τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
6) Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς 
Οι φάκελοι προσφορών θα πρέπει να περιέχουν επί ποινή αποκλεισμού: 
- τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 

4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παρούσα 
πρόσκληση στην παράγραφο 5 «Αποδεικτικά μέσα», ως αποδεικτικά στοιχεία i) για τη μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της πρόσκλησης και ii) της νόμιμης σύστασης και 
εκπροσώπησής τους. 

- τεχνική προσφορά όπου θα αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα των από τις 18-04-2022 
εγγράφων σύμβασης: 

- Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι η τιμή της προσφοράς 
του, θα περιλαμβάνει την μεταφορά και την παράδοση των ειδών στην Αποθήκη του Δήμου 
Δέλτα. 

- Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται όλους 
όρους και τα απαιτούμενα των από τις 18-04-2022 εγγράφων σύμβασης και η προσφορά 
του δεν έχει καμία απόκλιση από αυτή. 

- Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα είδη 
είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται.  

- Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τεχνική προσφορά όπου θα αναφέρονται όλα 
τα απαιτούμενα της παρούσας μελέτης. 

- Στην τεχνική και στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται η εμπορική ονομασία 
των προσφερόμενων ειδών. 

- Οικονομική προσφορά για το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού. 

Η μη εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών ανάθεσης συνιστά λόγο έκπτωσης του 
αναδόχου από τη σύμβαση, απόσβεσης κάθε δικαιώματος του αναδόχου που απορρέει από 
αυτή και επιβολής των προβλεπόμενων στον νόμο κυρώσεων. 
Στις περιπτώσεις χρήσης της ανωτέρω δυνατότητας, η εκκαθάριση και εξόφληση του αναδόχου 
δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υλοποιηθεί εάν δεν έχει προηγηθεί η προσκόμιση των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζονται ανά περίπτωση στην κείμενη νομοθεσία. 
 
7) Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφοράς 
Μπορείτε να καταθέσετε σχετική προσφορά μέχρι την ………..-…………-2022 ημέρα 
………………………. και ώρα 15:00 μ.μ. 
Η προσφορά κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά στο γραφείο 
πρωτοκόλλου του Δήμου Δέλτα, Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας, Σίνδος, ΤΚ 57400, τηλ. 
2313.300-500, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

Προς τον Πρόεδρο της τριμελούς Επιτροπής διεξαγωγής της διαδικασίας διαπραγμάτευσης 
Προσφορά 

του …………………………………………… 
για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΚΛΟΠΗΣ 

ΣΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΗΣ Δ.Κ. Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Δ.Κ. ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 
ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΑΒΑΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΣΙΝΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΔΕΛΤΑ» 
 
Η υποβαλλόμενη προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για διάστημα τριών (3) 
μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης καθώς οι γενικοί 
και ειδικοί όροι εκτέλεσης αυτής παρατίθενται στα από 18-04-2022 έγγραφα σύμβασης τα οποία 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της υπ’ αριθ.: ………../2022 Απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής Δήμου Δέλτα (ΑΔΑ: …………..-…….). 
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Δ.- Ορίζει τα μέλη για τη συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης για την 
προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού λόγω κλοπής στα ανοικτά γήπεδα της 
Δ.Κ. Ν. Μαγνησίας και Δ.Κ. Καλοχωρίου καθώς και στην υπόγεια διάβαση επί της οδού 
Γοργοποτάμου στη Δ.Κ. Σίνδου του Δήμου Δέλτα», η οποία θα αποτελείται από τρία τακτικά και 
τρία αναπληρωματικά μέλη, υπαλλήλους του Δήμου Δέλτα, ως εξής : 
 

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Α/Α ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
1. Χατζογλάκη Βασιλική 1. Συμεωνάκη Ευαγγελία 
2. Δάφκος Εμμανουήλ 2. Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος 
3. Δημητριάδης Τζιάνος 3. Καρατζά Θεοφανώ 

  Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η Χατζογλάκη Βασιλική. 
 
Τα αναπληρωματικά μέλη αντικαθιστούν κατά σειρά τα αντίστοιχα τακτικά μέλη. 
 
Κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 τα μέλη των επιτροπών έχουν την 
υποχρέωση να υποβάλουν αρχική Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης και Δήλωση 
Οικονομικών Συμφερόντων εντός 90 ημερών από τον ορισμό τους ως μέλη σε επιτροπές, 
καθώς και για την υποβολή ετήσιας Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης. 
 
Ε.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δήμου Δέλτα για υπογραφή της σχετικής πρόσκλησης σε 
διαπραγμάτευση. 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθ. 130/2022.  
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται : 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ 
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