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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

 
 

Ο Γήμαπσορ Παλλήνηρ, πξνθεξχζζεη ζπλνπηηθφ (πξφρεηξν) δηαγσληζκφ, κε ηίηιν 

«Δπιζκεςή & μεηαηποπή παλαιάρ ηεσνολογίαρ ζε θυηιζηικά ηεσνολογίαρ LED» κε 

ζθνπφ ηε κεηαηξνπή παιαηάο ηερλνινγίαο θσηηζηηθψλ ηνπ Γήκνπ Ξαιιήλεο θαη κεηαηξνπή 

ηνπο ζε θσηηζηηθά λέαο ηερλνινγίαο LED. 

  Ρα πιηθά θαη εξγαζία ζα είλαη θαηάιιεια γηα ην ζθνπφ πνπ πξννξίδνληαη θαη ζχκθσλα 

κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο. 

Θξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε ηερλννηθνλνκηθά ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά, αθνχ 

πξνεγνπκέλσο ηθαλνπνηνχληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ππεξεζίαο.   

Ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Ξαιιήλεο, Ηζάθεο 12 

Γέξαθαο 153-44, ζηα γξαθεία ηεο Γ/λζεο Ρερληθψλ πεξεζηψλ 1νο φξνθνο, ηελ 22/08/2018 

εκέξα Ρεηάξηε θαη ψξα 10ε π.κ. απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή δηελέξγεηαο. 

 Ρν χςνο ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 74.400,00 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. 24%. 

Γπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Δλζηάζεηο πξνζθπγέο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηεο δηαθήξπμεο, ζπλνδεχνληαη απφ παξάβνιν ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, 

πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. 

Ζ δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ Ξαιιήλεο  κε ηελ 

αληίζηνηρε εμεηδηθεπκέλε πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018. Ζ 

απαηηνχκελε πίζησζε ζα βαξχλεη ηελ εγθεθξηκέλε πίζησζε κε Θ.Α. 30.6265.0029 ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018 Γήκνπ Ξαιιήλεο θαη ζα πξνέιζεη απφ έζνδα 

ηνπ Γήκνπ. 

Ρα είδε ηεο πξνκήζεηαο θσδηθνπνηνχληαη θαηά CPV σο εμήο: 

45316110-9 Δγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ θσηηζκνχ νδψλ 

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. 

Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζε πνζνζηφ δπν επί ηνηο εθαηφ (2%) επί ηεο θαζαξήο 

εθηηκψκελεο αμίαο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο.  

Νη επηζπκνχληεο λα πάξνπλ κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ νθείινπλ κα απνζηείινπλ 

ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ πξνζθνξά ηνπο κέρξη ηεο πξνεγνχκελεο εξγαζίκνπ εκέξαο θαη 

ψξα 15:00 ζην πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ ή λα παξαζηνχλ νη ίδηνη ή λφκηκνη εθπξφζσπνη ηνπο 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο δηαθήξπμεο (434/2018) 

απφθαζε Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο) ηνπ Γήκνπ Ξαιιήλεο. 

Ξιήξεο δηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: 

http://www.eprocurement.gov.gr ζηε ζειίδα αλαδήηεζεο ηνπ Γήκνπ Ξαιιήλεο δψδεθα (12) 

ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηά ηνπ.  

Ρα έμνδα ηεο δεκνζίεπζεο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. Ξιεξνθνξίεο γηα ηε δηαθήξπμε θαη ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζην ηει. 2106604641-2106604650 θαη fax 2106612965. 

 

ΓΗΑ ΡΝ ΓΖΚΝ ΞΑΙΙΖΛΖΠ 

 ΚΔ ΔΛΡΝΙΖ ΓΖΚΑΟΣΝ 

Ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ 

 

ΡΔΛΡΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 

ΓΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗ 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 

Ηζάθεο 12,  15344,  Γέξαθαο 

Ρει.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 

 

     ΑΡ.ΠΡΩΣ: 23729/27.07.2017 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 

ΓΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗ 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 
 
 

ΑΟΗΘ. ΞΟΥΡ.:23729/27-07-2018 

Ηζάθεο 12,  15344,  Γέξαθαο 

Ρει.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 

                   

                                                                                   

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ (ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ) ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Ο Γήμαπσορ Παλλήνηρ, 

 

Ξξνθεξχζζεη ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ «Δπιζκεςή & μεηαηποπή παλαιάρ 

ηεσνολογίαρ ζε θυηιζηικά ηεσνολογίαρ LED» πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο 60.000,00 € 

ρσξίο ην ΦΞΑ (74.400,00 € κε ΦΞΑ 24%)  κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα 

απφ ηερλννηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά επί ησλ πνζνηήησλ πνπ αλαγξάθνληαη ζην 

πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο ηνπ ΓΖΚΝ ΞΑΙΙΖΛΖΠ ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο άξζξσλ 88 θαη 117 ηνπ Λ. 4412/2016. 

Ζ ειάρηζηε πξνζεζκία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη δψδεθα (12) εκέξεο απφ ηελ 

εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ζχκβαζεο ζην Θ.Ζ.Κ.ΓΖ.Π., ζχκθσλα κε ηα άξζξα 

66, 117, 120 θαη 121 (παξ. 1γ) ηνπ Λ. 4412/2016.  

Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ηελ 22/08/2018 εκέξα Ρεηάξηε ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο 

δηαγσληζκνχ ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα κε θαηαιεθηηθή ψξα ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ηελ 10ε 

πξσηλή.    

Ζ ελ ιφγσ δεκφζηα ζχκβαζε ππεξεζίαο ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ίδηνπο πφξνπο. Νη 

δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ηεο ππεξεζίαο. 

Ρα είδε ηεο ππεξεζίαο θσδηθνπνηνχληαη θαηά CPV σο εμήο : 

 

Θ.Α 30.6265.0029 

«Δπηζθεπή & κεηαηξνπή παιαηάο ηερλνινγίαο ζε θσηηζηηθά ηερλνινγίαο LED» 

A/A CPV ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΔΚΑΣΗΑ ΞΝΠΝΛ 

1 45316110-9 Δγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ θσηηζκνχ νδψλ 800 60.000,00 

  

 

 

 

   

ΑΡΘΡΟ 1Ο 

Ιζσύοςζερ διαηάξειρ 

 

Ζ πξνεηνηκαζία, αλάζεζε, ζχλαςε θαη εθηέιεζε ηεο ελ ιφγσ δεκφζηαο ζχκβαζεο 

γεληθψλ ππεξεζηψλ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο: 

 Ρνπ Λ. 3463/2006 «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ».  

 Ρνπ Λ. 3852/2010 «Λέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο 

δηνίθεζεο – Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο». 

 Ρνπ Λ. 2690/1999 «Θχξσζε Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 Ρνπ N. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 
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«Ξξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 Ρνπ Λ. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηεία (ελζσκάησζε ηεο 

Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 Ρνπ ΞΓ 28/2015 «Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη 

ζηνηρεία» (ΦΔΚ A΄ 34/2015). 

 Ρνπ Λ. 4412/2016 «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». 

 Ρσλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ ξπζκίδνπλ ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηζρχνπλ 

ηξνπνπνηεκέλεο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Λ. 4412/2016 

 Ρελ ππ΄ αξηζκφ: 406/2018 (ΑΓΑ: ΤΛΡΓΥΜΘ-ΘΚ) απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

κε ηελ  νπνία: 

I. Δγθξίλεηαη ε ππ’ αξηζκφλ 49/2018 κειέηε «Δπηζθεπή & κεηαηξνπή παιαηάο 

ηερλνινγίαο ζε θσηηζηηθά ηερλνινγίαο LED» θαη ν ηξφπνο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. Ζ αλάζεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη κε ηελ δηελέξγεηα Ππλνπηηθνχ 

(πξφρεηξνπ) Γηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ην άξζξν 117   ηνπ Λ 4412/2016 κε 

θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ζπκθεξφηεξε ηηκή, χζηεξα απφ αμηνιφγεζε  ησλ 

ηερληθψλ πξνζθνξψλ. 

II. Δγθξίλεηαη ε δαπάλε θαη δηαηίζεηαη (ςήθηζε) ε πίζησζε πνζνχ 74.400,00 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 24% ζε βάξνο ηνπ Θ.Α 30.6265.0029  

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2018 κε ηίηιν «Δπηζθεπή & κεηαηξνπή παιαηάο 

ηερλνινγίαο ζε θσηηζηηθά ηερλνινγίαο LED» γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο 

«Δπηζθεπή & κεηαηξνπή παιαηάο ηερλνινγίαο ζε θσηηζηηθά ηερλνινγίαο LED». 

III. Ππληζηά ην ηεθκεξησκέλν αίηεκα ηνπ δηαηάθηε (άξζξν 4, παξ.1 ηνπ Ξ.Γ. 

80/2016). 

 Ρελ κε αξηζκφ 434/2018 (ΑΓΑ: ΥΒ12ΥΜΘ-ΑΒΙ) απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

πεξί θαηάξηηζεο ησλ φξσλ δηαθήξπμεο.   

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο 

Έγγπαθα ηηρ ζύμβαζηρ 

Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ηα νπνία απνηεινχλ ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο 

θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη  

1. Ζ Γηαθήξπμε 

2. Νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. 

3. Ζ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ. 

4. Γεληθή & Δηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ.   

5. Ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο 

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο 

Πποϋπολογιζμόρ – Υπημαηοδόηηζη 

 Ζ ζπλνιηθή δαπάλε πξνυπνινγίδεηαη ελδεηθηηθά ζην πνζφ ησλ 60.000,00 επξψ ρσξίο 

ηελ δαπάλε Φ.Ξ.Α, (πιένλ ΦΞΑ 24%, ήηνη 74.400,00 €) γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία είλαη 

γξακκέλε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 2018 ηνπ Γήκνπ κε Θ.Α 30.6265.0029 κε ηίηιν «Δπηζθεπή & 

κεηαηξνπή παιαηάο ηερλνινγίαο ζε θσηηζηηθά ηερλνινγίαο LED». 

Ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηνλ Θ.Α 30.6265.0029 είλαη γηα 800 ηεκάρηα 

60.000,00 € ρσξίο ηελ δαπάλε Φ.Ξ.Α. 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη απφ ηνπο πφξνπο ηνπ ΓΖΚΝ. 
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ΑΡΘΡΟ 4Ο 

Υπόνορ και ηόπορ διεξαγυγήρ ηος διαγυνιζμού 

 

Όζνη νηθνλνκηθνί θνξείο επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα 

θαηαζέζνπλ έγγξαθεο πξνζθνξέο κέζα ζηελ θαησηέξσ πξνζεζκία (άξζξν 96 ηνπ 

Λ.4412/2016). 

Νη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ κέρξη ηελ 22ε Απγνχζηνπ 2018 εκέξα Ρεηάξηε 

θαη ψξα 10ε (ψξα ιήμεο επίδνζεο ησλ πξνζθνξψλ) ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ ή 

ζηελ πεξεζία Ξξσηνθφιινπ ζηα γξαθεία ηνπ  Γήκνπ Ξαιιήλεο  Ηζάθεο 12 , Ρ.Θ. 153-44, 

24 ψξεο λσξίηεξα. 

Ξξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ νξηζκέλε σο άλσ εκεξνκελία θαη ψξα, δελ ζα 

ιακβάλνληαη ππφςε. 

Αξκφδηνη ππάιιεινη γηα ηε παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην δηαγσληζκφ είλαη: 

Ξαπατσάλλνπ Βαζίιεηνο, ηειέθσλν επηθνηλσλίαο 210-6604641 Fax: 210-6612965 φιεο ηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. 

Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ ηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ, κφλν 

εθηππσκέλα, ην αξγφηεξν ηξείο εξγάζηκεο (3) πιήξεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία 

δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ηακείνπ (8:00-13:00) απφ 

ηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ.  

Ρα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ επί ησλ 

εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνχ (δηαθήξπμεο & κειέηεο) κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ κέρξη θαη ηελ 

4ε εξγάζηκε εκέξα, πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

Αηηήκαηα παξνρήο πιεξνθνξηψλ θαη δηεπθξηλίζεσλ πνπ ππνβάιινληαη εθηφο ηεο αλσηέξσ 

εκεξνκελίαο είλαη εθπξφζεζκα θαη δελ εμεηάδνληαη. 

Ξξνζθνξά κπνξεί λα ππνβιεζεί θαη κε ζπζηεκέλε ηαρπδξνκηθή επηζηνιή ή κε courier πνπ 

απεπζχλεηαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Όζεο πξνζθνξέο ππνβιεζνχλ θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ζα 

ιεθζνχλ ππφςε κφλν εθφζνλ θζάζνπλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κέρξη ηελ σο άλσ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα. 

Ζ επζχλε ηεο έγθαηξεο άθημεο ηεο Ξξνζθνξάο βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνπο Ξξνζθέξνληεο θαη 

δελ αλαγλσξίδεηαη θαζπζηέξεζε αθφκε θαη γηα αλσηέξα βία.     

 Ξξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, πξηλ απφ ηελ 

δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηα αξκφδηα φξγαλα 

πνπ παξαιακβάλνπλ ηηο πξνζθνξέο πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο, πνπ θαζνξίδεηαη απφ 

ηελ δηαθήξπμε, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνχλ καδί κε ηηο άιιεο, πνπ θαηαηέζεθαλ κε ηελ 

πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία. 

 Ξξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα νη νπνίεο, αλ θαη 

ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, έθζαζαλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κεηά ηελ σο άλσ εκέξα θαη ψξα, 

δελ απνζθξαγίδνληαη νχηε αμηνινγνχληαη αιιά επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζκεο. (Ν. 

4412/2016  Άξζξν 96 §5). 

Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ππνβαιιφκελεο ή νη ηαρπδξνκηθά απνζηειιφκελεο πξνζθνξέο δελ 

πιεξνχλ ηα νξηδφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ αληίζηνηρσλ Άξζξσλ ηεο δηαθήξπμεο, δελ 

ιακβάλνληαη ππφςε. 

 

Αλαζέηνπζα Αξρή: Γήκνο Ξαιιήλεο 

Γηεχζπλζε: Γξαθεία ηνπ Γήκνπ Ξαιιήλεο , Ηζάθεο 12 –Γέξαθαο Αηηηθήο , Ρ.Θ 153-44,  

Ρειέθσλν:  210-6604641,          Fax210-6612965 

NUTS 1:      EL3 Γεσγξαθηθή Νκάδα: Αηηηθή  

NUTS 2:      EL30 Ξεξηθέξεηα: Αηηηθήο  

NUTS 3:      EL305 Λνκφο: Αλαηνιηθήο Αηηηθήο 
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Ρα είδε ηεο πξνκήζεηαο θσδηθνπνηνχληαη θαηά CPV σο εμήο: 

 

CPV ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

  45316110-9             Δγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ θσηηζκνχ νδψλ 

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο 

Σεσνικέρ πποδιαγπαθέρ  

Νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αλσηέξσ εξγαζίαο αλαθέξνληαη ζην αληίζηνηρν ηεχρνο 

κε αξηζκφ κειέηεο ππεξεζίαο: 49/2018, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζηφ κέξνο ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 6Ο 

Γικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ  

 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο, φπσο απηνί 

πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 2 παξ.1.(11) ηνπ Λ.4412/2016 ήηνη, θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ 

πξφζσπν ή δεκφζηνο θνξέαο ή έλσζε απηψλ ησλ πξνζψπσλ ή θαη θνξέσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ επηρεηξήζεσλ, πνπ πξνζθέξνπλ ζηελ 

αγνξά ηελ πξνκήζεηα πξντφλησλ ζηε παξνχζα δηαθήξπμε θαη ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο.  

Πε πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ, απηνί δελ ππνρξενχληαη λα πεξηβιεζνχλ νξηζκέλε 

λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο. Δάλ ε ζχκβαζε αλαηεζεί ζε έλσζε 

πξνκεζεπηψλ ή θνηλνπξαμία, ηφηε, ε Αλάδνρνο Έλσζε, ζα πξέπεη λα πεξηβιεζεί ηδηαίηεξε 

λνκηθή κνξθή, λα πξνβεί ζε ζχληαμε ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ, ζην νπνίν ξεηά ζα 

δειψλεηαη πιένλ ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε κέινπο ηεο έλσζεο ζε απηήλ, ην εηδηθφηεξν 

κέξνο ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ αληηθεηκέλνπ πνπ ζα εθηειέζεη ν θαζέλαο, ην ηπρφλ δηαθνξεηηθφ 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο ζηα θέξδε θαη ηηο δεκίεο ηεο δεκνπξαηνχκελεο ζχκβαζεο θαζψο 

θαη ν θνηλφο εθπξφζσπνο ηεο έλσζεο. 

Νη παξαπάλσ ελψζεηο πξνκεζεπηψλ δηθαηνχληαη ζπκκεηνρήο εθφζνλ ν θάζε πξνκεζεπηήο 

πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ζπκβάιιεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηελ δηακφξθσζε ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο. 

Θάζε δηαγσληδφκελνο, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, δελ κπνξεί λα κεηέρεη ζε πεξηζζφηεξεο απφ 

κηα πξνζθνξέο. Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ, απηφλνκα ή σο κέιε 

θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο ζε παξαπάλσ απφ κία πξνζθνξέο, απνθιείνληαη απφ ην δηαγσληζκφ. 

Ν απνθιεηζκφο ηνπο επηθέξεη θαη ηνλ απνθιεηζκφ ηεο θάζε πξνζθνξάο ζηελ νπνία 

ζπκκεηέρνπλ. 

 

Ζ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ, πξνυπνζέηεη φηη ν δηαγσληδφκελνο είλαη πιήξσο ελήκεξνο ηεο 

δηαθήξπμεο απηήο θαη φηη απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο αλεπηθχιαθηα (ππεχζπλε δήισζε).  

 

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7Ο 

Γλώζζα ζύνηαξηρ ηυν πποζθοπών 
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Νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαζψο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζα είλαη γξακκέλα ζηελ 

Διιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

Νη ηερληθέο πξνζθνξέο ζα είλαη γξακκέλεο φπσο αλαθέξεηαη ζηηο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο ηεο 

παξνχζεο κειέηεο, ζα είλαη πιήξεηο θαη ζαθείο ζε φια ηα ζεκεία, θαη νπνηαδήπνηε αζάθεηα 

ζα εξκελεχεηαη ζε βάξνο ηνπ πξνζθέξνληνο. 

 

ΑΡΘΡΟ 8Ο 

Δλάσιζηερ πποϋποθέζειρ ζςμμεηοσήρ  

 

 Ν πξνζθέξσλ πξέπεη λα θαηαζέζεη φια ηα δεηνχκελα απφ ην αληίζηνηρν άξζξν ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο, δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, λα έρεη εθπιεξψζεη ηηο Αζθαλιζηικέρ 

και Φοπολογικέρ ηος ςποσπεώζειρ καηά ηην ημεπομηνία ΚΑΣΑΘΔΗ ηυν 

δικαιολογηηικών καηακύπυζηρ ηος αποηελέζμαηορ ηος Γιαγυνιζμού (Ν. 

4412/2016  Άπθπο 104 §1) (υρ πποζυπινόρ Ανάδοσορ),  

Γηα ηελ επηινγή πξνκεζεπηψλ ηελ δηαθξίβσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ εξγαζηψλ θαη 

πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ ζεκαληηθή πξνυπφζεζε είλαη ε δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο ηεο 

ππεξεζίαο ιφγσ ηεο θχζεο ηεο ζε ηερλνγλσζία ηεο φιεο δηαδηθαζίαο πνπ απαηηείηαη. Υο εθ 

ηνχηνπ ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε (βεβαηψζεηο) άιισλ 

Γήκσλ πνπ έρεη εθηειέζεη παξφκνηεο ππεξεζίεο κε ηελ ηνπνζέηεζε ηδίσλ πιαθεηψλ. Ν Γήκνο 

επηθπιάζζεηαη λα κεηαβεί ζε άιιν Γήκν κε έμνδα ηνπ πξνκεζεπηή πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζηψζεη  ηελ ιεηηνπξγία ηνπο ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9Ο 

Απαιηούμενα ζηοισεία θακέλος πποζθοπάρ 

 

Νη πξνζθνξέο ζα είλαη έγγξαθεο θαη ζα παξαδνζνχλ ζηελ Δπηηξνπή θαη ζηελ ειιεληθή 

Γιψζζα κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο ζα αλαγξάθεη επθξηλψο ηα αθφινπζα 

ζηνηρεία: 

Α) Ρε ιέμε «ΞΟΝΠΦΝΟΑ» 

Β) Ρελ επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

Γ) Ν ηίηινο ηεο ζχκβαζεο  

Γ) Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ή 

αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο) 

Δ) Ρα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, δειαδή ε επσλπκία, ε δηεχζπλζε, ν αξηζκφο 

ηειεθψλνπ, ηειενκνηνηππίαο (fax) θαη ε ειεθηξνληθή ηνπ δηεχζπλζε (email).  

 

Ν θπξίσο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα εκπεξηέρεη ηνπο αθφινπζνπο ππνθαθέινπο: 

 

Ρν θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ» θαη αθνινπζεί ηνλ 

θπξίσο θάθειν κε ηηο ίδηεο ελδείμεηο, ζθξαγηζκέλν, πνπ ζα πεξηιακβάλεη επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ φια ηα θαηά πεξίπησζε απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ. 

Ρν θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ» θαη αθνινπζεί ηνλ θπξίσο θάθειν 

κε ηηο ίδηεο ελδείμεηο, ζθξαγηζκέλν, ν νπνίνο ζα πεξηέρεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα ηερληθά 

ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ νξηδφκελα.  

Ρν θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ» θαη αθνινπζεί ηνλ θπξίσο 

θάθειν κε ηηο ίδηεο ελδείμεηο, ζθξαγηζκέλν, ν νπνίνο ζα πεξηέρεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. 
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Όινη νη παξαπάλσ ΦΑΘΔΙΝΗ ζα πξέπεη λα αλαγξάθνπλ επθξηλψο ηελ νλνκαζία ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπο (π.ρ «ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ», «ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ», 

«ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ») θαη ηελ πιήξε «ΔΞΥΛΚΗΑ» ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ 

θνξέα.  

Δθφζνλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπν ηνπο, 

ππνβάιινπλ καδί κε ηε πξνζθνξά πηζηνπνηεηηθφ εθπξνζψπεζεο. 

 

Κέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην 

ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ζηνηρεία, σο εμήο: 

 

Α. ηο θάκελο με ηην ένδειξη «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» (άξζξν 93 

ηνπ Λ.4412/2016) 

 

1) Ρν ηππνπνηεκέλν έληππν ηεο πεχζπλεο Γήισζεο (ΡΔΓ) ζπκπιεξσκέλν γηα 

δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ ην νπνίν εγθξίζεθε 

κε ηελ ππ’ αξηζκφ. 158/2016 απφθαζε ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο ησλ Γεκνζίσλ 

Ππκβάζεσλ (ΦΔΘ Β 3698/16-11-2016) ηνπ Λ. 4412/2016 άξζξν 79 παξάγξαθνο  4, σο 

πξνθαηαξηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο 

αξρέο ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο αθφινπζεο 

πξνυπνζέζεηο: 

α) δελ βξίζθεηαη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Λ. 4412/2016 

γηα ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη ή κπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ  

β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 10 ηεο παξνχζαο. 

 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί απφ πξνζθέξνληεο θαη ππνςεθίνπο, ζε 

νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ φια ή 

νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηνπ 

δηαγσληζκνχ.  

Ξξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ππάξρεη ην αλσηέξσ έληππν ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Ξεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ Θαηεπζπληεξίσλ Νδεγηψλ 15/2016 

(ΑΓΑ: ΥΣ0ΓΝΜΡΒ-ΑΘΖ) θαη 23/2018 (ΑΓΑ:Τ3ΖΗΝΜΡΒ-Θ3Δ). Ρν ΡΔΓ ζε επεμεξγάζηκε 

κνξθή είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Π. (www.eaadhsy.gr). 

Δπηζπλάπηεηαη ζηελ πξνζάξηεζε ηεο παξνχζαο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΗΗ ζπκπιεξσκέλε ε 

πξψηε ζειίδα  ηνπ ΡΔΓ. 

 

      2)  Λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα εθπξνζψπεζεο: 

 

i. Γηα Αλψλπκε Δηαηξεία απαηηείηαη: α) ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ απηήο, β) ζεηξά Φ.Δ.Θ. 

ζχζηαζεο, ηξνπνπνηήζεσλ θαηαζηαηηθνχ θαη γ) Φ.Δ.Θ., ζην νπνίν ππάξρεη 

δεκνζηεπκέλε νιφθιεξε ε αλαθνίλσζε κε ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη ηελ 

εθπξνζψπεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο. 

ii. Γηα Δ.Ξ.Δ., θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ν δηαρεηξηζηήο 

ηεο Δ.Ξ.Δ. 

iii. Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη πξνζσπηθή εηαηξεία (Ν.Δ., Δ.Δ.) πξέπεη λα πξνζθνκίζεη 

επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ. 

iv. Ξαξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, αλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκκεηέρνπλ κε 

αληηπξφζσπφ ηνπο. 

Ρα παξαπάλσ λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ ελ 

γέλεη λνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο θαη απφ απηά πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ν Γηεπζχλσλ 

http://www.eaadhsy.gr/
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Πχκβνπινο Α.Δ θαζψο θαη ηα κέιε ηνπ Γ.Π., ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα 

δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο 

απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή 

ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

 Ρα θπζηθά πξφζσπα, ζα ππνβάιινπλ έλαξμε επηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Γεκφζηα 

Νηθνλνκηθή πεξεζία θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ.  

Ρα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα εθπξνζψπεζεο ζα ζπλνδεχνληαη κε πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε 

ηξνπνπνίεζεο, ην νπνίν ζα έρεη εθδνζεί ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ 

δηαγσληζκνχ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί άιιε κεηαβνιή ζηελ 

εηαηξηθή θαηάζηαζε χζηεξα απφ ην ηειεπηαίν θαηαζηαηηθφ ή Φ.Δ.Θ. πνπ έρεη θαηαηεζεί. 

Αλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα ή 

λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα εθπξνζψπεζεο ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, 

κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ ηα ηζρχνληα ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα, ηα νπνία ζα ππνβιεζνχλ καδί κε πεχζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/1986, πνπ ζα ηα 

απαξηζκεί θαη ζα ηα αληηζηνηρίδεη. 

Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα 

ππνβάιινπλ φια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε ππνςήθην πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 

έλσζε. Ζ έλσζε δελ ππνρξενχηαη λα πεξηβιεζεί ζε ηδηαίηεξε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα 

ππνβάιεη πξνζθνξά, φκσο ζηελ πεξίπησζε πνπ ηεο αλαηεζεί ε ζχκβαζε, πξέπεη λα 

πεξηβιεζεί απφ ηελ αλαγθαία λνκηθή κνξθή. Δπίζεο, ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη, 

επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα ππνβάιινληαη ρσξηζηά γηα θάζε κέινο ηεο. Κε ηελ ππνβνιή ηεο 

πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο επζχλεηαη αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξσλ θαη ζε πεξίπησζε 

θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο ζε απηή, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο 

ηεο ζχκβαζεο. Πε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, κέινο ηεο 

Έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο 

Πχκβαζεο, ηφηε εάλ νη ζπκβαηηθνί φξνη κπνξνχλ λα εθπιεξσζνχλ απφ ηα ελαπνκείλαληα 

κέιε ηεο, ε Πχκβαζε εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη ζην ζχλνιφ ηεο θαη λα παξάγεη φια ηα 

έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο.  

Ζ δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ απφ ηα ελαπνκείλαληα κέιε εμεηάδεηαη απφ 

ην Γήκν Ξαιιήλεο ε νπνία θαη ζα απνθαζίζεη ζρεηηθά. Δάλ ν Γήκνο Ξαιιήλεο απνθαζίζεη 

φηη ηα ελαπνκείλαληα κέιε δελ επαξθνχλ λα εθπιεξψζνπλ ηνπο φξνπο ηεο Πχκβαζεο ηφηε 

απηά νθείινπλ λα νξίζνπλ αληηθαηαζηάηε, κε πξνζφληα αληίζηνηρα ηνπ κέινπο πνπ 

αμηνινγήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. O αληηθαηαζηάηεο πξέπεη λα εγθξηζεί κε 

απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Ξαιιήλεο. 

  

Όηαλ ν ππνςήθηνο πάξνρνο είλαη Ν.Δ. ή Δ.Δ. θαη ν ππνγξάθσλ ηηο ππεχζπλεο 

δειψζεηο ελεξγεί σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο, ζα ππνγξάθεη νπσζδήπνηε θάησ 

απφ ηελ εηαηξηθή επσλπκία (ζθξαγίδα εηαηξείαο θαη ππνγξαθή). 

Νη δειψζεηο Α.Δ. θαη Δ.Ξ.Δ. απαηηείηαη λα είλαη ππνγεγξακκέλεο απφ κέινο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπο (Γεληθήο Ππλέιεπζεο –Δ.Ξ.Δ.), ην νπνίν ζα έρεη εθ ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ δηθαίσκα ππνγξαθήο θαη εθπξνζψπεζεο, επνκέλσο ζα ελεξγεί σο λφκηκνο 

εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο θαη ζα ππνγξάθεη νπσζδήπνηε θάησ απφ ηελ εηαηξηθή επσλπκία 

(ζθξαγίδα εηαηξείαο θαη ππνγξαθή). 

 

Ρν Ξαξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο εθφζνλ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε 

αληηπξφζσπν/εθπξφζσπν ηνπο ζχκθσλα κε ην άξζξν 93 δ ηνπ Λ.4412/2016 απαηηείηαη 

ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ή έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο 

ππνγξαθήο απφ νπνηαδήπνηε δεκφζηα αξρή.   
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 3) Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο Γηεχζπλζεο Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Ππληνληζκνχ ηεο 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ Πρέζεσλ, απφ ην νπνίν πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ 

πνπ εθδφζεθαλ ζε βάξνο ηνπ εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ή ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 

(άξζξν 80 παξ. 2 πεξίπη. γ΄ Λ 4412/16, φπσο απηή πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. Α.2 ηνπ άξζξνπ 

39 ηνπ Λ 4488/2017).  

ΔΠΙΗΜΑΝΗ: ΠΔ ΞΔΟΗΞΡΥΠΖ ΞΝ ΓΔΛ ΗΠΣΠΔΗ Ζ ΞΑΟΑΞΑΛΥ ΓΔΠΚΔΠΖ ΓΗΑ 

ΞΟΝΠΘΝΚΗΠΖ ΡΝ ΞΗΠΡΝΞΝΞΝΗΖΡΗΘΝ, ή φπνπ δελ εθδίδεηαη ηέηνην πηζηνπνηεηηθφ ή απηφ 

πνπ εθδίδεηαη δελ θαιχπηεη ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, ππνβάιιεηαη αληί απηνχ έλνξθε 

βεβαίσζε ή, αλ απηή δελ πξνβιέπεηαη, ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ελψπηνλ 

αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή 

εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα (άξζξν 80 παξ. 2 Λ 4412/16). 

 

Β. ηο θάκελο με ηην ένδειξη «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» (άξζξα 92 θαη 94 παξ. 4 ηνπ 

Λ.4412/2016) Θα πεξηιακβάλνληαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, φια ηα έγγξαθα θαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ ηερληθή επάξθεηα, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη πεξηγξάθνληαη ζηηο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο 

κειέηεο.  

Αλ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα 

ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ ηνλ 

θπξίσο θάθειν κε ηηο ίδηεο ελδείμεηο.   

 

Γ. ηο θάκελο με ηην ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» (άξζξν 92 θαη 95 

ηνπ Λ.4412/2016) νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζπληάζζεηαη ζε ηηκή πξηλ Φ.Ξ.Α  θαη ζπλνιηθήο 

δαπάλεο ρσξίο θαη κε Φ.Ξ.Α. Νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ δελ ζα πξνζδηνξίδνπλ επαθξηβψο 

ηελ δαπάλε  ηεο  ππεξεζίαο ζε παξάδνζε πιήξεο ιεηηνπξγίαο ζα απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο.  

Υο θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ ζα είλαη ηεο πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

ηερλννηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο ιφγνο ζχγθξηζεο (λ), βάζεη ησλ  θξηηεξίσλ αλάζεζεο  

πνπ ππνινγίδεηαη απφ ην πειίθν ηηο ζπλνιηθήο Νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο (Ο.Π.)  πξνο ηνλ 

ιφγν ζπλνιηθήο  βαζκνινγίαο ησλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο (U)  θαη δίλεη ηνλ  ιφγν ζχγθξηζεο (ι 

= Ν.Ξ./U). 

Ρν ζχλνιν ηεο βαζκνινγίαο ησλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο  πξνζδηνξίδεηαη απφ ην Ξαξάξηεκα Α’  

ηνπ άξζξνπ 22 ηεο παξνχζαο. 

 Πηελ πξνζθνξά  γηα ηα απαηηνχκελα αληαιιαθηηθά  ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε ηηκή 

κνλάδαο αλά είδνο αλάιπζεο θαη ε ζπλνιηθή ηηκή. Νη ζπκκεηέρνληεο ην ππνβάιινπλ ζην 

έληππν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ζην νπνίν αλαγξάθνπλ ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή : 

Απνμήισζε παιαηνχ θσηηζηηθνχ απφ ζηχιν θσηηζκνχ, κεηαθνξά ζε ζπλεξγείν, επηζθεπή 

θσηηζηηθνχ κε κεηαηξνπή ζε led ζπλνιηθήο ηζρχνο 30 watt , κεηαθνξά θσηηζηηθνχ ζην Γήκν 

επαλαηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ηνπ θσηηζηηθνχ ζην ζηχιν Γεκνηηθνχ θσηηζκνχ θαη παξάδνζε 

ζε πιήξε ιεηηνπξγία.. 

Ζ ζχγθξηζε ησλ ζπλνιηθψλ πξνζθνξψλ ζα αλαδείμεη ην κεηνδφηε ηνπ δηαγσληζκνχ, 

ελψ ε θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ κεηνδφηε ζα γίλεη ζε απηφλ πνπ πξνζέθεξε ηε 

πιένλ ζπκθέξνπζα απφ ηερλννηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά θαη παξνπζηάδεη ηνλ κηθξφηεξν 

ιφγν ζχγθξηζεο ι,  ζην ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ 

ππεξβαίλνπλ ηε δαπάλε ηνπ ζπλνιηθνχ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ζα απνξξίπηνληαη σο 

αζχκθνξεο. 

Νη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο, ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα εθθξάδνληαη ζε ΔΟΥ (€). 
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Ξξνζθνξέο πνπ δε θέξνπλ ηελ ππνγξαθή ησλ δηαγσληδφκελσλ ή δελ είλαη ζχκθσλεο 

κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 9Ο 

Δγγςήζειρ 

 

1. Δγγύηζη ζςμμεηοσήρ 

1.1 Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 

θαηαηίζεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή 

επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ δπν επί ηνηο εθαηφ (2%) επί ηεο θαζαξήο 

εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο γηα ην θάζε ηκήκα, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ 

Ξαξαξηήκαηνο I ηνπ παξφληνο. 

Πηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη 

ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε 

ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηεο παξνχζαο, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Ζ 

αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα 

παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο 

ζπκκεηνρήο. 

1.2. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο 

εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο κεηά:  

α) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο πξνζθπγήο ή ηελ έθδνζε απφθαζεο 

επί αζθεζείζαο πξνζθπγήο  θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη  

β) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή ηελ έθδνζε 

απφθαζεο επ’ απηψλ, θαη  

γ) ηελ νινθιήξσζε ηεο  δηαδηθαζίαο (Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε, θ.ιπ.)    

1.3. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ δεηνχληαη γηα ηελ 

εμαθξίβσζε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ, δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ 

παξνχζα δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

1.4.  Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο εθδίδεηαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα 

ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο 

Ππκθσλίαο πεξί Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην Λ. 2513/1997 θαη έρνπλ, 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Κπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ 

ην Ρ.Κ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρεηαη κε γξακκάηην ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε 

παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε 

γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα 

ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε 

ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

1.5. Νη ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ επηθνηλσλνχλ κε ηνπο θνξείο πνπ έρνπλ εθδψζεη ηηο 

εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε εγθπξφηεηά ηνπο. 

(Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα θαηαηεζεί απφ θάζε δηαγσληδφκελν 

εγγχεζε ζπκκεηνρήο 2%, ζπλνιηθνχ πνζνχ (1.200,00 επξψ), επί ηεο θαζαξήο αμίαο πξηλ ηεο 

δαπάλεο ηνπ Φ.Ξ.Α.) 

ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΠΡΝ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η ΡΖΠ ΞΑΟΝΠΖΠ 

 

 

2. Δγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ 
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2.1   Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο αμίαο 

ηεο ζχκβαζεο, εθηφο Φ.Ξ.Α. θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

2.2   Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο 

ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. 

2.3   Ζ εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο 

παξαζρεζείζαο πξνκήζεηαο θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ 

ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο 

ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε παξαπάλσ ζηαδηαθή απνδέζκεπζε γίλεηαη κεηά ηελ 

αληηκεηψπηζε, θαηά ηα πξνβιεπφκελα, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ. 

2.4   Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο εθδίδεηαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα 

ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε 

ηεο Ππκθσλίαο πεξί Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην Λ. 2513/1997 θαη 

έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Κπνξνχλ, επίζεο, λα 

εθδίδνληαη απφ ην Ρ.Κ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρεηαη κε γξακκάηην ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ 

θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί 

παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ 

θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο 

επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

2.5    Νη ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ επηθνηλσλνχλ κε ηνπο θνξείο πνπ έρνπλ εθδψζεη ηηο 

εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε εγθπξφηεηά ηνπο. 

2.6  Ζ εγγχεζε θαηαπίπηεη νιηθά ή κεξηθά ΡΝΙΑΣΗΠΡΝ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

 Δάλ ν Αλάδνρνο θεξπρζεί ΔΚΠΣΩΣΟ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 203 
ηνπ Ν. 4412/2016 

 Δάλ ην πιηθό παξαδνζεί εθπξόζεζκα θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 207 ηνπ Ν. 
4412/2016. Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ πιηθνύ ή ηκήκα ηνπ βξεζνύλ όηη δελ πιεξνύλ 
ηνπο όξνπο ηεο ζπκθσλεκέλεο ζύκβαζεο θαη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη 
ζρεδηαγξακκάησλ θαη πξνθύςνπλ εξγαζηεξηαθνί ή άιινη έιεγρνη από δεπηεξνβάζκηα 
επηηξνπή παξαιαβήο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ Ν. 4412/2016 

 ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο, όπσο απηή εηδηθόηεξα νξίδεη.  

2.7 Πε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5, ε νπνία 
ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη 
πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε 
πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο, εθηφο ΦΞΑ.  

2.8 Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο 
ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.  

ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΠΡΝ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η ΡΖΠ ΞΑΟΝΠΖΠ 

 

ΑΡΘΡΟ 10Ο 

Κπιηήπια επιλογήρ 

(άξζξν 75 ηνπ Λ.4412/2016) 

 

Α. Καηαλληλόληηα με ηην άζκηζη επαγγελμαηικήρ δπαζηηπιόηηηαρ  

Δγγξαθή ζην νηθείν επηκειεηήξην κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, ην 

νπνίν ζα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ.  

 

 

 

Β. Οικονομική και σπημαηοοικονομική επάπκεια  
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 Γεληθφο (εηήζηνο) θχθινο εξγαζηψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη θαηά πεξίπησζε ηνπ 

θχθινπ εξγαζηψλ, γηα ηηο ηξείο ηειεπηαίεο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο, ζπλαξηήζεη ηεο 

εκεξνκελίαο ζχζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έλαξμεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. 

 Κέζνο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη θαηά πεξίπησζε ηνπ 

θχθινπ εξγαζηψλ, γηα ηηο ηξείο ηειεπηαίεο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο, ζπλαξηήζεη ηεο 

εκεξνκελίαο ζχζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έλαξμεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. 

  Γεληθφο (εηήζηνο) θχθινο εξγαζηψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη θαηά πεξίπησζε ηνπ 

θχθινπ εξγαζηψλ ζηνλ ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο 

ζχκβαζεο, γηα ηηο ηξείο ηειεπηαίεο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο, ζπλαξηήζεη ηεο εκεξνκελίαο 

ζχζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έλαξμεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. 

 Κέζνο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη θαηά πεξίπησζε ηνπ 

θχθινπ εξγαζηψλ ζηνλ ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο 

ζχκβαζεο, γηα ηηο ηξείο ηειεπηαίεο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο, ζπλαξηήζεη ηεο εκεξνκελίαο 

ζχζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έλαξμεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. 

 

Γ. ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ 

Δμαζθάιηζε δηάζεζεο αλαγθαίσλ αλζξψπηλσλ θαη ηερληθψλ πφξσλ θαη εκπεηξίαο, ζπγθεθξηκέλα: 

 Θαηάινγνο ησλ θπξηφηεξσλ παξαδφζεσλ (εξγαζίεο απνμήισζεο θαη 

επαλαηνπνζέηεζεο  θσηηζηηθψλ κε ηελ ηνπνζέηεζε ηδίσλ πιαθεηψλ) πνπ 

εθηειέζηεθαλ ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, κε αλαθνξά ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνχ, ηεο 

εκεξνκελίαο ηνπ δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ παξαιήπηε θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο.  

 

 

Γ. ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΠΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ (απφ ην ζπκκεηέρνληα). (πεχζπλε Γήισζε). 

 Ξηζηνπνηεηηθφ Γνθηκψλ απφ ηνλ Ρνκέα Γηαζθάιηζεο Ξνηφηεηαο   εγθεθξηκέλνπ 

εξγαζηεξίνπ θσηνκεηξίαο, (ηεο ΓΔΖ ή άιινπ πηζηνπνηεκέλνπ θνξέα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο), ην νπνίν ζα πηζηνπνηεί ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ θσηηζηηθνχ γηα ηελ 

ελζσκάησζε ηνπ ζην δίθηπν ηεο ΓΔΖ θαη ηελ ζπκκφξθσζε κε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία γηα ηηο θσηνκεηξηθέο απαηηήζεηο θαη ηελ νκνηνκνξθία ηνπ θσηηζκνχ, 

θιάζεο C4 θα ηC5 γηα ηηο νδνχο ηεο πφιεο  

ή άιια αληίζηνηρα  θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Άξζξνπ 82 ηνπ Λ.4412/2016, κε πεδίν 

εθαξκνγήο αλάινγν ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππεξεζίαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 11Ο 

Λοιπά θέμαηα πποζθοπών  

 

Ζ ηηκή πξνζθνξάο ζα δίλεηαη γηα φιν ηνλ Ξξνυπνινγηζκνχ Κειέηεο (πξνζθνξά γηα ην 

ζχλνιν επί πνηλή απνθιεηζκνχ). 

Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ. 

Νη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μχζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο θαη δηνξζψζεηο. 

Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε 

απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Ζ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ παξαιακβάλεη θαη απνζθξαγίδεη ηηο 

πξνζθνξέο θαη θαηά ηνλ έιεγρν θαζαξνγξάθεη ηηο ηπρφλ δηνξζψζεηο, κνλνγξαθεί θαη 

ζθξαγίδεη απηέο. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ’ απηή δηνξζψζεηο, νη νπνίεο 

θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.  

Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη εθφζνλ ππάξμνπλ, απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. 
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Δηδηθφηεξα, θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ν Γήκνο Ξαιιήλεο 

κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίδνπλ ηα έγγξαθα ή ηα 

δηθαηνινγεηηθά ηεο πξνζθνξάο ηνπο (δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, νηθνλνκηθή πξνζθνξά) πνπ 

έρνπλ ππνβάιεη, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ επηά 

(7) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. (Άξζξν 

102 ηνπ Λ. 4412/2016.) 

Ζ παξαπάλσ δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ηηο αζάθεηεο, επνπζηψδεηο 

πιεκκέιεηεο ή εκθαλή ηππηθά ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε, ηδίσο 

παξάιεηςε κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο 

ηνπ θαθέινπ θαη ησλ ππφ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ ή ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ιεθηηθέο 

θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηελ νξνινγία ησλ εγγξάθσλ 

ηεο ζχβαζεο, πνπ δελ επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπο, ειιείςεηο 

σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία, πιεκκειήο ζήκαλζε αληηγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ.4250/2014, κεηαθξάζεσλ θαη ινηπψλ 

πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ, δηαθνξνπνίεζε ηεο δνκήο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ 

ηα ππνδείγκαηα, ππνρξεσηηθά ή κε, πνπ ζεζπίδνληαη κε λφκν, θαλνληζηηθέο πξάμεηο ε ηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ζ δηεπθξίληζε δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο ζπλέπεηα κεηαγελέζηεξε 

αληηθαηάζηαζε ή ππνβνιή εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, αιιά 

κφλν ηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε. Αθφκε θαη κε λέα έγγξαθα, εγγξάθσλ ή 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί. 

Νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ θαη δελ ππφθεηηαη γηα θαλέλα ιφγν ζε αλαζεψξεζε. 

Ζ πξνζθνξά απνηειεί πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηνπ Ξξνζθέξνληα θαη ππνβάιιεηαη γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 Κε ηελ επηθχιαμε ησλ αληηζηνίρσλ δηαηάμεσλ, ηδίσο εθείλσλ πνπ αθνξνχλ ηηο 

ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ ζπλαπηνκέλσλ ζπκβάζεσλ θαη ηελ 

ελεκέξσζε ησλ ππνςεθίσλ θαη  ησλ πξνζθεξφλησλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν  

Άξζξν ηεο Γηαθήξπμεο, θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο ινηπήο θείκελεο λνκνζεζίαο, ε 

αλαζέηνπζα αξρή, δελ απνθαιχπηεη πιεξνθνξίεο πνπ ηεο έρνπλ δηαβηβάζεη νηθνλνκηθνί 

θνξείο θαη ηηο νπνίεο έρνπλ ραξαθηεξίζεη σο εκπηζηεπηηθέο. Νη πιεξνθνξίεο απηέο αθνξνχλ, 

ηδίσο, ηα ηερληθά ή εκπνξηθά απφξξεηα θαη ηηο εκπηζηεπηηθέο πηπρέο ησλ πξνζθνξψλ, θαη 

πξέπεη λα γίλεηαη ξεηή αλαθνξά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή 

ζηηο δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πιεξνθνξίαο. (Ν. 4412/2016  Άπθπο 21 §2,  §5) 

 

ΑΡΘΡΟ 12Ο 

Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών 

 

Νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο. Δάλ νη δηαγσληδφκελνη θιεζνχλ λα παξαηείλνπλ ηελ ηζρχ ησλ 

πξνζθνξψλ ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 97 παξ.2 ηνπ Λ.4412/2016 θαη απνδερζνχλ ηελ 

παξάηαζε, νη πξνζθνξέο ηνπο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ θαη γηα ην επηπιένλ απηφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα (ππεχζπλε δήισζε). 

Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ 

απφ ηε δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη σα απαξάδεθηε. Ν πξνζθέξσλ δελ έρεη δηθαίσκα λα 

απνζχξεη ηε πξνζθνξά ηνπ ή κέξνο ηεο κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο, εθφζνλ απηή είλαη ζε ηζρχ. 

Πε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί, ν πξνζθέξσλ ράλεη θάζε δηθαίσκα 

γηα θαηαθχξσζε. 
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Κεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο 

πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππνρξεσηηθά καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε 

αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα φηη ε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ 

εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα 

επηιέμνπλ, είηε λα παξαηείλνπλ ηε πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηε πάξνδν ηνπ 

αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ, παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο, είηε φρη. Πηελ ηειεπηαία 

πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξαηείλαλ ηηο πξνζθνξέο 

ηνπο.  

 

ΑΡΘΡΟ 13Ο 

Γιεξαγυγή Γιαγυνιζμού 

 

Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πνπ έρεη νξηζζεί κε ηελ 

ππ. αξηζκφ: 586/2017 (ΑΓΑ:94ΑΥΜΘ-7ΙΖ) απφθαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο ρψξηα 

ππνρξέσζε θιήξσζεο φπνπ νη αξκνδηφηεηεο ηεο πξνθχπηνπλ απφ ηα νξηδφκελα ηεο παξ. 1ε 

άξζξν 72 ηνπ Λ. 3852/2010, άξζξν 221 ηνπ Λ.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 14Ο 

Αποζθπάγιζη και αξιολόγηζη ηυν πποζθοπών 

(Άξζξν 100 θαη άξζξν 117 παξ.4 ηνπ Λ.4412/2016) 

 

Ζ επηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο 

δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ νξηζκέλε εκεξνκελία θαη ψξα.  

Ζ απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεκφζηα, παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ /ζπκκεηερφλησλ 

ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ 

ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο. 

Ξξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζην παξαπάλσ φξγαλν κεηά ηελ έλαξμε ηεο 

δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ πεξεζία γηα 

επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο.  

Ζ επηηξνπή δηελέξγεηαο θαη απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ θαηαξράο ζα πξνβεί ζηελ 

απνζθξάγηζε ηνπ θπξίσο θαθέινπ θάζε πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ε ππνβνιή 

ηεο ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν 

φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά, αλά 

θχιιν.  

Ζ επηηξνπή θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιιαλ πξνζθνξέο θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα 

απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ.  

Νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη 

θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν ζε έλα λέν θάθειν ν νπνίνο ζθξαγίδεηαη θαη 

ππνγξάθεηαη απφ ην ίδην ην φξγαλν θαη θπιάζζεηαη, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί ζε 

δηαθνξεηηθή νξηδφκελε  εκεξνκελία θαη ψξα.  

Πηε ζπλέρεηα πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαη ζπληάζζεη 

πξαθηηθφ γηα ηελ απνδνρή θαη ηελ απφξξηςε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ πνπ θξίζεθαλ 

απνδεθηέο ή απνξξηπηέεο κε βάζεη ην θξηηήξην αλάζεζεο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο.  

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξναλαθεξφκελσλ ζηνηρείσλ ησλ 

πξνζθνξψλ αθνινπζεί ε απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαηά ηελ 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ έρεη νξηζηεί θαη αθνινπζεί ε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ησλ ηηκψλ. Γηα 

φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηα πξνεγνχκελα σο άλσ ζηάδηα νη θάθεινη 

ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη.  
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Ρα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ 

απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο 

ζηνπο πξνζθέξνληεο ή ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Λ.4412/2016. 

Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ  κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κία δεκφζηα 

ζπλεδξίαζε θαηά ηε θξίζε ηεο Δπηηξνπήο (παξ.4 άξζξνπ 117 ηνπ Λ.4412/2016) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15Ο 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ 

(Άξζξν 103 ηνπ Λ.4412/2016) 

 

 

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ 

πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε «πξνζσξηλφ αλάδνρν», λα 

ππνβάιιεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα πξσηφηππα ή ηα αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ.4250/2014 ησλ αθνινχζσλ δηθαηνινγεηηθψλ: 

1. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, 

απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ 

άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. Πε πεξίπησζε πνπ ην απφζπαζκα 

πνηληθνχ κεηξψνπ θέξεη θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο, ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα 

επηζπλάπηεη ηηο αλαθεξφκελεο ζε απηφ θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο. 

2. πεχζπλε Γήισζε ηνπ Λ.1599/1986, ζηελ νπνία ζα δειψλεη φινπο ηνπο 

νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιιεη εηζθνξέο 

ηφζν γηα ηα κέιε ηνπο φζν γηα ην απαζρνινχκελν ζε απηνχο πξνζσπηθφ. 

3. Ξηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο απφ ην νπνίν πξνθχπηεη 

φηη δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ 

ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία 

θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή 

αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε 

δηαδηθαζία. 

4. Ξηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαλιζηικέρ 

ενημεπόηηηερ) ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγνδφηεο θαη γηα φιν ην απαζρνινχκελν 

ζε απηνχο πξνζσπηθφ, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

ζε απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Απφ 

ηα πεξηερφκελα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ρξεηάδεηαη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε δηάξθεηα ηζρχνο 

ηνπο, έηζη ψζηε λα είλαη μεθάζαξν φηη ηα πηζηνπνηεηηθά απηά είλαη ζε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ 

σο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.  

5. Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο 

(θοπολογική ενημεπόηηηα), ην νπνίν ρξεηάδεηαη λα είλαη ζε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ σο 

θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

6. Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ κεηξψνπ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ 

ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, κε ην νπνίν ζα λα πξαγκαηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε 

απηφ θαη ην εηδηθφηεξν επάγγεικά ηνπο, θαηά πεξίπησζε. 

7. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ή απνζπάζκαηα νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ησλ ηξηψλ 

ηειεπηαίσλ εηψλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ 
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θαηαζηάζεσλ απαηηείηαη απφ ηελ λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο 

ν νηθνλνκηθφο θνξέαο.  

 

Πε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ηνπ ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ 

εδαθίσλ εθδίδνληαη κε βάζεη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, 

απφ ηελ νπνία εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 

 

Ρα λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά πξνζθνκίδνπλ φια ηα παξαπάλσ 

δηθαηνινγεηηθά, εθηφο ηνπ απνζπάζκαηνο πνηληθνχ κεηξψνπ, κε ηελ αθφινπζε ηξνπνπνίεζε: 

Ξηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθέο 

ελεκεξφηεηεο) απφ ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο 

πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε απηνχο ηνπο 

νξγαληζκνχο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Απφ ηα πεξηερφκελα ησλ 

πηζηνπνηεηηθψλ ρξεηάδεηαη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπο, έηζη ψζηε λα 

θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ηα πηζηνπνηεηηθά απηά είλαη ζε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ σο θαη ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.  

Νη νκφξξπζκεο εηαηξείεο (Ν.Δ) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηφζν γηα ηα κέιε ηνπο, φζν θαη γηα φιν ην απαζρνινχκελν 

πξνζσπηθφ. 

Νη εηεξφξξπζκεο εηαηξείεο (Δ.Δ) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ 

νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, κφλν  γηα ηα νκφξξπζκα κέιε ηνπο, φζν θαη γηα φιν ην 

απαζρνινχκελν ζε απηέο πξνζσπηθφ.  

Νη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ 

νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ησλ δηαρεηξηζηψλ ηνπο θαη γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε 

απηέο πξνζσπηθφ. 

Νη αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο γηα ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν θαζψο θαη γηα φιν ην 

απαζρνινχκελν ζε απηέο πξνζσπηθφ. Γελ ζα πξνζθνκίζνπλ αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά γηα ηα 

κέιε ησλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνπιίσλ ηνπο. 

 

Ρν απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ αθνξά ηνπο δηαρεηξηζηέο γηα ηηο εηαηξείεο 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο θαη ηα νκφξξπζκα κέιε γηα ηηο πξνζσπηθέο 

εηαηξείεο (Ν.Δ & Δ.Δ), ζηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ) θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ 

ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ.  

 

Ρα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη 

εκπξφζεζκα ζην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο. 

Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά 

πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα 

ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο 

ζ’ απηφλ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία, εθφζνλ 

αηηηνινγείηαη απηφ επαξθψο θαη θαη’ αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο. 

Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ 

δειψζεθαλ, είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή ή δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ησλ άξζξσλ 73-75 ηνπ Λ.4412/2016 , ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη 

έθπησηνο ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιιε ηελ ακέζσο επφκελε 

πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη. 
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Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε 

πξαθηηθνχ απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ηε 

ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ είηε γηα ηε 

καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο είηε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο. Ρν απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ ησλ 

παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, επηθπξψλνληαη κε ηελ θαηαθπξσηηθή θαηαθχξσζεο. 

 

Πχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Λ.4412/2016 ν Γήκνο 

Ξαιιήλεο δηαηεξεί, επίζεο, ην δηθαίσκα κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, λα 

απνθαζίζεη, παξάιιεια κε ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο, θαη ηελ επαλάιεςε 

νπνηαζδήπνηε θάζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο, κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ ηεο ή ηελ 

πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 29 ή 32 ηνπ Λ.4412/2016 εθφζνλ ζηε ηειεπηαία απηή 

πεξίπησζε, πιεξνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ απηψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 16Ο 

Καηακύπυζη – ζύνατη ζύμβαζηρ 

(άξζξν 105 ηνπ Λ.4412/2016) 

 

Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ , κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηεο, κπνξεί λα 

πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα κεγαιχηεξε θαηά 15% πνζφηεηα, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ηνπ πξνυπνινγηζκφ ηεο παξνχζαο. 

Ν Γήκνο Ξαιιήλεο θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, ζε θάζε πξνζθέξνληα 

εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε fax, e-mail, θηι επί 

απνδείμεη. 

Ζ θαηαθπξσηηθή απφθαζε δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο, εθφζνλ ν Γήκνο 

Ξαιιήλεο δελ ηελ θνηλνπνηήζεη ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο. Ρα έλλνκα απνηειέζκαηα 

απηήο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέξρνληαη εθφζνλ θαη φηαλ ζπληξέρνπλ ηα 

νξηδφκελα ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Λ.4412/2016. 

Κεηά ηελ επέιεπζε ησλ έλλνκσλ απνηειεζκάησλ ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, ν 

Γήκνο Ξαιιήλεο ζα θαιέζεη ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο 

εηδηθήο πξφζθιεζεο. 

Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηε πξνζεζκία 

πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο  θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 

πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ ή δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηε πεξίπησζε δ’ ηεο παξ.2 

ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Λ.4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 17Ο 

Δνζηάζειρ 

(άξζξν 127 ηνπ Λ.4412/2016) 

 

Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ ή ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηάο ηνπ, σο εμήο: 

 α) Θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζην Γήκν Ξαιιήλεο κέρξη πέληε (5) εκέξεο 

πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζηνπνίεζεο ηεο πεξίιεςεο 

δηαθήξπμεο θαη ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Αλ πξνθχπηεη θιάζκα ζεσξείηαη νιφθιεξε 

εκέξα. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Ξαιιήλεο θαηφπηλ 

εηζήγεζεο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο. 
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 β) Θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Ζ έλζηαζε 

ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία εμεηάδεηαη απφ ηελ Νηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ, εληφο πξνζεζκίαο 

δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο 

έλζηαζεο.  

 Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε 

θαηαβνιή παξάβνινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο 

εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Ρν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Ρν παξάβνιν 

επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδσλ 

δηνηθεηηθφ φξγαλν. 

2. Δλζηάζεηο πνπ δελ ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζεσξνχληαη σο κε 

ππνβιεζείζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 18Ο 

Σπόπορ Πληπυμήρ  

 (Άπθπο 200 ηος Ν.4412/2016) 

 

Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ ζηνλ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη ζηαδηαθά κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 

πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ζπκβαηηθή αμία ηεο πνζφηεηαο πνπ έρεη παξαδνζεί, κεηά ηελ 

ΝΟΗΠΡΗΘΖ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηεο πνζφηεηαο απηήο (πος αποηελεί ημήμα ηηρ 

ζςνολικήρ ποζόηηηαρ).  

Ν Φ.Ξ.Α. πεξηιακβάλεηαη θαη βαξχλεη ηνλ εξγνδφηε. 

 Ρα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη είλαη ηα εμήο : 

 Ξξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο  

 Ρηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή θαη δχν αληίγξαθά ηνπ, πνπ λα αλαθέξνπλ ηελ 

έλδεημε ΔΜΝΦΙΖΘΖΘΔ. 

 Δμνθιεηηθή απφδεημε ηνπ πξνκεζεπηή, εάλ ην ηηκνιφγην δελ θέξεη ηελ έλδεημε 

ΔΜΝΦΙΖΘΖΘΔ. 

 Ξηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο 

 Ρα ινηπά έγγξαθα πνπ ζα δεηεζνχλ απφ ηελ Ρακεηαθή πεξεζία ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο 

 

Ρνλ πξνκεζεπηή βαξχλνπλ φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο (ππέξ Γεκνζίνπ, Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ. 

θιπ.) γηα ηνπο Ν.Ρ.Α. α΄ βαζκνχ, εηζθνξέο θιπ. Πε πεξίπησζε άξλεζήο ηνπ 

παξαθξαηνχληαη απφ ηνλ πξψην ινγαξηαζκφ ηνπ. 

 

Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ηνπ άξζξνπ 200 ηνπ Λ. 4412/2016 ειέγρνληαη απφ ηελ 

αξκφδηα δεκνηηθή ππεξεζία.  

 

ΑΡΘΡΟ 19Ο 

Παπαλαβή ηος ανηικειμένος ηηρ ζύμβαζηρ  

 

     Ν ρξφλνο εθηέιεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο (ρξφλνο παξάδνζεο) είλαη έμη (6) 

κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο (δηάζηεκα πνπ ζα γίλνληαη ηκεκαηηθέο παξαδφζεηο 

απφ ην δεχηεξν κήλα κέρξη θαη ηνλ έθην κήλα). 

    Πε πεξίπησζε πνπ πξνζθέξεηαη κηθξφηεξνο ρξφλνο, ην γεγνλφο απηφ ζα ιακβάλεηαη 

ππφςε καδί κε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά. πεχζπλε δήισζε ηνπ ρξφλνπ κε 

ρξνλνδηάγξακκα παξαδφζεσλ. Γηα θάζε θαζπζηέξεζε ηεο παξαγγειίαο θαη ππέξβαζε ηνπ 
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ρξφλνπ παξάδνζεο ηεο ππεχζπλεο δήισζεο, νξίδεηαη πνηληθή ξήηξα 700 επξψ. Κεηά απφ 3 

ηνπιάρηζηνλ θαζπζηεξήζεηο κε ππαηηηφηεηα  ηνπ πξνκεζεπηή θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

Ζ παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο, ε δηαδηθαζία παξαιαβήο απηψλ θαη ε ζπγθξφηεζε ηεο 

επηηξνπήο παξαιαβήο, γίλνληαη ζχκθσλα κε φζα θαζνξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

206 έσο 215 θαη 221 ηνπ Λ. 4412/2016.  

 

Ζ ππεξεζία ζα παξαδνζεί χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ Αλαδφρνπ ζηελ Δπηηξνπή  ηνπ 

Γήκνπ γηα ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν θαη πνζνηηθφ έιεγρν ησλ θσηηζηηθψλ.  

 

Κεηά ηελ έγθξηζε απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ησλ θσηηζηηθψλ ν αλάδνρνο ζα 

πξνβεί ζε δνθηκέο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο θαη αλ φια ιεηηνπξγνχλ ζσζηά ζα παξαδνζεί ζηελ 

ππεξεζία. 

Θαηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν απαηηνχκελνο πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο έιεγρνο, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε ζχκβαζε θαη κπνξεί λα θαιείηαη λα παξαζηεί θαη ν 

πξνκεζεπηήο. 

Ν δηαδηθαζία ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ γίλεηαη κε καθξνζθνπηθή εμέηαζε. 

Έπεηηα ζπληάζζεηαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ή 

απφξξηςεο κεηά ηε δηελέξγεηα ηνπ καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ.  

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο ε επηηξνπή παξαιαβήο κπνξεί : 

α) λα παξαιάβεη ην πιηθφ  

β) λα παξαιάβεη ην πιηθφ κε παξαηεξήζεηο ιφγσ απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

ηηο ζχκβαζεο  

γ) λα απνξξίςεη ην πιηθφ       

Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο παξαιάβεη ην πιηθφ κε παξαηεξήζεηο, αλαθέξεη ζην ζρεηηθφ 

πξσηφθνιιν ηηο απνθιίζεηο πνπ παξνπζηάδεη απφ ηνπο φξνπο ηηο ζχκβαζεο θαη δηαηππψλεη 

αηηηνινγεκέλα ηε γλψκε ηεο γηα ην δήηεκα αλ ην πιηθφ είλαη θαηάιιειν ή φρη γηα ηελ ρξήζε 

πνπ πξννξίδεηαη.  

Δθφζνλ θξηζεί απφ ηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε ππεξεζία ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηελ 

ζχκβαζε, φηη νη παξεθθιίζεηο ηνπ πιηθνχ δελ επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφιεηα ηνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ηνπ πιηθνχ κε ή ρσξίο 

έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκή. 

Πε αληίζεηε πεξίπησζε, εθφζνλ θξηζεί απφ ηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε ππεξεζία ηνπ θνξέα 

πνπ εθηειεί ηελ ζχκβαζε, φηη νη παξεθθιίζεηο ηνπ πιηθνχ επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφιεηα ηνπ 

θαη δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, 

χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ην πιηθφ κπνξεί λα απνξξηθζεί.  

 

Ρα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο παξαιαβήο θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά 

θαη ζηνλ αλάδνρν.  

Αλ ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί 

απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν, ζεσξείηαη φηη ε 

παξαιαβή ζπληειέζηεθε απηνδίθαηα θαη εθδίδεηαη πξν ηνχην ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ 

απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κε βάζε κφλν ην ζεσξεκέλν απφ  ηελ ππεξεζία πνπ παξαιακβάλεη 

ηα πιηθά απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνχησλ, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε απηή ε απνζήθε ηνπ 

θνξέα εθδίδεη δειηίν εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ θαη εγγξαθήο ηνπ ζην βηβιίν ηεο, πξνθεηκέλνπ λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή.  

 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθεηαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ 

πξνβιεπφκελσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. 

Νπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ έγηλε απφ ηελ αξρηθή επηηξνπή παξαιαβήο, δελ ιακβάλεηαη 

ππφςε. 
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Πε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο 

ησλ πιηθψλ κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο 

επηηξνπήο παξαιαβήο, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ ή θαη ησλ 

παξαδνηέσλ απηψλ κε άιια, πνπ λα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε 

ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. 

 Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ε 

πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε πξνκεζεπηήο ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηληαη ζηηο 

πξναλαθεξζείζεο πνηληθέο ξήηξεο, ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο.  

Αλ ν πξνκεζεπηήο δελ αληηθαηαζηήζεη ηηο ππεξεζίεο ή θαη ηα παξαδνηέα πνπ 

απνξξίθζεθαλ κέζα ζηε πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή 

δηάξθεηαο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

 

ΑΡΘΡΟ 20Ο 

Κςπώζειρ για εκππόθεζμη παπάδοζη ππομήθειαρ 

(άπθπο 207 ηος Ν.4412/2016) 

 

1. Αλ ην πιηθφ Ξαξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κεηά ηε 

ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 209, ην Λ. 4412/2016 επηβάιιεηαη πξφζηηκν 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο 

αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 

2. Ρν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα 

παξαδνζέλησλ πιηθψλ, ρσξίο ΦΞΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ 

ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε 

ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο 

αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ.  

3. Θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα παξάδνζε ή 

αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ ππνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ 

ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη ν 

πξνκεζεπηήο θαη παξαηείλεηαη, αληίζηνηρα, ν ρξφλνο θφξησζεο - παξάδνζεο. 

4. Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ θαη ησλ ηφθσλ επί ηεο πξνθαηαβνιήο  γίλεηαη κε παξαθξάηεζε 

απφ ην πνζφ πιεξσκήο ηνπ πξνκεζεπηή ή ζε, πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε 

ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο αληίζηνηρα, εθφζνλ ν 

πξνκεζεπηήο δελ θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν  πνζφ.  

5. Πε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πνζφ θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη αλαιφγσο 

ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο.  

 

Άπθπο 21ο  

Κανόνερ Γημοζιόηηηαρ ηηρ Γιακήπςξηρ  

 

1.  Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηεο δηαθήξπμεο ηηο εξγάζηκεο 

εκέξεο θαη ψξεο ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα Ξαιιήλεο.  

2. Ζ πεξίιεςε ηεο παξνχζεο λα αλαξηεζεί ζην πξφγξακκα «δηαχγεηα», λα 

θαηαρσξεζεί ζην Θ.Ζ.Κ.ΓΖ.Π. θαη λα ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ 

δεκαξρηαθνχ θαηαζηήκαηνο. 

3. Ζ παξνχζα δηαθήξπμε ζπλνδεχεηαη απφ ην ηεχρνο 49/2018 κειέηε (ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο) ηνπ Γήκνπ. 

4. Ρν θφζηνο δεκνζίεπζεο ζην ηχπν αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ  217,00 € κε Φ.Ξ.Α θαη 

βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 





21 
 

 

 

 

 

 

Άπθπο 22 

Παπάπηημα Αξιολόγηζηρ Σεσνικών Πποδιαγπαθών  

 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΝΑΘΔΗ 

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΤΝΣΔΛΔΣΗ 

ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

(%) 

1 
Ξιεξφηεηα θάθεινπ ηερληθήο πξνζθνξάο  

100-120 50,00 

2 
Ππλεξγείν εμεηδηθεπκέλν θαη πιήξσο 

εμνπιηζκέλν. 
100-120 10,00 

3 
Σξφλνο απνθαηάζηαζεο θαη παξάδνζεο 

εθηέιεζεο επηζθεπψλ -Σξφλνο παξάδνζεο 100-120 25,00 

4 

Δκπεηξία ηνπ ζπλεξγείνπ ζε αλάινγα 

θσηηζηηθά  κε ηελ απαηηνχκελεο επηζθεπέο 

γηα ηελ κεηαηξνπή  ησλ παιαηψλ 

ελεξγνβφξσλ θσηηζηηθψλ πδξαξγχξνπ 

(θαηαξγεκέλα) θαη παιαηάο ηερλνινγίαο 

θσηηζηηθψλ led  θακέλα,  ζε θσηηζηηθά κε 

πιαθέηεο ηερλνινγίαο led (εκπξάγκαηε κε 

ζπκβάζεηο θαη βεβαηψζεηο θαιήο 

εθηέιεζεο) 

100-120 15,00 

 

 

Ζ βαζκνινγία θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 120 βαζκνχο. Ζ 

βαζκνινγία είλαη 100 βαζκνί γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο φινη νη φξνη 

ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Ζ βαζκνινγία απηή απμάλεηαη έσο 120 βαζκνχο φηαλ 

ππεξθαιχπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

 

Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία θπκαίλεηαη  απφ 100 έσο 120 βαζκνχο θαη πξνθχπηεη απφ ηνλ 

ηχπν: 

 

U=ζ1*Κ1+ ζ2*Κ2+ ζ3*Κ3+ ζ4*Κ4 

Όπνπ «ζν» είλαη ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ αλάζεζεο Κν θαη ηζρχεη: 

 

ζ1+ ζ2+ ζ3+ ζ4=1 (100%) 

 
Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά (Ν.Ξ.) θαη ε ζπλνιηθή σο άλσ βαζκνινγία U  πξνζδηνξίδνπλ ηελ 

αλνηγκέλε πξνζθνξά, απφ ηνλ ηχπν: 

 
     Ο.Π. 
λ=----- 

   U 
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Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ 

 
 

   ΕΝΡΠΝΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ 
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Ραράρτθμα I. Τπόδειγμα εγγςηηικών επιζηολών 

!!! ΠΡΟΟΥΗ !!!  
Σα ππνδείγκαηα λα ππνδεηθλύνληαη ζην πηζησηηθό ίδξπκα θαηά ηε ζύληαμε ηεο επηζηνιήο, 

πξνο απνθπγή απόξξηςήο ηεο 
1. ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Δθδφηεο (Πλήπηρ επωνςμία Πιζηωηικού Ιδπύμαηορ  πρ ΣΑΜΔΙΟ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ & ΔΡΓΟΛΗΠΣΩΝ ΓΗΜΟΙΩΝ 

ΔΡΓΩΝ (Σ.Μ.Δ.Γ.Δ.) 

Ζκεξνκελία έθδνζεο: …………………………….. 

Ππορ:  ΓΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗ  

Οπγανιζμόρ Σοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ - Ιθάκηρ 12 -Γέπακαρ Αηηικήρ 

 
Δγγχεζε καο ππ’ αξηζκ. ……………….. πνζνχ (………) επξψ. 
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα 
παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ  ……………. ππέξ ηνπ  

 (i) [ζε πεπίπηωζη θςζικού πποζώπος]: (ονομαηεπώνςμο, παηπώνςμο),  (ΑΦΜ), (διεύθςνζη) 

 (ii) [ζε πεπίπηωζη νομικού πποζώπος]: (πλήπη επωνςμία) (ΑΦΜ), (διεύθςνζη) 

 (iii) [ζε πεπίπηωζη ένωζηρ ή κοινοππαξίαρ:] ηων θςζικών / νομικών πποζώπων 

α) (πλήπη επωνςμία),  ΑΦΜ: ......................, (διεύθςνζη) 

β) (πλήπη επωνςμία),  ΑΦΜ: ......................, (διεύθςνζη) 

γ) (πλήπη επωνςμία),  ΑΦΜ: ......................, (διεύθςνζη) 

αηνκηθά θαη γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο 
ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, για ηη ζςμμεηοσή ηος/ηηρ/ηοςρ ζην Γηαγσληζκφ πνπ ζα δηεμαρζεί 
ηελ .................................., ζχκθσλα κε ηελ (απιθμό/ημεπομηνία) Γηαθήξπμε ηνπ Γήκνπ Ξαιιήλεο, γηα ηελ 
αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο: «Δπιζκεςή & μεηαηποπή παλαιάρ ηεσνολογίαρ ζε 
θυηιζηικά ηεσνολογίαρ LED»  
Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ αλσηέξσ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ/ηεο (ςπέπ 
ος η εγγύηζη) θαζ’ φιν ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο. 
Ρν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο 
αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα ζε πένηε (5) 
ημέπερ απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Η παξνύζα ηζρύεη κέρξη θαη 150 εκεξνινγηαθέο εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ ήηνη 

κέρξη ηελ ................................................  

ή 

Η παξνύζα ηζρύεη κέρξηο όηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο όηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο όηη κπνξνύκε λα 

ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδα καο απαιιαγκέλε από θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε εγγπνδνζίαο καο.  

Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο 
ραξηνζήκνπ. 
Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο πεξεζίαο ζαο, ζην νπνίν 
επηζπλάπηεηαη ε ζπλαίλεζε ηνπ ππέξ νπ γηα ηελ παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 παξ. 1.1  ηεο  
Γηαθήξπμεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο.  

Βεβαηώλνπκε ππεύζπλα όηη ην πνζό ησλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ πνπ έρνπλ δνζεί, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο 

παξνύζαο, δελ ππεξβαίλεη ην όξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε, 

ή 

Η παξνρή εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ έθδνζήο καο δελ έρεη ππαρζεί ζε θαλέλα πεξηνξηζκό πνζνηηθνύ νξίνπ θαη ζύκθσλα 

κε ην Άξζξν 7 ηνπ ΑΝ440/1975, όπσο απηό ζπκπιεξώζεθε θαη ηζρύεη 

(Εξοςζιοδοηημένη Υπογπαθή) 
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2. ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

Δθδφηεο (Πλήπηρ επωνςμία Πιζηωηικού Ιδπύμαηορ  πρ ΣΑΜΔΙΟ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ & ΔΡΓΟΛΗΠΣΩΝ ΓΗΜΟΙΩΝ 

ΔΡΓΩΝ (Σ.Μ.Δ.Γ.Δ.) 

Ζκεξνκελία έθδνζεο: …………………………….. 

Ππορ:  ΓΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗ  

Οπγανιζμόρ Σοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ - Ιθάκηρ 12 -Γέπακαρ Αηηικήρ 

 
Δγγχεζε καο ππ’ αξηζκ. ……………….. πνζνχ ...........(ολογπάθωρ).............   (απιθμηηικώρ) επξψ. 
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα 

παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ  (απιθμηηικώρ) ππέξ ηνπ  

 (i) [ζε πεπίπηωζη θςζικού πποζώπος]: (ονομαηεπώνςμο, παηπώνςμο),  (ΑΦΜ), (διεύθςνζη) 

 (ii) [ζε πεπίπηωζη νομικού πποζώπος]: (πλήπη επωνςμία) (ΑΦΜ), (διεύθςνζη) 

 (iii) [ζε πεπίπηωζη ένωζηρ ή κοινοππαξίαρ:] ηων θςζικών / νομικών πποζώπων 

α) (πλήπη επωνςμία),  ΑΦΜ: ......................, (διεύθςνζη 

β) (πλήπη επωνςμία),  ΑΦΜ: ......................, (διεύθςνζη 

γ) (πλήπη επωνςμία),  ΑΦΜ: ......................, (διεύθςνζη 

γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ππ αξηζ ..................... ζχκβαζεο «Δπιζκεςή & μεηαηποπή παλαιάρ ηεσνολογίαρ ζε 

θυηιζηικά ηεσνολογίαρ LED, ζχκθσλα κε ηελ (απιθμό/ημεπομηνία) Γηαθήξπμε ηνπ Γήκνπ Ξαιιήλεο. 

Ρν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο 
αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα ζε πένηε (5) 
ημέπερ απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Η παξνύζα ηζρύεη κέρξη θαη ηελ (ηοςλάσιζηο επί (2) μήνερ μεηά ηη λήξη ηος ζςμβαηικού σπόνος).  

ή 

Η παξνύζα ηζρύεη κέρξηο όηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο όηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο όηη κπνξνύκε λα 
ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδα καο απαιιαγκέλε από θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε εγγπνδνζίαο καο.  

Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο 
ραξηνζήκνπ. 

Πε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηε Γηαθήξπμε, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο 
ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε 
ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο, εθηφο ΦΞΑ. 

Βεβαηώλνπκε ππεύζπλα όηη ην πνζό ησλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ πνπ έρνπλ δνζεί, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο 

παξνύζαο, δελ ππεξβαίλεη ην όξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε, 

ή 

Η παξνρή εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ έθδνζήο καο δελ έρεη ππαρζεί ζε θαλέλα πεξηνξηζκό πνζνηηθνύ νξίνπ θαη ζύκθσλα 

κε ην Άξζξν 7 ηνπ ΑΝ440/1975, όπσο απηό ζπκπιεξώζεθε θαη ηζρύεη 

(Εξοςζιοδοηημένη Υπογπαθή) 
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Ραράρτθμα II. Σςποποιημένο ένηςπο ςπεύθςνηρ δήλυζηρ (ΣΔΤΓ) 

 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

*άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψησ δημόςιασ ςφμβαςησ κάτω των ορίων των οδηγιϊν 

Μζροσ Ι: Πληροφορίεσ ςχετικά με την αναθζτουςα αρχή/αναθζτοντα φορζαi  και τη διαδικαςία 

ανάθεςησ 

Παροχή πληροφοριϊν δημοςίευςησ ςε εθνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατή η αδιαμφιςβήτητη 

ταυτοποίηςη τησ διαδικαςίασ ςφναψησ δημόςιασ ςφμβαςησ: 

Α: Ονομαςία, διεφθυνςη και ςτοιχεία επικοινωνίασ τησ αναθζτουςασ αρχήσ (αα)/ αναθζτοντα 

φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: *Διμοσ Ραλλινθσ] 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗΣ : *6234+ 

- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *Ικάκθσ 12 / Ρόλθ Γζρακασ Αττικισ  /153-44 ] 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *Βαςίλθσ Ραπαϊωάννου+ 

- Τθλζφωνο: *210-6604641] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: *v.papaioannou@156.syzefxis.gov   και pvas1234@gmail.com + 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [www.pallini.gr] 

Β: Πληροφορίεσ ςχετικά με τη διαδικαςία ςφναψησ ςφμβαςησ 

- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 

CPV): [Επιςκευι & μετατροπι παλαιάσ τεχνολογίασ ςε φωτιςτικά τεχνολογίασ LED ] 

Κ.Α 20.6263.0050 ΥΡΗΕΣΙΑ ΚΑΘΑΙΟΤΗΤΑΣ «Επιςκευι & μετατροπι παλαιάσ τεχνολογίασ 
ςε φωτιςτικά τεχνολογίασ LED» 

A/A CPV ΡΕΙΓΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΡΟΣΟΝ 

1 45316110-9 Εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ φωτιςμοφ οδϊν 800 60.000,00 

 

- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗΣ: *18REQ003468983 ΕΓΚΕΚΙΜΕΝΟ+ 

- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *υπθρεςίεσ+ 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *όχι+ 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): 

*αρικμόσ μελζτθσ υπθρεςίασ: 49/2018] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΗΩΘΟΥΝ ΑΡΟ 

ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ   ΡΑΛΛΗΝΗΣ 
Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

 
 

 

 

ΤΠΗΡΕΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ:  49/2018 

 

                  ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

 

 
  

 

ΜΕΛΕΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

«Επιζκεσή & μεηαηροπή παλαιάς ηετνολογίας ζε θωηιζηικά 

ηετνολογίας LED» 

 

Κ.Α 30.6265.0029   

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ : 60.000,00€ 
Φ.Π.Α  24 %   :    14.400,00  € 

ΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 74.400,00 € 

 

ΣΡΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ: ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 

CPV: 45316110-9 Εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ φωτιςμοφ οδϊν. 

 

 
 

 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ: 
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 
2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
3. ΣΥΓΓΑΦΗ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 

 

 

 

 

 

 

ΙΟΤΛΙΟ 2018 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ     

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ      

ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗ 

ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

ΤΠΗΡΕΙΑ «Επιζκεσή & μεηαηροπή παλαιάς ηετνολογίας 

ζε θωηιζηικά ηετνολογίας LED»  

ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 49/2018 

  

ΣΕΥΝΙΚΗ  EΚΘΕΗ-ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

H κειέηε απηή αθνξά ηελ κεηαηξνπή παιαηάο ηερλνινγίαο θσηηζηηθψλ θαη κεηαηξνπή 

ηνπο ζε θσηηζηηθά λέαο ηερλνινγίαο LED . 

πγθεθξηκέλα πξφθεηηαη γηα ηελ κεηαηξνπή  ησλ παιαηψλ ελεξγνβφξσλ θσηηζηηθψλ 

πδξαξγχξνπ (θαηαξγεκέλα) θαη παιαηάο ηερλνινγίαο θσηηζηηθψλ led  θακέλα,  ζε θσηηζηηθά κε 

πιαθέηεο ηερλνινγίαο led, ρακειήο θαηαλάισζεο, ρακεινχ θφζηνπο ζπληήξεζεο, 

επηζθεπάζηκεο πιαθέηεο αλ κέξνο απηψλ θαεί θαη πξνζθνξά εγγχεζεο ηξηψλ (3) εηψλ ζηελ 

ιεηηνπξγία ηεο πιαθέηαο. εκεηψλεηαη φηη ιφγσ ηεο θαηαζθεπήο ηεο πιαθέηαο, αλ θάπνηα θανχλ 

ηα ππφινηπα ιφγσ ζπλδεζκνινγίαο ιεηηνπξγνχλ κε απνηέιεζκα ην θσηηδφκελν ζεκείν λα κε 

κείλεη πνηέ ζθνηεηλφ. 

Η κεηαηξνπή απηή ε νπνία αθνξά εξγαζία απεγθαηάζηαζεο απφ ηεο θνιψλεο ηνπ 

Γεκνηηθνχ θσηηζκνχ, ζηελ πξνκήζεηα πιηθψλ κεηά ηεο αλαγθαίαο εμεηδηθεπκέλεο εξγαζίαο 

ηνπνζέηεζεο θαη επαλεγθαηάζηαζεο ζηηο αξρηθέο ζέζεηο ησλ θσηηζηηθψλ  (αξ.2, παξ.8 θαη 

άξζξν 4 (κηθηή ζχκβαζε) ηνπ Ν44112/16) -ζην θσηηζηηθφ καο επηηξέπεη ηελ πιήξε 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ παιαηψλ θσηηζηηθψλ πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζνπλ ηα ππάξρνληα 

θσηηζηηθά λα ιεηηνπξγνχλ κε κεησκέλν θφζηνο ιεηηνπξγίαο, πνπ εθηηκάηαη πεξίπνπ έσο 80% 

φζνλ αθνξά ηελ θαηαλάισζε θαη ζπληήξεζε ζε βάζνο ρξφλνπ, πξνο ηειηθφ νηθνλνκηθφ φθεινο 

ηνπ Γήκνπ. 

Σα θσηηζηηθά απηά έρνπλ αγνξαζζεί ηνπιάρηζηνλ πξηλ 10 έσο 30 ρξφληα, είλαη απφ 

θξάκα αινπκηλίνπ, έρεη δε ην θέιπθνο  απνδείμεη ηελ άξηζηε ζπκπεξηθνξά ζηνλ ρξφλν έσο 

ζήκεξα θαη δηαθνξεηηθά ζα νδεγνχλην ζε απφζπξζε θαη πέηακα. 

Σφζν ε εξγαζία απνμήισζεο θαη επαλαηνπνζέηεζεο  ησλ θσηηζηηθψλ ζε ιεηηνπξγία απφ 

ηνπο ηζηνχο ηνπ Γεκνηηθνχ θσηηζκνχ  απαηηείηαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ελαεξίηε 

ειεθηξνιφγνπ κε ηελ ρξήζε γεξαλνχ κε θαιάζη εξγαζίαο. Η κεηαηξνπή θαη ζπληήξεζε ησλ 

θσηηζηηθψλ πνπ αλαθέξεηαη ζην ζέκα δελ κπνξεί λα εθηειεζζεί απφ ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ ηνπ 

Γήκνπ, δηφηη απαηηεί ηερλνγλσζία/εμεηδίθεπζε θαη δεμηφηεηεο πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο 

επαγγεικαηηθέο άδεηεο ηερληηψλ  Γ.Δ. Ηιεθηξνιφγσλ κνλίκσλ (κφλν δχν άηνκα) γηα φιν ην 

δίθηπν ηεο Παιιήλεο  θαη επί πξφζζεηα απαηηεί εηδηθά φξγαλα κεηξήζεσλ θαη ξπζκίζεσλ, ηα 

νπνία απνηεινχλ απφ κφλα ηνπο κηα ζεκαληηθή δαπάλε θαη ε αγνξά ηνπο απφ ηνλ Γήκν δελ είλαη 

θαηά ηε γλψκε καο ε νηθνλνκηθφηεξε ιχζε.Να ιεθζεί ππφςε φηη ε δηαδηθαζία κεηξήζεσλ θαη 

ξπζκίζεσλ είλαη ην ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ θσηηζηηθνχ θαη ηελ παξνρή 
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ηεο ΔΓΓΤΗΗ απφ ηνλ αλάδνρν θαη δελ ζα κπνξνχζε λα γίλεη απφ ηελ ππεξεζία καο, ιφγσ 

έιιεηςεο εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ θαη νξγάλσλ κέηξεζεο. 

Η επηζθεπή ησλ θσηηζηηθψλ ζα γίλεη απφ εμσηεξηθφ εμεηδηθεπκέλν ζπλεξγείν πνπ 

θαηέρνπλ  εηαηξείεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ θαηαζθεπή ιακπηήξσλ LED θαη ηα εξγνζηάζηα 

μέλσλ νίθσλ, κε κεηαθνξά ησλ θσηηζηηθψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο πξνθεηκέλνπ λα επηζθεπαζζνχλ 

θαη λα κεηαηξαπνχλ ζε θσηηζηηθά λέαο ηερλνινγίαο led. Η επηζθεπή ηνπ θσηηζηηθνχ απνηειεί 

ζχλζεζε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεο θαη θαηαιιήισλ πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη. 

Σα θσηηζηηθά πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ηελ κεηαηξνπή ζα είλαη φκνηα κε πξφηππα 

θσηηζηηθά πνπ ζα θέξνπλ Πηζηνπνηεηηθφ Γνθηκψλ απφ ηνλ Σνκέα Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο 

εγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ θσηνκεηξίαο (ηεο ΓΔΗ ή άιινπ πηζηνπνηεκέλνπ θνξέα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο), ην νπνίν ζα πηζηνπνηεί ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ θσηηζηηθνχ γηα ηελ 

ελζσκάησζε ηνπ, ζην δίθηπν ηεο ΓΔΗ θαη ηελ ζπκκφξθσζε κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηηο 

θσηνκεηξηθέο απαηηήζεηο θαη ηελ νκνηνκνξθία ηνπ θσηηζκνχ θιάζεο C4 θαη  C5 γηα ηηο νδνχο 

ηεο πφιεο. 

Οη δαπάλεο εμαζθάιηζεο θαη πξνζθφκηζεο ηνπ πξναλαθεξφκελνπ πηζηνπνηεηηθνχ ζα 

αθνξνχλ ηνλ αλάδνρν θαη απηφ (ην πηζηνπνηεηηθφ) ζα πξνζθνκηζζεί ππνρξεσηηθά θαηά ηελ 

ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ γηα ηελ πιεξσκή ηνπ πξψηνπ ρξεκαηηθνχ 

εληάικαηνο. 

Καη απηφ είλαη έλα άιιν ζηνηρείν πνπ ε ππεξεζία καο δελ κπνξνχζε κε ελέξγεηέο ηεο λα 

εμαζθαιίζεη νχηε ζπλεζίδεηαη λα γίλεηαη απφ ππεξεζίεο. 

Σν ηειηθφ θφζηνο κεηαηξνπήο γηα ην θάζε θσηηζηηθφ είλαη πνιιαπιάζηα νηθνλνκηθφηεξν 

απφ ηελ αγνξά λέσλ θσηηζηηθψλ κε ην ίδην θέιπθνο πνπ απνδεηθλχεη ηελ αληνρή ζην ρξφλν απφ 

ην εκπφξην, παξφκνηαο ιεηηνπξγίαο. 

Δλ θαηαθιείδη, απφ φια ηα πξναλαθεξφκελα πξνθχπηεη φηη ε παξαπάλσ δξάζε 

(κεηαηξνπή) δελ κπνξεί λα εθηειεζηεί κε πξνζσπηθφ θαη κέζα ηνπ Γήκνπ θαη ε αλάζεζε ζε 

εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε κε ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή πνπ αθνινπζεί 

είλαη ζπκθέξνπζα γηα ην Γήκν καο. 

Απαιηούμενες εργαζίες – προμήθεια σλικών. 

 

1. Ο αλάδνρνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο κε δηθφ ηνπ ζπλεξγείν (ηερλίηεο ειεθηξνιφγνη ελαεξίηεο, βνεζεηηθφ 

πξνζσπηθφ, ρξήζε γεξαλνχ κε πηζηνπνηεκέλν θαιάζη εξγαζηψλ θαη φια ηα απαξαίηεηα 

εξγαιεία πνπ ρξεηάδνληαη γηα ην ζθνπφ απηφ)      λα απνζπλδέζεη απφ ην δίθηπν θαη λα  

απεγθαηαζηήζεη  απφ ην ζηχιν ηνπ Γεκνηηθνχ θσηηζκνχ ην θσηηζηηθφ παιαηάο 

ηερλνινγίαο.  

2. Μεηαθνξά ησλ θσηηζηηθψλ 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο (ζπλεξγείν) έδξα ηνπ αλαδφρνπ κε δηθά ηνπ κέζα κεηαθνξάο. 

3.  Απνμήισζε πιηθψλ 

παιαηνχ ηχπνπ (ιάκπαο, ληνπί, κπάιιαζη) 

4. Καζαξηζκφο, επηδηφξζσζε 

θαη βάςηκν ρεηξσλαθηηθά κε ζπξέη ηνπ κεηαιιηθνχ θειχθνπο. 
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5. Δπάιεηςε ηνπ εζσηεξηθνχ 

αλαθιαζηήξα ηεο δέζκεο θσηφο (θαζξέπηεο) ησλ θσηηζηηθψλ κε εηδηθή βαθή γηα 

κεγαιχηεξε αλάθιαζε ηνπ θσηφο θαη θαιχηεξν απνηέιεζκα θσηηζκνχ 

6. Πξνκήζεηα θαη 

ηνπνζέηεζε-ζπγθφιιεζε πιαθεηψλ (LED) ηξείο πιαθέηεο ησλ 10 watt (ζχλνιν 30 watt) 

αλά θσηηζηηθφ θαη ζπλαξκνιφγεζε απηψλ κε ην ηξνθνδνηηθφ (driver), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη φισλ ησλ απαξαίηεησλ πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ γηα ηελ 

κεηαηξνπή  

7. Σνπνζέηεζε ηζηκνχραο, 

(κεηαμχ δηάθαλνπ πιαζηηθνχ θψδσλα θαη κεηαιιηθνχ θειχθνπο ηνπ θσηηζηηθνχ),γηα ηελ 

ζηεγαλφηεηα ηνπ θσηηζηηθνχ. 

8. Σνπνζέηεζε ππάξρνληα 

δηάθαλνπ θψδσλα (θαπάθη) ζην θσηηζηηθφ, κε εηδηθή θξνληίδα θαη επηκέιεηα ζηελ 

ζηεγάλσζε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πιαθεηψλ απφ ηελ πγξαζία, ε νπνία είλαη απαξαίηεην 

λα εμαζθαιηζηεί ψζηε λα κελ  θαηαζηξέθνληαη νη πιαθέηεο LED. (εκαληηθφο παξάγσλ 

γηα ηελ παξνρή ηεο ΔΓΓΤΗΗ). 

9. Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 

θαηλνχξγηνπ δηάθαλνπ θψδσλα (θαπαθηνχ) ηνπ θσηηζηηθνχ,  φπνπ απαηηείηαη ιφγσ 

θζνξάο ή ζξαχζεο απηνχ. 

10. Μέηξεζε θσηεηλφηεηαο 

θσηηζηηθνχ ζψκαηνο θαη ξχζκηζε ηξνθνδνηηθνχ κε φξγαλα αθξηβείαο γηα ηελ θαιχηεξε 

ιεηηνπξγία ζην δίθηπν ηεο ΓΔΗ γηα πξνζηαζία απφ ηηο ζπρλέο απμνκεηψζεηο ηεο ηάζεο 

ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ψζηε λα κελ θαηαζηξέθεηαη ε πιαθέηα LED. (εκεηψλεηαη φηη 

ζηελ πεξηνρή καο ην δίθηπν ηεο ΓΔΗ έρεη έληνλν απηφ ην πξφβιεκα). εκαληηθφο 

παξάγσλ γηα ηελ παξνρή ηεο ΔΓΓΤΗΗ. 

11. Μεηαθνξά θσηηζηηθψλ ζην 

Γήκν επαλαηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ηνπ θσηηζηηθνχ ζην ζηχιν Γεκνηηθνχ θσηηζκνχ κε 

ζπλεξγείν ηνπ αλάδνρνπ (ηερλίηεο ειεθηξνιφγνη ελαεξίηεο, βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ, ρξήζε 

γεξαλνχ κε πηζηνπνηεκέλν θαιάζη εξγαζηψλ θαη φια ηα απαξαίηεηα εξγαιεία πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα ην ζθνπφ απηφ). 

12. Παξάδνζε ησλ θσηηζηηθψλ 

ζε πιήξε ιεηηνπξγία . 

 

 

CPV ΕΡΓΑΙΩΝ 

χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα θσδηθνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ πεξί επξσπατθνχ θνηλνχ ιεμηινγίνπ γηα 

ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο, (CPV), νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ζην πιαίζην ηεο παξνχζεο 

ηαμηλνκνχληαη κε θσδηθνχο: 

 

Κ.Α 30.6265.0029 «Επιςκευι & μετατροπι παλαιάσ τεχνολογίασ  
ςε φωτιςτικά τεχνολογίασ LED» 
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A/A CPV ΡΕΙΓΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΡΟΣΟΝ 

1 45316110-9 Εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ φωτιςμοφ οδϊν 800 60.000,00 

      

 

Η ζπλνιηθή δαπάλε πξνυπνινγίδεηαη ελδεηθηηθά ζην πνζφλ ησλ  60.000,00 ρσξίο ηελ δαπάλε 

Φ.Π.Α, γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία είλαη γξακκέλε ζην πξνυπνινγηζκφ 2018 ηνπ Γήκνπ κε  

Κ.Α 30.6265.0029  κε ηίηιν «Επιζκεσή & μεηαηροπή παλαιάς ηετνολογίας ζε θωηιζηικά 

ηετνολογίας LED». 

Η εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ κα πραγματοποιθκεί με τθ διαδικαςία του ςυνοπτικοφ (πρόχειρου) 

διαγωνιςμοφ με τισ διατάξεισ : 

 Σνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ».  

 Σνπ Ν. 3852/2010 «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο – 

Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 

 Σνπ Ν. 2690/1999 «Κχξσζε Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 Σνπ N. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ 

ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα 

Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 Σνπ Ν. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηεία (ελζσκάησζε ηεο 

Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 Σνπ ΠΓ 28/2015 «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη 

ζηνηρεία» (ΦΔΚ A΄ 34/2015). 

 Σνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». 

 Σσλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ ξπζκίδνπλ ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηζρχνπλ 

ηξνπνπνηεκέλεο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν. 4412/2016. 

Προζθορές και είδη γίνονηαι δεκηές  ζηο ζύνολο ηης μελέηης ηοσ προϋπολογιζμού.  
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ΓΕΑΚΑΣ  05/07/2018 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

Ραπαϊωάννου Βαςίλειοσ 

Ρτ. Μθχανολόγοσ Τ.Ε. 

 

 ΓΕΑΚΑΣ  05/07/2018 

Ο Διευκυντισ  

 

 

ΛΙΟΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Πολιτικός-Αρχιτέκτων  Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ     

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ      

ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗ 

ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

ΤΠΗΡΕΙΑ «Επιζκεσή & μεηαηροπή παλαιάς ηετνολογίας 

ζε θωηιζηικά ηετνολογίας LED»  

ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 49/2018  

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

      Κ.Α 30.6265.0029 «Επιςκευή & μετατροπή παλαιάσ τεχνολογίασ  
ςε φωτιςτικά τεχνολογίασ LED» 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   

  

ΣΕΜΑΥΙΟ 
ΕΡΓΑΙΑ  

ΣΙΜΗ 
ΣΕΜΑΥΙΟΤ  

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  

1 Αποξήλωζη παλαιού θωηιζηικού από 
ζηύλο θωηιζμού, μεηαθοπά ζε 
ζςνεπγείο, επιζκεςή θωηιζηικού με 
μεηαηποπή ζε led ζςνολικήρ ιζσύορ 30 
watt ,μεηαθοπά θωηιζηικού ζηο Δήμο 
επαναηοποθέηηζη και ζύνδεζη ηος 
θωηιζηικού ζηο ζηύλο Δημοηικού 
θωηιζμού και παπάδοζη ζε πλήπη 
λειηοςπγία. 

  800 75,00 € 60.000,00 € 

   

ΤΝΟΛΟ  60.000,00 € 

   

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ Φ.ΠΑ. 14.400,00 € 

   

ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  74.400,00 € 
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ΓΕΑΚΑΣ  05/07/2018 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

Ραπαϊωάννου Βαςίλειοσ 

Ρτ. Μθχανολόγοσ Τ.Ε. 

 

 ΓΕΑΚΑΣ  05/07/2018 

Ο Διευκυντισ  

 

ΛΙΟΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Πολιτικός-Αρχιτέκτων  Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ     

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ      

ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗ 

ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

ΤΠΗΡΕΙΑ «Επιζκεσή & μεηαηροπή παλαιάς ηετνολογίας 

ζε θωηιζηικά ηετνολογίας LED»  

ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 49/2018 

  

 
ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΗ 

 
I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

ηηο ηηκέο απηνχ ηνπ ηηκνινγίνπ πεξηιακβάλνληαη : 

 Όια ηα απαηηνχκελα ππφ πξνκήζεηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά, νπνηαδήπνηε εξγαζία γηα ηελ 

πιήξε ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ. 

 Η αμία ησλ εκεξνκηζζίσλ ησλ ηερληηψλ, κε πνζνζηφ πξνζαχμεζεο γηα αζθάιηζε ηνπ 

Ι.Κ.Α, επηθνπξηθή αζθάιηζε, δψξα ενξηψλ θιπ. 

 Σν θφζηνο ηεο θζνξάο ησλ εξγαιείσλ ή κεραλεκάησλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην έξγν. 

 Κάζε δαπάλε γηα νινθιεξσκέλε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, πνπ αλαθέξεηαη 

ζην παξαθάησ άξζξν. 

 Κάζε δαπάλε ζρεηηθή κε ην ελνίθην, ηελ θζνξά ή ηελ απφζβεζε ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ 

κεραλεκάησλ ή εξγαιείσλ, ηελ επηζθεπή, ηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ κεηαθνξά ηνπο επί 

ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ηηο δαπάλεο γηα ελνίθηα θιπ. πνπ νθείινληαη ζηηο αξγίεο γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν. 

 Κάζε επηπξφζζεηε δαπάλε πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ αζθάιηζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 Κάζε δαζκφ, θφξν θαη ππέξ ηξίηνπ θξάηεζε 

 

ην παξφλ Σηκνιφγην ειήθζεζαλ ππφςε ελδεηθηηθέο ηηκέο εκπνξίνπ. 
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ΣΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΑΡΘΡΟ 1
Ο

 «Επιζκεσή & μεηαηροπή παλαιάς ηετνολογίας ζε θωηιζηικά ηετνολογίας 

LED». 

Απνμήισζε παιαηνχ θσηηζηηθνχ απφ ζηχιν θσηηζκνχ, κεηαθνξά ζε ζπλεξγείν, επηζθεπή 

θσηηζηηθνχ κε κεηαηξνπή ζε led ζπλνιηθήο ηζρχνο 30 watt , κεηαθνξά θσηηζηηθνχ ζην Γήκν 

επαλαηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ηνπ θσηηζηηθνχ ζην ζηχιν Γεκνηηθνχ θσηηζκνχ θαη παξάδνζε 

ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 

Απαιηούμενες εργαζίες – προμήθεια σλικών. 

13. Ο αλάδνρνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο κε δηθφ ηνπ ζπλεξγείν (ηερλίηεο ειεθηξνιφγνη ελαεξίηεο, βνεζεηηθφ 

πξνζσπηθφ, ρξήζε γεξαλνχ κε πηζηνπνηεκέλν θαιάζη εξγαζηψλ θαη φια ηα απαξαίηεηα 

εξγαιεία πνπ ρξεηάδνληαη γηα ην ζθνπφ απηφ)      λα απνζπλδέζεη απφ ην δίθηπν θαη λα  

απεγθαηαζηήζεη  απφ ην ζηχιν ηνπ Γεκνηηθνχ θσηηζκνχ ην θσηηζηηθφ παιαηάο 

ηερλνινγίαο.  

14. Μεηαθνξά ηνπ θσηηζηηθνχ 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο (ζπλεξγείν) έδξα ηνπ αλαδφρνπ κε δηθά ηνπ κέζα κεηαθνξάο. 

15.  Απνμήισζε πιηθψλ 

παιαηνχ ηχπνπ (ιάκπαο, ληνπί, κπάιιαζη) 

16. Καζαξηζκφο, επηδηφξζσζε 

θαη βάςηκν ρεηξσλαθηηθά κε ζπξέη ηνπ κεηαιιηθνχ θειχθνπο. 

17. Δπάιεηςε ηνπ εζσηεξηθνχ 

αλαθιαζηήξα ηεο δέζκεο θσηφο (θαζξέπηεο) ησλ θσηηζηηθψλ κε εηδηθή βαθή γηα 

κεγαιχηεξε αλάθιαζε ηνπ θσηφο θαη θαιχηεξν απνηέιεζκα θσηηζκνχ 

18. Πξνκήζεηα θαη 

ηνπνζέηεζε-ζπγθφιιεζε πιαθεηψλ (LED) ηξείο πιαθέηεο ησλ 10 watt (ζχλνιν 30 watt) 

αλά θσηηζηηθφ θαη ζπλαξκνιφγεζε απηψλ κε ην ηξνθνδνηηθφ (driver), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη φισλ ησλ απαξαίηεησλ πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ γηα ηελ 

κεηαηξνπή. Η θάζε πιαθέηα ζα είλαη  πςειήο αζθάιεηαο θαη πξνδηαγξαθψλ παξάιιειεο 

ζχλδεζεο κε 100 ηζηπάθηα 3014 (Αξηζκφο εμαξηήκαηνο 3014-100) θαη ηξνθνδνηηθφ  κε 

επηηήξεζε γηα αζηαζέο δίθηπν ηάζεσο 100-260Vollt, κε 1 ζεη 3 πιαθεηψλ θαη 

θαηαλάισζε (30 )WATT αληηζηνίρσο. 

19. Σνπνζέηεζε ηζηκνχραο, 

(κεηαμχ δηάθαλνπ πιαζηηθνχ θψδσλα θαη κεηαιιηθνχ θειχθνπο ηνπ θσηηζηηθνχ),γηα ηελ 

ζηεγαλφηεηα ηνπ θσηηζηηθνχ. 
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20. Σνπνζέηεζε ππάξρνληα 

δηάθαλνπ θψδσλα (θαπάθη) ζην θσηηζηηθφ, κε εηδηθή θξνληίδα θαη επηκέιεηα ζηελ 

ζηεγάλσζε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πιαθεηψλ απφ ηελ πγξαζία, ε νπνία είλαη απαξαίηεην 

λα εμαζθαιηζηεί ψζηε λα κελ  θαηαζηξέθνληαη νη πιαθέηεο LED. (εκαληηθφο παξάγσλ 

γηα ηελ παξνρή ηεο ΔΓΓΤΗΗ). 

21. Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 

θαηλνχξγηνπ δηάθαλνπ θψδσλα (θαπαθηνχ) ηνπ θσηηζηηθνχ,  φπνπ απαηηείηαη ιφγσ 

θζνξάο ή ζξαχζεο απηνχ. 

22. Μέηξεζε θσηεηλφηεηαο 

θσηηζηηθνχ ζψκαηνο θαη ξχζκηζε ηξνθνδνηηθνχ κε φξγαλα αθξηβείαο γηα ηελ θαιχηεξε 

ιεηηνπξγία ζην δίθηπν ηεο ΓΔΗ γηα πξνζηαζία απφ ηηο ζπρλέο απμνκεηψζεηο ηεο ηάζεο 

ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ψζηε λα κελ θαηαζηξέθεηαη ε πιαθέηα LED. (εκεηψλεηαη φηη 

ζηελ πεξηνρή καο ην δίθηπν ηεο ΓΔΗ έρεη έληνλν απηφ ην πξφβιεκα). εκαληηθφο 

παξάγσλ γηα ηελ παξνρή ηεο ΔΓΓΤΗΗ. 

23. Μεηαθνξά θσηηζηηθψλ ζην 

Γήκν επαλαηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ηνπ θσηηζηηθνχ ζην ζηχιν Γεκνηηθνχ θσηηζκνχ κε 

ζπλεξγείν ηνπ αλάδνρνπ (ηερλίηεο ειεθηξνιφγνη ελαεξίηεο, βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ, ρξήζε 

γεξαλνχ κε πηζηνπνηεκέλν θαιάζη εξγαζηψλ θαη φια ηα απαξαίηεηα εξγαιεία πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα ην ζθνπφ απηφ). 

24. Παξάδνζε ησλ θσηηζηηθψλ 

ζε πιήξε ιεηηνπξγία . 

 

ΣΙΜΗ ΓΙΑ ΔΝΑ ΣΔΜΑΥΙΟ :ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΩ   (75,00 €) 

 

 

ΓΕΑΚΑΣ  05/07/2018 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

 

Ραπαϊωάννου Βαςίλειοσ 

Ρτ. Μθχανολόγοσ Τ.Ε. 

 

  

ΓΕΑΚΑΣ  05/07/2018 

Ο Διευκυντισ  

 

 

ΛΙΟΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Πολιτικός-Αρχιτέκτων  Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ     

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ      

ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗ 

ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

ΤΠΗΡΕΙΑ «Επιζκεσή & μεηαηροπή παλαιάς ηετνολογίας 

ζε θωηιζηικά ηετνολογίας LED»  

ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 49/2018 

 

 ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ 

H μελζτθ αυτι αφορά τθν μετατροπι παλαιάσ τεχνολογίασ φωτιςτικϊν και μετατροπι τουσ ςε 
φωτιςτικά νζασ τεχνολογίασ LED . 
Συγκεκριμζνα πρόκειται για τθν μετατροπι  των παλαιϊν ενεργοβόρων φωτιςτικϊν 
υδραργφρου (καταργθμζνα) και παλαιάσ τεχνολογίασ φωτιςτικϊν led  καμζνα,  ςε φωτιςτικά 
με πλακζτεσ τεχνολογίασ led, χαμθλισ κατανάλωςθσ, χαμθλοφ κόςτουσ ςυντιρθςθσ, 
επιςκευάςιμεσ πλακζτεσ αν μζροσ αυτϊν καεί και προςφορά εγγφθςθσ τριϊν (3) ετϊν ςτθν 
λειτουργία τθσ πλακζτασ. Σθμειϊνεται ότι λόγω τθσ καταςκευισ τθσ πλακζτασ, αν κάποια 
καοφν τα υπόλοιπα λόγω ςυνδεςμολογίασ λειτουργοφν με αποτζλεςμα το φωτιηόμενο ςθμείο 
να μθ μείνει ποτζ ςκοτεινό. 
 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 

Ιζσύοςζερ διαηάξειρ 

 

 Σνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ».  

 Σνπ Ν. 3852/2010 «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο – 

Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 

 Σνπ Ν. 2690/1999 «Κχξσζε Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 Σνπ N. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ 

ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα 

Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 Σνπ Ν. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηεία (ελζσκάησζε ηεο 

Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 Σνπ ΠΓ 28/2015 «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη 

ζηνηρεία» (ΦΔΚ A΄ 34/2015). 

 Σνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 
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(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». 

 Σσλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ ξπζκίδνπλ ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηζρχνπλ 

ηξνπνπνηεκέλεο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
 

ςμβαηικά ηοισεία 

 

ηνηρεία ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα πξνζαξηεζνχλ ζε απηή θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 

α. Γηαθήξπμε – Απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

β.  Η ζχκβαζε ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο 

γ.  Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

δ.   Σερληθή Πεξηγξαθή – Πξνυπνινγηζκφο - Η Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 

ε.  Η Πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληα πνπ αλεηέζε ε πξνκήζεηα (Σερληθή & Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά). 

Σπρφλ αζάθεηα ζηα ηεχρε ππεξηεξεί ε παξαπάλσ ζεηξά ησλ ζπκβαηηθψλ ζηνηρείσλ.  

 

AΡΘΡΟ 3
ο
 

Πποϋπολογιζμόρ - Χπημαηοδόηηζη ηηρ ππομήθειαρ 

 

3.1  Η δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα έρεη πξνυπνινγηζζεί ελδεηθηηθά ζην πνζφ ησλ 74.400,00 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%. 

 
 

1. ΑΡΘΡΟ 4
ο
 

Σπόπορ διενέπγειαρ διαγωνιζμού& σπόνορ ςποβολήρ πποζθοπών 

 

4.1  Η πξνκήζεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε δηαδηθαζία ηνπ ζσνοπηικού (πρότειροσ)  

δηαγσληζκνχ.     

4.2  Η εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξάο ζα νξίδεηαη ζηελ Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
 

Επιλογή Ππομηθεςηών 

 

Όμοιες εργαζίες   
 

Γηα ηελ επηινγή πξνκεζεπηψλ ηελ δηαθξίβσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ εξγαζηψλ θαη πξνζθεξφκελσλ 

πιηθψλ ζεκαληηθή πξνυπφζεζε είλαη ε δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο ηεο ππεξεζίαο ιφγσ ηεο θχζεο 

ηεο ζε ηερλνγλσζία ηεο φιεο δηαδηθαζίαο πνπ απαηηείηαη. Ωο εθ ηνχηνπ ν πξνκεζεπηήο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε (βεβαηψζεηο) άιισλ Γήκσλ πνπ έρεη εθηειέζεη παξφκνηεο 

ππεξεζίεο κε ηελ ηνπνζέηεζε ηδίσλ πιαθεηψλ. Ο Γήκνο επηθπιάζζεηαη λα κεηαβεί ζε άιιν Γήκν 

κε έμνδα ηνπ πξνκεζεπηή πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη  ηελ ιεηηνπξγία ηνπο ζχκθσλα κε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

 

Πρόησπα διαζθάλιζης ποιόηηηας 

 

Δπί πνηλήο απνθιεηζκνχ ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο ηα πξφηππα θσηηζηηθά λα θέξνπλ 

Πηζηνπνηεηηθφ Γνθηκψλ απφ ηνλ Σνκέα Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο   εγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ 
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θσηνκεηξίαο, (ηεο ΓΔΗ ή άιινπ πηζηνπνηεκέλνπ θνξέα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο), ην νπνίν ζα 

πηζηνπνηεί ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ θσηηζηηθνχ γηα ηελ ελζσκάησζε ηνπ ζην δίθηπν ηεο ΓΔΗ θαη 

ηελ ζπκκφξθσζε κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηηο θσηνκεηξηθέο απαηηήζεηο θαη ηελ 

νκνηνκνξθία ηνπ θσηηζκνχ, θιάζεο C4 θα ηC5 γηα ηηο νδνχο ηεο πφιεο. 

 

ΑΡΘΡΟ6 
ο
 

Χπόνορ παπάδοζηρ 

 

Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο απνθαηάζηαζεο φισλ ησλ θσηηζηηθψλ  είλαη έμε κήλεο   (6) κήλεο  απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο (δηάζηεκα πνπ ζα γίλνληαη ηκεκαηηθέο παξαδφζεηο απφ ην δεχηεξν 

κήλα κέρξη θαη ηνλ έθην κήλα). 

Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ρξφλνπ κε ρξνλνδηάγξακκα παξαδφζεσλ. 

Υξφλνο κεγαιχηεξνο πνπ ζα πξνζθεξζεί ζηελ  πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη. Μηθξφο ρξφλνο 

παξάδνζεο ιακβάλεηαη ππ΄ φςηλ καδί κε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά.  

Γηα θάζε θαζπζηέξεζε ηεο παξαγγειίαο θαη ππέξβαζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ηεο ππεχζπλεο 

δήισζεο, νξίδεηαη πνηληθή ξήηξα 700 επξψ. Μεηά απφ 3 ηνπιάρηζηνλ θαζπζηεξήζεηο κε 

ππαηηηφηεηα  ηνπ πξνκεζεπηή θεξχζζεηαη έθπησηνο.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
 

Σόπορ παπάδοζηρ  

 
Η παξάδνζε ζα γίλεηαη φπνπ ππνδεηρζεί απφ ηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ. Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή θαη 
ηελ ιεηηνπξγία ησλ  θσηηζηηθψλ  απνδεηρζεί φηη δελ πιεξνί ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ή 
εκθαλίδνπλ ειαηηψκαηα ή θαθνηερλίεο ηφηε εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη 
Ν.4412/16 (ΦΔΚ-147 Α/8-8-16) 

 

ΑΡΘΡΟ8 
ο
 

Παπαλαβή ςλικών 

 

Η παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο ε νπνία ζα νξηζηεί απφ 

ηνλ Γήκν.  

 

ΑΡΘΡΟ 9
ο
 

Σπόπορ πληπωμήρ 

 

Η πιεξσκή ηεο αμίαο ηεο  παξνχζαο  ππεξεζίαο  ζα γίλεηε ηκεκαηηθά ζχκθσλα κε νινθιεξσκέλεο 

παξαδφζεηο θσηηζηηθψλ (κηθξφηεξε παξάδνζε γηα πιεξσκή νξίδεηαη ηα πελήληα (50)    θαη ηελ 

ζχληαμε ησλ αληηζηνίρσλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο ππεξεζίαο. 

Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ειέγρνληαη απφ ηελ αξκφδηα γηα ηελ πξνκήζεηα Τπεξεζία. 
 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
 

φναψη ςφμβαςησ 

  

 Η Οικονομικι Επιτροπι του Διμου εκδίδει τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, που ςυντάςςεται, 

κοινοποιείται και εκτελείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον Ν. 4412/2016 και ςτουσ Αναλυτικοφσ 

Προυσ τθσ Διακιρυξθσ, και ςτον κακοριηόμενο ςε αυτι χρόνο ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να προςζλκει για 

τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Με τθν κοινοποίθςθ τθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ θ ςφμβαςθ κεωρείται ωσ 

ςυναφκείςα, το δε ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ που ακολουκεί ζχει αποδεικτικό μόνο χαρακτιρα. Εάν ο 
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ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν 

ειδικι πρόκλθςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν 

αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ 

προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ 

ματαιϊνεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
 

Εγγφηςη καλήσ εκτζλεςησ - ςυμμετοχήσ. 

 

α) Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ορίηεται ςε ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ αξίασ τθσ 

ςφμβαςθσ, εκτόσ Φ.Ρ.Α. και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

β) Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, 

όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει. 

γ) Η εγγυθτικι καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι παραλαβι των παραςχεκειςϊν 

υπθρεςιϊν και φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ. 

Εάν ςτο πρωτόκολλο παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ 

παραπάνω ςταδιακι αποδζςμευςθ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ, κατά τα προβλεπόμενα, των 

παρατθριςεων και του εκπροκζςμου. 

δ) Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ εκδίδεται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα 

κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ Συμφωνίασ περί 

Δθμοςίων Συμβάςεων, θ οποία κυρϊκθκε με το Ν. 2513/1997 και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχεται με 

γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 

χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο 

Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ 

εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

ε) Οι υπθρεςίεσ του διμου επικοινωνοφν με τουσ φορείσ που ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ 

επιςτολζσ προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ εγκυρότθτά τουσ. 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ προμθκευτϊν οι εγγυιςεισ περιλαμβάνουν και τον όρο ότι θ εγγφθςθ 

καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των μελϊν τθσ ζνωςθσ. 

Η εγγφθςθ καταπίπτει ολικά ι μερικά ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 
 Εάν ο Ανάδοχοσ κηρυχθεί ΕΚΠΣΩΣΟ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Άρθρου 203 του Ν. 

4412/2016 
 Εάν το υλικό παραδοθεί εκπρόθεςμα κατά τισ διατάξεισ του Άρθρου 207 του Ν. 

4412/2016 
 Εάν κατά την παραλαβή του υλικοφ ή τμήμα του βρεθοφν ότι δεν πληροφν τουσ όρουσ 

τησ ςυμφωνημζνησ ςφμβαςησ και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και ςχεδιαγραμμάτων 
και προκφψουν εργαςτηριακοί ή άλλοι ζλεγχοι από δευτεροβάθμια επιτροπή 
παραλαβήσ κατά την ζννοια του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016 

1.1 Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει 

εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ γίνεται μετά τθν 

αντιμετϊπιςθ, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου. 

1.2 Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ αποδεςμεφεται ςταδιακά, κατά το ποςό που αναλογεί ςτθν αξία του 

μζρουσ τθσ ποςότθτασ των αγακϊν ι του τμιματοσ τθσ υπθρεςίασ που παραλιφκθκε οριςτικά. 

Για τθν ςταδιακι αποδζςμευςι τθσ απαιτείται προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 

ςυλλογικοφ οργάνου. Εάν ςτο πρωτόκολλο παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει 
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εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ παραπάνω ςταδιακι αποδζςμευςθ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ, 

κατά τα προβλεπόμενα, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου. 

1.3 Εγγυθτικι ςυμμετοχισ ορίηεται ςε 2% του προχπολογιςμοφ χωρίσ τθσ δαπάνθσ του Φ.Ρ.Α. 

 
 

ΓΕΑΚΑΣ  05/07/2018 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

Ραπαϊωάννου Βαςίλειοσ 

Ρτ. Μθχανολόγοσ Τ.Ε. 

 

 ΓΕΑΚΑΣ  05/07/2018 

Ο Διευκυντισ  

 

 

ΛΙΟΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Πολιτικός-Αρχιτέκτων  Μηχανικός 
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