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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 10 πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της
23ης Μαΐου 2016
o

Αριθ. απόφασης

102
Περίληψη
Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών
και καθορισμός των όρων διακήρυξης
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
που
αφορά
την
«Προμήθεια
ηλεκτρολογικού υλικού ετών 2016 και
2017».

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 23 Μαΐου 2016 ημέρα
Δευτέρα
και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 17643/19-05-2016 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, κ.Χαράλαμπου Δημαρχόπουλου (Δήμαρχος Ξάνθης), η
οποία επιδόθηκε κανονικά στο καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το
άρθρο 75 του Ν. 3852/10 παρ. 6, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα
της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν
παρόντα οκτώ (8) μέλη δηλαδή:
Παρόντες
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
Αγκόρτζας Απόστολος
Βασιλούδης Ηλίας
Γκιρτζίκη Αλεξία
Κίρατζη Ερκάν
Τριανταφυλλίδης Κων/νος
Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
Φανουράκης Εμμανουήλ

Απόντες
1. Μπαντάκ Σιαμπάν

Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι οι παρακάτω:
1. Χριστίνα Ράλλη, Προϊσταμένη Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών.
2. Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών.
Στη συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη ως γραμματέας της Επιτροπής η Στυλιανή
Μόσχου υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και
αφού εισηγήθηκε το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της την
υπ΄άριθ. 16436/11-05-2016 εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών η
οποία έχει ως εξής: « ΘΕΜΑ: Έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών και καθορισμός
των όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού που αφορά την:
«Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ετών 2016 και 2017»
Προϋπολογισμού: τριακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα
οκτώ ευρώ και είκοσι ενός λεπτών (€:379.488,21)
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Αφορά τις ανάγκες συντήρησης, επισκευής και βελτίωσης του δικτύου
ηλεκτροφωτισμού των διαφόρων κοινόχρηστων χώρων, οδών, πλατειών, πάρκων,
παιδικών χαρών του Δήμου Ξάνθης, καθώς και τη συντήρηση και επισκευή των
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των δημοτικών κτιρίων οι οποίες χρειάζονται άμεση
αποκατάσταση ή αντικατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού.
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του Ν 2286/95 και της Απόφασης υπουργού Εσωτερικών
11389/1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
2. Το άρθρο 2 παρ. 4 και το άρθρα 3 παρ.4 και άρθρο 4 παρ.4 & 7 του ΕΚΠΟΤΑ
3. Το άρθρο 209 παρ. 1 & 2 και το άρθρο 103 του Ν 3463/2006.
4. Την υπ αριθ. 90/18-04-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης που
αφορά την έγκριση διενέργειας της παραπάνω προμήθειας.
5. Το Ν. 4281/2014 (160 Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»
6. Το Ν.4155/2013 (120 A) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις»
7. Την παράταση αναστολής ισχύος του μέρους Β΄ του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ
Α΄160) σχετικά με τους κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών.
Σας αναφέρω ότι συντάχθηκε και υπογράφηκε η μελέτη προμήθειας του
παραπάνω διαγωνισμού από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης.
Παρακαλώ να εισηγηθείτε στη Οικονομική Επιτροπή:
1. Την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών της Μελέτης και τον
καθορισμό των όρων διακήρυξης του παραπάνω διαγωνισμού.
2. Την επιλογή εκτέλεσης της προμήθειας με ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή
διαγωνισμό.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Βασιλούδη ο οποίος είπε κατά
την άποψη του ότι οι τιμές του προϋπολογισμού είναι υψηλότερες σε σχέση με το τι
υπάρχει στην αγορά επίσης ρώτησε γιατί δεν αλλάζουμε και το ντουϊ μαζί έτσι ώστε
να μπει λάμπα φθορισμού γιατί αυτά τα ντουϊ δέχονται παλιές λάμπες και
ακριβότερες. Επίσης δεν συμφώνησε με τον τύπο της λάμπας που αναφέρεται στον
ενδεικτικό προϋπολογισμό «λάμπα HQI» γιατί θεωρεί ότι ο τύπος αυτός ανήκει σε
συγκεκριμένη μάρκα και φωτογραφίζεται ο διαγωνισμός.
Τελειώνοντας πρόσθεσε ότι αφού γίνεται μια μελέτη 380.000,00€ θα έπρεπε να
δώσουμε ένα ποσό σε εξωτερικό συνεργάτη που να είναι ειδικός σε τέτοια θέματα
προκειμένου να γίνει σωστή μελέτη και να κάνουμε λιγότερα αλλά πιο σωστά
τονίζοντας ότι θα καταψηφίσει το θέμα.
Το λόγο πήρε ο πρόεδρος ο οποίος είπε ότι οι τιμές της μελέτης δεν παίρνονται
αυθαίρετα αλλά μετά από έρευνα αγοράς και είναι ενδεικτικές του προϋπολογισμού
επίσης πρόσθεσε ότι η μελέτη αυτή αφορά την κάλυψη των υπαρχουσών αναγκών
του Δήμου, δηλαδή σε περίπτωση που έχουμε καμένες λάμπες να μπορούμε να τις
αντικαταστήσουμε, πράγμα που σημαίνει ότι αν δεν καούν οι λάμπες δεν θα
προβούμε στην αγορά. Οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν καταγράψει την πανσπερμία
τύπων λαμπτήρων που έχει ο Δήμος Ξάνθης για να μπορέσουν να προβλέψουν ότι σε
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περίπτωση που κάποιος τύπος λάμπας καεί να έχει και να την αντικαταστήσει και τότε
την παραγγέλνουν με την τιμή της προσφοράς. Σημείωσε επίσης ότι το ποσό δεν είναι
μεγάλο διότι πέρυσι ο διαγωνισμός ήταν για ένα έτος ενώ αυτή τη φορά γίνεται για
δύο έτη.
Τελειώνοντας επισήμανε ότι ο τύπος HQI δεν φωτογραφίζει συγκεκριμένη εταιρεία
αλλά είναι τύπος του λαμπτήρα ατμών μεταλλικών αλογονιδίων και καλό θα ήταν να
αναγράφεται και έτσι για να μη δημιουργείται παρερμηνεία ή υπόνοια.
Τέλος ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν 2286/95 και της Απόφασης υπουργού Εσωτερικών
11389/1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
2. Το άρθρο 2 παρ. 4 και το άρθρα 3 παρ.4 και άρθρο 4 παρ.4 & 7 του ΕΚΠΟΤΑ
3. Το άρθρο 209 παρ. 1 & 2 και το άρθρο 103 του Ν 3463/2006.
4. Την υπ αριθ. 90/18-04-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης που
αφορά την έγκριση διενέργειας της παραπάνω προμήθειας.
5. Το Ν. 4281/2014 (160 Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»
6. Το Ν.4155/2013 (120 A) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις»
7. Την παράταση αναστολής ισχύος του μέρους Β΄ του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ
Α΄160) σχετικά με τους κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών.
8. Την υπ΄αριθ. 16436/11-05-2016 εισήγηση της υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης Π4/2016 της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών που αφορά την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ετών 2016
και 2017 » προϋπολογισμού 379.488,21€ (συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης
του ΦΠΑ) όπως παρακάτω:
Αριθ. Μελέτης:

Π 4 / 2016

Προϋπολογισμός 379.488,21 €
Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ,
προκειμένου να είναι δυνατή η συντήρηση και επισκευή του δικτύου
ηλεκτροφωτισμού των διαφόρων κοινοχρήστων χώρων, οδών και πλατειών του
∆ήμου Ξάνθης, καθώς και η συντήρηση και επισκευή των ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων των δημοτικών κτιρίων, οι οποίες χρειάζονται άμεση αποκατάσταση ή
αντικατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού.
Ο προϋπολογισμός της παραπάνω προμήθειας, για τα έτη 2016 και 2017,
ανέρχεται στο ποσό των 379.488,22 ΕΥΡΩ (τριακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων
3

ΑΔΑ: 7ΖΡΛΩΚ8-ΠΥΚ

τετρακοσίων ογδόντα οχτώ ευρώ και είκοσι δύο λεπτών) συμπεριλαμβανομένης της
δαπάνης του ΦΠΑ (23%).
Η δαπάνη βαρύνει τους κωδικούς :
Κ.Α. 02.20.6691, 02.20.6699.01, 02.20.7135.02, 02.25.6662, 02.10.6261.01,
02.30.6262, 02.10.6262, 02.35.6262, 02.35.7332.02, του προϋπολογισμού του
Δήμου Ξάνθης των οικονομικών ετών 2016 και 2017.

ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τα ηλεκτρολογικά υλικά οφείλουν να είναι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία,
με τα πρότυπα ΕΛΟΤ, και τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ όπως και με τα κείμενα
εναρμόνισης που εκδίδονται και ισχύουν στην ευρωπαϊκή ένωση.
Επίσης πρέπει να είναι από υψηλής ποιότητας υλικά και από αναγνωρισμένους
οίκους.
Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι αρίστης ποιότητας και θα πληρούν όλες τις
διατάξεις υγιεινής, διάθεσης και εμπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Πιο αναλυτικά, για τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές που χρειάζεται να
πληρούν ορισμένα από τα προς προμήθεια είδη, και θα πρέπει να πιστοποιούνται με
πιστοποιητικά της κατασκευάστριας εταιρίας, επισημαίνουμε τα εξής :
Συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού 23W (α/α 34)
Οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού εξοικονόμησης ενέργειας εξωτερικού
χώρου (σε κλειστά φωτιστικά) δεν θα έχουν κέλυφος προστασίας (χωρίς κάλυμμα)
και θα τηρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:
Τάση λειτουργίας:
Κάλυκας:
Μετρούμενη φωτεινή ροή:
Θερμοκρασία χρώματος:
Ώρες λειτουργίας:
Ισχύς:
Κύκλος on/off:

230 – 240 V
Ε27
1.480 lm και άνω
2000Κ – 3000K
20000 ώρες και άνω
23 W και κάτω
50000 και άνω

Συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού 23W (α/α 35)
Οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού) εξοικονόμησης ενέργειας εξωτερικού
χώρου (σε ανοιχτά φωτιστικά)
θα έχουν κέλυφος προστασίας (κάλυμμα) για
προφύλαξη από βροχή, χιόνι και γενικά από υγρασία και θα τηρούν τις παρακάτω
προδιαγραφές:
Τάση λειτουργίας:
Κάλυκας:

230 – 240 V
Ε27
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Μετρούμενη φωτεινή ροή:
Θερμοκρασία χρώματος:
Ώρες λειτουργίας:
Ισχύς:
Κύκλος on/off:

1.480 lm και άνω
2000Κ – 3000K
15000 ώρες και άνω
23 W και κάτω
50000 και άνω

Συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού 33W (α/α 36)
Οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού εξοικονόμησης ενέργειας εξωτερικού
χώρου (σε κλειστά φωτιστικά) δεν θα έχουν κέλυφος προστασίας (χωρίς κάλυμμα)
και θα τηρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:
Τάση λειτουργίας:
230 – 240 V
Κάλυκας:
Ε27
Μετρούμενη φωτεινή ροή:
2.200 lm και άνω
Θερμοκρασία χρώματος:
2000Κ – 3000K
Ώρες λειτουργίας:
20000 ώρες και άνω
Ισχύς:
33 W και κάτω
Κύκλος on/off:
50000 και άνω
Συμπαγείς λαμπτήρες LED (α/α 155)
Οι συμπαγείς λαμπτήρες LED εξωτερικού χώρου (σε ανοιχτά φωτιστικά) θα
έχουν πλαστικό κέλυφος προστασίας (κάλυμμα) για προφύλαξη από βροχή, χιόνι και
γενικά από υγρασία και θα τηρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:
Τάση λειτουργίας:
Κάλυκας:
Μετρούμενη φωτεινή ροή:
Θερμοκρασία χρώματος:
Ώρες λειτουργίας:
Ισχύς:
Κύκλος on/off:
Διάμετρος λαμπτήρα:

220 – 240 V
Ε27
1.480 lm και άνω
2000Κ – 3000K
25000 ώρες και άνω
15 W και κάτω
50000 και άνω
65mm και κάτω

Για τα παραπάνω 4 είδη λαμπτήρων θα προσκομισθούν δείγματα λαμπτήρων
και τεχνικές προδιαγραφές.
Για τα υπόλοιπα υλικά δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση τεχνικών
προδιαγραφών παρά μόνον υπεύθυνη δήλωση ότι τα ηλεκτρολογικά υλικά είναι
υψηλής ποιότητας και σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία , με τα πρότυπα ΕΛΟΤ
και τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ όπως και με τα κείμενα εναρμόνισης που εκδίδονται
και ισχύουν στην ευρωπαϊκή ένωση.

ΙΙΙ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην «Προμήθεια ηλεκτρολογικού
υλικού ετών 2016 και 2017» προκειμένου να είναι δυνατή η συντήρηση και επισκευή
του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των διαφόρων κοινοχρήστων χώρων, οδών και
πλατειών του ∆ήμου Ξάνθης, καθώς και η συντήρηση και επισκευή των
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των δημοτικών κτιρίων, οι οποίες χρειάζονται άμεση
αποκατάσταση ή αντικατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού.
ΑΡΘΡΟ 2
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις εξής διατάξεις :
Τη με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών
«Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π.
Ο. Τ. Α.)».
• Το Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του ∆ημοσίου Τομέα και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
• Το Ν. 3463/8-6-2006 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήμων και
Κοινοτήτων».
• Το Ν.2307/ΦΕΚ 13 Α’/15-6-1995 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις».
• Το Ν. 1797/ΦΕΚ 164 Α’/1988 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων».
• Το N. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
• Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ∆ιαύγεια» και άλλες
διατάξεις».
• Το Π. ∆. 166/2003 (ΦΕΚ 138 Α’/5-6-2003) «Προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 296-2000 για την καταπολέμηση των
καθυστερήσεων στις εμπορικές συναλλαγές».
• Την
Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
• Την με αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκυκλίου με
θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ)»
•

ΑΡΘΡΟ 3
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με
ηλεκτρονικό
ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
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ΑΡΘΡΟ 4
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ
Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα
προς ανάθεση προμήθεια, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω:
α) Η διακήρυξη
β) Ο προϋπολογισμός.
γ) Η συγγραφή υποχρεώσεων
δ) Οι τεχνικές προδιαγραφές

εκτελεσθεί η

ΑΡΘΡΟ 5
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Το προσφερόμενο είδος πλήρες και έτοιμο προς λειτουργία θα παραδίδεται στις
εγκαταστάσεις του Δήμου Ξάνθης, έως πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη
παραγγελία του. Από τους διαγωνιζόμενους θα ορίζεται σαφώς στην προσφορά τους,
ο χρόνος παράδοσης του υλικού.
ΑΡΘΡΟ 6
ΕΥΘΥΝΗ ΠΩΛΗΤΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ο ανάδοχος προμηθευτής ευθύνεται για την ύπαρξη των συμφωνημένων
ιδιοτήτων των υλικών και εγγυάται την ανυπαρξία οποιουδήποτε κρυμμένου
ελαττώματος.
Κατά την παραλαβή εξετάζονται και διαπιστώνονται όλες οι ιδιότητες των
προσφερόμενων ειδών και οι τυχόν φθορές, κλπ. λόγω πλημμελούς κατασκευής ή
κακής ποιότητας χρησιμοποιηθέντων υλικών.
Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των, ορίζεται κατ’ ελάχιστον σε ένα (1)
χρόνο από την παραλαβή τους.
Καθ’ όλο το χρόνο της εγγύησης υποχρεούται ο ανάδοχος προμηθευτής να
αντικαταστήσει με δικές του δαπάνες κάθε εξάρτημα ή τμήμα που θα αποδειχθεί
ελαττωματικό. Η Υπηρεσία δικαιούται κατά την κρίση της να επιδιώξει είτε την
αναστροφή της αγοροπωλησίας είτε την ανάλογη μείωση του τιμήματος.
Ο ανάδοχος προμηθευτής ευθύνεται εάν το προσφερόμενο είδος δεν είναι
σύμφωνο με την Ελληνική Νομοθεσία.
ΑΡΘΡΟ 7
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ – ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Όλα γενικά τα έξοδα μέχρι την παράδοση στο Δήμο, καθώς και οι κρατήσεις
υπέρ τρίτων, βαρύνουν τον προμηθευτή. Επίσης ο προμηθευτής ευθύνεται για
οτιδήποτε ήθελε συμβεί μέχρι της παράδοσης αυτού στο Δήμο.
ΑΡΘΡΟ 8
ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Ως ημέρα παράδοσης θεωρείται η ημέρα κατά την οποία ο προμηθευτής θα
προσκομίσει στο Δήμο για την παράδοσή του, το συμφωνημένο προσφερόμενο είδος.
Κατά την παράδοση πραγματοποιείται ποσοτικός έλεγχος. Η παραλαβή των ειδών θα
7
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γίνει από επιτροπή η οποία προβλέπεται από τον ΕΚΠΟΤΑ (απόφ. Αριθμ. 11389/1993
Υπουργού Εσωτ., Ν. 2286/1995).
Ο προμηθευτής υποχρεούται με δικές του δαπάνες να αντικαταστήσει
εξαρτήματα ή τμήματα αυτού που θα αποδειχθούν ελαττωματικά εντός του χρόνου
εγγυήσεως. Για την περίπτωση της μη συμμορφώσεως του προμηθευτή προς την
υποχρέωση αυτή, ο Δήμος δικαιούται να προβεί σε αυτό, σε βάρος και για λογαριασμό
του προμηθευτή της αξίωσης του ποσού από την εγγύηση της καλής εκτέλεσης.
ΑΡΘΡΟ 9
ΑΘΕΤΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
Η από μέρους του τελευταίου μειοδότη αθέτηση όρου της παρούσας μελέτης
και της υπογραφείσας σύμβασης ή η μη πλήρης συμμόρφωσή του προς τους όρους
αυτών, παρέχει στο Δήμο το δικαίωμα να επιβάλλει κυρώσεις που προβλέπονται από
τα άρθρα 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ (Αποφ. Υπουργ. Εσωτ. 11389/1993)
ΑΡΘΡΟ 10
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή της αξίας των ειδών από το Δήμο προς τον προμηθευτή θα
γίνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της σύμβασης , με την έκδοση χρηματικών
ενταλμάτων πληρωμής που θα συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου
Ξάνθης .
ΑΡΘΡΟ 11
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Οι διαφορές που θα εμφανιστούν μετά την υπογραφή της σύμβασης,
επιλύονται σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ (Αποφ Υπουργ. 11389/93)
ΑΡΘΡΟ 12
ΑΔΕΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Η άδεια εισαγωγής του υπό προμήθεια είδους που τυχόν θα απαιτηθεί καθώς
και η άδεια εξαγωγής από την χώρα προσέλευσής του, εκδίδονται μερίμνης και
δαπάνες του προμηθευτή (οι τιμές εισαγομένων ειδών στην προσφορά εννοούνται
άνευ δασμών).
ΑΡΘΡΟ 13
ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο προμηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 14
ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη,
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Ο Φ.Π.Α.
βαρύνει το Δήμο.
8
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ΑΡΘΡΟ 15
ΓΕΝΙΚΑ
Όσοι θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, θα υποβάλλουν προσφορά που θα
αφορά στο σύνολο των ειδών, αποκλειόμενης προσφοράς για μέρος των υλικών .
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΩΝ 2016 ΚΑΙ
2017 »

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: Π4 /2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 379.488,21 €

ΙV. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Α/Α

1

2

3

4

5

6

7

8

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ
Λάμπα HQI (ατμών
μεταλλικών
αλογονιδίων) (2
άκρων, 70W)
Λάμπα HQI (ατμών
μεταλλικών
αλογονιδίων) (2
άκρων, 150W)
Λάμπα HQI (ατμών
μεταλλικών
αλογονιδίων), E40,
250W, αχλάδι
Λάμπα HQI (ατμών
μεταλλικών
αλογονιδίων) E40,
250W, σωληνωτή
Λάμπα HQI (ατμών
μεταλλικών
αλογονιδίων), E40,
400W, αχλάδι
Λάμπα HQI (ατμών
μεταλλικών
αλογονιδίων), E40,
400W, σωληνωτή
Λάμπα HQI ( ατμών
μεταλλικών
αλογονιδίων) E40,
1000W, σωληνωτή
Λάμπα HQI (ατμών
μεταλλικών
αλογονιδίων), E40,

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΜΕΡΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

140

11,00

1.540,00

140

11,00

1.540,00

280

29,00

8.120,00

340

21,00

7.140,00

180

28,00

5.040,00

200

22,00

4.400,00

60

82,00

4.920,00

40

130,00

5.200,00

Τεμ.

Τεμ.

Τεμ.

Τεμ.

Τεμ.

Τεμ.

Τεμ.
Τεμ.
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2000W, σωληνωτή

9

10

11

Λάμπα HQI (ατμών
μεταλλικών
αλογονιδίων) G12,
35W
Λάμπα HQI (ατμών
μεταλλικών
αλογονιδίων) G12,
70W
Λάμπα HQI (ατμών
μεταλλικών
αλογονιδίων) G12,
150W

13

Λάμπα νατρίου,
Ε40, 150W αχλάδι

Τεμ.

14

Λάμπα νατρίου,
Ε40, 250W αχλάδι

Τεμ.

15

Λάμπα νατρίου,
Ε40, 400W αχλάδι

Τεμ.

18

19

20

21

22

23

24

25

26

200

19,00

3.800,00

200

19,00

3.800,00

200

11,00

2.200,00

200

12,00

2.400,00

260

14,00

3.640,00

100

19,00

1.900,00

100

11,00

1.100,00

100

14,00

1.400,00

100

14,00

1.400,00

160

14,50

2.320,00

120

19,00

2.280,00

300

2,60

780,00

300

7,30

2.190,00

200

10,00

2.000,00

1000

6,00

6.000,00

300

10,00

3.000,00

160

10,00

1.600,00

Τεμ.
Τεμ.

17

4.400,00

Τεμ.

Λάμπα νατρίου,
Ε27, 70W αχλάδι

Λάμπα νατρίου,
Ε27, 70W
σωληνωτη
Λάμπα νατρίου,
Ε40, 100W
σωληνωτη
Λάμπα νατρίου,
Ε40, 150W
σωληνωτη
Λάμπα νατρίου,
Ε40, 250W
σωληνωτη
Λάμπα νατρίου,
Ε40, 400W
σωληνωτη
Λάμπα ατμών
υδραργύρου, Ε27,
125W αχλαδι
Λάμπα ατμών
υδραργύρου, Ε40,
250W αχλαδι
Λάμπα ατμών
υδραργύρου, Ε40,
400W αχλαδι
Λάμπα μικτού
φωτισμού, Ε27,
160W
Λάμπα μικτού
φωτισμού, Ε27 ,
250W
Λάμπα μικτού
φωτισμού, Ε40,
250W

22,00

Τεμ.

12

16

200

Τεμ.
Τεμ.
Τεμ.
Τεμ.
Τεμ.
Τεμ.
Τεμ.
Τεμ.
Τεμ.
Τεμ.
Τεμ.
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27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Λαμπτήρας
αλογόνου
πυράκτωσης
διάφανoς κλασικός
Ε27 / 70W έως
77W
Λαμπτήρας
αλογόνου
πυράκτωσης
διάφανoς κλασικός
Ε27 / 100 εως116
W
Λαμπτήρας
σηματοδοτών
διάφανoς Ε27/40W
230-240V πεζών
Λαμπτήρας
σηματοδοτών
διάφανoς Ε27/75W
230-240V πεζών
Λαμπτήρας
φθορισμού
18W 600 mm
(ψυχρού χρωματος)
Λαμπτήρας
φθορισμού 36W
1200 mm (ψυχρού
χρωματος)
Λαμπτήρας
φθορισμού 58 W
1500 mm (ψυχρού
χρωματος)
Συμπαγης
λαμπτήρας
φθορισμού
(ηλεκτρονική) 23W,
E27, 220-240V,
χωρίς
προστατευτικό
κάλυμμα
Συμπαγης
λαμπτήρας
φθορισμού
(ηλεκτρονική) 23W,
E27, 220-240V, με
προστατευτικό
κάλυμμα
Συμπαγης
λαμπτήρας
φθορισμού
(ηλεκτρονική) 33W,
E27, 220-240V,
χωρίς
προστατευτικό
κάλυμμα
Λαμπες μινιον Ε14
7 έως 10W
(φθορισμού)

304,00
Τεμ.

160

1,90

608,00
Τεμ.

320

1,90
828,00

Τεμ.

360

2,30
782,00

Τεμ.

340

2,30
114,00

Τεμ.

60

1,90
320,00

Τεμ.

160

2,00
300,00

Τεμ.

100

3,00

14.700,00

Τεμ.

1.400

10,50

Τεμ.

15.200,00

1.600

9,50

14.950,00

Τεμ.

1.300

11,50

Τεμ.

100

3,00

300,00
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ηλεκτρονικές

38
39
40
41
42
43
44
45

Λάμπες σκληρού
υάλου Ε27 80W
Λάμπες 2
ακροδεκτών GY6.35
35W 12V
Λάμπες Ιωδίνης
80W
Λάμπες Ιωδίνης
120W
Λάμπες Ιωδίνης
240W
Λάμπες Ιωδίνης
400W
Λάμπες Ιωδίνης
1000W
Λάμπες Ιωδίνης
1500W

Τεμ.

100

7,50

Τεμ.

60

2,20

200

3,50

Τεμ.

200

3,50

Τεμ.

180

3,50

Τεμ.

160

3,50

Τεμ.

80

9,00

Τεμ.

80

11,00

132,00

46

Κλέμες 4-6mm
Δωδεκάδα απλή

δωδεκάδα

160

1,00

47

Κλέμες 6-10mm
Δωδεκάδα απλή

δωδεκάδα

160

1,20

48

Κλέμες 25mm
Δωδεκάδας απλή

δωδεκάδα

160

3,50

49

Κλέμες 35mm
Δωδεκάδας απλή

δωδεκάδα

160

4,60

50

Μπαλάστ 240 V 80
W Υδραργύρου

Τεμ.

120

8,00

51

Μπαλάστ 240 V
125 W Υδραργύρου

Tεμ.

140

10,00

52

Μπαλάστ 240 V
250 W Υδραργύρου

Τεμ.

280

15,00

Μπαλάστ 240 V
400W Υδραργύρου

Τεμ.

160

18,00

600

0,40

Τεμ.

300

6,00

Τεμ.

300

2,00

Τεμ.

320

2,00

Τεμ.
Κουτι 100τμχ
Κουτι 100τμχ
Κουτι 100τμχ

200
100
100
100

2,70
2,50
2,00
1,70

κιλό

400

12,00

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Στάρτερ ( εκκινητές)
φθορίου 4-65W
Εκκινητές νατρίου
70-400 W
Ντουί φωτιστικών
Ε27 πορσελάνης
Ντουί φωτιστικών
για E27 πορσελάνης
ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ
Ντουί φωτιστικών
για Ε40 πορσελάνης
ΟΥΠΑ ΝΟ 10
ΟΥΠΑ ΝΟ 8
ΟΥΠΑ ΝΟ 6
Αγωγός γυμνός
χάλκινος 25 mm2

750,00

700,00
700,00
630,00
560,00
720,00
880,00
160,00
192,00
560,00
736,00
960,00
1.400,00
4.200,00
2.880,00

Τεμ.

240,00
1.800,00
600,00
640,00
540,00
250,00
200,00
170,00
4.800,00
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γείωσης

63

64
65
66
67
68
69
70
71
72

73

74

75

76
77
78
79
80
81

82

83

Ακροκιβώτιο ιστού
για διπλό βραχίονα
στεγανού τύπου
Ακροκιβώτιο ιστού
για μονό βραχίονα
στεγανού τύπου
Ασφάλεια 3,15Α
γυάλινη
Ασφάλειες diazet
35Α
Ασφάλειες diazet
50Α
Ασφάλειες diazet
63Α
Ασφάλεια NEOZET
10A
Ασφάλεια NEOZET
25A
Ασφάλεια NEOZET
35A
Ασφάλεια NEOZET
63A
Βάση ΝΕΟΖΕΤ
πλήρης με φυσίγγιο
63Α από
πορσελάνη πλήρης
Ηλεκτρόδιο γείωσης
Φ16Χ1500mm
χαλκού με κολλάρο
Διακόπτης
εξωτ.στεγανός
μονοπολικός 230V
IP 44
Ενδεικτική λυχνία
ράγας κόκκινη
250V πινάκων
Εύκαμπτο 3Χ1,5
τ.χ.
Εύκαμπτο 3Χ2,5
τ.χ.
Εύκαμπτο καλώδιο
5Χ6τχ
Εύκαμπτο 2Χ0,75
τχ
Κάλυμμα πλαστικό
φωτιστικού
βραχίονος 125 W
Κάλυμμα πλαστικό
φωτιστικού
βραχίονος 250 W
Κάλυμμα πλαστικό
φωτιστικού
βραχίονος 400 W

1.800,00
Τεμ.

100

18,00

Τεμ.

100

14,00

Τεμ.

1.000

0,10

Τεμ.

200

0,75

Τεμ.

200

0,80

Τεμ.

200

0,85

Τεμ.

200

0,50

Τεμ.

240

0,60

Τεμ.

240

0,70

Τεμ.

200

0,80

1.400,00
100,00
150,00
160,00
170,00
100,00
144,00
168,00
160,00

480,00
Τεμ.

120

4,00
570,00

Τεμ.

60

9,50
350,00

Τεμ.

100

3,50

Τεμ.

160

2,50

Μτρ.

400

0,70

Μτρ.

440

1,00

Μέτρα

500

3,80

Μτρ.

400

0,30

Τεμ.

180

20,00

Τεμ.

180

18,00

Τεμ.

160

21,00

400,00
280,00
440,00
1.900,00
120,00
3.600,00

3.240,00

3.360,00
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84

85

86

Καπάκι πλαστικό
για φωτιστικό
παραδοσιακού
τύπου
Αυτόματη ασφάλεια
μονοπολική ράγας
6Α έως 32Α
Μονός βραχίονας
φωτιστικού 125250W

2.100,00
Τεμ.

140

15,00

Τεμ.

200

3,50

Τεμ.

140

9,50

240

0,80

240

7,00

240

10,00

240

19,00

Τεμ.

120

21,00

Τεμ

200

0,75

Τεμ
Μέτρα
Μέτρα
Μέτρα
Μέτρα
Μέτρα
Μέτρα

200
400
400
800
300
400
200

0,80
2,95
0,95
5,50
4,50
3,50
0,16

Μέτρα

300

1,30

Μέτρα

200

2,00

μέτρα

400

6,00

Μέτρα

200

7,00

μετρα

100

0,70

μέτρα

100

1,50

700,00

1.330,00

87

Μονωτική ταινία

Τεμ.

88

Μπάλες γάλακτος Φ
25 χωρίς γρίφα

Τεμ.

89

Μπάλες γάλακτος Φ
30 χωρίς γρίφα

Τεμ.

Μπάλες γάλακτος
Φ40 χωρίς γρίφα

Τεμ.

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

106

Μπάλες φιμέ Φ 40
χωρίς γρίφα
Μπαταρίες
αλκαλικές ΑΑ
Μπαταρίες
αλκαλικές ΑΑΑ
Έυκαμπτο 5χ4τ.χ.
Ν.Υ.Υ. 3Χ2,5 τχ
Ν.Υ.Υ. 5Χ10 τχ
Ν.Υ.Υ. 5Χ6 τ.χ
Ν.Υ.Υ. 4Χ6 τ.χ
Ν.Υ.Α. 1,5 τ.χ.
Αγωγός ΝΥΑ 1x10
τχ
Αγωγός ΝΥΑ 1x16
τχ
Κάλωδιο ευκαμπτο
25χ1.5 τχ
Ν.Υ.Υ. 5Χ10+1.5
τ.χ.
Aγωγoς σιλικόνης
1x1,5 τχ
NYAF(πολύκλωνo)
1χ10 τχ
Πίλλαρ 100*80*30
γαλβανισμένο
κιβώτιο τριφασικό
με περσίδες και
κλειδαριά ασφαλείας
με ράγια στηρίξεως
υλικών - κλέμες
γειώσεως κομπλέ

192,00
1.680,00
2.400,00

4.560,00
2.520,00
150,00
160,00
1.180,00
380,00
4.400,00
1.350,00
1.400,00
32,00
390,00
400,00
2.400,00
1.400,00
70,00
150,00

1.880,00

Τεμ

8

235,00
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107

108

109

110

111

112

113

114
115
116
117

118

119

120

121
122
123
124

Πίνακας εξωτ.
μεταλλικός στεγανός
τριών σειρών 30Χ50
με βαθμό
προστασίας IP54 με
κλειδαριά
Πλαστικές βάσεις
για μπάλες φ25 και
ντουι
Πλαστικές βάσεις
για μπάλες
γάλακτος φ30 και
ντουι
Πλαστικές βάσεις
για μπάλες
γάλακτος φ40 και
ντουι
Πολύπριζο 5 πρίζες
σουκο με καλώδιο
και διακόπτη
Προβολέας HQI
αλογόνου μετάλλων
1000W στεγανού
τύπου ΙΡ 65
Προβολέας HQI
αλογόνου μετάλλων
400W στεγανού
τύπου ΙΡ 65
Διαρροής 4Χ40Α
30mA
Διαρροής 4Χ63Α
30mA
Διαρροής 2Χ40Α
30mA
Ρευματοδότης
εξωτ.στεγανός
σουκο ΙΡ 55
Σιλικόνη κόλησης,
σφραγισης και
στεγανοποίησης
Σπιράλ Φ90
οδευσης καλωδίων
Ταινία μονωτική
αυτοβουλκανιζόμενη
για υπόγειες
συνδέσεις 3Μ

440,00
Τεμ.

8

55,00

Τεμ.

160

3,00

480,00

120,00
Τεμ.

40

3,00
640,00

Τεμ.

160

4,00

Τεμ.

60

5,00

300,00

420,00
Τεμ.

2

210,00
130,00

Τεμ.

2

65,00

Τεμ.

40

48,00

30

80,00

30

35,00

Τεμ.

40

8,00

Τεμ.(280ml)

20

2,60

Μέτρα.

200

2,30

2.400,00
1.050,00
320,00

52,00

460,00

340,00
Τεμ.

40

8,50

Ηλεκτρονόμος
(ρελε) 1Φ 20Α

Τεμ.

100

14,50

Ηλεκτρονόμος
(ρελε) 3Φ 24Α

Τεμ.

160

20,50

Τεμ.

120

40,50

Μέτρα

400

1,60

Ηλεκτρονόμος
(ρελε) 3Φ 40Α
Φλεξίμ πλαστικό Νο
30

1.920,00

1.450,00
3.280,00
4.860,00
640,00
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125

126

127

128

129

130

131

132
133
134
135

136

137

138
139
140
141
142
143
144

Φωτιστικό σώμα
βραχείωνος ατμών
υδραργύρου 125 W
για τοπ. σε Κολόνα
ΔΕΗ
Φωτιστικό σώμα
βραχίονα
Νατρίου150W για
τοπ. σε Κολόνα
ΔΕΗ
Φωτιστικό σώμα
βραχίονα Νατρίου
250W για τοπ. σε
Κολόνα ΔΕΗ
Φωτοκύτταρο με
χρονοκαθυστέρηση
20" στεγανού τύπου
IP 54 230V/10A
Χρονοδιακόπτης
εβδομαδιαίος με
εφεδρεία 150 Ωρών
Χρονοδιακόπτης 24
- ωρών με εφεδρεία
150 Ωρών (τριών
στοιχείων)
ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ
LED Φ13 διάφορα
χρώματα
ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ
ΔΕΜΑΤΙΚΑ
200χ2,6mm
ΔΕΜΑΤΙΚΑ, ΛΕΥΚΑ
200χ3,5mm
ΣΥΡΜΑΤΟΣΚΟΙΝΟ
Φ3
ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΟΛΙΚΟ
ΔΙΑΦΑΝΟ Φ20 ΜΜ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΕΥΘΕΙΑΣ ΓΙΑ
ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ Φ
13
Δίχτυ με διάφανα
καλώδια και
διάφανα μίνι
λαμπάκια 1,5*3μ
LED Επεκτεινόμενο
διάφανο καλώδιο
100Λ μπλε
Κυπαρισάκια 16mm
Κυπαρισάκια 35mm
Φις σούκο αρσενικό
Φις σούκο θηλυκο
Ραγοδιακοπτης
3x63Α
Ραγοδιακοπτης

10.080,00
Τεμ.

240

42,00

8.320,00
Τεμ.

160

52,00
9.100,00

Τεμ.

140

65,00
3.400,00

Τεμ.

100

34,00
2.120,00

Τεμ.

40

53,00
4.560,00

Τεμ.

120

38,00
2.400,00

Μέτρα

1.500

1,60

Συσ/σία (100τμχ)

220

1,50

Συσ/σία (100τμχ)

160

2,00

Μέτρα

200

0,20

Μέτρα

200

1,00

330,00
320,00
40,00
200,00

120,00
Τεμ.

120

1,00
5.440,00

Τεμ.

160

34,00

Τεμ.
Τεμ.
Τεμ.
Τεμ.
Τεμ.

120
120
80
80
80

11,00
1,50
2,50
1,00
1,50

Τεμ.
Τεμ.

140
140

17,00
4,50

1.320,00
180,00
200,00
80,00
120,00
2.380,00
630,00
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1x40Α
145

Καρφιά στήριξης
(Ρόκα) 5*25

Συσ/σια (100τμχ)

80

1,40

146

Καρφιά στήριξης
(Ρόκα) 8χ25

Συσ/σία (100τμχ)

80

1,60

147

Καρφιά στήριξης
(Ρόκα) 9*25

Συσ/σια (100τμχ)

80

1,70

Συσ/σία (100τμχ)

60

2,45

Τεμ.

80

54,00

Τεμ.

20

6,50

Τεμ.
Τεμ.

20
40

3,00
7,00

Τεμ.

40

8,00

Τεμ.

20

7,00

Τεμ.

1.400

14,50

Τεμ.

60,00

8,00

480,00

Τεμ.

160,00

10,00

1600,00

Τεμ.

100,00

15,00

1500,00

148
149
150
151
152
153
154
155

156

157

158

Καρφιά στήριξης
(Ρόκα) 10χ25
Φωτιστικό
υδραργύρου
κορυφής 125W E27
Καραβοχελώνα
μεταλλική
Τσέρκι διάτρητο
0,8Χ17mmX10m
Μπαταρία 6 V
Σπρέυ επαφών
400ml
Σπρέυ γράσσο
ασπρο 400ml
Συμπαγης
λαμπτήρας LED
Λαμπτήρας LED,
T8, G13, 10W και
κάτω, 900lm και
άνω, 600 mm
(ψυχρού χρωματος)
Λαμπτήρας LED,
T8, G13, 20W και
κάτω, 1900lm και
άνω, 1200 mm
(ψυχρού χρωματος)
Λαμπτήρας LED,
T8, G13, 25W και
κάτω, 2200lm και
άνω, 1500 mm
(ψυχρού χρωματος)
ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 23%
ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:

112,00
128,00
136,00
147,00
4.320,00
130,00
60,00
280,00
320,00
140,00
20.300,00

308.527,00
70.961,210
379.488,21
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Αριθ. Μελέτης: Π4 /2016

«Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ετών 2016 και 2017 ».

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο υπογεγραμμένος ………………………………………………………. του …………………..
Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας ……………………………………………………………...
Με έδρα ………………., Οδός …………………………………………………... αριθμ. …...…..
Τ.Κ. ………………, Τηλ. ………………………………., FAX. ……..…………………………..
Έχοντας υπόψη:
1.
2.
3.

Τη διακήρυξη της εν λόγω προμήθειας .
Τη μελέτη της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού ετών 2016 και 2017.
Τον προϋπολογισμό, της εν λόγω προμήθειας 379.488,21 ΕΥΡΩ
(τριακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ
και είκοσι ένα λεπτά) συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του ΦΠΑ 23%.

Δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους όρους του
διαγωνισμού και επιθυμώ να αναλάβω την εκτέλεση της προμήθειας του
Δήμου Ξάνθης σύμφωνα με τους όρους της μελέτης και της διακήρυξης της
προμήθειας και για αυτό προσφέρω την παρακάτω έκπτωση.
Προσφέρω
Ποσοστό έκπτωσης επί της αναγραφόμενης τιμής
προϋπολογισμού της μελέτης ύψους: 379.488,21 ΕΥΡΩ
Ποσοστό
επί
τοις
%
…………………………………………

αριθμητικώς

……%

του
και

συνολικού
ολογράφως

το οποίο είναι και ενιαίο ποσοστό για ολόκληρο τον προϋπολογισμό της εν
λόγω προμήθειας.
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Επίσης οποιοδήποτε άλλο υλικό θελήσει να προμηθευτεί η Υπηρεσία σας και το
οποίο δεν αναγράφεται στον εν λόγω προϋπολογισμό, θα ακολουθεί την εν
λόγω έκπτωση επί της τιμής του επίσημου τιμοκαταλόγου της εταιρίας μας.

Ξάνθη

-

- 2016

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
2. Εγκρίνει την επιλογή του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
για την
«Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ετών 2016 και 2017 », καταρτίζει τους
όρους και συντάσσει τη διακήρυξη η οποία αποτελείται από είκοσι οκτώ άρθρα
(28) άρθρα με τους παρακάτω όρους:
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 16287/11-05-2016
ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: Π- 4 /16 Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΩΝ 2016 ΚΑΙ 2017»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Δήμαρχος Ξάνθης προκηρύσσει σε ηλεκτρονικό ανοιχτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, έχοντας υπόψη, τις διατάξεις:
1. Τις με αριθ. 399 – 400 – 401 – 402 – 403 – 404 – 405 – 406 – 407/2016
προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης.
2. Του Ν.2286/95 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α).
3. Του άρθρου 8 του Ν 2741/99 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες
ρυθμίσεις Θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ 199/Α).
4. Του άρθρου 13 παρ. 5 του Ν 2503/97 ( ΦΕΚ 107/Α), του άρθρου 55 παρ. 1 στ
του Ν 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α) και του άρθρου 3 παρ. 1β του Ν 1726/44 (ΦΕΚ
190/Α).
5. Της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/8-3-1993 «Ενιαίος
Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185/Β).
6. Του Π.Δ. 370/95 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών
του Δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο………» (Φ.Ε.Κ. 199/Β)
7. Του Ν. 2198/94 άρθρο 24, σχετικά με την Παρακράτηση φόρου εισοδήματος
κ.λ.π. (Φ.Ε.Κ. 43)
8. Τα άρθρα 209 παρ. 1 & 2 και 273 παρ. 1 Ν3463/2006.
9. Το Ν. 3886/2010 που αφορά τη Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη
δημοσίων συμβάσεων.
10.Την υπ αριθ. 90/18-04-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης που
αφορά την έγκριση διενέργειας της παραπάνω προμήθειας.
 Την ………/16 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι
τεχνικές προδιαγραφές και καθορίσθηκαν οι όροι του διαγωνισμού.
 Την
Πράξη
Νομοθετικού
Περιεχομένου
που
κυρώθηκε
με
τον
Ν.4111/2013(ΦΕΚ Α΄ 18) και αφορά τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών
Προσώπων.
19

ΑΔΑ: 7ΖΡΛΩΚ8-ΠΥΚ






Το Ν. 4281/2014 (160 Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»
Το Ν.4155/2013 (120 A) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις»
Το Ν.4205/2013 (242 Α) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων … και άλλες
διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β).
Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (2677 Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

Για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΩΝ 2016 ΚΑΙ 2017» και
αφορά τις ανάγκες συντήρησης, επισκευής και βελτίωσης του δικτύου
ηλεκτροφωτισμού των οδών, πλατειών, πάρκων, παιδικών χαρών, κτιρίων του Δήμου
Ξάνθης καθώς επίσης και του δικτύου φωτεινής σηματοδότησης για την ρύθμιση της
κυκλοφορίας του Δήμου.
Άρθρο 1ο
Δαπάνη
Η εκτιμούμενη προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των
ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ
ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΩΝ (€:379.488,21) συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του
Φ.Π.Α.
Άρθρο 2ο
Πληροφορίες
Όπως προδιαγράφεται στην με αριθμό Π- 4/2016 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Δικτυακός Τόπος (URL): http://www.cityofxanthi.gr
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας, ΤΚ 67131, Ξάνθη
Τηλ: 2541026355
Fax: 2541026355
Πληροφορίες αναφορικά με την παρούσα διακήρυξη:
Τμήμα Λογιστηρίου & Προμηθειών: Κυριάκος Πεπονίδης – Πολυξένη Καρακατσάνη Διεύθυνση: Λεοναρδοπούλου & Θ. Δούκα, τηλ.& ΦΑΞ 25410 26355.
Άρθρο 3ο
Συμπληρωματικές Πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των εγγράφων του
Διαγωνισμού
Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται
μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν
σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό
πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από
επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των
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ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν
εξετάζονται.
Άρθρο 4ο
Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ
ορίζεται η ημέρα …………… …. ……………. 2016 και ώρα 09:00. Ως καταληκτική
ημερομηνία
υποβολής
των
προσφορών
στη
Διαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η ημέρα ………… ….
…………. 2016 και ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και
ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Ο χρόνος
υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
Άρθρο 5ο
Γλώσσα
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την
συμμετοχή σ΄ αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα εκτός από τα έγγραφα που
απαιτούνται κατά περίπτωση και αφορούν τις τεχνικές προδιαγραφές των υπό
προμήθεια υλικών, τα οποία μπορούν να είναι και στην Αγγλική Γλώσσα.
Άρθρο 6ο
Δυνατότητα συμμετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική
διαδικασία εγγραφής.
Άρθρο 7ο
Προέλευση
Στο διαγωνισμό γίνονται
προμηθειών συναφών ειδών.

δεκτές

προσφορές

που

αφορούν

επιχειρήσεις

Άρθρο 8ο

Τρόπος και ποσότητα αγοράς
Η παράδοση των ειδών που αναφέρονται στον προϋπολογισμό προσφοράς θα
γίνει σταδιακά κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, δηλαδή για δύο έτη από την
υπογραφή της και πάντα με έγγραφη παραγγελία του γραφείου Προμηθειών και θα
παραδίδονται στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ξάνθης (Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικό),
έως πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την έγγραφη παραγγελία τους.
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Η ποσότητα αγοράς των επιμέρους ειδών που αναφέρονται στον ενδεικτικό
προϋπολογισμό δεν είναι δεσμευτική αλλά μπορεί να είναι μεγαλύτερη
ή και
μικρότερη. Δεσμευτικό όμως είναι το ποσό του συμβατικού προϋπολογισμού.
Άρθρο 9ο
Περιεχόμενο προσφορών
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α)
ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική
προσφορά» και (β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα
Άρθρο 10ο
Δικαιολογητικά συμμετοχής (τεχνική προσφορά – οικονομική προσφορά)
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά»
υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο
υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά.
Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται :
Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf
σύμφωνα με το άρθρο 5α.Β.1α του Π.Δ. 118/2007, το ν. 4155/13((ΦΕΚ/Α/29-52013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :
1. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
2. Πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας [και συγκεκριμένα Πιστοποιητικά
όλων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης από τα οποία να προκύπτει ότι ο
διαγωνιζόμενος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής / εργοδοτών και ασφαλισμένων) κατά την ημερομηνία
διεξαγωγής του διαγωνισμού. Για τον έλεγχο των ανωτέρων στοιχείων, οι
ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν μαζί με το πιστοποιητικό ή τα
πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας, κατάσταση προσωπικού κατά
ειδικότητα, στην οποία θα φαίνονται οι ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται
κάθε απασχολούμενος.
3. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο με το οποίο θα πιστοποιείται η
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, το οποίο θα έχει εκδοθεί
το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν
υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό
άλλη ανάλογη διαδικασία, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες
πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Για τις περιπτώσεις που
δεν εκδίδεται ανάλογο πιστοποιητικό, οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να
προσκομίσουν ένορκη βεβαίωση τους ή υπεύθυνη δήλωση του νομίμου
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εκπροσώπου τους ενώπιον της αρμόδιας αρχής.
5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (μόνο για φυσικά πρόσωπα), από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
6. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν τελούν υπό νομικό περιορισμό λειτουργίας.
7. Υπεύθυνη δήλωση περί μη αποκλεισμού της συμμετοχής τους σε διαγωνισμούς
του Δημοσίου ή των ΟΤΑ.
8. Υπεύθυνη δήλωση περί τυχόν σοβαρών παραπτωμάτων στην άσκηση της
επαγγελματικής δραστηριότητας και περί ψευδών ή ανακριβών δηλώσεων κατά
την παροχή πληροφοριών που ζητούνται σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των
ΟΤΑ.
9. Σύντομη τεχνική περιγραφή της προσφερόμενης προμήθειας και περιγραφή
της. Επίσης, πιστοποιητικά ποιότητας ή και πιστοποιητικά τήρησης
προδιαγραφών ή προτύπων εάν υπάρχουν για την προσφερόμενη προμήθεια .
10.Εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων, απευθυνόμενη προς το Δήμο Ξάνθης για την συμμετοχή του
διαγωνιζόμενου στην δημοπρασία και για ποσό 2% του εκτιμούμενου
προϋπολογισμού εκτός Φ.Π.Α. δηλαδή 6.170,54€. Η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί έξι (6) μήνες από την ημερομηνία
διεξαγωγής του διαγωνισμού. Προσφορές χωρίς εγγυητική επιστολή
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.
11.Επίσης οι συμμετέχοντες πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν με τα
δικαιολογητικά της προσφοράς τους και (Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έχει
λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και
τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη).
12.Βεβαίωση συμμετοχής (Κατασκευαστή - Προμηθευτή) σε Εγκεκριμένο
Σύστημα
Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ.
13.Υποχρεωτική προσκόμιση δειγμάτων για τα είδη λαμπτήρων με α/α: 34 – 35 –
36 – 155, όπως και ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές (πιστοποιητικά της
κατασκευάστριας εταιρείας), που χρειάζεται να πληρούν τα παραπάνω είδη
λαμπτήρων, όπως αυτές περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση της Διακήρυξης,
(επί ποινής αποκλεισμού).
Τα νομικά πρόσωπα
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του
προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε
μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. (Τα
δικαιολογητικά προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το
διαγωνισμό, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα
δικαιολογητικά)
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται
σχετική θεώρηση.
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Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου
«Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την
ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή
εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία
που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά
συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι
: η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή
άλλους φορείς.
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν
με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του
που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή
εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.
Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται
σχετική θεώρηση.
Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Τεχνική Προσφορά»
Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά
υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι :

Συμμετοχής

–

Τεχνική

Προσφορά»,

Η Τεχνική Προσφορά. Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται
από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί
στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων
επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία.
(αναφέρεται το απαιτούμενο περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς)
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και
προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από
την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή
υπογραφή.
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Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να
φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου
«Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την
ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή
εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία
που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά
συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι
: πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς
Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι
ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα
πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον
προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία
ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του
κατασκευαστικού οίκου. Τεχνικά φυλλάδια εξαιρούνται από την υποχρέωση
προσκόμισής τους εντός της προθεσμίας των τριών εργασίμων ημερών από την
ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το
δικαίωμα να απαιτήσει από τον προσφέροντα να προσκομίσει το σύνολο ή μέρος των
τεχνικών φυλλαδίων που έχει υποβάλει ηλεκτρονικά και ο συμμετέχον.
Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η
οικονομική προσφορά του προσφέροντα.
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)
φάκελο «Οικονομική Προσφορά».
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται
από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Καθώς στην οικονομική προσφορά, το προσφερόμενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης έχει
αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων
θα επισυνάψει υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά
υπογεγραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία στα οποία θα αποτυπώνεται η
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οικονομική προσφορά του σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό, δηλαδή το υπόδειγμα
της οικονομικής προσφοράς του τεύχους της Διακήρυξης, σε μορφή αρχείου pdf
ψηφιακά υπογεγραμμένο.
Εφόσον από την προσφορά του δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη
τιμή (ήτοι το ποσοστό ενιαίας έκπτωσης επί τοις εκατό), η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Άρθρο 11ο
Τρόπος κατάθεσης προσφορών
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-52013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο ΠΔ60/07 και συμπληρωματικά στο Π.Δ.
118/07.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :
Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΕΣΗΔΗΣ: ……/…./2016

ΠΥΛΗ

ΤΟΥ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: …./…../2016 και
ώρα 15:00
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω
του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6
της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Άρθρο 12ο
Περιεχόμενο προσφορών
1. Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α)
ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική
προσφορά» και (β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα.
2. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους
όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά
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αναφέρει τα σημεία εκείνα τα ποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή
πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς
που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να
αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου
της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα
μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού,
είτε ενώπιον της είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις
που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που
αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
Άρθρο 13ο
Χρόνος ισχύος των προσφορών
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για έξι (6) μήνες
προσμετρούμενοι από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής προσφορών.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Άρθρο 14ο
Προσφερόμενη τιμή
1. Με ποινή αποκλεισμού στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται το ποσοστό
έκπτωσης επί τοις εκατό επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας. Το
ποσοστό θα αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως. Το συνολικό ποσοστό
έκπτωσης της προσφοράς ισχύει και για κάθε τιμή μονάδος ανά υλικό που
αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της Υπηρεσίας, Στην τιμή
περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
εκτός από το Φ.Π.Α., όπως προβλέπεται στη διακήρυξη.
2. Προσφορές που δίνουν τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος ή θέτουν
όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Επίσης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που
εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού, η προσφορά από
την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή με την οποία δεν
δίνεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα.
3. Η προσφερθείσα έκπτωση θα ισχύει και για παρεμφερή υλικά που τυχόν θα
ζητηθούν από τις Υπηρεσίες του Δήμου και δεν περιγράφονται επακριβώς στον
παρόντα Ενδεικτικό Προϋπολογισμό της Μελέτης. Η έκπτωση αυτή θα
υπολογίζεται στην τιμή επί των επίσημων τιμοκαταλόγων του προμηθευτή.
Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης.
Άρθρο 15ο
Εναλλακτικές Προσφορές – Αντιπροσφορές
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν
δε λαμβάνονται υπόψη. Εάν κύριες και εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν
κατονομάζονται ρητά από τους προμηθευτές, δε λαμβάνεται υπόψη καμία από αυτές.
Δεν γίνονται
δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους
απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.
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Άρθρο 16ο
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες
ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 11:00
π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας
Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση
δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι
ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται
ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε
ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές
κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική
Προσφορά»,
οι
προσφέροντες
των
οποίων
οι
οικονομικές
προσφορές
αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που
προσφέρθηκαν.
Άρθρο 17ο
Ηλεκτρονική αξιολόγηση προσφορών
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων
της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση
δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την
αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος,
προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και
υπο−φακέλων των προσφορών.
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα
κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των
προσφορών.
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των
ηλεκτρονικών προσφορών.
• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη
της προσφοράς τους.
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την
αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες
χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων
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δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός
των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.
Άρθρο 18ο
Διαδικασία ανάδειξης μειοδότη – κατακύρωση διαγωνισμού
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07, ο
προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι
(20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά,
υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο
με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά
περίπτωση και αναφέρονται στο άρθρο 19 της παρούσης. Τα δικαιολογητικά
προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την
ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην
αρμόδια υπηρεσία.
(αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης)
Ειδικότερα με τη φορολογική ενημερότητα του Οικονομικού φορέα, η Αναθέτουσα
Αρχή αναζητά αυτεπάγγελτα από το σύστημα TAXISNET δεδομένα σχετικά με την
φορολογική ενημερότητα του Οικονομικού Φορέα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, κατά την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης του. Σε
περίπτωση που το σύστημα παρουσιάζει κάποιον Οικονομικό Φορέα μη ενήμερο
φορολογικά η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την
ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να
γίνει η κατακύρωση, να τον ειδοποιήσει εγγράφως ή με άλλο πρόσφορο τρόπο (μέσω
του συστήματος), να προσκομίσει φορολογική ενημερότητα σε έντυπη μορφή εντός
της προθεσμίας των 20 ημερών της παραγρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ 118/07 και από
την οποία να προκύπτει ότι είναι ως κατά τα άνω φορολογικά ενήμερος.
Όταν ο Οικονομικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου
(ΑΦΜ) υποβάλλει ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf εντός είκοσι (20) ημερών
από την ημερομηνία ειδοποιήσεως σε αυτόν και καταθέτει αυτή στην αρμόδια
υπηρεσία ή την αποστέλλει ταχυδρομικά, σε έντυπη μορφή εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής. Σε
περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η
ημερομηνία αποστολής που αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου.
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προμήθειας στον
προσφέροντα υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και
προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από
την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή
υπογραφή.
Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται
σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Άρθρο 19ο
Έγγραφα και δικαιολογητικά για την κατακύρωση του διαγωνισμού
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Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/2007, ο
προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι
(20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά,
υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο
με τη σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα εξής δικαιολογητικά:
α. Οι Έλληνες πολίτες:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν
έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα
της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του
Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα
της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:
- φυσικά πρόσωπα,
- ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές ΟΕ και ΕΕ,
- διαχειριστές ΕΠΕ,
- πρόεδρος και δ/νων σύμβουλος για ΑΕ,
- σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης,
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών,
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή δεν τελεί σε
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του και
δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση,
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια
διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους.
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο
να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των
παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της
χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
β. Οι αλλοδαποί:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου,
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει
ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα
αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδαφίου α του παρόντος άρθρου.
(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής
της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από
τις καταστάσεις της περίπτωσης (2) του εδαφίου α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή
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διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περίπτωσης (3) του εδαφίου α του
παρόντος άρθρου.
γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της του
παρόντος άρθρου, αντίστοιχα.
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της
παρ. 2, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν.
2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101),
όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά
πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή
ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις
(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους
διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο
για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο
έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το
οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδαφίου α
του παρόντος άρθρου.
(4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της
εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδαφίου γ του παρόντος άρθρου, εκδίδονται, όσον
αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία, στο μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E.,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως
εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως
εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί
υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από
το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό
επιχείρησης.
δ. Οι Συνεταιρισμοί:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι
ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδαφίου α
του παρόντος άρθρου.
(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδαφίου α του παρόντος
άρθρου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του
εδαφίου β του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς,
αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδαφίου γ του παρόντος άρθρου.
(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
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(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που
συμμετέχει στην Ένωση.
(2) Συμβολαιογραφική πράξη σύστασης Κοινοπραξίας μεταξύ των μελών της
ένωσης.
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες
περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη
βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού.
Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να
αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής
ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής.
Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην
συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν
στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργάσιμων
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές
αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.
Ειδικότερα με τη φορολογική ενημερότητα του Οικονομικού Φορέα, η Αναθέτουσα
Αρχή αναζητά αυτεπάγγελτα από το σύστημα TAXISNET δεδομένα σχετικά με τη
φορολογική ενημερότητα του Οικονομικού Φορέα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, κατά την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησής του. Σε
περίπτωση που το σύστημα παρουσιάζει κάποιον Οικονομικό Φορέα μη ενήμερο
φορολογικά η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την
ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να
γίνει η κατακύρωση, να τον ειδοποιήσει εγγράφως ή με άλλο πρόσφορο τρόπο (μέσω
του συστήματος), να προσκομίσει εντός της προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών της
παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 και από την οποία να προκύπτει ότι
είναι ως κατά τα άνω φορολογικά ενήμερος.
Όταν ο Οικονομικός Φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου
(ΑΦΜ) υποβάλλει ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf, τη φορολογική
ενημερότητα της αλλοδαπής, εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία
ειδοποιήσεως σε αυτόν και καταθέτει αυτήν στην αρμόδια υπηρεσία ή την αποστέλλει
ταχυδρομικά, σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία
της σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ως
ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής που αποδεικνύεται από τη
σφραγίδα ταχυδρομείου
Άρθρο 20ο
Ηλεκτρονική αποσφράγιση φακέλου «δικαιολογητικά κατακύρωσης»
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του
προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιμες
ημέρες μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από
σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των
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δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων
κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και
διαδικασιών.
Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο
διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.
Άρθρο 21ο
Ενστάσεις - Προσφυγές
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία
που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και το άρθρο 4 του Ν. 3886/10
(Φ.Ε.Κ. 173 /A’) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης
συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την
Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ» όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 63 Ν 4055/12 ( Α 51) μέσω
του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου pdf το
οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά
υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - χρήστες σε μορφή
αρχείου .pdf προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη
μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία ή βάσει του Ν.
3943/2011 ( ΦΕΚ /Α/66/31-3-11) και της Υπουργικής απόφασης «περί ηλεκτρονικού
παραβόλου» ΠΟΛ 1163/3-7-13 ( ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν.
Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. (Σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α άρθρο 15. Παρ. 1)
Άρθρο 22ο
Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία, έχουν
πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο
που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα
λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το
ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012)
και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013.
Άρθρο 23ο
Αξιολόγηση προσφορών
Κατά την αξιολόγηση των προσφορών γα την τελική επιλογή κριτήριο είναι η
χαμηλότερη τιμή προσφοράς και λαμβάνονται υπόψη και τα παρακάτω στοιχεία:


Η τιμή (ενιαία έκπτωση επί τοις εκατό).
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Η ποιότητα των υλικών με βάση των τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια τιμή και είναι σύμφωνες με
τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από
εισήγηση -γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Επίσης προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής του
διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Άρθρο 24ο
Κατακύρωση
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση
της Οικονομικής
Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.
Άρθρο 25ο
Εγγύηση καλής και εμπρόθεσμης εκτέλεσης της σύμβασης
1.
Ο ανάδοχος στο όνομα του οποίου κατακυρώθηκε η δημοπρασία υποχρεούται
να αντικαταστήσει την εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό με εγγύηση ίση
προς 5% (πέντε τοις εκατό) του συμβατικού προϋπολογισμού χωρίς την
δαπάνη του Φ.Π.Α, για καλή και πιστή εκτέλεση των όρων της σύμβασης
(άρθρο 157 του Ν. 4281/2014) και θα κατατεθεί προ ή κατά την υπογραφή της
σύμβασης και θα επιστραφεί μετά την Οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή της προμήθειας και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών
απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους.
2.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να κατατεθεί εντός δέκα (10) εργασίμων
ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης προς υπογραφή
της σύμβασης και οπωσδήποτε πριν από την υπογραφή της σύμβασης.
3.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ανεξάρτητα από το όργανο που την
εκδίδει και τον τύπο, πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα ακόλουθα.
Τον εκδότη
Τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τον ποίο απευθύνεται.
Τον αριθμό εγγύησης.
Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.
Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση.
Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά.
Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως.
Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του ΟΤΑ που έχει
συνάψει τη σύμβαση και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία
από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή
έγγραφη ειδοποίηση.
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4.
5.

6.

Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
Την ημερομηνία λήξεις της ισχύος της εγγύησης, η οποία πρέπει να είναι
έως τη λήξη της σύμβασης (δηλ. δύο χρόνια από την υπογραφή της).
Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της
ισχύος της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ΟΤΑ
που διενεργεί τον διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από
την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
Εγγυητικές επιστολές που καθορίζουν διάρκεια ισχύος ή χρονολογία λήξης
προγενέστερης ημερομηνίας από την καθοριζόμενη, δεν γίνονται δεκτές.
Η μη προσκόμιση εγγύησης σύμφωνα με τα παραπάνω αποκλείει την υπογραφή
της σχετικής σύμβασης με υπαιτιότητα του αναδόχου και ισοδυναμεί με άρνηση
αυτού για την υπογραφή της σύμβασης που ενάγεται σε βάρος του, τις νόμιμες
κυρώσεις, δηλαδή την έκπτωση αυτού και την υπέρ του Δήμου κατάπτωσή της,
για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, κατατεθείσας εγγύησης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά τον χρόνο
εγγύησης και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους
συμβαλλόμενους.

Άρθρο 26ο
Τρόπος πληρωμής
Ολόκληρη η συμβατική αξία των υλικών θα πληρωθεί στον προμηθευτή μετά
την οριστική παραλαβή των υλικών, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος
πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου
Ξάνθης.
Άρθρο 27ο
Δημοσίευση
Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης που έχει συνταχθεί με το υπόδειγμα
προκήρυξης διαγωνισμού που υπάρχει στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. θα δημοσιευθεί εφάπαξ στο
Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, στην
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες και σε
τρεις ημερήσιες τοπικές εφημερίδες, όπως και σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα του
νομού.
Παράλληλα, περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του
Δημοτικού καταστήματος Ξάνθης, στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης, ενώ θα
αποσταλεί για ανάρτηση και στο Επιμελητήριο Ξάνθης.
Τα έξοδα δημοσίευσης αρχικής και επαναληπτικής δημοπρασίας εάν απαιτηθεί, θα
βαρύνουν τον ανάδοχο της προμήθειας, σύμφωνα με τον Ν.3801/09 άρθρο 46 και
υποχρεούται ο ανάδοχος, να προσκομίσει τα ανάλογα παραστατικά (εξόφληση
τιμολογίου δημοσίευσης – φύλλα εφημερίδων), κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Άρθρο 28ο
Πίστωση
Η δαπάνη που αφορά την παραπάνω προμήθεια θα βαρύνει τους κωδικούς:
02.20.6691 – 02.20.6699.01 – 02.20.7135.02 – 02.25.6662 – 02.10.6261.01 –
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02.30.6262 – 02.10.6262 - 02.35.6262 – 02.35.7332.02 του προϋπολογισμού του
Δήμου Ξάνθης των οικονομικών ετών 2016 – 2017 και 2018.
Μειοψήφησαν οι κ.Βασιλούδης Ηλίας και Φανουράκης Εμμανουήλ για τους λόγους
που αναφέρονται στο ιστορικό μέρος της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 102/2016.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Χαράλαμπος Αθ. Δημαρχόπουλος
(υπογραφή)

(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 3 Ιουνίου 2016
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Στυλιανή Μόσχου
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