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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                                                               Αριδαία,     05 / 12 /  2014  

                                                                                 Αρ. Διακηρ. :  33236 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΦΩΤ.ΣΩΜΑΤΑ ΚΛΠ» 

Ο Δήμαρχος Αλμωπίας διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες 

προσφορές για την προμήθεια «υλικών συντήρησης και επισκευής δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού (φωτ.σώματα κλπ)» για τις ανάγκες των υπηρεσιών  του Δήμου 

Αλμωπίας, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (χαμηλότερη τιμή), 

σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και του Ν. 2286/1995. 

Ισχύουσες Διατάξεις 
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από: 

- Τις διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 

(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) (και ιδίως των άρθρων 3 παρ 10 και άρθρου 23), και τις σχετικές 

ερμηνευτικές εγκυκλίους. 

- Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995. 

- Την Π1/3305/03-11-2010 (Φ.Ε.Κ. 1789/Β΄/12-11-2010) απόφαση του 

Υφυπουργού Οικονομίας , Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 

- Τον προϋπολογισμό εξόδων 2014 του Δήμου, σε κωδικούς του οποίου 

προβλέπεται πίστωση 20.000,00 ΕΥΡΩ για την προμήθεια υλικών συντήρησης 
και επισκευής δικτύου ηλεκτροφωτισμού (φωτ.σώματα κλπ). 

- Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών. 

- Την 229/2014 ΑΔΑ: 6ΠΑΛΩΨΩ-ΖΚΖ απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με 

την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίσθηκαν οι όροι της 

διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού.  

- Του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 

- Το Ν.4250/2014 (Α/74/2014) και ειδικότερα το άρθρο 1 παρ.2 . 

- Το νόμο 4281/2014. 

- Την αριθμ. 2861/2014 ΑΔΑ: 6ΨΟΕΩΨΩ-1ΩΨ   Απόφαση Δημάρχου για την 

έγκριση της διενέργειας της προμήθειας 
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                                  Όροι Διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού 
 

 

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 15/12/2014 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00 

έως 10:30, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία 

συγκροτήθηκε-τροποποιήθηκε με τις με αριθμό 349/2013 & 165-192/2014  
αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας,  στην αίθουσα του 

Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο.  

2. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά  

στον πρόεδρο της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού,  μέχρι και την 15/12/2014 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30. 

      Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας      

προσφορά για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, του ενδεικτικού        

προϋπολογισμού. 

Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού 

αυτοπρόσωπος ή από νόμιμο εκπρόσωπο ή από εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο, 

σε σφραγισμένο φάκελο και στην Ελληνική Γλώσσα.    Οι προσφορές μπορεί και 

να αποσταλούν (ταχυδρομικά ή με άλο τρόπο στην Δ.νση     Πλατεία Αγγελή 

Γάτσου 1 Τ.Κ. 58400 Αριδαία) με κατάθεση στο πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι και 

την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα. 

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές 

  Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό  
διάστημα   δύο (2) μηνών από την επομένη της διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

             Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές των διαγωνιζομένων είναι 

έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο,  σε δύο αντίτυπα , 

πάνω στον οποίο αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις: 

α. Η Φράση  << ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΦΩΤ.ΣΩΜΑΤΑ ΚΛΠ)>> με 

κεφαλαία γράμματα. 

β.  Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια   

<<ΠΡΟΣ     ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ –ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   
ΕΚΠ-ΟΤΑ>>.  

γ.    Ο αριθμός της διακύρηξης <<  33236 >>. 

δ.   Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού << 15-12-2014 >>.  

ε.  Τα στοιχεία του αποστολέα (Επωνυμία , Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ) 

 

 

 

 

  Εντός του φάκελου της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά 
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σε δύο (2) αντίτυπα  καθώς και ο υποφάκελος της οικονομικής προσφοράς στον οποίο  

 

τοποθετείται η οικονομική προσφορά σε δύο (2) αντίτυπα (πρωτότυπη και αντίγραφο) και 

θα αναγράφεται αριθμητικός και ολογράφως το ποσοστό έκπτωσης.   

Ο υποφάκελος της οικονομικής προσφοράς θα είναι σφραγισμένος και εξωτερικά θα 

φέρει υποχρεωτικά  την φράση << ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
(ΦΩΤ.ΣΩΜΑΤΑ ΚΛΠ)  και τις β,γ,δ, & ε ενδείξεις του κυρίως  φακέλου . 

             

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 

οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική 

δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας.  

Σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρεται ο όρος Υπεύθυνη Δήλωση, εννοείται 
πάντοτε ότι γίνεται με τη θεώρηση  του γνήσιου της υπογραφής του 
υπογράφοντα.  

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής πρέπει να υποβάλλουν μαζί με τη προσφορά τους τα εξής 

δικαιολογητικά:  

 

 3.1  Οι Έλληνες πολίτες: 
 

α) Πιστοποιητικά  ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν 

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ΙΚΑ & άλλο αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα 
υποχρεωτικής εγγραφής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά 

την ημέρα του διαγωνισμού. 

 

         β) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι: 

I. Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών 

που αναγράφονται στην 80/2014 μελέτη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) και αποδέχονται 

αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. Σε διαφορετική περίπτωση να 
αναφέρετε   ρητά  τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται.  

II. Τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή - ενδεικτικό 

προϋπολογισμό της σχετικής μελέτης της προμήθειας, παράρτημα Α . 

III. Τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή 

εισφορών. 

γ)  Απόσπασμα  ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 

τριμήνου  πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

 
 
δ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τουλάχιστον 

του τελευταίου εξαμήνου,  πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού από το 
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οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό  

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή από άλλη ανάλογη διαδικασία.  

ε) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η 

εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

στ)   Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους 

τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της 

υπογραφής του εκπροσωπούμενου. 

           ζ)  Κάθε προσφορά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από      

εγγυητική επιστολή συμμετοχής με ποσό που θα καλύπτει το 2% του προϋπολογισμού χωρίς το  

ΦΠΑ ήτοι 119,84 € . Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής απευθύνεται στο Δήμο Αλμωπίας 
και θα πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του  χρόνου ισχύος  της 
προσφοράς. Η εγγύηση πρέπει να είναι σύμφωνη  με το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ όπως 

ισχύει έως σήμερα . 
η) Δημοτική ενημερότητα από τον Δήμο Αλμωπίας.  

3.2    Οι αλλοδαποί:  
 

1.   Εγγυητική επιστολής συμμετοχής στον διαγωνισμό όπως της περίπτωσης ζ του 3.1.  

 

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 

τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με 

την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  

 

3.   Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω 

περιπτώσεις (α) και (δ) του 3.1  καθώς και τα δικαιολογητικά (β) & (στ) του 3.1.  

 

4.   Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής 

τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς 

καταλόγους.  

 
3.3    Τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά):  
 

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (3.1) και (3.2) εκτός του αποσπάσματος ποινικού 

μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου καθώς και έγγραφο (καταστατικό κλπ) 

από το οποίο να προκύπτει το πρόσωπο/πρόσωπα που το εκπροσωπούν .  

 
3.4    Οι συνεταιρισμοί:   
1.   Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό όπως της περίπτωσης ζ του 3.1.  
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2.   Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  

3.   Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει 

ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (α) και (δ) του 3.1 καθώς και τα 

δικαιολογητικά (β) , (στ) & (η) του 3.1.  
 

3.5    Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  
 

   Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που 

συμμετέχει στην ένωση.  

 

 4. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους 
τους υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, 
βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.  

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν 

καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη 

δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον 

νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, 

βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.   

5.   Οι οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή, ο οποίος  θα αναλάβει τελικά 

την παρούσα προμήθεια, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης που 

θα υπογραφθεί . 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, δηλαδή  μέχρι την πραγματοποίηση της παράδοσης των προς προμήθεια 

ειδών . 

Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. 

Σημειώνεται εδώ, ότι σε κάθε υποψήφιο προμηθευτή θα διατίθεται έντυπο οικονομικής 

προσφοράς, η οποία θα  είναι συνταγμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα του 

Παραρτήματος Β, της παρούσας διακήρυξης. 

  

6.  Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που  περιγράφονται 

στην σχετική  μελέτη, παράρτημα Α . 

7. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στο προμηθευτή που θα προσφέρει τη 

χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης), εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του 

είναι σύμφωνη με την  τεχνική περιγραφή - ενδεικτικό προϋπολογισμό  της προμήθειας. 
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  Σε περίπτωση ακύρωσης της προσφοράς του μειοδότη προμηθευτή ή διακοπής της 

σύμβασης του για οποιοδήποτε λόγω , η προμήθεια (για το σύνολο η υπόλοιπό της) 

δύναται  θα ανατεθεί στον αμέσως επόμενο μειοδότη. 

8. Ο προμηθευτής που θα προκύψει μετά την κατακύρωση, είναι υποχρεωμένος να 

καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που να καλύπτει το 5% της συνολικής 

συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να 

καλύπτει το  χρόνο ισχύος της σύμβασης  και να  είναι σύμφωνη,  με το άρθρο 26 του 

ΕΚΠΟΤΑ όπως ισχύει έως σήμερα. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης  κατατίθεται πριν ή κατά την 

υπογραφή της σύμβασης στον Δήμο. 

 
9. Η παράδοση των υλικών συντήρησης και επισκευής δικτύου ηλεκτροφωτισμού 

(φωτ.σώματα κλπ) θα γίνεται περιοδικά με ευθύνη & έξοδα του προμηθευτή , ανάλογα 

με τις προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας, στο εργοτάξιο του Δήμου, εντός τριών (3) 

ημερών  από την εντολή προμήθειας του δήμου και μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων 

του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα ανάλογα με τις ανάγκες 

που θα προκύψουν κατά  την διάρκεια    του έτους,  να   αυξομειώσει μερικώς  τις    

ποσότητες,  χωρίς να υπάρξει υπέρβαση του ποσού της σύμβασης. Ο Δήμος Αλμωπίας 

δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού και να εξαντλήσει το συνολικό ποσό της σύμβασης.  

10. Τον προμηθευτή βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις(1,5% υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.,0,5% 

Τ.Π.Δ.Υ., 0,1036% Α.Α.Δ.Σ.- ΟΓΑ - ΧΑΡΤΟΣΥΜΟ ),,  καθώς και η κράτηση για φόρο 

εισοδήματος όπου προβλέπεται εκ του νόμου, πλην του Φ.Π.Α , που βαρύνει τον Δήμο.  

11.Όταν στην διακήρυξη υπάρχει  ασάφεια υπερισχύει η Υπ. Απ. 11389/1993 (Ε. Κ. Π. 

Ο. Τ. Α.).  Για ότι  δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο της διακήρυξης ισχύει ο 

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. με την προϋπόθεση ότι αυτός δεν έρχεται σε αντίθεση με τις  Διατάξεις των 

Ν. 2286/1995 και  Ν.3463/2006. 

12.Η πληρωμή του προμηθευτή  θα γίνει εφ' άπαξ ή τμηματικά ανάλογα με την 

παράδοση των ειδών, μετά την οριστική τους παραλαβή και μετά  την έκδοση 

αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων. 

13. Αρμόδιοι Υπάλληλοι για πληροφορίες: κ. Πετρούσης Ιωάννης & κ. Σαμάντη  Σοφία, 

Τηλ.: 23843 50291-23843 50278, φαξ: 23840 21226. Περίληψη της διακήρυξης να 

αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου, στο πρόγραφα «Διαύγεια», στο 

Κ.Η.Μ.Δ.Σ., στο δικτυακό τόπο του Δήμου Αλμωπίας και να δημοσιευθεί σε μια 

εβδομαδιαία Νομαρχιακή εφημερίδα του νομού, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την 

διενέργειά του. 
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Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης της αρχικής και 

τυχόν επαναληπτικής δημοπρασίας βαρύνουν τον ανάδοχο  της  προμήθειας και 

εισπράττονται πριν ή με την πρώτη πληρωμή της προμήθειας.  

14. Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθμ. 229/2014 ΑΔΑ: 6ΠΑΛΩΨΩ-ΖΚΖ 

απόφαση της Οικονομικής    Επιτροπής. 

 
 

               

                                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                      

 

 

                                                                         ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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                                  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:  ΥΛΙΚΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟY                                          
( ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΚΛΠ) 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ   
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ   
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  80 /2014   

        
Ε Ν Δ Ε Ι Κ T Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 

α/α Είδος εργασίας Α.Τα Μονάδα Ποσότητα Τιμή 
μονάδας 

Μερικό 
σύνολο 

1 

Λάμπα ηλεκρονική 25 W Compacta 
ευρωπαϊκής προέλευσης  μκρόστενη με 
πρισματικό γυάλινο κάλυμμα,  εξικονομησης 
ενεργειας SL,τάσης λειτουργίας 220V-240V, με 
μέσο χρόνο ζωή >9000 ώρες με κατανάλωση 
~75% λιγότερο από τους απλούς λαπτήρες 
πυράκτωσης.Θερμοκρασία χρώματος >4000Κ 
και κάλυκας Ε27. Φωτεινή ροή τουλάχιστον 
1150 lumen και κανονικό βίδωμα.  

1 Τεμ. 627 7 4389,00 

2 

Λαμπτήρας Hg ισχύος 125 W   ευρωπαϊκής 
προέλευσης  απιοειδούς μορφής, λευκού 
ουδέτερου φωτός,υψηλής πίεσης με 
λυχνιολαβή Ε27, κατάλληλοι για τάση 
τροφοδότησης δικτύου 240V  ±5% τουλάχιστο 
(μέσω στραγγαλιστικού πηνίου φυσικά) με 
φωτιστική  απόδοση τουλάχιστον 5000 lumen 
ή και περισσότερο.Η θερμκρασία χρώματος θα 
πρέπει να είναι τουλάχιστο 4000 Κ με 
στατιστική διάρκεια ζωής  τουλάχιστο 6000h.    

2 Τεμ. 100 3 300,00 

3 

Λαμπτήρας Na ισχύος 250 W απιοειδούς 
μορφής κίτρινου φωτός υψηλής πίεσης με 
λυχνιολαβή Ε40, κατάλληλοι για τάση 
τροφοδότησης δικτύου 240V ± 5% (μέσω 
στραγγαλιστικού πηνίου) με φωτιστική  
απόδοση  5000 lumen ή και περισσότρο και 
στατιστική διάρκεια ζωής  τουλάχιστον 6000h.   

3 Τεμ. 10 20 200,00 

ΛΟΙΠΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

4 

Εκκινητής ισχύος 70 W - 400 W 
κατασκευασμένα σύμφωνα με τους 
Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και το πρότυπο CE 
απο αξιόπιστο και πιστοποιημένο 
κατασκευαστή ( SCHWABE - LEGRAND )                                                                                  

  Τεμ. 129 7 903,00 

5 Ντουϊ Ε 27 Τύπου ΔΕΗ                                                                                  Τεμ. 100 2 200,00 
  ΣΥΝΟΛΟ 5992,00 

Φ.Π.Α 23% 1378,16 

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ 7370,16 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΥΡΩ:     Επτά χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα 
ευρώ και δέκα εξι  λεπτά 7370,16 

ΑΔΑ: 6ΛΕ2ΩΨΩ-ΧΙΤ



      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ     ΑΡΙΔΑΙA   24  /  10   /2014 
 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Υ. Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ 

  ΑΡΙΔΑΙA   24  /  10   /2014     

 
    

 

   ΚΕΤΙΚΙΔΟΥ ΔΑΦΝΗ   
   ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:  ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟY                                          
( ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΚΛΠ) 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ   
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ   
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  80 /2014   

        
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην προμήθεια «Υλικά συντήρησης και επισκευής δικτύου 
Ηλεκτροφωτισμού (φωτιστικά σώματα κλπ)».Τα εν λόγω υλικά θα χρησιμοποιηθούν από τα συνεργεία του 
Δήμου για την ηλεκτρολογική συντήρηση στις Δημοτικές Ενότητες αυτού.                                          

Τα προς προμήθεια υλικά θα είναι καινούρια,πρόσφατης κατασκευής και τελευταίου τύπου,κατασκευασμένα 
από εύφημους οίκους κατασκευής ανάλογων ειδών.Θα είναι δε κατά προτίμηση Ευρωπαϊκής προέλευσης και 
κατασκευής.Θα φέρουν όλα τα απαραίτητα συστήματα ασφαλείας και προστασίας του χειριστή που 
προβλέπονται για μηχανήματα του είδους.Θα φέρουν όλα τα αντίστοιχα πιστοποιητικά συμμόρφωσης (CE) 
καθώς επίσης και πιστοποιητικά ποιότητας σειράς ISO9001. Οι λαμπτήρες θα είναι ενδεικτικού τύπου Phillips 
ή OSRAM  (ή οποιασδήποτε άλλης εταιρίας ίδιων ή καλύτερων προδιαγραφών ) κατασκευασμένοι σύμφωνα 
με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και το πρότυπο CE από αξιόπιστο και πιστοποιημένο κατασκευαστή .                                                                                                     

Τα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται ουσιώδη και απαράβατα,εκτός αν αναφέρεται ότι αποτελούν προτίμηση ή 
επιθυμία της Υπηρεσίας.Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη περίπου με ποινή αποκλεισμούδεν επιτρέπεται η 
απόκλιση να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη του 10%.Όπου αναφέρεται η λέξη τουλάχιστον ή το πολύ ή 
μέγιστο κλπ αυτό αποτελεί ενα κάτω και άνω όριο αντίστοιχα.Με κάθε προσφορά θα υποβληθούν όλα τα 
πιστοποιητικά συμμόρφωσης και ποιότητας,προσπέκτους και τεχνικές περιγραφές που να αποδεικνύουν τη 
συμμόρφωση των προσφερόμενων υλικών με τις προδιαγραφές της Υπηρεσίας.                                                       
Τα προς προμήθεια υλικά είναι τα κάτωθι:                                                                                                        

1.Λαπτήρες συμπαγείςαπο 18-24W   Μακρόστενοι με πρισματικό γυάλινο κάλυμμα:   Ηλεκτρονικοί 
λαπτήρες εξικονομησης ενεργειας SL.Τάσης λειτουργίας 220V-240V.Μέσος χρόνος ζωής >9000 ώρες με 
κατανάλωση ~75% λιγότερο απο τους απλους λαπτήρες πυράκτωσης.Θερμοκρασία χρώματος >4000Κ και 
κάλυκας Ε27. Φωτεινή ροή τουλάχιστον 1150Lumen.και κανονικό βίδωμα.                                                                                              
Τιμή ανά τεμάχιο: επτά (7) ευρώ                                                                                                                                               

2.Λαμπτήρες ατμών Hg.                                                                                                                                                                                                                                                           
Οι λαμπτήρες Hg 125W αυτοί θα πρέπει να είναι απιοειδούς μορφής, λευκού ουδέτερου φωτός,υψηλής 
πίεσης και να φέρουν λυχνιολαβή Ε27. Θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για τάση τροφοδότησης δικτύου 240V  
±5% τουλάχιστο (μέσω στραγγαλιστικού πηνίου φυσικά). Η φωτιστική τους απόδοση,καθορίζεται σε 
τουλάχιστο 5000 lumen ή καλύτερο.Η θερμκρασία χρώματος θα πρέπει να είναιτουλάχιστο 4000 Κ.Η 
στατιστική διάρκεια ζωής τους θα πρέπει να είναι τουλάχιστο 6000h.                                                                                                                        
Τιμή ανά τεμάχιο: τρία  (3) ευρώ    

3.Λαμπτήρες 250W Na.                                                                                                                                  Θα 
πρέπει να είναι απιοειδούς μορφής κίτρινου φωτός υψηλής πίεσης και να φέρουν λυχνιαή Ε40. Θα πρέπει να 
είναι κατάλληλοι για τάση τροφοδότησης δικτύου 240V ± 5% (μέσω στραγγαλιστικού πηνίου) η φωτιστική 
τους απόδοση καθορίζεται σε 5000 lumen ή και περισσότρο.Η στατιστική διάρκεια ζωής τους θα πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 6000h.                                                                                                                                         
Τιμή ανά τεμάχιο: είκοσι  (20) ευρώ                                                        

4. Εκκινητής ισχύος 70 W - 400 W                                                                                                              Θα 
πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και το πρότυπο CE από 
αξιόπιστο και πιστοποιημένο κατασκευαστή (  SCHWABE - LEGRAND)                                                                                                                     
Τιμή ανά τεμάχιο:   επτά (7) ευρώ   

5. Ντουϊ Ε 27 τύπου ΔΕΗ                                                                                                                                                                     
Τιμή ανά τεμάχιο: δύο (2) ευρώ 
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     ΑΡΙΔΑΙA   24  /  10   /2014 
   Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ 

 
 

   Κετικίδου Δάφνη  
   Εργοδηγός  
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                                ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄ 

 

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής δικτύου ηλεκτροφωτισμού 
(φωτ.σώματα κλπ) » 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

Της επιχείρησης ……………………………………..…, έδρα ………………., οδός 
…………..…………, αριθμός ……, τηλέφωνο …………………., fax ………….. 

     A/T  ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ               Μον. Ποσότητα Τιμή 
Μον. Δαπάνη 

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 
1 Λάμπα ηλεκρονική 25 W Compacta ευρωπαϊκής 

προέλευσης  μκρόστενη με πρισματικό γυάλινο 
κάλυμμα,  εξικονομησης ενεργειας SL,τάσης 
λειτουργίας 220V-240V, με μέσο χρόνο ζωή >9000 
ώρες με κατανάλωση ~75% λιγότερο από τους 
απλούς λαπτήρες πυράκτωσης.Θερμοκρασία 
χρώματος >4000Κ και κάλυκας Ε27. Φωτεινή ροή 
τουλάχιστον 1150 lumen και κανονικό βίδωμα.  

τεμάχιο 627 7,00 4.389,00 

2 Λαμπτήρας Hg ισχύος 125 W   ευρωπαϊκής 
προέλευσης  απιοειδούς μορφής, λευκού ουδέτερου 
φωτός,υψηλής πίεσης με λυχνιολαβή Ε27, 
κατάλληλοι για τάση τροφοδότησης δικτύου 240V  
±5% τουλάχιστο (μέσω στραγγαλιστικού πηνίου 
φυσικά) με φωτιστική  απόδοση τουλάχιστον 5000 
lumen ή και περισσότερο.Η θερμκρασία χρώματος θα 
πρέπει να είναι τουλάχιστο 4000 Κ με στατιστική 
διάρκεια ζωής  τουλάχιστο 6000h.    

τεμάχιο 100 3,00 300,00 

3 Λαμπτήρας Na ισχύος 250 W απιοειδούς μορφής 
κίτρινου φωτός υψηλής πίεσης με λυχνιολαβή Ε40, 
κατάλληλοι για τάση τροφοδότησης δικτύου 240V ± 
5% (μέσω στραγγαλιστικού πηνίου) με φωτιστική  
απόδοση  5000 lumen ή και περισσότρο και 
στατιστική διάρκεια ζωής  τουλάχιστον 6000h.   

τεμάχιο 10 20,00 200,00 

ΛΟΙΠΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
4 Εκκινητής ισχύος 70 W - 400 W κατασκευασμένα 

σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και το 
πρότυπο CE απο αξιόπιστο και πιστοποιημένο 
κατασκευαστή ( SCHWABE - LEGRAND )                                                                                  

τεμάχιο 129 7,00 903,00 

5 Ντουϊ Ε 27 Τύπου ΔΕΗ                                                                                τεμάχιο 100 2,00 200,00 

  
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ   
ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ: 

 
     

      
      
 

                Αριδαιά                 /             / 2014 
    

 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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