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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

                                                                                               Αριδαία,     26 / 02 /  2015  

                                                                                 Αρ. Διακηρ. :  3970 

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 2015 του Δήμου, σε κωδικούς του οποίου 

προβλέπεται πίστωση 52.834,50 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 με αριθμ. 1/2015 μελέτη που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.  

- Την 02/2015 ΑΔΑ: 6ΤΩΜΩΨΩ-Υ53 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την 

οποία ψηφίστηκε πίστωση ποσού 52.834,50 € σε βάρος του 20.6662.0001 

κωδικού του προϋπολογισμού έτους 2015.  

- Την 19/2015 ΑΔΑ: 6449ΩΨΩ-3ΦΗ 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. 281/2015 ΑΔΑ: 75Ι5ΩΨΩ-ΥΒΞ   Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση 

της διενέργειας της προμήθειας 
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                                  Όροι Διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού 
 
 

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 12/03/2015 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00 

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

συγκροτήθηκε με τις με αριθμό 3/2015 ΑΔΑ: ΨΣ59ΩΨΩ-7ΙΜ  απόφαση 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 12/03/2015 

ημέρα Πέμπτη 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   τριών (3) μηνών από την επομένη της διενέργειας του 
διαγωνισμού. 
  Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ 

αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή του 

στο διαγωνισμό και σε κάθε φάση της διαδικασίας αυτού συνεπάγεται πλήρη 

αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου των όρων διενέργειας του διαγωνισμού, 

όπως εξειδικεύονται στην παρούσα στο σύνολό τους. 

   Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της Σύμβασης και 

δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη 

σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή 

αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους. 

  Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με 

τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, 

Φακέλων Υποψηφιότητας, Προσφοράς κλπ. 

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

έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο,  σε δύο αντίτυπα , 
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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 << 3970  >>. 

δ.   Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού << 12-03-2015 >>.  

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

 

   Εντός του φάκελου της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά 

(δημόσια έγγραφα , βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.α.)  σε δύο (2) αντίτυπα πρωτότυπα η 

σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή ακριβών αντιγράφων, 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.  

 

Οι προσφέροντες οφείλουν να  υποβάλλουν μαζί με τη προσφορά τους τα ακόλουθα 

κατά περίπτωση Δικαιολογητικά (δημόσια έγγραφα , βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.α.) 

πρωτότυπα η σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή ακριβών 
αντιγράφων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του αρθρ. 1 του Ν. 4250/2014, ως 

εξής:  

 

 3.1  Οι Έλληνες πολίτες: 
 

α) Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ & πιστοποιητικά όλων των λοιπών Οργανισμών 

Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας), που ο Προσφέρων  δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση, 

ότι είναι υποχρεωμένος να καταβάλει εισφορές,  από τα οποία να προκύπτει ότι ο 

προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 
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β) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

πως είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού.   
 
        γ) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι: 

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

που αναγράφονται στην 1/2015 μελέτη που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του 

Δήμου (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. 

δ)  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. 

 

ε) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τουλάχιστον 

του τελευταίου εξαμήνου,  πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού από το 

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.  

 

 Για τα φυσικά πρόσωπα: 

Ότι  δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 

πτώχευσης . Επίσης ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης 

σε αναγκαστική διαχείριση. 

 

Για τα νομικά  πρόσωπα: 

Ότι  δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του  

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή από άλλη ανάλογη διαδικασία.  

 

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

εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, το οποίο εάν δεν συνάδει με το είδος 

των προς προμήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος. Το 

πιστοποιητικό αυτό  θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού. 
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ζ)   Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους 

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

υπογραφής του εκπροσωπούμενου. 

          
   
   η) Δημοτική ενημερότητα του Δήμου Αλμωπίας. Η δημοτική ενημερότητα χορηγείται 

από το Ταμείο του Δήμου Αλμωπίας (Πλατεία Αγγελή Γάτσου, Αριδαία). Σε μη δημότες 

Αλμωπίας, χορηγείται σχετική βεβαίωση από την ίδια υπηρεσία του Δήμου. 
Διευκρίνιση: 
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα ανωτέρω Δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 
αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Προσφέροντα ενώπιον 
συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά 
μαζί με την Προσφορά του Προσφέροντα εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών». 
 
3.2    Οι αλλοδαποί:  
 

 

1. 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.  

 

2.   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,β) και (ε) του 3.1  καθώς και τα δικαιολογητικά (γ) & (ζ) του 3.1.  

 

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

τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς 

καταλόγους.  

Διευκρίνιση: 
Σε περίπτωση που στη χώρα του Προσφέροντα ορισμένα από τα ανωτέρω 
Δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις ανωτέρω 
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση 
του Προσφέροντα ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη 
Δήλωση του Προσφέροντα ενώπιον δικαστικής ή διοικητική Αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του Προσφέροντα, οι οποίες και θα 
υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του Προσφέροντα εντός του «Φακέλου 
Δικαιολογητικών». 
 
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.  

  Τα δικαιολογητικά αφορούν το ίδιο το νομικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά 
πρόσωπα που το διοικούν ή το εκπροσωπούν. 
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    Επίσης, προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να 

προσκομισθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ 

ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο η απόσπασμα του 

καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για ΟΕ και 

ΕΕ).  Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα 

υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. 

και τα έγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το 

καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού 

προσώπου.  

3.4    Οι συνεταιρισμοί:   
1.   Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  

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

ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (α,β) και (ε) του 3.1 καθώς και τα 

δικαιολογητικά (γ) , (ζ) & (η) του 3.1.  
Διευκρίνιση: 
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα ανωτέρω Δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 
αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Προσφέροντα ενώπιον 
συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά 
μαζί με την Προσφορά του Προσφέροντα εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών». 

 

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 . 
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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. 

  

  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 ενδεικτικού 

διαστήματος τεσσάρων (4) 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 (κράτηση 0,10% επί της 

συνολικής συμβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ) υπέρ  της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων, τέλος χαρτοσήμου 3% πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ΄ αυτού στην 

κράτηση του 0,10%),   κράτηση για φόρο εισοδήματος όπου προβλέπεται εκ του νόμου 

καθώς και κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θα ισχύει κατά την ημέρα του διαγωνισμού, 

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 
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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 Τηλ.: 23843 50291 

φαξ: 23840 21226 (σχετικά με την διαδικασία του διαγωνισμού) & Παπαδοπούλου 

Σαπφώ Τηλ.: 23843 50254-251 φαξ: 23840 21226 (σχετικά με την μελέτη και τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά των προς προμήθεια ειδών). 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. 

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. 19/2015 ΑΔΑ: 6449ΩΨΩ-3ΦΗ 

απόφαση της Οικονομικής    Επιτροπής. 

 
 

               

                                                                  Ο Δήμαρχος 
                                                                               Ε.Δ. 

 

                                                               Τσιμτσιρίδης Ν. Γεώργιος 
                                                                Αντιδήμαρχος Αλμωπίας      
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                                         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

 

   

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
(ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΑ ΚΛΠ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:   01 /2015 
   

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

     
ΟΜΑΔΑ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΆΔ

Α 
ΜΕΤΡΗ
ΣΗΣ 

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ/ 
μονάδα 
μέτρησης 

ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
(χωρίς 
Φ.Π.Α.) 

I 
ΛΑΜΠΤΗΡ
ΕΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚ
ΩΝ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡ
ΑΦΩΝ 

1Ι Led αχλάδι Ε27 ισχύος 7 W 6.000 k (ψυχρού 
φωτισμού 

τεμάχιο 1.200 5,691 6.829,27 

2Ι Led αχλάδι Ε27 ισχύος  10 W 6.400 k (ψυχρού 
φωτισμού 

τεμάχιο 2.000 7,317 14.634,15 

3Ι Υδραργύρου αχλάδι Ε27 ισχύος 125 W τεμάχιο 10 2,439 24,39 
4Ι Νατρίου αχλάδι Ε40 ισχύος 250 W τεμάχιο 200 10,569 2.113,82 
5Ι Υδραργύρου αχλάδι Ε40 ισχύος 250 W τεμάχιο 100 4,065 406,50 
6Ι Νατρίου αχλάδι Ε40 ισχύος 150 W τεμάχιο 50 7,317 365,85 
7Ι Μετάλλου HQI σωληνωτή Ε40 ισχύος 400 W τεμάχιο 20 21,545 430,89 
8Ι Μετάλλου HQI σωληνωτή Ε40 ισχύος 1.000 W τεμάχιο 5 77,236 386,18 

9Ι Μετάλλου HQI αχλάδι Ε40 ισχύος 100 W τεμάχιο 20 14,634 292,68 
10Ι Φθορίου 18 W σωληνωτός (ψυχρού φωτισμού) τεμάχιο 20 2,439 48,78 

11Ι Φθορίου 36 W σωληνωτός (ψυχρού φωτισμού) τεμάχιο 20 3,659 73,17 

12Ι Φθορίου 58 W σωληνωτός (ψυχρού φωτισμού) τεμάχιο 20 4,472 89,43 

ΙΙ 
ΜΕΤΑΣΧΗ
ΜΑΤΙΣΤΕΣ 

1 ΙΙ Υδραργύρου 125 W τεμάχιο 30 9,756 292,68 
2 ΙΙ Νατρίου 250 W τεμάχιο 20 26,016 520,33 
3 ΙΙ Υδραργύρου 250 W τεμάχιο 10 14,634 146,34 
4 ΙΙ Νατρίου 150 W τεμάχιο 5 16,260 81,30 
5 ΙΙ Μετάλλου HQI 400 W τεμάχιο 10 28,455 284,55 
6 ΙΙ Μετάλλου HQI 1.000 W τεμάχιο 1 32,520 32,52 

ΙΙΙ 
ΕΚΚΙΝΗΤΕ
Σ 

1 ΙΙΙ Υψηλής πίεσης 70 - 400 W τεμάχιο 200 4,065 813,01 
2 ΙΙΙ Υψηλής πίεσης 1.000 W τεμάχιο 5 12,195 60,98 
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IV 
ΧΡΟΝΟΔΙΑ
ΚΟΠΤΕΣ - 
ΦΩΤΟΚΥΤ
ΤΑΡΑ 

1 IV Χρονοδιακόπτης ημερήσιος ράγας με εφεδρεία τεμάχιο 150 26,016 3.902,44 

2 IV Φωτοκύτταρο μέρα  - νύχτα εξωτερικού χώρου τεμάχιο 5 21,138 105,69 

V ΒΑΣΕΙΣ 
ΓΛΟΜΠΩΝ 
ΚΑΙ 
ΑΚΡΥΛΙΚΟ
Ι ΓΛΟΜΠΟΙ 

1 V Βάση με γλόμπο Φ 20" ακρυλικό γάλακτος τεμάχιο 10 6,504 65,04 
2 V Βάση με γλόμπο Φ 25" ακρυλικό γάλακτος τεμάχιο 50 8,130 406,50 
3 V Βάση με γλόμπο Φ 30" ακρυλικό γάλακτος τεμάχιο 50 10,569 528,46 

VI 
ΠΡΟΒΟΛΕΙ
Σ - 
ΦΩΤΙΣΤΙΚ
Α ΣΩΜΑΤΑ 

1 VI Προβολέας αλουμινίου led ισχύος 30 W εξωτερικού 
χώρου IP 64 Ψυχρού φωτισμού (6.000 k) στεγανός 

τεμάχιο 20 32,520 650,41 

2 VI Προβολέας αλουμινίου led ισχύος 70 W εξωτερικού 
χώρου IP 64 Ψυχρού φωτισμού (6.000 k) στεγανός 

τεμάχιο 22 89,431 1.967,48 

3 VI Προβολέας μετάλλου HQI ισχύος 400 W εξωτερικού 
χώρου IP 64 στεγανός 

τεμάχιο 6 52,846 317,07 

VII 
ΠΙΝΑΚΕΣ 
ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 
ΠΙΝΑΚΑ - 
ΡΑΓΑΣ  

1 VII Γενικός διακόπτης τριφασικός 3Χ40 Α τεμάχιο 3 13,008 39,02 
2 VII Γενικός διακόπτης μονοφασικός 40 Α τεμάχιο 3 3,659 10,98 
3 VII Μικροαυτόματος 6 Α τεμάχιο 24 4,065 97,56 
4 VII Μικροαυτόματος 16 Α τεμάχιο 24 4,065 97,56 
5 VII Ηλεκτρονόμος (ρελέ) τριφασικός 3Χ20 Α κλειστού 

τύπου 
τεμάχιο 6 26,016 156,10 

6 VII Ηλεκτρονόμος (ρελέ) τριφασικός 3Χ20 Α ανοικτού 
τύπου 

τεμάχιο 6 23,577 141,46 

7 VII Ηλεκτρονόμος (ρελέ) διαφυγής - διαρροής 
τριφασικός 40 Α 

τεμάχιο 5 40,650 203,25 

8 VII Ηλεκτρονόμος (ρελέ) διαφυγής - διαρροής 
μονοφασικός 40 Α 

τεμάχιο 2 32,520 65,04 

9 VII Φυσίγγια ΝΕΟΖΕΤ 35 Α τεμάχιο 37 0,813 30,08 
10 VII Πίνακας τύπου KUBA 3 σειρών στεγανός τεμάχιο 1 81,301 81,30 
11 VII Πίλαρ οδοφωτισμού (1,20Χ1,20Χ0,40) με πίνακα 

τύπου KUBA 1 σειράς μονοφασικό μετά των 
οργάνων ελέγχου και αυτοματισμών μονοφασικής 
διάταξης (γενικός, μικροαυτόματοι, ρελέ διαφυγής) 
πλήρες 

τεμάχιο 1 203,252 203,25 

VIII 
ΚΑΛΩΔΙΑ 
ΡΕΥΜΑΤΟ
Σ 

1 VIII Καλώδιο τύπου NYMHY διατομής 3Χ1,5 mm μέτρα 100 0,813 81,30 
2 VIII Καλώδιο τύπου NYMHY διατομής 3Χ2,5 mm μέτρα 100 1,382 138,21 
3 VIII Καλώδιο τύπου ΝΥΥ διατομής 3Χ2,5 mm μέτρα 100 1,626 162,60 
4 VIII Καλώδιο τύπου ΝΥΥ διατομής 5Χ2,5 mm μέτρα 100 2,520 252,03 
5 VIII Καλώδιο σιλικόνης μαύρου χρώματος πολύκλωνος 

διατομής 1,5 mm 
μέτρα 100 0,407 40,65 
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ΙΧ 
ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΜΙΚΡΟΫΛΙ
ΚΑ 

1 ΙΧ Διάφορα μικροϋλικά ήτοι κλέμες, μούφες, 
κυπαρισσάκια, μονωτικές ταινίες, βύσματα, ρόκα 
στερέωσης, ντουί, πολύπριζα, φις, κλιπς τηλεφώνου 
και δικτύου, καλώδια ΟΤΕ, δικτύου κλπ 

Αποκοπή  1 5284,553 5.284,55 

 
  Σύνολο 42.954,88 

 
  Φ.Π.Α. 23% 9.879,62 

 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 52.834,50 

 
    

       
 Αριδαία 19/01/2015   

Η συντάκτρια  Θεωρήθηκε  
  Η προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών 

Υπηρεσιών 
 

    
    

Χριστοπούλου Μαρία  Λουμπουνάκη Δήμητρα  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός  Τεχν. Πολιτικός Μηχανικός  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΑ 
ΚΛΠ) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:    
/2015 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

        Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής 
δικτύου ηλεκτροφωτισμού (φωτιστικών σωμάτων κλπ) του Δήμου Αλμωπίας. Συγκεκριμένα θα γίνει 
προμήθεια λαμπτήρων Ευρωπαϊκής προέλευσης και προδιαγραφών, με στόχο του Δήμου την 
βαθμιαία αντικατάσταση όλων των λαμπτήρων του οδικού φωτισμού με λαμπτήρες led για 
εξοικονόμηση ενέργειας και οικονομία στην κατανάλωση ρεύματος, οικονομικούς λαμπτήρες 
μετάλλων και φθορισμού, καθώς και λαμπτήρων ατμών υδραργύρου και νατρίου. Επίσης θα γίνει 
προμήθεια μετασχηματιστών για τους ανωτέρω λαμπτήρες καθώς και εκκινητών υψηλής πίεσης. 
Ακόμη θα γίνει προμήθεια χρονοδιακοπτών και φωτοκυττάρων για την περαιτέρω ορθολογιστική 
κατανάλωση ρεύματος και έλεγχο της λειτουργίας του δικτύου του καλλωπιστικού φωτισμού του 
Δήμου Αλμωπίας.  Θα γίνει αντικατάσταση των βάσεων γλόμπων και των ακρυλικών γλόμπων των 
καλλωπιστικών φωτιστικών, όπου είναι απαραίτητο στα καλλωπιστικά φωτιστικά, καθώς και των 
προβολέων που έχουν καεί.  
       Είναι απαραίτητο επίσης να περιλαμβάνονται στην ανωτέρω προμήθεια  πίνακες 
ηλεκτροφωτισμού και υλικά πίνακα - ράγας που καταστρέφονται από τις υπερτάσεις ρεύματος, 
συχνό φαινόμενο στην Αλμωπία.  Τέλος θα γίνει προμήθεια καλωδίων ρεύματος διαφόρων διατομών 
καθώς και μικροϋλικών (κλέμμες, μούφες, κυπαρισσάκια, μονωτικές ταινίες, βύσματα, ρόκα 
στερέωσης, ντουί, πολύπριζα, φις κ.α.) που είναι απαραίτητα για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων 
και τη σωστή τους λειτουργία. Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ. 

     Η συνολική προύπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι με τον Φ.Π.Α. πενήντα δύο χιλιάδες 
οκτακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά (52.834,50 €) 
         
         
         
         
         

Αριδαία 16/1/2015 
Η συντάκτρια 

Χριστοπούλου Μαρία 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 

 

 

 

 

 

 

 

15PROC002601764 2015-02-26



 

 

                                                ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  

 

 

                        ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
                                      ΘΕΜΑ: «Προμήθεια υλικών συντήρησης επισκευής   

                                               δικτύου ηλεκτροφωτισμού (φωτ. Σώματα κλπ.) » 

                                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

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

 

 
 
 

    

α/α Είδος Προμήθειας Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα Τιμή ανά 

Μονάδα Δαπάνη 

1 

ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΦΩΤ. 
ΣΩΜΑΤΑ ΚΛΠ) ΠΟΥ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 
1/2015 ΜΕΛΕΤΗ  

   42.954,88 

    ΣΥΝΟΛΟ 42.954,88 

   Φ.Π.Α 23% 9.879,62 

   
ΓΕΝ.ΣΥ
ΝΟΛΟ   52.834,50 

 
 

 
 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 
 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: 
 

 
     

      
      
 

                Αριδαία                 /             / 2015 
    

 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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