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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ

O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α. (Υπ. Αποφ. 11389/1993/ ΦΕΚ 185/Β) και µε κριτήριο κατακύρωσης την
οικονοµικότερη προσφορά για το σύνολο των προς προµήθεια ειδών που συµφωνούν µε τις
τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης η προµήθεια µε τίτλο :
«Αντικατάσταση φωτιστικών και εγκατάσταση συστήµατος διαχείρισης οδοφωτισµού στη Λεωφ.
Ηρώων και στις οδούς Γ. Κονδύλη-Ν. Πλαστήρα για εξοικονόµηση ενέργειας στο ∆ήµο Κοµοτηνής»
προϋπολογισµού 218.948,91 € µε το Φ. Π. Α. (23%) για τις αντίστοιχες ανάγκες του ∆ήµου, όπως
προδιαγράφεται στη µελέτη της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κοµοτηνής, η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της παρούσης.
Η προθεσµία για την διενέργεια του ανοικτού διαγωνισµού δεν πρέπει να είναι µικρότερη των είκοσι
(20) ηµερών από την ηµεροµηνία της τελευταίας υποχρεωτικής για τον ∆ήµο Κοµοτηνής δηµοσίευσης της
περίληψης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο, σύµφωνα µε την (α) περίπτωση της 1ης παραγράφου του 10ου
άρθρου της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993. Ηµεροµηνία της τελευταίας υποχρεωτικής για τον ∆ήµο
Κοµοτηνής δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο είναι η
29/04/2014.
Η
δηµοσίευση της περίληψης της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κοµοτηνής www.komotini.gr για
τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ηµέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισµού είναι υποχρεωτική σύµφωνα µε το
38ο άρθρο της Υπουργικής Απόφασης 14053/ΕΥΣ 1749/2008.
Το προκηρυσσόµενο έργο µε τίτλο «Αντικατάσταση φωτιστικών και εγκατάσταση συστήµατος
διαχείρισης οδοφωτισµού στη Λεωφ. Ηρώων και στις οδούς Γ. Κονδύλη-Ν. Πλαστήρα για
εξοικονόµηση ενέργειας στο ∆ήµο Κοµοτηνής» θα βαρύνει τις πιστώσεις της πράξης µε τίτλο
«Εξοικονόµηση Ενέργειας Κοµοτηνής» (Σ. Α. Ε. 061/8, κωδ. Π∆Ε : 2012ΣΕ06180036, η οποία
συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε. Τ. Π. Α.), στο πλαίσιο του
Άξονα Προτεραιότητας 04 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΑΝΑΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»
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Στόχος του Ε. Τ. Π. Α. είναι να συνεισφέρει στη χρηµατοδότηση συνδροµής για την τόνωση της
οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής µε τη µείωση των κυριότερων περιφερειακών ανισορροπιών µέσω της
υποστήριξης της αναπτυξιακής και διαρθρωτικής προσαρµογής των περιφερειακών οικονοµιών,
συµπεριλαµβανοµένης των βιοµηχανικών περιφερειών που παρακµάζουν και των περιφερειών που
υστερούν, και µέσω της διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας. Με τον τρόπο αυτόν
το Ε. Τ. Π. Α. υλοποιεί τις προτεραιότητες της Κοινότητας, και ιδίως την ανάγκη ενίσχυσης της
ανταγωνιστικότητας και της καινοτοµίας, της δηµιουργίας και της διατήρησης βιώσιµων θέσεων απασχόλησης,
και εξασφάλισης βιώσιµης ανάπτυξης.

Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισµού, θα περιλαµβάνουν το σύνολο και όχι µέρος της
ποσότητας του προς προµήθεια είδους.
Το αντικείµενο της σύµβασης θα διατηρηθεί αναλλοίωτο κατά την εκτέλεση της. Τυχόν τροποποιήσεις ή
αλλαγές της σύµβασης επιτρέπονται, εφόσον δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείµενο (είδος, ποσότητα,
παραδοτέα) και πραγµατοποιούνται µε έγγραφη συµφωνία των συµβαλλόµενων µερών, η οποία θα αποτελεί
Παράρτηµα της αρχικής σύµβασης.
Αναθέτουσα αρχή : ∆ήµος Κοµοτηνής
∆/νση ∆ηµαρχείου Κοµοτηνής : Πλ. Βιζυηνού 1 (Τ. Κ. 69100)
Τηλ. : 2531352400, 2531352424
Fax : 2531082705
URL : www. komotini.gr

Άρθρο 1ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της παρούσας προµήθειας διέπονται από 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/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κώδικας ∆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 Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
•
Το N. 3731/ΦΕΚ 263 Α’/23-12-2008 «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών
θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13η παράγραφο του 20ου άρθρου.
•
Το Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α’/4-9-2009 «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης».
•
Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης
διοίκησης – 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 29-6-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων στις εµπορικές συναλλαγές».
•
Το Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου
δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015».
•
Το 38ο άρθρο της Υπουργικής Απόφασης συστήµατος διαχείρισης µε αριθµό 14053/ΕΥΣ 1749/2008
(ΦΕΚ 540 Β’/27-3-2008).
•
Την Υπουργική Απόφαση µε αριθµό Π1/2622/23-12-2013 (ΦΕΚ 3435 Β’/31-12-2013) «Εξαίρεση από
την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε. Π. Π.) µέχρι 31.12.2014, προµηθειών που
εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα».
•
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Τη µε αριθµό 4/2012 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Τη µε αριθµό 92/2014 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.
ου
1.2 Σχετικά µε τα «αρµόδια όργανα» κ.λ.π. ισχύουν οι διατάξεις του 2 άρθρου του Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.
1.3 Το Ν. 4152/ΦΕΚ 107 Α’/9-5-2013 «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και
4127/2013» και ιδίως τη Ζ’ παράγραφό του.
• Το Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α’/15-9-2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
• Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400 Β’/20-12-2012) «Ρύθµιση των
ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων
Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων».
• Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α’/3-12-2007) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 – 2013».
• Την Υπουργική Απόφαση µε αριθµό Π1/2345/2013 (ΦΕΚ 688 Β’/26-3-2013) «Εξαίρεση από την
ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε. Π. Π.) µέχρι 31.12.2013, προµηθειών που
εντάσσονται σε Συγχρηµατοδοτούµενα Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΕΣΠΑ)».
• Το 4ο άρθρο του Ν. 4203/2013 (ΦΕΚ 235 Α’/1-11-2013) «Ρυθµίσεις θεµάτων ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας και άλλες διατάξεις».
• Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α’/30-9-2010) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων
συµβάσεων - Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της
21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L
76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)».
• Το Π. ∆. 136/2011 (ΦΕΚ 267 Α’/31-12-2011) «Καθορισµός κατώτατου ύψους των δαπανών που
ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο».
• Το Π. ∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α’/16-3-2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων,
προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και
την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου
2005».
• Το Π. ∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α’/10-7-2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ. Π. ∆.)» για
όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται µε τον Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α. ή το Π. ∆. 60/2007.
• Το Ν. 2690/9-3-1999 (ΦΕΚ 45 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες
διατάξεις».
• To N. 4155/2013
•
•

1.2

ου
Σχετικά µε τα «αρµόδια όργανα» κ.λ.π. ισχύουν οι διατάξεις του 2 άρθρου του Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.

Άρθρο 2ο
Συµβατικά στοιχεία
Τα στοιχεία της σύµβασης τα οποία θα προσαρτηθούν σ' αυτήν, (µε τη σειρά ισχύος τους) είναι :
Η διακήρυξη της δηµοπρασίας.
Η συγγραφή υποχρεώσεων.
Το τιµολόγιο και οι Τεχνικές Προδιαγραφές.
Ο προϋπολογισµός προσφοράς και
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός.
Όσοι συµµετέχουν, οφείλουν να αποδεικνύουν στην υπηρεσία που διενεργεί την προµήθεια τη
φερεγγυότητα τους, την επαγγελµατική τους αξιοπιστία, τη χρηµατοπιστωτική και οικονοµική κατάσταση
τους, καθώς και τις τεχνικές δυνατότητές τους.
-
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Άρθρο 3ο
Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισµού
Ο διαγωνισµός θα γίνει στο ∆ηµαρχείο Κοµοτηνής, Πλ. Βιζυηνού 1, 69100 Κοµοτηνή ,
την 20/05 /2014 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:30 έως 11:00 διάστηµα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να
υποβάλλουν τις προσφορές τους (και µετά τη λήξη του διαστήµατος αυτού να παρίστανται στην δηµόσια
αποσφράγισή τους) αυτοπροσώπως ή µέσω νοµίµως εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου στην επιτροπή
διενέργειας του διαγωνισµού, η οποία θα τις αποσφραγίσει. Επίσης, οι προσφορές µε όλα τα απαραίτητα
στοιχεία δύναται να σταλούν ταχυδροµικά ή µε άλλον τρόπο στο ∆ήµο µέχρι και την προηγουµένη
εργάσιµη ηµέρα της διεξαγωγής του διαγωνισµού στη ∆ιεύθυνση : Πλ. Βιζυηνού 1, 69100 Κοµοτηνή,
Γραφείο Πρωτοκόλλου, Ισόγειο.
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες και
επιστρέφονται.

Άρθρο 4ο
Επιτροπή διαγωνισµού – Πληροφορίες
Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού (παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών)
για τις προµήθειες του ∆ήµου Κοµοτηνής που γίνονται σύµφωνα µε το 46ο άρθρο της Υπουργικής
Απόφασης 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)», το 26ο άρθρο του Ν. 4024/2011, το Ν. 1797/1988 και τη µε αριθµό
308/2013 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α∆Α: ΒΛΓΞΩΛΟ-ΙΩΣ) αποτελείται από τους :
α.
Αθανάσιος Τσοχατζής, Πρόεδρος
β.
Μαρία Σεραφείµ, Μέλος
γ.
Πάσσου ∆έσποινα, Μέλος
Αναπληρωµατικά µέλη Επιτροπής ορίζονται οι :
α.
Θεόδωρος Τσιρικούδης
β.
Παναγιώτης Οκουµούσης
γ.
Αλίκη Ξενοδοσίδου
Στην υπηρεσία του ∆ήµου Κοµοτηνής που διενεργεί το διαγωνισµό, βρίσκονται η µελέτη και η
διακήρυξη και εκεί µπορούν οι ενδιαφερόµενοι τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, µέχρι και την προηγούµενη
εργάσιµη ηµέρα της διεξαγωγής του διαγωνισµού, να λαµβάνουν γνώση, χωρίς να απαιτείται η καταβολή
ποσού για τη χορήγηση των σχετικών εγγράφων. Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άµεση και πλήρης
πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισµού στην ιστοσελίδα του
∆ήµου Κοµοτηνής www.komotini.gr.
Εφόσον ζητηθούν εµπρόθεσµα συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του
διαγωνισµού, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες, πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για
την υποβολή των προσφορών. Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το
αργότερο τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά τη λήψη της σχετικής αίτησης, σύµφωνα µε τη (γ) περίπτωση
της 1ης παραγράφου της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993.

Άρθρο 5ο
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 6)
Οι οικονοµικές προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται
για την διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και θα
είναι πλήρεις και σαφείς σ' όλα τα σηµεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερµηνεύεται σε βάρος του
προσφέροντος.
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Άρθρο 6ο
Προέλευση (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 18)
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν τα υπό προµήθεια είδη, εγχώριας ή
αλλοδαπής παραγωγής και προελεύσεως. Γίνονται δεκτές εταιρείες Ελληνικές ή χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, καθώς και συνεταιρισµοί ή ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Άρθρο 7ο
∆ικαιολογητικά συµµετοχής (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 7)
Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους και τα εξής
δικαιολογητικά (η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού αυτοδικαίως επιφέρει ποινή
αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς) :
α.

Οι Έλληνες πολίτες.

7.1

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό που είναι το 5 % επί της συνολικής ενδεικτικά
προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης, συµπεριλαµβανοµένου του Φ. Π. Α.
Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν όλους τους οργανισµούς κοινωνικής
ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές για το απασχολούµενο σε αυτούς
προσωπικό.
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.
Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενηµερότητες) τόσο για
τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία
να προκύπτουν ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισµούς κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού. Από τα περιεχόµενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια
ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενηµερότητα για κάθε νόµιµη
χρήση), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής των προσφορών.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 7.4,
7.5 και 7.6 εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το
ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή, που θα
έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού.

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

β.

ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ
Τα ως άνω για τους Έλληνες πολίτες αλλά µε έκδοση της χώρας εγκατάστασής τους.

γ.

ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ
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Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου, µε την ακόλουθη
τροποποίηση όσον αφορά τα πιστοποιητικά του εδαφίου 7.5 :
Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενηµερότητες), από τα
οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισµούς κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού. Από τα περιεχόµενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος
τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.
Οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες (Ο. Ε. και Ε. Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων
των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα µέλη τους όσο και για όλο το απασχολούµενο σε
αυτές προσωπικό.
Οι ανώνυµες εταιρείες (Α. Ε.) και οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (Ε. Π. Ε.) θα προσκοµίσουν
πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούµενο σε αυτές
προσωπικό.
δ.

ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

α)
β)
γ)
ε.
1.
2.

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ως ανωτέρω.
Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
∆ικαιολογητικά όπως των εδαφίων 7.3, 7.4, 7.5 και 7.6 ανωτέρω.
Οι ενώσεις υποψήφιων προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά :
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση.
Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από
µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς στις
οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε µεγαλύτερου µεγέθους είτε µε
µη µεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεσθούν από τις ΜΜΕ ή τους
παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από 50 %. Το
πιστοποιητικό αυτό µπορεί να υποβληθεί και µετά την υποβολή της προσφοράς µέσα σε 15 ηµέρες
από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
7.8 Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους υποβάλλουν
βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουµένου από
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο.
7.9 Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις
παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή που
γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Για τους προµηθευτές που στη
χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη δήλωση, αυτό µπορεί να αντικατασταθεί µε
υπεύθυνη δήλωση, βεβαιωµένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική
η
ου
ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο (βλ. 6 παράγραφο του 7 άρθρου της Υπ. Απ. 11389/1993).
7.10 Μαζί µε τα προαναφερόµενα δικαιολογητικά χρειάζεται να προσκοµίζονται τα απαραίτητα
νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης, µε ποινή αποκλεισµού σε αντίθετη περίπτωση.
7.11 Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται, µε ποινή αποκλεισµού σε αντίθετη
περίπτωση, µε πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ ένα (1) µήνα
πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγµατοποιηθεί άλλη
µεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ. Ε. Κ. που έχει
κατατεθεί.
7.12 Επίσης, οι συµµετέχοντες πρέπει, µε ποινή αποκλεισµού σε αντίθετη περίπτωση, να καταθέσουν
µε τα δικαιολογητικά και τις προσφορές τους, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του
διαγωνιζόµενου ότι έχει λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της παρούσας
διακήρυξης και των σχετικών µε αυτήν διατάξεων και κείµενων νόµων και τους αποδέχεται πλήρως
και ανεπιφύλακτα ή ότι δεν αποδέχεται έναν ή περισσότερους όρους, τους οποίους και θα αναφέρει.
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ (οι οποίες χρειάζεται να τηρούνται από τους
υποψήφιους προµηθευτές, µε ποινή αποκλεισµού σε αντίθετη περίπτωση)
•

Οι υπεύθυνες δηλώσεις που υπογράφονται µόνο από τον ίδιο τον υποψήφιο προµηθευτή ως φυσικό
πρόσωπο χρειάζεται να φέρουν µόνο το γνήσιο της υπογραφής.
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•

•

Όταν ο υποψήφιος προµηθευτής είναι νοµικό πρόσωπο (Α. Ε., Ε. Π. Ε., Ο. Ε. ή Ε. Ε.) και ο
υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις ενεργεί ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει
οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυµία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).
Οι δηλώσεις χρειάζεται οπωσδήποτε να έχουν τα πλήρη στοιχεία του υπογράφοντος
(ονοµατεπώνυµο, ονοµατεπώνυµα πατέρα και µητέρας, ηµεροµηνία και τόπο γέννησης, αριθµό
δελτίου ταυτότητας, τηλέφωνο, τόπο και διεύθυνση κατοικίας κ. τ. λ.), ώστε να είναι σωστές και
πλήρεις σε στοιχεία υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986.

∆ικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι Έλληνες πολίτες ή οι αλλοδαποί µε την προσφορά τους
∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις
Εγγυητική επιστολή συµµετοχής
Απόσπασµα ποινικού µητρώου
∆ήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς φορείς
Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής
Ασφαλιστικές ενηµερότητες
Φορολογική ενηµερότητα
Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιµελητήριο
Βεβαίωση εκπροσώπησης
Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης
Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης
∆ήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων διακήρυξης

Άρθρο διακήρυξης
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.10
7.11
7.12

∆ικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν τα ηµεδαπά ή αλλοδαπά Νοµ. Πρόσωπα µε την προσφορά τους
∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις
Εγγυητική επιστολή συµµετοχής
∆ήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς φορείς
Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής
Ασφαλιστικές ενηµερότητες
Φορολογική ενηµερότητα
Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιµελητήριο
Βεβαίωση εκπροσώπησης
Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης
Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης
∆ήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων διακήρυξης

Άρθρο διακήρυξης
7.1
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.10
7.11
7.12

∆ικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι συνεταιρισµοί µε την προσφορά τους
∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις
Εγγυητική επιστολή συµµετοχής
∆ήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς φορείς
Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής
Ασφαλιστικές ενηµερότητες
Φορολογική ενηµερότητα
Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα
Βεβαίωση εκπροσώπησης
Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης
Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης
∆ήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων διακήρυξης
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Άρθρο διακήρυξης
7.1
7.3
7.4
7.5
7.6
7 παρ. δ περιπτ. β
7.8
7.10
7.11
7.12

∆ικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσει κάθε υποψήφιος προµηθευτής που συµµετέχει σε ένωση µε την
προσφορά της ένωσης (το πιστοποιητικό της 2ης περίπτωσης της παραγράφου (ε) του 7ου άρθρου αφορά το
σύνολο της ένωσης)
∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις
Εγγυητική επιστολή συµµετοχής
Απόσπασµα ποινικού µητρώου (όχι για Νοµικά Πρόσωπα)
∆ήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς φορείς
Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής
Ασφαλιστικές ενηµερότητες
Φορολογική ενηµερότητα
Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιµελητήριο
Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ
Βεβαίωση εκπροσώπησης
Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης
Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης
∆ήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων διακήρυξης

Άρθρο διακήρυξης
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7 παρ. ε περιπτ. 2
7.8
7.10
7.11
7.12

Άρθρο 8ο
Εγγυήσεις
8.1

Εγγύηση συµµετοχής (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 26 παρ. 1)

α)

Η εγγύηση για την συµµετοχή στην δηµοπρασία ορίζεται σε ποσοστό 5 % του συνολικού
προϋπολογισµού της προµήθειας συµπεριλαµβανόµενου του Φ. Π. Α. 23 % (δηλαδή τουλάχιστον
10.947,45 €) και βεβαιώνεται µε την προσκόµιση ισόποσου γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών
και ∆ανείων ή άλλου αναγνωρισµένου ιδρύµατος ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης Τράπεζας
που θα έχει συνταχθεί κατά τον ισχύοντα τύπο για δηµόσιο διαγωνισµό.
Για την εγγύηση συµµετοχής ως συνολικός «προϋπολογισµός» της προµήθειας νοείται ο ενδεικτικός
προϋπολογισµός της µελέτης και όχι η προσφορά του διαγωνιζοµένου.
Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η
προµήθεια, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης, ύστερα
από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των υπολοίπων προµηθευτών πού έλαβαν µέρος
στον διαγωνισµό επιστρέφονται ύστερα από την ανακοίνωση της κατακύρωσης ή της ανάθεσης.
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση απορρίπτονται ως
απαράδεκτες και δε λαµβάνονται υπ' όψιν.

β)
γ)

δ)
ε)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Οι εγγυήσεις συµµετοχής, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα να
αναφέρουν και τα ακόλουθα :
Την ηµεροµηνία έκδοσης.
Τον εκδότη.
Τον Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται (∆ήµος ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ).
Τον αριθµό της εγγυητικής επιστολής.
Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.
Την πλήρη επωνυµία και την διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
Τον αριθµό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού.
Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της
διαίρεσης και της διζήσεως.
Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του ∆ήµου και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά
χωρίς καµία από µέρους 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.
Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήµου.
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11.

12.

8.2

Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι
µεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος προσφοράς που ζητά η παρούσα διακήρυξη κατά τουλάχιστον ένα
(1) µήνα.
Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της, ύστερα από απλό
έγγραφο του ∆ήµου. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 26 παρ. 2)

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10 %) επί του συµβατικού
προϋπολογισµού της προµήθειας που θα προκύψει από την προσφορά του αναδόχου, δηλαδή :
α)
β)
γ)

1.
2.
3.

Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης
των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 10 % της συνολικής συµβατικής
αξίας χωρίς τον Φ. Π. Α., εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην διακήρυξη.
Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα να
αναφέρουν ότι αναφέρουν και οι εγγυήσεις συµµετοχής (βλ. παράγραφο 8.1 παραπάνω), µε τις εξής
διαφοροποιήσεις :
∆εν θα αναφέρουν τον αριθµό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία διεξαγωγής
του διαγωνισµού.
Θα αναφέρουν τα προς προµήθεια υλικά.
Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος
από τον συµβατικό χρόνο παράδοσης, κατά τον χρόνο που µε βάση τη σύµβαση ο αγοραστής
υποχρεούται στην παραλαβή, κατά δύο (2) µήνες.

Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των
ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. Εάν στο
πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η παραπάνω
σταδιακή αποδέσµευση γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του
εκπροθέσµου.

8.3

Εγγύηση καλής λειτουργίας (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 26 παρ. 5)

Για τα προς προµήθεια είδη, η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική παραλαβή των
ειδών και αντικαθίσταται µε εγγύηση καλής λειτουργίας ύψους 2 % της συµβατικής δαπάνης. Ο συµβατικός
χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας θα είναι ίσος µε τον χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας που αναφέρεται
στην προσφορά του προµηθευτή, δηλαδή τουλάχιστον πέντε (5) ηµερολογιακά έτη, µε ποινή
αποκλεισµού σε περίπτωση που ο αντίστοιχος χρόνος σε προσφορά υποψήφιου προµηθευτή είναι
µικρότερος, και θα συνοδεύεται από την παροχή δωρεάν συντήρησης των προς προµήθεια φωτιστικών
σωµάτων στη διάρκειά του. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας πρέπει να είναι µεγαλύτερος
από το συµβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας κατά τρεις (3) µήνες.
Ο κάθε προµηθευτής εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα λειτουργία των φωτιστικών
σωµάτων που προµηθεύει κατά το συµβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας.
Είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση µε δικά του έξοδα αποκατάσταση κάθε ελαττώµατος που
ο
αποφαίνεται την περίοδο αυτή (βλ. πιο αναλυτικά στο 11 άρθρο παρακάτω), εκτός αν µπορέσει να
αποδείξει ότι τα ελαττώµατα προέρχονται από αίτια που δεν έχουν σχέση µε σφάλµατα στην κατασκευή,
στα υλικά, στη σχεδίαση ή στην υλοποίηση.
Αν ελαττώµατα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής συνεπάγονται στην αχρηστία µέρους ή του
συνόλου των προς προµήθεια ειδών, ο προµηθευτής προβαίνει σε αντικαταστάσεις χωρίς επιβάρυνση του
∆ήµου.
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Ο ∆ήµος πληροφορεί τον προµηθευτή ως προς το είδος και την έκταση κάθε ελαττώµατος µόλις αυτό
γίνει εµφανές. Αν ο προµηθευτής δεν αποκαταστήσει το ελάττωµα χωρίς καθυστέρηση, ο ∆ήµος µπορεί να
φροντίσει για την αποκατάσταση του ελαττώµατος από τρίτον, µε κίνδυνο και δαπάνη του προµηθευτή.
Ο προµηθευτής υποχρεούται να διενεργεί προληπτική συντήρηση, η οποία µπορεί να είναι πέραν του
ωραρίου κανονικής λειτουργίας του ∆ήµου.
ο

Άρθρο 9

Τρόπος κατάθεσης προσφορών (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 11)
9.1
9.2
9.3

9.4

9.5

9.6

Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές µέσα
στην προθεσµία που ορίζεται από την σχετική διακήρυξη.
Οι προσφορές παραλαµβάνονται από την αρµόδια υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό.
Οι προσφορές µπορεί επίσης να αποστέλλονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και
παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην
υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού.
Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν πληρούν
τα οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν
λαµβάνονται υπόψη.
Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο πριν την διενέργεια του
διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα που παραλαµβάνουν τις
προσφορές προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειµένου να
αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. Επίσης
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην
υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσµα.
Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :
α. H λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα.
β. Προς το ∆ήµο Κοµοτηνής, Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού.
γ. Ο τίτλος της προµήθειας.
δ. Ο αριθµός της διακήρυξης.
ε. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
στ. Τα στοιχεία του αποστολέα.

Άρθρο 10ο
Προσφορές (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 12)
10.1 Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα (ένα
πρωτότυπο και ένα φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου) µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο, ο
οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο παραπάνω 9ο άρθρο της παρούσης. Προσφορές
που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται
όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής (περίπτωση που ο διαγωνισµός
γίνεται µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή) :
Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά, η εγγύηση
συµµετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, όλα σε δύο αντίγραφα. Τα οικονοµικά στοιχεία
της προσφοράς τοποθετούνται σε δύο αντίγραφα σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον
κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
10.2 Ο φάκελος οικονοµικής προσφοράς θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
10.3 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από
τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις
προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και µονογράφει και σφραγίζει
αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή
κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
10.4 Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε
διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις
δίνονται από τον προσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισµού, είτε ενώπιον
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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 11ο
Πιστοποιητικά και διασφαλίσεις που απαιτούνται επί ποινή αποκλεισµού
Κάθε υποψήφιος προµηθευτής χρειάζεται να προσκοµίσει υποχρεωτικά µε τα τεχνικά στοιχεία της
προσφοράς του όλα τα ακόλουθα πιστοποιητικά και διασφαλίσεις, µε ποινή αποκλεισµού σε αντίθετη
περίπτωση :
•
Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 του κατασκευαστή.
•
Πιστοποιητικό συµµόρφωσης του φωτιστικού κατά ENEC ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει
πιστοποιητικό συµµόρφωσης κατά ENEC :
Πιστοποιητικό συµφωνίας µε ΕΝ 60598-1 (Γενικό Πρότυπο Φωτιστικών).
ΕΝ 60598-/- (Ειδικό Πρότυπο της Κατηγορίας).
ΕΝ 55015 / ΕΝ 61547 (Πρότυπο ραδιοταραχών ατρωσίας
ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας).
ΕΝ
61000-2-3/ΕΝ61000-3-3
(Εκποµπών
Αρµονικών
και
∆ιακυµάνσεων).
•
Πιστοποιητικό συµφωνίας µε ΕΝ 62471 (Πρότυπο φωτοβιολογικής (photobiological) καταλληλότητας).
•
Υπεύθυνη ∆ήλωση του κατασκευαστή των φωτιστικών αναφορικά µε την διάρκεια ζωής
•
Τρόπο και σύστηµα προστασίας από υπερθέρµανση.
•
Πλήρη φωτοτεχνικά στοιχεία ( σε ηλεκτρονική µορφή δηλ. αρχείο .ldt ή .es κατάλληλο για την άµεση
χρησιµοποίηση σε ανοικτά προγράµµατα υπολογισµών πχ Dialux, Relux κλπ), που να συνοδεύονται
από την αντίστοιχη βεβαίωση (hard copy) του φωτοµετρικού εργαστηρίου όπου έλαβε χώρα η
µέτρηση των φωτιστικών.
•
Φωτοτεχνική µελέτη για την Λεωφ. Ηρώων και τις οδούς Γ. Κονδύλη-Ν. Πλαστήρα, όπου θα
φαίνονται τα φωτοτεχνικά αποτελέσµατα του προτεινόµενου φωτιστικού σώµατος. Μετά την
ολοκλήρωση της παρούσας προµήθειας, ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να ζητήσει από τον ανάδοχο να
καλέσει ανεξάρτητο πιστοποιηµένο φορέα, µε ευθύνη και έξοδα του αναδόχου, ο οποίος φορέας θα
πραγµατοποιήσει µετρήσεις παρουσία και αρµοδίων υπαλλήλων του ∆ήµου, οι οποίες θα
επιβεβαιώνουν την πλήρη εκπλήρωση των φωτοµετρικών στοιχείων που απαιτούνται από τις
Τεχνικές Προδιαγραφές.
•
Εγγύηση καλής λειτουργίας για πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια. Οι προσφέροντες θα αναφέρουν το
χρόνο και τους όρους εγγύησης των προσφερόµενων φωτιστικών σωµάτων. Ως ελάχιστος χρόνος
εγγύησης ορίζονται για τον εξοπλισµό τα 5 έτη, από την οριστική παραλαβή της προµήθειας. Οι
υπηρεσίες εγγύησης παρέχονται δωρεάν και στα πλαίσια αυτά ο Ανάδοχος θα αναλαµβάνει :
Την αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήµατα κατασκευαστικής
λειτουργίας για όλο το διάστηµα εγγύησης.
Την παροχή τεχνικής υποστήριξης καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου εγγύησης για επίλυση
τυχόν προβληµάτων µέσω τηλεφώνου, fax, καθώς και Ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail).
- Η ανταπόκριση του αναδόχου σε περίπτωση βλάβης θα πρέπει να είναι :
Εντός 48 ωρών από τη στιγµή της αναγγελίας της βλάβης, εφόσον η ειδοποίηση έγινε από
∆ευτέρα µέχρι Παρασκευή σε εργάσιµες ηµέρες και στο διάστηµα από 08:00 έως 17:00 ή
Εντός 48 ωρών από το πρωί (08:00 π. µ.) της επόµενης εργάσιµης ηµέρας, εφόσον η
ειδοποίηση έγινε εκτός των πιο πάνω ηµερών και ωρών.
- Για την αποκατάσταση της βλάβης :
Ο µέγιστος χρόνος απόκρισης για την έναρξη αποκατάστασης της βλάβης είναι 24 ώρες.
Σε κάθε περίπτωση µετά την πάροδο 48 ωρών από την αναγγελία της βλάβης και εφόσον δεν έχει
αποκατασταθεί η λειτουργία της µονάδας, ο προµηθευτής θα πρέπει να την αντικαταστήσει µε όµοια
(ή ισοδύναµη) µονάδα που λειτουργεί κανονικά και να εγκαταστήσει το αντίστοιχο λογισµικό εφόσον
αυτό είναι απαραίτητο.
Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει τα έξοδα µετακινήσεων ή αποστολής εξοπλισµού, καθ΄ όλη την διάρκεια
της περιόδου εγγύησης.
•
Υπεύθυνη δήλωση από τον ανάδοχο ότι υπάρχει η δυνατότητα παροχής Συντήρησης – Υποστήριξης
για όλα τα επιµέρους στοιχεία των φωτιστικών σωµάτων για το ελάχιστο διάστηµα των τριών (3) ετών
µετά τη λήξη της πενταετούς περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας.
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Άρθρο 12ο
Χρόνος ισχύος των προσφορών (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 13)
12.1 Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισµό ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους για
τέσσερις (4) µήνες από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού.
12.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την διακήρυξη απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
12.3 Η ισχύς των προσφορών των υποψηφίων στο διαγωνισµό µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί
από την υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το
προβλεπόµενο από την διακήρυξη.
12.4 Ο ανάδοχος υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προµήθεια αποδέχεται µε την υπογραφή της
σύµβασης την παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς του για όσο διαρκεί η ισχύς της
σύµβασης αυτής.
Άρθρο 13ο
Αντιπροσφορές - εναλλακτικές προσφορές (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 14)
Στους διαγωνισµούς δεν γίνονται δεκτές µε ποινή αποκλεισµού αντιπροσφορές ή εναλλακτικές
προσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.
Άρθρο 14ο
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύµβασης (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 15)
14.1 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του, ή της συµµετοχής
προµηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής :
α.
Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία,
µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από την δηµοσιοποίηση της περίληψης διακήρυξης µέχρι
την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 15 παρ. 1α & Ν. 2286/1995
άρθρα 2 παρ. 12 και 4 παρ. 5).
Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσιοποίησης της
περίληψης διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη
ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου.
Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που µε
την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης εφαρµόζονται τα εξής, όπως είναι
οριζόµενα στο άρθρο 10 παρ. 3 της Υπ. Απ. 11389/1993 :
Με απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου µετατίθεται η ηµεροµηνία της διενέργειας του
διαγωνισµού. Στην περίπτωση αυτή, όσον αφορά τη δηµοσίευση ακολουθείται η ίδια διαδικασία που
προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.
β.
Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής σ' αυτόν, µόνο από
προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για την
διενέργεια διαγωνισµού επιτροπή, µέχρι και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του
αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού από το
αρµόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή του στην
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου που αποφαίνεται τελικά (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 15 παρ. 1β & Ν.
2286/1995 άρθρο 4 παρ. 5).
14.2 Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου καθώς και οι αποφάσεις της γενικά
που αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισµού ελέγχονται για τη νοµιµότητά τους.
14.3 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους προ
της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 15 παρ. 3).
14.4 Η ένσταση κατά της συµµετοχής προµηθευτή σε διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά
του οποίου στρέφεται εντός δύο (2) ηµερών το πολύ από την υποβολή της.
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Άρθρο 15ο
Προσφερόµενη τιµή (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 16)
15.1 Με την προσφορά η τιµή των προς προµήθεια ειδών δίνεται ανά µονάδα, όπως καθορίζεται στην
διακήρυξη. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
εκτός από το Φ. Π. Α. για παράδοση των ειδών στο ∆ήµο, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη.
15.2 Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε Ευρώ.
15.3 Στην οικονοµική προσφορά θα αναφέρεται η τιµή χωρίς Φ. Π. Α. σε Ευρώ αριθµητικώς ανά τεµάχιο,
καθώς και αριθµητικώς και ολογράφως η προσφερόµενη τιµή για το σύνολο των προς προµήθεια
ειδών στην προσφορά συµπεριλαµβανοµένου του Φ. Π. Α.
15.4 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής χωρίς αυτό να προβλέπεται, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Προσφορά που δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίδεται ενιαία
τιµή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
15.5 Επειδή ο χρόνος παράδοσης δεν είναι µεγαλύτερος των δώδεκα (12) µηνών, δεν ορίζεται όρος περί
αναπροσαρµογής της τιµής, δηλαδή αυτή είναι σταθερή σ' όλη την διάρκεια της σύµβασης. Γι’ αυτό
προσφορά µε τιµές µη σταθερές απορρίπτεται.
Άρθρο 16ο
Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιµών (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 19)
16.1 Το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την
διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη διαδικασίας
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως
εκπρόθεσµες.
Η αποσφράγιση πραγµατοποιείται µε την παρακάτω διαδικασία, η οποία αφορά διαγωνισµό που
γίνεται µε κριτήριο την οικονοµικότερη προσφορά :
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται δε από το παραπάνω όργανο όλα τα
δικαιολογητικά και τα τεχνικά στοιχεία. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται
αλλά µονογράφεται από το παραπάνω όργανο και παραµένει σφραγισµένος µέχρι να κριθεί η
πληρότητα των δικαιολογητικών στον κυρίως φάκελο και η συµφωνία των τεχνικών στοιχείων του
κυρίως φακέλου µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης της παρούσας προµήθειας.
Αφού ελεγχθούν τα δικαιολογητικά και τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών που κατατέθηκαν στον
παρόντα διαγωνισµό, θα καθοριστεί η ηµεροµηνία και ώρα δηµόσιας αποσφράγισης των οικονοµικών
προσφορών των υποψήφιων προµηθευτών, των οποίων τα δικαιολογητικά και τα τεχνικά στοιχεία
κρίθηκαν πλήρη και τελικά αποδεκτά. Σε αυτούς τους υποψήφιους προµηθευτές θα κοινοποιηθεί η
ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης των φακέλων των οικονοµικών προσφορών τους ώστε να
παραβρεθούν.
16.2 Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών
που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν σε πρακτικό το οποίο
υπογράφει.
Άρθρο 17ο
Αξιολόγηση προσφορών (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 20)
17.1 Καθώς για την τελική επιλογή του προµηθευτή, κριτήριο είναι η χαµηλότερη τιµή, λαµβάνονται υπόψη
τα παρακάτω στοιχεία για την αξιολόγηση των προσφορών :
α)
Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της
µελέτης.
β)
Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε.
γ)
Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τις τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς και
την τρέχουσα στην αγορά τιµή για όµοιο ή παρεµφερές υλικό.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον σύµφωνο µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της
διακήρυξης υποψήφιο προµηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε µε τα παραπάνω στοιχεία
πλήρης και οικονοµικότερη. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια ακριβώς τιµή
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και είναι σύµφωνες µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Για την επιλογή της
χαµηλότερης προσφοράς εξετάζονται µόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύµφωνα µε τους
καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους.
17.2 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου.
17.3 Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και
τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
17.4 Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, η δε σχετική
απόφαση υποβάλλεται στον περιφερειάρχη για έλεγχο νοµιµότητας. Η απόφαση για την κατακύρωση
της δηµοπρασίας είναι δυνατό να ληφθεί και µετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύµβάση
να καταρτιστεί έγκυρα, εάν συµφωνεί και ο µειοδότης.
Άρθρο 18ο
Κρίση αποτελέσµατος διαγωνισµού (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 21 και Ν. 2286/1995)
18.1 Το αρµόδιο όργανο για την αξιολόγηση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού µε γνωµοδότηση του προς
τη Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου που αποφασίζει σχετικά, µπορεί να προτείνει :
α.
Κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή µέρος αυτής που προσφέρει ο
προµηθευτής.
β.
Ματαίωση του αποτελέσµατος και επανάληψη µε τροποποίηση ή µη των όρων και των τεχνικών
προδιαγραφών.
γ.
Την διενέργεια κλήρωσης µεταξύ ισότιµων προσφορών.
18.2 Στην περίπτωση, που το αρµόδιο όργανο αξιολόγησης γνωµοδοτεί για :
α.
Ματαίωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και απευθείας ανάθεση της προµήθειας για το σύνολο
της ποσότητας ή µέρος της,
β.
συνέχιση του διαγωνισµού µε την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών χωρίς τροποποίηση των όρων
της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών ή
γ.
τελική µαταίωση της προµήθειας και επανάληψη του διαγωνισµού µε νέους όρους, τότε την τελική
απόφαση λαµβάνει η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου.
Άρθρο 19ο
Συνέχιση του διαγωνισµού (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 22)
Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και έπειτα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου για την
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, µπορεί ο διαγωνισµός να συνεχιστεί µε υποβολή νέων
εγγράφων κλειστών προσφορών από τους αρχικά συµµετέχοντες χωρίς τροποποίηση των όρων της
διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών. Προϋπόθεση ο αρχικός διαγωνισµός να έχει αποτύχει ή να έχει
κριθεί ασύµφορο το αποτέλεσµά του και η προµήθεια να κρίνεται ως επείγουσα.

Άρθρο 20ο
Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύµβασης (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 24)
20.1 Στον προµηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση. Ο προµηθευτής που
κατακυρώθηκε η προµήθεια υποχρεούται εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία της
ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την
προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, οπότε του επιστρέφεται η εγγυητική συµµετοχής. Ο
προµηθευτής µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε δέκα πέντε
(15) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όµως αυτή ο
χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται µετά από δέκα (10) ηµέρες από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης.
Εφ' όσον η σύµβαση υπογράφεται πριν την λήξη της προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών που
αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ηµεροµηνία
υπογραφής της.
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20.2 Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση
κηρύσσεται ΕΚΠΤΩΤΟΣ µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµοδίου οργάνου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 34 και 35 της Υπ. Απ. 11389/1993.

Άρθρο 21ο
Σύµβαση (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 25 παρ. 1 έως και 2)
Η σύµβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία µε βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται από τα
συµβαλλόµενα µέρη. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την
συνοδεύουν και την προσφορά του µειοδότη που έγινε αποδεκτή από το ∆ήµο, καθώς και τις τυχούσες
τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη έγιναν αποδεκτές.
Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία και περιλαµβάνει
τουλάχιστον τα εξής :
Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύµβασης.
Τα συµβαλλόµενα µέρη.
Τις προβλεπόµενες από την νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες.
Τα προς προµήθεια είδη και την ποσότητα.
Την συµφωνηθείσα τιµή.
Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προµήθεια ειδών.
Τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα και µε την τεχνική προσφορά του µειοδότη.
Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις.
Τον τρόπο παραλαβής.
Τον τρόπο πληρωµής.
Τις διατάξεις εκτέλεσης της προµήθειας.
Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
Τις προβλεπόµενες ρήτρες.
Η σύµβαση υπογράφεται για τον ∆ήµο από τον ∆ήµαρχο. Η σύµβαση τροποποιείται µόνο όταν αυτό
προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη ύστερα από
γνωµοδότηση των αρµόδιων οργάνων αξιολόγησης.
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν :
α)
Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα.
β)
Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ)
Έχει γίνει η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως έχουν επιβληθεί τυχόν
κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ)
Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη
και έχουν αποδεσµευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα.
Άρθρο 22ο
Χρόνος και τόπος παράδοσης και παραλαβή ειδών (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρα 28 και 29)
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε τέσσερις (4) ηµερολογιακούς µήνες από την υπογραφή του
συµφωνητικού της παρούσας προµήθειας. Τα προς προµήθεια φωτιστικά σώµατα θα παραδίδονται και θα
τοποθετούνται στην Λεωφ. Ηρώων και στις οδούς Γ. Κονδύλη-Ν. Πλαστήρα στα σηµεία που ορίζονται
από την µελέτη και καθ΄ υπόδειξη της ∆ιευθύνσεως των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου από
εργαζόµενους του προµηθευτή που θα αναλάβει την παρούσα προµήθεια.
Η παραλαβή του προς προµήθεια είδους θα γίνει από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία έχει
οριστεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και θα πραγµατοποιηθεί µε µακροσκοπικό έλεγχο εντός 15 ηµερών από
την παράδοση των υλικών. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές
προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη µερική αυτής ή την
αντικατάσταση των όποιων ανωµαλιών. Εάν ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί προς τις προτάσεις της
επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόµενης προθεσµίας, ο ∆ήµος δικαιούται να προβεί στην
τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις
ανάγκες και τα συµφέροντα αυτού τρόπο.
Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιµοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. Η παραλαβή του
προς προµήθεια είδους ενεργείται βάσει των κείµενων διατάξεων ως την πάροδο του συµβατικού χρόνου
εγγύησης.
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Άρθρο 23ο
Πληρωµή του αναδόχου
Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνει µε την ολοκλήρωση της προµήθειας και την εγκατάσταση των
υπό προµήθεια ειδών , µετά την υπογραφή της βεβαίωσης της καλής εκτέλεσης της προµήθειας και µε τη
σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής και την προσκόµιση των τιµολογίων.
Άρθρο 24ο
∆ιαφορές διακήρυξης – νόµων
Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια υπερισχύει η Υπ. Απ. 11389/1993 (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.). Όταν η διακήρυξη
δεν αναφέρεται σε συγκεκριµένο άρθρο της ισχύει ο Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α. µε την προϋπόθεση ότι αυτός δεν
έρχεται σε αντίθεση µε τις διατάξεις των Ν. 2286/1995 και Ν. 3463/2006.
Άρθρο 25ο
∆ηµοσίευση
Η περίληψη της διακήρυξης που έχει συνταχθεί µε το υπόδειγµα προκήρυξης διαγωνισµού που
υπάρχει στην Υπ. Απ. 11389/1993 θα δηµοσιευτεί µια φορά σε δύο οικονοµικές εφηµερίδες και µια τοπική
εφηµερίδα ηµερήσια ή εβδοµαδιαία καθώς και στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και, επίσης, σε δύο
ηµερήσιες και µια µία εβδοµαδιαία εφηµερίδες της οικείας Περιφέρειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 5ου
άρθρου της Υπ. Απ. 11389/1993, του Νόµου 2741/1999, του Νόµου 3548/2007 και του Νόµου 3801/2009,
αντίστοιχα. Σύµφωνα µε το 46ο άρθρο του Ν. 3801/2009 και την αντίστοιχη 3η παράγραφο του 4ου άρθρου
του Ν. 3548/2007, οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της
δηµοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής (το ελάχιστο κόστος υπολογίζεται στα 400,00 € περίπου), θα
καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προµηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη
διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών. Ο ανάδοχος επίσης βαρύνεται µε το κόστος
που αφορά ανάρτηση αναµνηστικής πινακίδας σε κάθε δρόµο των παρεµβάσεων, σύµφωνα µε τους
κανόνες δηµοσιότητας του ΕΣΠΑ.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης
Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ:

Αντικατάσταση
φωτιστικών
και
εγκατάσταση συστήµατος διαχείρισης
οδοφωτισµού στη Λεωφ. Ηρώων και
στις οδούς Γ. Κονδύλη-Ν. Πλαστήρα
για εξοικονόµηση ενέργειας στο ∆ήµο
Κοµοτηνής.

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:

ΕΤΠΑ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)
Κ.Α. 20.7341.02
Προϋπ. (µε Φ.Π.Α. 23%)218.948,91 €

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
O

ΑΡΘΡΟ 1 : Αντικείµενο της προµήθειας
Αντικείµενο της προµήθειας είναι η «Αντικατάσταση φωτιστικών και εγκατάσταση συστήµατος
διαχείρισης οδοφωτισµού στη Λεωφ. Ηρώων και στις οδούς Γ. Κονδύλη-Ν. Πλαστήρα για
εξοικονόµηση ενέργειας στο ∆ήµο Κοµοτηνής»
ΑΡΘΡΟ 2ο :Ισχύουσες διατάξεις
1.1
•
•
•
•

Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της παρούσας προµήθειας διέπονται από 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/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κώδικας ∆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».
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Το Ν. 1797/ΦΕΚ 164 Α’/1988 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων».
Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
•
Το N. 3731/ΦΕΚ 263 Α’/23-12-2008 «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών
η
ου
θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13 παράγραφο του 20 άρθρου.
•
Το Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α’/4-9-2009 «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης».
•
Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης
διοίκησης – 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 29-6-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων στις εµπορικές συναλλαγές».
•
Το Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου
δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015».
•
Το 38ο άρθρο της Υπουργικής Απόφασης συστήµατος διαχείρισης µε αριθµό 14053/ΕΥΣ 1749/2008
(ΦΕΚ 540 Β’/27-3-2008).
•
Την Υπουργική Απόφαση µε αριθµό Π1/2622/23-12-2013 (ΦΕΚ 3435 Β’/31-12-2013) «Εξαίρεση από
την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε. Π. Π.) µέχρι 31.12.2014, προµηθειών που
εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα».
•
Τη µε αριθµό 4/2012 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
•
Τη µε αριθµό
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.
1.2 Σχετικά µε τα «αρµόδια όργανα» κ.λ.π. ισχύουν οι διατάξεις του 2ου άρθρου του Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.
1.3 Το Ν. 4152/ΦΕΚ 107 Α’/9-5-2013 «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και
4127/2013» και ιδίως τη Ζ’ παράγραφό του.
• Το Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α’/15-9-2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
• Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400 Β’/20-12-2012) «Ρύθµιση των
ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων
Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων».
• Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α’/3-12-2007) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 – 2013».
• Την Υπουργική Απόφαση µε αριθµό Π1/2345/2013 (ΦΕΚ 688 Β’/26-3-2013) «Εξαίρεση από την ένταξη
στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε. Π. Π.) µέχρι 31.12.2013, προµηθειών που εντάσσονται σε
Συγχρηµατοδοτούµενα Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΕΣΠΑ)».
ο
• Το 4 άρθρο του Ν. 4203/2013 (ΦΕΚ 235 Α’/1-11-2013) «Ρυθµίσεις θεµάτων ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας και άλλες διατάξεις».
• Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α’/30-9-2010) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων - Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης
Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76),
όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)».
• Το Π. ∆. 136/2011 (ΦΕΚ 267 Α’/31-12-2011) «Καθορισµός κατώτατου ύψους των δαπανών που
ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο».
• Το Π. ∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α’/16-3-2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την
Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005».
• Το Π. ∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α’/10-7-2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ. Π. ∆.)» για όσα
θέµατα δεν ρυθµίζονται µε τον Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α. ή το Π. ∆. 60/2007.
• Το Ν. 2690/9-3-1999 (ΦΕΚ 45 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις».
• To N. 4155/2013
•
•

1.2

Σχετικά µε τα «αρµόδια όργανα» κ.λ.π. ισχύουν οι διατάξεις του 2ου άρθρου του Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.
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1.3

για τις Υπηρεσίες του ∆ήµου θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 20.7341.02 µε τίτλο Αντικατάσταση
φωτιστικών και εγκατάσταση συστήµατος διαχείρισης οδοφωτισµού στη Λεωφ. Ηρώων και στις οδούς
Γ. Κονδύλη-Ν. Πλαστήρα για εξοικονόµηση ενέργειας στο ∆ήµο Κοµοτηνής του προϋπολογισµού 2014
του ∆ήµου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ µε συνολικό ποσό 218.948,91 €
ΑΡΘΡΟ 3O: Συµβατικά στοιχεία
Τα συµβατικά στοιχεία της µελέτης είναι :
α) Συγγραφή Υποχρεώσεων
β) Τεχνικές Προδιαγραφές
γ) Τεχνική Έκθεση
δ) Ενδεικτικός Προϋπολογισµός
ΑΡΘΡΟ 4O: Εγγύηση συµµετοχής

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που θα
καλύπτει το 5 % της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας αξίας, δηλαδή τουλάχιστον 10.947,45 €,
σύµφωνα µε την 1η παράγραφο του 26ου άρθρου της Υπουργικής Απόφασης 11389/1999 (Ε. Κ. Π. Ο. Τ.
Α.).
O
ΑΡΘΡΟ 5 : Τιµές προσφορών

Η οικονοµική προσφορά του υποψήφιου προµηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τελικά την παρούσα
προµήθεια, θα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της σχετικής σύµβασης. Από την προσφορά του υποψήφιου
προµηθευτή θα πρέπει να προκύπτει σαφώς, µε ποινή αποκλεισµού σε αντίθετη περίπτωση, ότι τα
προς προµήθεια είδη συµφωνούν πλήρως µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της παρούσας
µελέτης. Σηµειώνεται ότι η δήλωση αυτή θα είναι απόλυτα δεσµευτική για τον υποψήφιο ο οποίος θα
αναδειχθεί τελικά προµηθευτής της παρούσας προµήθειας.
Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση οι τιµές µονάδας της προσφοράς του προµηθευτή για τα προς
προµήθεια είδη θα παραµένουν σταθερές για όσο θα είναι σε ισχύ η σύµβαση για την παρούσα προµήθεια,
δηλαδή τουλάχιστον µέχρι την πραγµατοποίηση και της τελευταίας παράδοσης, µε την οποία θα
ολοκληρωθεί η παράδοση των συνολικών ποσοτήτων των προς προµήθεια ειδών που προβλέπεται στην
παρούσα µελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προµηθευτή θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύµβασης.
Σηµειώνεται εδώ ότι σε κάθε υποψήφιο προµηθευτή θα διατίθεται έντυπο προϋπολογισµού
προσφοράς, παρόµοιας µορφής µε τον πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισµού της παρούσας µελέτης, το
οποίο ο υποψήφιος προµηθευτής θα µπορεί προαιρετικά να συµπληρώνει, αν κρίνει ότι τον διευκολύνει για
την κατάθεση της οικονοµικής προσφοράς του.
ΑΡΘΡΟ 6O: Σύµβαση
Ο ανάδοχος της προµήθειας, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος αυτής, είναι
υποχρεωµένος να προσέλθει προς υπογραφή της σύµβασης και να καταθέσει την κατά το 7ο άρθρο της
παρούσας εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.
ΑΡΘΡΟ 7O: Εγγύηση καλής εκτέλεσης – Πληρωµή
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε 10 % της συµβατικής αξίας της προµήθειας
και παρέχεται µε µια ή δύο εγγυητικές επιστολές. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται
στον ανάδοχο της προµήθειας µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προς προµήθεια
ειδών από την αρµόδια επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των δύο
συµβαλλόµενων. Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της καλής εκτέλεσης
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της προµήθειας και µε τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής και την προσκόµιση των
τιµολογίων.
ΑΡΘΡΟ 8O: Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου
Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της προµήθειας, µπορεί
να επιβληθούν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις σύµφωνα µε το 33ο άρθρο της 11389/1993 Υπουργικής
Απόφασης. Επίσης, εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει εντός της προθεσµίας αυτής µπορεί να κηρυχθεί
ο
έκπτωτος σύµφωνα µε το 35 άρθρο της 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης, εκτός αν η καθυστέρηση
θεωρείται αναγκαία, οπότε η παράταση δίνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από σχετική αίτηση του
αναδόχου.
O

ΑΡΘΡΟ 9 : Πληµµελής κατασκευή
Εφ’ όσον τα προς προµήθεια είδη δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύµβασης ή εµφανίζουν
ελαττώµατα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τα αποκαταστήσει ή βελτιώσει σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 10O: Φόροι - τέλη – κρατήσεις
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την
ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού.
O
ΑΡΘΡΟ 11 : Εξοφλητικός λογαριασµός

Ο εξοφλητικός λογαριασµός εκδίδεται µετά την παραλαβή των προς προµήθεια ειδών.
ΑΡΘΡΟ 12Ο : Χρόνος και τόπος παράδοσης
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε τέσσερις (4) ηµερολογιακούς µήνες από την υπογραφή του
συµφωνητικού της παρούσας προµήθειας. Τα προς προµήθεια είδη θα παραδίδονται και θα τοποθετούνται
στη Λεωφόρο Θηβών στα σηµεία που ορίζονται από την µελέτη και καθ΄ υπόδειξη της ∆ιευθύνσεως των
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
ΑΡΘΡΟ 13ο : Παράδοση και παραλαβή των προς προµήθεια ειδών
Τα προς προµήθεια είδη θα παραδίδονται και θα τοποθετούνται στη Λεωφ. Ηρώων και στις οδούς Γ.
Κονδύλη-Ν. Πλαστήρα στα σηµεία που ορίζονται από την µελέτη και καθ΄ υπόδειξη της ∆ιευθύνσεως των
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου από εργαζόµενους του προµηθευτή που θα αναλάβει την παρούσα
προµήθεια και εγκατάσταση – τοποθέτηση των φωτιστικών και των ιστών. Ο προµηθευτής αναλαµβάνει την
πλήρη ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβληµα για το ∆ήµο και την
αρµόδια επιτροπή παραλαβής παράδοση των προς προµήθεια ειδών.
Η παραλαβή των προς προµήθεια ειδών ενεργείται από την αρµόδια επιτροπή παρουσία του
αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η
επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη µερική αυτής ή την αντικατάσταση
των όποιων ανωµαλιών. Εάν ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της
από της ίδιας οριζόµενης προθεσµίας, ο ∆ήµος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος
και για λογαριασµό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συµφέροντα αυτού
τρόπο.
Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιµοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. Η παραλαβή των
παραπάνω ειδών ενεργείται βάσει των κείµενων διατάξεων ως την πάροδο του συµβατικού χρόνου
εγγύησης.
ΑΡΘΡΟ 14O
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια των νέων φωτιστικών(ιστών και φωτιστικών), η αποξήλωση των
παλαιών φωτιστικών (ιστών και φωτιστικών), η τοποθέτηση των πινάκων και η παράδοσή τους σε χώρο
που θα υποδείξει η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, η τοποθέτηση των νέων, η σύνδεση, ο

21

προγραµµατισµός τους και η παράδοσή τους σε άριστη κατάσταση και πλήρη λειτουργία στο ∆ήµο.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει ο ανάδοχος δικό καλαθοφόρο για την τοποθέτηση και όχηµα για την
µεταφορά των αποξηλωµένων ιστών.
Ο

ΑΡΘΡΟ 15 : ∆ηµοσιότητα
Για την εν λόγω συγχρηµατοδοτούµενη προµήθεια ο Ανάδοχος υποχρεούται, µε δικά του έξοδα και
µετά την υλοποίηση αυτής, να τοποθετήσει αναµνηστική πινακίδα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές
δηµοσιότητας του ΕΣΠΑ, για τις οποίες ο Ανάδοχος θα λάβει σχετική πληροφόρηση από τον ∆ήµο.
ΑΡΘΡΟ 16o : ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ – ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ που απαιτούνται επί ποινή αποκλεισµού:
• Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 του κατασκευαστή.
• Πιστοποιητικό συµµόρφωσης του φωτιστικού κατά ENEC ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει
πιστοποιητικό συµµόρφωσης κατά ENEC:
•

Πιστοποιητικό συµφωνίας µε ΕΝ 60598-1 (Γενικό Πρότυπο Φωτιστικών)

ΕΝ 60598-/- (Ειδικό Πρότυπο της Κατηγορίας)
ΕΝ 55015 / ΕΝ 61547 (Πρότυπο ραδιοταραχών/ατρωσίας ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας)
ΕΝ 61000-2-3/ΕΝ61000-3-3 (Εκποµπών Αρµονικών και ∆ιακυµάνσεων)
• Πιστοποιητικό
καταλληλότητας).

συµφωνίας

µε

ΕΝ

62471

(Πρότυπο

φωτοβιολογικής

photobiological)

• Τρόπο και σύστηµα προστασίας από υπερθέρµανση.
• Πλήρη φωτοτεχνικά στοιχεία ( σε ηλεκτρονική µορφή δηλ. αρχείο .ldt η .es κατάλληλο για την άµεση
χρησιµοποίηση σε ανοικτά προγράµµατα υπολογισµών πχ Dialux, Relux κλπ), που να συνοδεύονται από
την αντίστοιχη βεβαίωση (hard copy) του φωτοµετρικού εργαστηρίου όπου έλαβε χώρα η µέτρηση των
φωτιστικών.
• Φωτοτεχνική µελέτη όπου θα φαίνονται τα φωτοτεχνικά αποτελέσµατα του προτεινόµενου
φωτιστικού σώµατος. Μετά την ολοκλήρωση της παρούσας προµήθειας, ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να
ζητήσει από τον ανάδοχο να καλέσει ανεξάρτητο πιστοποιηµένο φορέα, µε ευθύνη και έξοδα του αναδόχου,
ο οποίος φορέας θα πραγµατοποιήσει µετρήσεις παρουσία και αρµοδίων υπαλλήλων του ∆ήµου, οι οποίες
θα επιβεβαιώνουν την πλήρη εκπλήρωση των φωτοµετρικών στοιχείων που απαιτούνται από τις παρούσες
Τεχνικές Προδιαγραφές.
• Εγγύηση καλής λειτουργίας για πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια. Οι προσφέροντες θα αναφέρουν το
χρόνο και τους όρους εγγύησης των προσφερόµενων φωτιστικών σωµάτων. Ως ελάχιστος χρόνος
εγγύησης ορίζονται για τον εξοπλισµό τα 5 έτη, από την οριστική παραλαβή της προµήθειας. Οι υπηρεσίες
εγγύησης παρέχονται δωρεάν και στα πλαίσια αυτά ο Ανάδοχος θα αναλαµβάνει:
•

Την επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήµατα
κατασκευαστικής λειτουργίας για όλο το διάστηµα εγγύησης
Την παροχή τεχνικής υποστήριξης καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου εγγύησης για επίλυση
τυχόν προβληµάτων µέσω τηλεφώνου, fax, καθώς και Ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail).
- Η ανταπόκριση του αναδόχου σε περίπτωση βλάβης θα πρέπει να είναι:
Εντός 48 ωρών από τη στιγµή της αναγγελίας της βλάβης, εφόσον η ειδοποίηση έγινε από
∆ευτέρα µέχρι Παρασκευή σε εργάσιµες ηµέρες και στο διάστηµα από 08:00 έως 17:00 ή
Εντός 48 ωρών από το πρωί (08:00 π.µ.) της επόµενης εργάσιµης ηµέρας εφόσον η
ειδοποίηση έγινε εκτός των πιο πάνω ηµερών και ωρών.
- Για την αποκατάσταση της βλάβης:
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Ο µέγιστος χρόνος απόκρισης για την έναρξη αποκατάστασης της βλάβης είναι 24 ώρες.
Σε κάθε περίπτωση µετά την πάροδο 48 ωρών από την αναγγελία της βλάβης και εφόσον δεν έχει
αποκατασταθεί η λειτουργία της µονάδας, ο προµηθευτής θα πρέπει να την αντικαταστήσει µε όµοια (ή
ισοδύναµη) µονάδα που λειτουργεί κανονικά και να εγκαταστήσει το αντίστοιχο λογισµικό εφόσον αυτό είναι
απαραίτητο.
Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει τα έξοδα µετακινήσεων ή αποστολής εξοπλισµού, καθ΄όλη την διάρκεια της
περιόδου εγγύησης.
• Υπεύθυνη δήλωση από τον ανάδοχο ότι υπάρχει η δυνατότητα παροχής Συντήρησης –
Υποστήριξης για όλα τα επιµέρους στοιχεία των φωτιστικών σωµάτων για το ελάχιστο διάστηµα των τριών
(3) ετών µετά τη λήξη της πενταετούς περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας.

ΚΟΜΟΤΗΝΗ,
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ,
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ.

ΠΑΣΣΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΖΩΗ ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ:

Αντικατάσταση
φωτιστικών
και
εγκατάσταση συστήµατος διαχείρισης
οδοφωτισµού στη Λεωφ. Ηρώων και
στις οδούς Γ. Κονδύλη-Ν. Πλαστήρα
για εξοικονόµηση ενέργειας στο ∆ήµο
Κοµοτηνής.

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:

ΕΤΠΑ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Περιγραφή προτεινόµενων επεµβάσεων του Προγράµµατος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»
Με την παρέµβαση αυτή του προγράµµατος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ο ∆ήµος Κοµοτηνής προτίθεται να
υλοποιήσει τις παρακάτω επεµβάσεις στην οδό Λεωφ. Ηρώων και στις οδούς Γ. Κονδύλη-Ν. Πλαστήρα.,
που είναι κάθετη οδοί που οδηγούν στο κέντρο της πόλης της Κοµοτηνής :
α) η αλλαγή των φωτιστικών (και των ιστών τους) µε νέα φωτιστικά που θα φέρουν λαµπτήρα νατρίου
υψηλής πίεσης 150W
και β) η εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήµατος τηλεδιαχείρισης των φωτιστικών αυτών.
Αναλυτικά :

Α) Αλλαγή φωτιστικών
Προτείνεται η αλλαγή των υφιστάµενων ιστών και φωτιστικών µε νέα που θα τοποθετηθούν στις ίδιες θέσεις
στην οδό Λεωφ. Ηρώων και στις οδούς Γ. Κονδύλη-Ν. Πλαστήρα. Τα νέα φωτιστικά θα είναι ενδεικτικού
τύπου θα φέρουν λάµπα νατρίου υψηλής πίεσης 150 W (15.000 lum ή 100 lum/W), αντί της λάµπας
υδραργύρου 250W (µε 50 lum/W).
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Η αντικατάσταση των φωτιστικών όχι µόνο θα βελτιώσει τον οδοφωτισµό (1,5 Cd/m2), όπως φαίνεται στο
παράρτηµα, αλλά θα µειώσει κατά 39% περίπου την εγκατεστηµένη ισχύ των φωτιστικών.
Β) Προµήθεια, εγκατάσταση & θέση σε λειτουργία ηλεκτρονικού συστήµατος τηλεδιαχείρισης φωτιστικών

Β1 ΜΟΝΑ∆Α GSM MODEM ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΡΑΙΑ ΤΟΥ
Μονάδα modem για µονάδα εντολής και ελέγχου πίνακα που να υποστηρίζει την ταχύτητα µετάδοσης των
9600bit/sec, σε θέση να µεταδίδει και να λαµβάνει σε τηλεφωνικό δίκτυο GSM, τις ανταλλασσόµενες
πληροφορίες µεταξύ της µονάδας ελέγχου/εντολής πίνακα και του αποµακρυσµένου εξυπηρετητή
διαχείρισης.
Β2 Φωτοκύτταρο
Μονάδα φωτοκύτταρου µε στόχο την έναυση/σβέση της εγκατάστασης βάσει της φωτεινότητας. Το
φωτοκύτταρο θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να τοποθετηθεί εκτός του πίνακα για να επιτελεί σωστά την
λειτουργία του.
Η χρήση της εν λόγω µονάδας γίνεται για προληπτικούς λόγους εφεδρείας καθώς η λειτουργία του δικτύου
ηλεκτροφωτισµού θα πραγµατοποιείται από το σύστηµα τηλεδιαχείρισης.

Β3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
Στον πίνακα αυτό θα πρέπει να είναι δυνατή η ενσωµάτωση όλων των µονάδων πίνακα. Ο πίνακας θα
πρέπει να τοποθετηθεί πλησίον ή σε περίπτωση που υπάρχει χώρος εντός του πίνακα ισχύος της
εγκατάστασης (ΚΑΙ ΣΤΗΝ Λεωφ. Ηρώων ΚΑΙ ΣΤΙΣ οδούς Γ. Κονδύλη-Ν. Πλαστήρα). Σε περίπτωση που
δεν υπάρχει δυνατότητα ενσωµάτωσης εντός του µεταλλικού ερµαρίου εντός του οποίου βρίσκεται ο
ηλεκτρικός πίνακας, θα πρέπει να γίνει τοποθέτηση µεταλλικού ερµαρίου πλησίον αυτού του ηλεκτρικού
πίνακα. Για λόγους ασφάλειας και προστασίας της εγκατάστασης κρίνεται απαραίτητο ο πίνακας αυτός να
έχει βαθµό µόνωσης τουλάχιστον IP65.
Β4 ΜΟΝΑ∆Α ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ
Η µονάδα τροφοδοσίας της µονάδα CPU, θα πρέπει να είναι ενσωµατωµένη στη µονάδα εντολής και
ελέγχου πίνακα ή εξωτερική.
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της παρούσας προµήθειας διέπονται από τις εξής διατάξεις :
1. 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.)».
2. Το Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων».
3. Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων».
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4. Το Ν. 2307/ΦΕΚ 13 Α’/15-6-1995 «Προσαρµογή νοµοθεσίας αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών
στις διατάξεις για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
5. Το Ν. 1797/ΦΕΚ 164 Α’/1988 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων».
6. Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
7. Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης
διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
8. 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».
9. Το Π. ∆. 166/2003 (ΦΕΚ 138 Α’/5-6-2003) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία
2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων στις εµπορικές συναλλαγές».
10.

Το Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου
δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015».

11. Το 38ο άρθρο της Υπουργικής Απόφασης συστήµατος διαχείρισης µε αριθµό 14053/ΕΥΣ
1749/2008 (ΦΕΚ 540 Β’/27-3-2008).
12. Την Υπουργική Απόφαση µε αριθµό Π1/4089/2011 (ΦΕΚ 2498 Β’/4-11-2011) «Εξαίρεση από την
ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε. Π. Π.) µέχρι 31.12.2012, προµηθειών που
εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα».
13. Σχετικά µε τα «αρµόδια όργανα» κ.λ.π. ισχύουν οι διατάξεις του 2ου άρθρου του Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.

Θεωρήθηκε

Συντάχθηκε

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆/ΝΣΗΣ

ΖΩΗ ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ

ΠΑΣΣΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΕΡΓΟ:

Αντικατάσταση
φωτιστικών
και
εγκατάσταση συστήµατος διαχείρισης
οδοφωτισµού στη Λεωφ. Ηρώων και
στις οδούς Γ. Κονδύλη-Ν. Πλαστήρα
για εξοικονόµηση ενέργειας στο ∆ήµο
Κοµοτηνής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:

ΕΤΠΑ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

1. ΠΙΛΑΡ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΟΤΗΣΗΣ Μέχρι τεσσάρων αναχωρήσεων

1.1 Θα βασίζεται στην

ισχύουσα προδιαγραφή ΕΛΟΤ: 1501-05-07-01-00:2009 που αναλυτικά

αναφέρει:
Η κατασκευή του πίλλαρ θα γίνεται από προκατασκευασµένα τεµάχια (ερµάρια µεταλλικά, στεγανά ή
από ανθεκτικό πλαστικό π.χ. για τοποθέτηση κοντά σε θάλασσα) και υλικά ενσωµατούµενα επιτόπου,
περιλαµβανοµένης και της βάσης έδρασης του από οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15, για κάθε
τύπο που ορίζεται στην µελέτη, ανάλογα µε τον αριθµό των αναχωρήσεων.
Η θύρα του πίλλαρ θα φέρει κλείθρο σύµφωνα µε τη µελέτη.
Η βάση έδρασης του πίλλαρ θα περιλαµβάνει και το φρεάτιο έλξης καλωδίων.
Κάθε πίλλαρ θα χωρίζεται σε δυο µέρη µε στεγανή διανοµή, για την τοποθέτηση αντίστοιχα του µετρητή της
∆ΕΗ και όλων των οργάνων διακοπής και προστασίας των γραµµών.
Οι εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες του πίλλαρ, µετά την κατασκευή τους θα υπόκεινται σε κατάλληλη
επεξεργασία (θερµό γαλβάνισµα ή και εποξειδική βαφή) για την προστασία έναντι των εξωτερικών
συνθηκών. Ολόκληρο το πίλλαρ θα έχει βαθµό προστασίας ΙP55.
Η διανοµή θα αποτελείται από στεγανά κιβώτια κατασκευασµένα από κράµα αλουµινίου ή από
ανθεκτικό πολυεστέρα ενισχυµένο µε υαλοβάµβακα και πολυκαρµπονάτ, διαµορφωµένα µε χυτόπρεσσα.
Τα κιβώτια θα είναι άκαυστα, ικανά να αντιµετωπίσουν συνθήκες εξωτερικού χώρου και υγρασίας
θάλασσας. Τα κιβώτια θα φέρουν οπές µε τους κατάλληλους στυπιοθλίπτες για την είσοδο του καλωδίου
παροχής από τη ∆ΕΗ, του καλωδίου τηλεχειρισµού, καθώς και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο.

Αφορά την προµήθεια, µεταφορά και πλήρη εγκατάσταση ηλεκτρικού πίνακα (ΠΙΛΛΑΡ) ηλεκτροδότησης
ηλεκτροφωτισµού, όπως ακριβώς έχει εγκριθεί από το πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

Ειδικά για τα υπό προµήθεια υλικά:

1.2 Λεπτοµερέστατα τεχνικά χαρακτηριστικά και εργασίες :
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Το πίλλαρ θα αποτελείται από στεγανά µεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης ιστών οδοφωτισµού (πίλλαρ),
βαθµού προστασίας ΙΡ55 για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, µε την βάση έδρασής τους από σκυρόδεµα,
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-07-01-00 #Υποδοµή οδοφωτισµού".

1.3 Στην προσφορά θα πρέπει περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του στεγανού µεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) µε δίριχτη στέγη µε
περιφερειακή προεξοχή 5 cm για απορροή των oµβρίων, από λαµαρίνα ψυχράς εξελάσεως πάχους 2 mm,
γαλβανισµένου εν θερµώ εσωτερικά και εξωτερικά, µετά την κατασκευή του, µε ελάχιστη ανάλωση
ψευδαργύρου 400 g/m2 (50 µm), βαµµένου µε διπλή στρώση εποξειδικής βαφής πάχους ξηρού υµένα
(εκάστης) 125 µm, µε ελαστικά παρεµβύσµατα στεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας,
κλειδιά ενιαία για όλα τα πίλλαρς του έργου και πινακίδα επισήµανσης µε τα στοιχεία του κυρίου του έργου
- η εκσκαφή και επανεπίχωση τού ορύγµατος της βάσης έδρασης του πίλλαρ
- η βάση του πίλαρ από οπλισµένο σκυρόδεµα, χυτή επί τόπου ή προκατασκευασµένη, ούτως ώστε το
πίλλαρ να εδράζεται σε στάθµη +40 cm από τον περιβάλλοντα χώρο, µε κεντρική οπή διέλευσης των
υπογείων καλωδίων.
- Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και η πλάκα γείωσης.
- Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.
- η στεγανή διανοµή εντός του πίλλαρ µε τα όργανα διακοπής και προστασίας των κυκλωµάτων φωτισµού,
αποτελούµενη αποτελούµενη από πίνακα προστασίας ΙΡ 44 κατασκευασµένο από βαµµένη λαµαρίνα ή
άκαυστο θερµοπλαστικό, επαρκών διαστάσεων ώστε να χωρούν άνετα όλα τα όργανα, ο οποίος θα φέρει
οπές µε τους κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής, του καλωδίου
τηλεχειρισµού καθώς επίσης και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο.
- τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτη φορτίου, γενικές ασφάλειες, αυτόµατους
µαγνητοθερµικούς διακόπτες και ηλεκτρονόµους ισχύος τηλεχειρισµού (ανά κύκλωµα φωτισµού), ρελέ
µείωσης νυκτερινού φωτισµού (όταν προβλέπεται), χρονοδιακόπτη αφής, χρονοδιακόπτη µείωσης
νυκτερινού φωτισµού (όταν προβλέπεται), πρίζα σούκο 16Α, λυχνία νυκτερινής εργασίας σε στεγανή
#καραβοχελώνα# και κλεµοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο κάτω µέρος του κιβωτίου).
- η απασχόληση προσωπικού εξοπλισµού και µέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις και τον έλεγχο
λειτουργίας

2. ΙΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Ο∆ΩΝ ύψους 9,00µ

2.1 Γενικά
Οι ιστοί οδοφωτισµού θα πρέπει να συµµορφώνονται µε τα Πρότυπα ΕΛΟΤ EN: 40-1, 40-2, 40-3-1, 40-3-2,
40-3-3, 40-5, 40-6, 40-7, 40-9, 10025-1, 10149-1, 10149-2, ISO 15612, ISO 15609-1, ISO 15613, ISO
15609-1, 287-1, ISO 1461 και 60598.02.03.
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Η πιστοποίηση της ποιότητας οποιουδήποτε τµήµατος του εξοπλισµού που είναι βιοµηχανικό προϊόν
γίνεται µε υποβολή στην Υπηρεσία των αντίστοιχων πιστοποιητικών του εργοστασίου παραγωγής. Θα
πρέπει να προέρχονται από βιοµηχανικές µονάδες που εφαρµόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιηµένη
κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 9000, από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης και να φέρουν σήµανση CE
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι συµβατικοί ιστοί θα φέρουν βραχίονες µε φωτιστικά σώµατα . Η διατοµή του ιστού θα είναι σχεδιασµένη
έτσι ώστε µετά την εγκατάστασή του και την πλήρη συναρµολόγηση όλων των εξαρτηµάτων και των
φωτιστικών σωµάτων, να έχει αντοχή σε φορτία ανέµου σύµφωνα µε τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ40.6 και40.7
για ιστούς ύψους µέχρι 20 m

2.2 Θα βασίζεται στην ισχύουσα προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ: 1501-05-07-02-00:2009 που αναλυτικά
αναφέρει:
Οι ιστοί θα έχουν σχήµα κοίλο κωνικό, διατοµής κύκλου ή οκταγώνου και θα είναι από χάλυβα
σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 10025-1.Μετά από τη βιοµηχανική κατασκευή τους, ανάλογα µε την
κατηγορία του υλικού χάλυβα, πρέπει να συµµορφώνονται µε τις εξής απαιτήσεις:

Για υλικό µε όριο διαρροής [MPa]
Ελάχιστο
[mm] t

πάχος

τοιχωµάτων

≥275
t ≥3,4 t

≥379,3
≥3

Οι ιστοί θα κατασκευάζονται είτε ως ενιαία τεµάχια χωρίς ραφή στην περίπτωση κυκλικής διατοµής ή
στην περίπτωση οκταγωνικής διατοµής µπορεί να είναι µε µια ραφή ηλεκτροσυγκόλλησης κατά µήκος µιας
γενέτειρας του κώνου. Η ραφή ηλεκτροσυγκόλλησης θα πρέπει να έχει γίνει µε αυτόµατο µηχάνηµα, να
είναι διαµήκης, οµοιόµορφη στην εµφάνιση µε πάχος όχι µικρότερο του πάχους του υλικού στη βάση του
ιστού και µε αποκλίσεις από τη γεωµετρία της διατοµής του ιστού όχι µεγαλύτερες από2 mm. Το πάχος του
σώµατος του ιστού πρέπει να είναι οµοιόµορφο σε όλο το ύψος, εκτός από τη θέση της ραφής. Ο ιστός θα
συνδέεται στην πλάκα βάσης του µε δυο περιµετρικές ηλεκτροσυγκολλήσεις. Η πλάκα βάσης θα είναι ενιαίο
τεµάχιο από χαλυβδόφυλλο µε όρια διαρροής υλικού τουλάχιστον 248 MPa

και µε διαστάσεις που

εξαρτώνται από το ύψος του ιστού.
Η σύνδεση του κορµού του ιστού µε την χαλύβδινη πλάκα θα γίνεται µε συνεχή ηλεκτροσυγκόλληση
στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του ιστού, µε πάχος τουλάχιστον ίσο µε το πάχος του σώµατος του ιστού.
Η εφαρµογή της σύνδεσης µε ηλεκτροσυγκόλληση προϋποθέτει την κατοχή πιστοποιητικού
διασφάλισης ποιότητας σύµφωνα µε ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 9000 της βιοµηχανίας παραγωγής των ιστών
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καθώς και την προσκόµιση πιστοποιητικού δοκιµών σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 40-1 από
αναγνωρισµένο εργαστήριο.
H διαδικασία συγκόλλησης θα είναι σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 287 και
ΕΛΟΤ EN ISO 15609-1. Εφόσον από τα Τεύχη ∆ηµοπράτησης προβλέπεται θα είναι αποδεκτή η
εναλλακτική εφαρµογή ενισχυτικών πτερυγίων στήριξης µεταξύ της πλάκας βάσης και του ιστού, αντί της
προαναφερόµενης µεθόδου.
Η πλάκα βάσης θα φέρει οπές για τη σύνδεση µε τα αγκύρια στήριξης και τη διέλευση των
καλωδίων. Το µεσοδιάστηµα µεταξύ της µεταλλικής βάσης και του σκυροδέµατος του θεµελίου θα
πληρούται µε µη συρρικνούµενο τσιµεντοκονίαµα.
Η ευθύτητα των ιστών, η οποία µετράται ως η απόκλιση σε σχέση µε τη θεωρητική ευθεία µεταξύ
του άνω άκρου του ιστού από την κάτω επιφάνεια της πλάκας βάσης ανάλογα µε το ύψος του ιστού, θα
πρέπει να συµµορφώνεται µε τις εξής απαιτήσεις
Ιστός συνολικού ύψους [m]

6

9

11

12

15

Επιτρεπόµενη απόκλιση [mm]

20

25

30

40

45

Οι αρµοί θα κατασκευάζονται από το ίδιο υλικό του ιστού και θα έχουν πάχος τοιχώµατος
τουλάχιστον 3 mm. Αυτοί θα τοποθετούνται µε ειδικό τεµάχιο στην κεφαλή του ιστού µε ολίσθηση και
συγκράτηση µε διαµπερείς κοχλίες και σχετικά περικόχλια.
Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις θα γίνονται σύµφωνα µε το Πρότυπο AWS D1.1/D1.1M. Κάθε έτοιµο
τµήµα χαλύβδινου ιστού θα είναι γαλβανισµένο εν θερµώ, µε ελάχιστο πάχος γαλβανίσµατος 70µm κατά το
Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 1461. Απαγορεύονται ηλεκτροσυγκολλήσεις επί τόπου του έργου.
Οποιεσδήποτε

εκδορές που θα συµβούν κατά την εργασία ανέγερσης του ιστού θα

επιδιορθώνονται επιτόπου µε µια βαφή πλούσια σε περιεκτικότητα ψευδάργυρου(95%).
Οι ιστοί σε κατάλληλη απόσταση από την βάση τους θα έχουν µεταλλική θύρα επαρκών
διαστάσεων για την είσοδο , εγκατάσταση του ακροκιβωτίου του ιστού. Οι ελάχιστες διαστάσεις της θύρας
θα είναι ύψους 300 mm και πλάτους 85 mm, κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τον πίνακα της παραγράφου 4 του
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2. Η ελάχιστη απόσταση του κάτω άκρου της θύρας από τη βάση του ιστού θα
είναι 600 mm.
Για την αποκατάσταση της αντοχής του ιστού στην περιοχή της θύρας θα κατασκευάζεται εσωτερική
ενίσχυση µε έλασµα κατάλληλου πάχους, λεκτροσυγκολλούµενο σε κάθε άκρο του προς το αντίστοιχο
τµήµα του συνδεόµενου στύλου, εκτός εάν αποδεικνύεται από τους υπολογισµούς, ότι η αντοχή του ιστού
στο τµήµα όπου υπάρχει θυρίδα, ευρίσκεται µέσα στα επιτρεπόµενα όρια.
Στην περίπτωση χρησιµοποίησης ελάσµατος ενίσχυσης, το άκρο του ελάσµατος θα εισέρχεται κατ’
ελάχιστον 200 mm στον ιστό κανονικής διατοµής, εκατέρωθεν των άκρων της θυρίδας. Η θύρα θα κλείνει µε
κάλυµµα κατάλληλων διαστάσεων από έλασµα ιδίου πάχους και σχήµατος ίδιου µε τον υπόλοιπο ιστό, το
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οποίο στην κλειστή του θέση δε θα εξέχει από την επιφάνεια του σιδηροϊστού. Η στερέωση του επί του
ιστού θα γίνεται µε ανοξείδωτους κοχλίες που δε θα εξέχουν του ελάσµατος και η κατασκευή του θα
εξασφαλίζει στιβαρή και σταθερή στερέωση επί του ιστού. Οι ελάχιστες διαστάσεις για την πλάκα βάσης και
τα αγκύρια στερέωσης του ιστού θα επιλέγονται µετά από αναλυτικούς υπολογισµούς σύµφωνα µε το
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ40-6 και40-7 και θα είναι κατ E ελάχιστον σύµφωνα
µε τα αναφερόµενα στο ΦΕΚ117Β/31.3.88, όπως καταγράφονται στον παρακάτω Πίνακα 1. Η πλάκα
βάσης θα φέρει οπές, µια στο κέντρο της Ø100 για τη διέλευση του αγωγού γείωσης και των καλωδίων και
τέσσερις σχήµατος οβάλ για τη στερέωση της στους κοχλίες αγκύρωσης.

Πίνακας 1 – Ελάχιστες διαστάσεις πλάκας βάσης και αγκυρίων ιστών
Ύψος ιστού

Πλάκα βάσης ιστών

[m]

Αγκύρια
διαµέτρου

∆ιαστάσεις

Πάχος

[mm]

[mm]

10

400Χ400

20

Μ24

12

400Χ400

20

Μ24

15

500Χ500

20

Μ27

2.3 Βάσεις Ιστών
Θα βασίζεται στην

ισχύουσα προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ: 1501-05-07-02-00:2009 που αναλυτικά

αναφέρει:

Η θεµελίωση των µεταλλικών ιστών θα γίνεται µε προκατασκευασµένες βάσεις που έχουν
ενσωµατωµένο φρεάτιο για το τράβηγµα των καλωδίων, ενώ των τσιµεντοϊστών θα γίνεται µε πάκτωση
σύµφωνα µε την οικεία Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-05-07-01-00.
Το εργοστάσιο κατασκευής τους θα είναι πιστοποιηµένο κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΙSO 9000.
Επιτρέπεται επίσης η χρήση κυλινδρικών βάσεων κατόπιν εγκρίσεως ειδικής δοµοστατικής µελέτης για τις
βάσεις αυτές.

Ειδικά για τα υπό προµήθεια είδη

2.4 Στην προσφορά των ιστών θα πρέπει να περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωµάτωσης και πλήρη εγκατάσταση
γαλβανισµένου σιδηροϊστού ηλεκτροφωτισµού οδών, σύµφωνα.
-την προκατασκευασµένη οπλισµένη βάση ιστού οδών περιλαµβανοµένων και των αγκυρίων και της
αντιδιαβρωτικής προστασίας τους που προδιαγράφονται από τον κατασκευαστή, είτε σε έρεισµα, είτε στο
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σώµα της οδού, διαµορφωµένη ώστε να περιλαµβάνει και φρεάτιο τραβήγµατος καλωδίων µε κατάλληλο
κάλυµµα
- το πλήρες ακροκιβώτιο ιστού µονό ή πολλαπλό
- το χάλκινο αγωγό γείωσης Φ25 του υπογείου δικτύου από το πίλαρ (ή το φρεάτιο του προηγούµενου
ιστού) µέχρι το φρεάτιο του υπόψη ιστού.
- τον αγωγό γείωσης διατοµής κατάλληλης για τη διατοµή των αγωγών τροφοδότησης από το ακροκιβώτιο
µέχρι το φρεάτιο του ιστού.
Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον
τόπο του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούµενων υλικών, καλωδίων και µικροϋλικών
εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της εργασίας εκσκαφής και επανεπίχωσης της βάσης και του
σχετικού φρεατίου του ιστού, η δαπάνη τοποθέτησης, κατακορύφωσης και σύνδεσης των ιστών µεταξύ των
και προς τις τροφοδοτικές γραµµές, η δαπάνη της γείωσης του ηλεκτρικού δικτύου, των δοκιµών, των
ελέγχων και ρυθµίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για την έγκαιρη και έντεχνη
εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοσή της σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε τις
Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ., και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.

3. Χρονοδιακόπτης δικτύου ηλεκτροφωτισµού,
δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και σύνδεση ενός χρονοδιακόπτη µε ωρολογιακό µηχανισµό και µε εφεδρία
12 ωρών µέσα σε

πλαστικό

κιβώτιο

συνδεδεµένο

στον

πίνακα

και

σε

κατάσταση

πλήρους

λειτουργίας για την αφή και σβέση οδικού ηλεκτροφωτισµού.

4. ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Νa Υψηλής Πίεσης Ισχύος 150 W

Θα βασίζεται στην

ισχύουσα προδιαγραφή

ΕΛΟΤ ΤΠ: 1501-05-07-02-00:2009 που αναλυτικά

αναφέρει:
Τα φωτιστικά σώµατα θα έχουν προστασία IP65 στο χώρο του λαµπτήρα και IP43
Στο χώρο των οργάνων, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 60598-2-3 αποτελούµενα από:
-

Κέλυφος

-

Κώδωνα από διαφανές υλικό

-

Λαµπτήρες 150 W ατµών νατρίου υψηλής πιέσεως(HPS).

-

Ένα ή περισσότερα κάτοπτρα

-

Λυχνιολαβή

-

Ηλεκτρικά όργανα (στραγγαλιστικό πηνίο, εναυστήρας κλπ.)

Ο ελάχιστος χρόνος της « οικονοµικής ζωής » των λαµπτήρων Na, θα είναι τουλάχιστον ίσος προς 15.000
ώρες λειτουργίας
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4.1 Βραχίονες φωτιστικών σωµάτων σε χαλύβδινους ιστούς
Θα βασίζεται στην

ισχύουσα προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ: 1501-05-07-02-00:2009 που αναλυτικά

αναφέρει:
Οι

βραχίονες στήριξης φωτιστικών σωµάτων θα είναι σύµφωνα µε την Απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε

ΕΗ1/Ο/481/02.07.86, (ΦΕΚ573Β/09.09.86) (βλέπε Βιβλιογραφία της παρούσας):
Μονοί βραχίονες
Οι διαστάσεις και οι λεπτοµέρειες των στηριγµάτων των βραχιόνων και των άλλων εξαρτηµάτων του
ιστού, θα είναι σύµφωνες µε τα σχέδια της µελέτης.
Οι βραχίονες των φωτιστικών σωµάτων θα πρέπει να ικανοποιούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:
Η διατοµή των βραχιόνων µπορεί να είναι κυκλική, κολουροκωνική ή ελλειψοειδής.
Η ονοµαστική διάµετρος της διατοµής τους θα είναι ίση ή µεγαλύτερη από 50 mm.
Ο διαµήκης άξονας του φωτιστικού σώµατος θα έχει κλίση ως προς το οριζόντιο επίπεδο
σχηµατίζοντας Γωνία από 0º έως15º.
Η εσωτερική διάµετρος του βραχίονα θα είναι τουλάχιστον 28 mm, χωρίς προεξοχές ή εµπόδια που
εµποδίζουν την διέλευση των καλωδίων του φωτιστικού σώµατος.
Η κατασκευή τους θα πρέπει να εξασφαλίζει κάµψη των καλωδίων µε ακτίνα µεγαλύτερη ή ίση
από75 mm. Το άκρο των βραχιόνων θα πρέπει να έχει κατάλληλη διαµόρφωση ελάχιστου µήκους 200 mm
.
Και ονοµαστικής διαµέτρου 50 mm, ώστε να προσαρµόζεται το φωτιστικό σώµα µε ενσφήνωση του
ενός τεµαχίου µέσα στο άλλο .
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Ειδικά για τα υπό προµήθεια υλικά

4.2 Στην προσφορά των φωτιστικών θα πρέπει να περιλαµβάνονται
-η προµήθεια µεταφορά και εγκατάσταση ειδικού φωτιστικού σώµατος χαµηλής ή υψηλής πίεσης, πλήρους
(λυχνιολαβές, λαµπτήρες, όργανα αφής κλπ), µε βραχίονα και λαµπτήρα Νατρίου, κατάλληλων για
εγκατάσταση σε ιστό οδοφωτισµού, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ. και τα λοιπά τεύχη
δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για:
α. τον ευθύγραµµο µονό (ή η αναλογία από διπλό, τριπλό κλπ.) µεταλλικό βραχίονα οριζόντιας προβολής
ανά φωτιστικό σώµα
β. το λαµπτήρα Νατρίου υψηλής πίεσης 150 W .
γ.

τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώµατος τύπου ΝΥΜ διατοµής 3Χ1,5 χλστ2,

συµπεριλαµβανοµένων των µικροϋλικών στήριξης-προστασίας των καλωδίων, από το ακροκιβώτιο του
ιστού µέχρι το φωτιστικό σώµα.
δ. όλα τα υλικά και εξαρτήµατα που απαιτούνται για τη στήριξη του φωτιστικού στο βραχίονα και του
βραχίονα στον ιστό, ανεξαρτήτως του αριθµού βραχιόνων ανά ιστό.

4.3 Αναλυτικά το φωτιστικό θα έχει:

·

σώµα ελλειψοειδούς διατοµής, από χυτό αλουµίνιο.

·

ανταυγαστήρα από ανοδειωµενο γυαλιστερό αλουµίνιο 99,85. πάχους ανοδειωσης 6/8µ

κατασκευασµένο έτσι ώστε να αποφεύγεται η φωτορυπανση (light pollution)..
·

άνω κάλυµµα από χυτό αλουµίνιο, το οποίο συγκρατείται στο σώµα του φωτιστικού µε ελάσµατα

από ανοξείδωτο ατσάλι.
·

βαµµένο µε πολυεστερική πούδρα, µετά από επεξεργασία φωσφατωσης, που το καθιστά ιδιαίτερα

ανθεκτικό στη διάβρωση και σε παραθαλάσσιο περιβάλλον.
·

θερµοανθεκτικο γυάλινο κάλυµµα πάχους 5mm, µεγάλης µηχανικής και θερµικής αντοχής (uni7142

tests - british standard 3193).
·

λυχνιολαβη πορσελάνης µε επαργυρωµένες επαφές, µε δυνατότητα επιλογής πολλαπλών θέσεων

τόσο ως προς τον διαµήκη όσο και ως προς τον εγκάρσιο άξονα (multi positioning lampholder).
·

ειδική διάταξη ασφάλειας να συγκρατεί το άνω κάλυµµα ανοιχτό κατά τη διάρκεια της συντήρησης

για την αποφυγή ατυχηµάτων.
·

µε το άνοιγµα του άνω καλύµµατος, µαχαίρωτος διακόπτης να διακόπτει την παροχή ηλεκτρικού

ρεύµατος για λόγους ασφαλείας.
·

παρέµβυσµα από συνθετικό υλικό φιλικό προς το περιβάλλον.

·

στερέωση φωτιστικού επί ιστού ή επί βραχίονα.
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τα όργανα εναυσης να είναι τοποθετηµένα πάνω σε αποσπώµενο δίσκο που φέρει “fast

·

connectors”, για εύκολη συντήρηση.
τα όργανα εναυσης να είναι προκαλωδιωµενα, µε εύκαµπτο καλώδιο Ζ1mm2, µε θωράκιση από

·

fibreglass.
για την τροφοδοσία του, το φωτιστικού θα φέρει διπολική “κλεµα” για καλώδιο µε max διατοµή

·

Ζ2,5mm2.
·

ενσωµατωµένο γωνιόµετρο.

·

βαλβίδα αποσυµπίεσης, (anti-condesation filter)

·

δυνατότητα τοποθέτησης φωτοκύτταρου.

·

κλάση µόνωσης ΙΙ.

·

βαθµός στεγανότητας ip65

.

Προστασία από βανδαλισµούς: ΙΚ 07

·

κατασκευασµένο σύµφωνα µε τους κανονισµούς: en60598 & en60529.
Στην τιµή θα πρέπει να περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από οποιαδήποτε

απόσταση στον τόπο του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούµενων υλικών, καλωδίων
και µικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της εργασίας εγκατάστασης όλων των παραπάνω
υλικών, η δαπάνη τοποθέτησης και σύνδεσης των προς τις τροφοδοτικές γραµµές, η δαπάνη της γείωσης
του ηλεκτρικού δικτύου, των δοκιµών, των ελέγχων και ρυθµίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και
εργασίας για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοσή της σε πλήρη και
κανονική λειτουργία.

4.4 Πιστοποίηση
Τα φωτιστικά σώµατα θα πρέπει απαραιτήτως να καλύπτουν τις γενικές απαιτήσεις και δοκιµές του
Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 60 598, που έχει την ισχύ του Ελληνικού προτύπου και να φέρουν σήµανση
CE. Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ΕΝ 29000 (ΙSO
9001).
Κάθε υποψήφιος προµηθευτής χρειάζεται να προσκοµίσει υποχρεωτικά µε τα τεχνικά στοιχεία της
προσφοράς του όλα τα ακόλουθα πιστοποιητικά και διασφαλίσεις, µε ποινή αποκλεισµού σε αντίθετη
περίπτωση :
- Πιστοποιητικό συµµόρφωσης του φωτιστικού κατά ENEC ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει
πιστοποιητικό συµµόρφωσης κατά ENEC :
-

Πιστοποιητικό συµφωνίας µε ΕΝ 60598-1 (Γενικό Πρότυπο Φωτιστικών).

-

ΕΝ 60598-2-3 (Ειδικό Πρότυπο της Κατηγορίας).

-

ΕΝ 55015 /
συµβατότητας).

-

ΕΝ 61000-2-3/ΕΝ61000-3-3 (Εκποµπών Αρµονικών και ∆ιακυµάνσεων).

ΕΝ

61547

(Πρότυπο
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ραδιοταραχών

ατρωσίας

ηλεκτροµαγνητικής

- Τρόπο και σύστηµα προστασίας από υπερθέρµανση.
-

Πλήρη φωτοτεχνικά στοιχεία ( σε ηλεκτρονική µορφή δηλ. αρχείο .ldt ή .es κατάλληλο για την
άµεση χρησιµοποίηση σε ανοικτά προγράµµατα υπολογισµών πχ Dialux, Relux κλπ), που
να συνοδεύονται από την αντίστοιχη βεβαίωση (hard copy) του φωτοµετρικού εργαστηρίου
όπου έλαβε χώρα η µέτρηση των φωτιστικών.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαλύπτει µε προσοχή τα
υπάρχοντα δίκτυα Κ.Ω. και να τα προστατεύει. Τυχόν ζηµίες των δικτύων επιβαρύνουν τον ανάδοχο. Τα
σχέδια των αγωγών Κ.Ω. προµηθεύεται ο ανάδοχος από τις αντίστοιχες υπηρεσίες.

5. Αποξήλωση τσιµεντοιστών

Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δικά µηχανήµατα να αποξηλώσει – εξάγει µετά προσοχής και τηρώντας όλα
τα µέτρα ασφαλείας,

να µεταφέρει επίσης µετά προσοχής σε θέση που θα υποδείξει η υπηρεσία σε

οποιαδήποτε απόσταση από τον τόπο εγκατάστασης τσιµεντοϊστού ή σιδηροϊστού ηλεκτροφωτισµού οδών.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για:
α. την καθαίρεση αόπλων και οπλισµένων σκυροδεµάτων.
β. την καθαίρεση-αποξήλωση πλακών πεζοδροµίων, καθώς και την τοποθέτηση νέων µετά της
κατασκευής υπόβασης από αµµοχάλικο και βάσης έδρασης από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15
γ. η µετά προσοχής αποξήλωση και µεταφορά των ιστών αποβλέπει στην επαναχρησιµοποίησή
τους σε άλλες θέσεις σύµφωνα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας.
Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από οποιαδήποτε
απόσταση στον τόπο του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούµενων δοµικών
υλικών, η δαπάνη της εργασίας εκσκαφής και επανεπίχωσης της βάσης και του σχετικού φρεατίου
του ιστού, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για την επανατοποθέτηση του νέου
ιστού
Τιµή για ένα τεµάχιο αποξήλωσης ιστού ηλεκτροφωτισµού οδών

6. Προµήθεια, εγκατάσταση & θέση σε λειτουργία ηλεκτρονικού συστήµατος τηλεδιαχείρισης
φωτιστικών

6.1 ΜΟΝΑ∆Α GSM MODEM ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΡΑΙΑ ΤΟΥ
Μονάδα modem για µονάδα εντολής και ελέγχου πίνακα που να υποστηρίζει την ταχύτητα µετάδοσης των
9600bit/sec, σε θέση να µεταδίδει και να λαµβάνει σε τηλεφωνικό δίκτυο GSM, τις ανταλλασσόµενες
πληροφορίες µεταξύ της µονάδας ελέγχου/εντολής πίνακα και του αποµακρυσµένου εξυπηρετητή
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διαχείρισης. Το GSM modem που θα εγκατασταθεί σε κάθε καµπίνα θα πρέπει να έχει τα εξής τεχνικά
χαρακτηριστικά:
•

GSM dual band 900/1800 MHz λειτουργία

•

DCA ταχύτητα δεδοµένων, ασύγχρονα και σύγχρονα µέχρι 9600 bits/s

•

Θερµοκρασία λειτουργίας: -25 ως 70οC

•

Πιστοποίηση CE

6.2 Φωτοκύτταρο
Μονάδα φωτοκύτταρου µε στόχο την έναυση/σβέση της εγκατάστασης βάσει της φωτεινότητας. Το
φωτοκύτταρο θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να τοποθετηθεί εκτός του πίνακα για να επιτελεί σωστά την
λειτουργία του.
Η χρήση της εν λόγω µονάδας γίνεται για προληπτικούς λόγους εφεδρείας καθώς η λειτουργία του δικτύου
ηλεκτροφωτισµού θα πραγµατοποιείται από το σύστηµα τηλεδιαχείρισης.

6.3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
Στον πίνακα αυτό θα πρέπει να είναι δυνατή η ενσωµάτωση όλων των µονάδων πίνακα. Ο πίνακας θα
πρέπει να τοποθετηθεί πλησίον ή σε περίπτωση που υπάρχει χώρος εντός του πίνακα ισχύος της
εγκατάστασης (ΚΑΙ ΣΤΗΝ Λεωφ. Ηρώων και στις

οδούς Γ. Κονδύλη-Ν. Πλαστήρα). Σε περίπτωση που

δεν υπάρχει δυνατότητα ενσωµάτωσης εντός του µεταλλικού ερµαρίου εντός του οποίου βρίσκεται ο
ηλεκτρικός πίνακας, θα πρέπει να γίνει τοποθέτηση µεταλλικού ερµαρίου πλησίον αυτού του ηλεκτρικού
πίνακα. Για λόγους ασφάλειας και προστασίας της εγκατάστασης κρίνεται απαραίτητο ο πίνακας αυτός να
έχει βαθµό µόνωσης τουλάχιστον IP65.
Τέλος θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το µέγεθος του κάθε πίνακα ορίζεται κάθε φορά βάση του πίνακα ισχύος
της εγκατάστασης, τον οποίο και καλείται να διαχειριστεί.
-

Θα φέρει τρείς αυτοµετασχηµατιστές και τρεις ενισχυτές τάσεις (BOOSTER) έναν για κάθε
φάση (R,S,T) οι οποίοι θα εξασφαλίζουν την τροφοδοσία της γραµµής µε σταθερή τάση

-

Να γίνεται κοινός έλεγχος όλων των φωτιστικών

-

Να έχει σταθεροποίηση τάσης µε ακρίβεια +-1% ώστε να πετυχαίνεται η επιµήκυνση του
χρόνου ζωής του λαµπτήρα

-

να µπορεί να γίνεται ανεξάρτητος έλεγχος της κάθε φάσης ξεχωριστά

-

να γίνεται καταγραφή των ηλεκτρικών µεγεθών (U,I,P, Cosφ, Hz) για κάθε φάση της γραµµής
τροφοδοσίας

-

µέσω του GSM modem θα γίνεται η ασύρµατη αποστολή και ο έλεγχος των καταγεγραµµένων
µεγεθών κάθε φάσης ξεχωριστά στον Η/Υ , µε αποτέλεσµα να πετυχαίνεται έτσι η
αποµακρυσµένη διαχείριση (on – off, dimmig) ασύρµατα όλων των φωτιστικών ανά φάση
ταυτόχρονα
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-

να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ενός από τους προεπιλεγµένους κύκλους εργασία (όπως η
διάρκεια έναυσης / σβέσης , το ποσοστό του dimnmig) ή να µπορεί να δηµιουργηθεί και ένας
ανεξάρτητος κύκλος εργασίας , ανάλογα µε τια απαιτήσεις

-

µέσω των διαφόρων ειδοποιήσεων θα ειδοποιείται ο αποµακρυσµένος έλεγχος στον Η/Υ, που
θα ορίζονται από τον χρήστη

-

να είναι κατάλληλο τόσο για νέες όσο και για υφιστάµενες εγκαταστάσεις φωτιστικών

-

να είναι κατάλληλο για φωτιστικά µε ηλεκτρονικό µπάλλαστ

-

να υπάρχει η δυνατότητα της µείωσης της φωτεινής έντασης των φωτιστικών έως και 10 ‘δέκα’
βήµατα

-

να φέρει µίνι usb θύρα για την σύνδεση φορητό Η/Υ , για ανάγνωση της τάσης εξόδου και
ρύθµιση των παραµέτρων

-

να φέρει δύο ελεύθερες επαφές ρελαί και δύο ψηφιακές ελεύθερες εισόδους

-

να λειτουργεί σε θερµοκρασία από -20oC έως +55oC και σε υγρασία από 0% έως 97%

-

η κλάση µόνωσής του να είναι Ι

-

ο βαθµός απόδοσης >98%

-

µείωση της τάσης έως και 180V και κατάλληλο για φορτίο έως και 11,7kVA (3X3,9 kVA)

-

κατασκευασµένο σύµφωνα µε τους κανονισµούς ΕΝ61000-6-2, ΕΝ50081-1, ΕΝ60439

-

∆υνατότητα αναβάθµισης σε εξελιγµένη έκδοση

-

Απαραίτητα το εξειδικευµένο λογισµικό που συνεργάζεται

6.4 ΜΟΝΑ∆Α ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ
Η µονάδα τροφοδοσίας της µονάδα CPU, θα πρέπει να είναι ενσωµατωµένη στη µονάδα εντολής και
ελέγχου πίνακα ή εξωτερική.
Η διάταξη Τροφοδοσίας θα πρέπει να ανταποκρίνεται στα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά :
•

Τάση τροφοδοσίας 230 Vac 50-60 Hz.

•

Θερµοκρασία λειτουργίας : -20οC +60οC – υγρασία max. 85%.

•

Σήµα CE.

Συντάχθηκε

Θεωρήθηκε
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆/ΝΣΗΣ
ΖΩΗ ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΣΣΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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Ενδεικτικός Προϋπολογισµός

∆ήµος Κοµοτηνής : Συνοπτικός προϋπολογισµός άξονα 2 προγρ. "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"
Οδοφωτισµός Ηρώων & Κονδύλη - Πλαστήρα

α/
α

Περιγραφή

ΜΜ

Προµήθεια,

τοποθέτηση

Ποσ

Τιµή ΜΜ

Σύνολο

97

1.300,00 €

126.100,00 €

1

26.000,00
€

26.000,00 €

τεµ

97

150,92 €

14.639,24 €

τεµ

2

3.000,00 €

6.000,00 €

µ.µ.

1200

4,39 €

5.268,00 €

ότ.

σύνδεση

&

τηλεσκοπικού ιστού δύο διατοµών (h=9m),
1

µε βάση έδρασης & αγκύρια, βραχίονα
φωτιστικού µε τα εξαρτήµατα προσάρτησης

τεµ

στον ιστό, καθώς και φωτιστικό λάµπας
νατρίου 150 W
Προµήθεια,
λειτουργία

εγκατάσταση

θέση

&

ηλεκτρονικού

σε

συστήµατος

τηλεδιαχείρισης φωτιστικών, αφορά έλεγχο
2

97 φωτιστικών στις οδούς Λεωφ. Ηρώων & τεµ
Κονδύλη – Πλαστήρα (2 πίνακες ελεγκτής
τριφασικής

ισχύος

και

το

αντίστοιχο

λογισµικό)
3
4

5

Αποξήλωση τσιµεντοιστών
Προµήθεια

και

εγκατάσταση

Πίλλαρ

ηλεκτροδότησης τεσσάρων αναχωρήσεων
Προµήθεια

καλωδίων

σύνδεσης

3χ1,5mm

ΝΥΜ

Άθροισµα

178.007,24 €

ΦΠΑ 23%

40.941,67 €

Γενικό Σύνολο

218.948,91 €
Συντάχθηκε

Θεωρήθηκε
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆/ΝΣΗΣ
ΖΩΗ ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ

ΠΑΣΣΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΕΡΓΟ:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αντικατάσταση φωτιστικών και
εγκατάσταση συστήµατος διαχείρισης
οδοφωτισµού στη Λεωφ. Ηρώων και στις
οδούς Γ. Κονδύλη-Ν. Πλαστήρα για
εξοικονόµηση ενέργειας στο ∆ήµο
Κοµοτηνής.

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:

ΕΤΠΑ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1O

«Αντικατάσταση φωτιστικών και εγκατάσταση συστήµατος διαχείρισης οδοφωτισµού στη Λεωφ.
Ηρώων και στις οδούς Γ. Κονδύλη-Ν. Πλαστήρα για εξοικονόµηση ενέργειας στο ∆ήµο
Κοµοτηνής», ήτοι προµήθεια φωτιστικού σώµατος(ιστό, βραχίονα και φωτιστικό), αποξήλωση παλαιού
φωτιστικού (ιστό, βραχίονα και φωτιστικό), τοποθέτηση πίνακα και παράδοσή του σε χώρο που θα
υποδείξει η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, τοποθέτηση του νέου φωτιστικού, σύνδεση και
προγραµµατισµός του νέου φωτιστικού και παράδοσή του σε άριστη κατάσταση και πλήρη λειτουργία, µε
χρήση µηχανηµάτων, οχηµάτων και προσωπικό του αναδόχου.
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∆ήµος Κοµοτηνής : Συνοπτικός προϋπολογισµός άξονα 2 προγρ. "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"
Οδοφωτισµός Ηρώων & Κονδύλη - Πλαστήρα

α/α

Περιγραφή
Προµήθεια, τοποθέτηση & σύνδεση

ΜΜ

Ποσότ.

Τιµή ΜΜ

Σύνολο

τηλεσκοπικού ιστού δύο διατοµών
(h=9m), µε βάση έδρασης & αγκύρια,
βραχίονα

φωτιστικού

µε

τα

τεµ

97

1.300,00 €

126.100,00 €

τεµ

1

26.000,00 €

26.000,00 €

τεµ

97

150,92 €

14.639,24 €

τεµ

2

3.000,00 €

6.000,00 €

µ.µ.

1200

4,39 €

5.268,00 €

εξαρτήµατα προσάρτησης στον ιστό,
καθώς και φωτιστικό λάµπας νατρίου
1

150 W
Προµήθεια, εγκατάσταση & θέση σε
λειτουργία ηλεκτρονικού συστήµατος
τηλεδιαχείρισης φωτιστικών, αφορά
έλεγχο 97 φωτιστικών στις οδούς
Λεωφ.

Ηρώων

Πλαστήρα

(2

&

Κονδύλη

πίνακες

–

ελεγκτής

τριφασικής ισχύος και το αντίστοιχο
2

λογισµικό)
Αποξήλωση τσιµεντοιστών

3
Προµήθεια και εγκατάσταση Πίλλαρ
ηλεκτροδότησης
4

αναχωρήσεων
Προµήθεια

5

τεσσάρων

καλωδίων

σύνδεσης

ΝΥΜ 3χ1,5mm
Άθροισµα

178.007,24 €

ΦΠΑ 23%

40.941,67 €

Γενικό Σύνολο

ΚΟΜΟΤΗΝΗ,
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΠΑΣΣΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

218.948,91 €

ΚΟΜΟΤΗΝΗ,
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ.

ΖΩΗ ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός
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ΕΡΓΟ:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αντικατάσταση φωτιστικών και
εγκατάσταση συστήµατος διαχείρισης
οδοφωτισµού στη Λεωφ. Ηρώων και στις
οδούς Γ. Κονδύλη-Ν. Πλαστήρα για
εξοικονόµηση ενέργειας στο ∆ήµο
Κοµοτηνής.

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:

ΕΤΠΑ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1O

«Αντικατάσταση φωτιστικών και εγκατάσταση συστήµατος διαχείρισης οδοφωτισµού στη Λεωφ.
Ηρώων και στις οδούς Γ. Κονδύλη-Ν. Πλαστήρα για εξοικονόµηση ενέργειας στο ∆ήµο
Κοµοτηνής», ήτοι προµήθεια φωτιστικού σώµατος(ιστό, βραχίονα και φωτιστικό), αποξήλωση παλαιού
φωτιστικού (ιστό, βραχίονα και φωτιστικό), τοποθέτηση πίνακα και παράδοσή του σε χώρο που θα
υποδείξει η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, τοποθέτηση του νέου φωτιστικού, σύνδεση και
προγραµµατισµός του νέου φωτιστικού και παράδοσή του σε άριστη κατάσταση και πλήρη λειτουργία, µε
χρήση µηχανηµάτων, οχηµάτων και προσωπικό του αναδόχου.
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Τιµή
ΜΜ

α/α

Περιγραφή

ΜΜ

Ποσότ.

1

Προµήθεια,
τοποθέτηση
&
σύνδεση τηλεσκοπικού ιστού δύο
διατοµών (h=9m), µε βάση
έδρασης & αγκύρια, βραχίονα
φωτιστικού µε τα εξαρτήµατα
προσάρτησης στον ιστό, καθώς και
φωτιστικό λάµπας νατρίου 150 W

τεµ

97

€

€

2
3

Προµήθεια, εγκατάσταση & θέση
σε
λειτουργία
ηλεκτρονικού
συστήµατος
τηλεδιαχείρισης
φωτιστικών, αφορά έλεγχο 97
φωτιστικών στις οδούς Λεωφ.
Ηρώων & Κονδύλη - Πλαστήρα
Αποξήλωση τσιµεντοιστών

τεµ
τεµ

1
97

€
€

€
€

4

Προµήθεια
και
εγκατάσταση
Πίλλαρ ηλεκτροδότησης τεσσάρων
αναχωρήσεων

τεµ

2

€

€

µ.µ.

1200

€

€
€
€
€

5

Προµήθεια καλωδίων
ΝΥΜ 3χ1,5mm
Άθροισµα
ΦΠΑ 23%
Γενικό Σύνολο

Σύνολο

σύνδεσης
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η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης
Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΡΓΟ:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αντικατάσταση φωτιστικών και
εγκατάσταση συστήµατος διαχείρισης
οδοφωτισµού στη Λεωφ. Ηρώων και στις
οδούς Γ. Κονδύλη-Ν. Πλαστήρα για
εξοικονόµηση ενέργειας στο ∆ήµο
Κοµοτηνής.

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:

ΕΤΠΑ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)
Κ.Α. 20.7341.02

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο : …………… €
Φ. Π. Α. 23 %: …………… €

Στην Κοµοτηνή σήµερα την ------------------ 2014 ηµέρα -----------, µεταξύ αφενός του ∆ήµου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ,
που εδρεύει στην οδό ΠΛ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1 Τ.Κ. 69100 ο οποίος εκπροσωπείται νόµιµα από τον ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΤΡΙ∆Η,
∆ήµαρχο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα Σύµβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου
της εταιρείας µε την επωνυµία
µε ΑΦΜ:
∆ΥΟ
, που εδρεύει στην
στην οδό
Τ.Κ.
, και εκπροσωπείται νόµιµα από τον
, µε Α∆Τ:
αι η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα Σύµβαση ως «ο Ανάδοχος», και έχοντας υπόψη:

1) Ο πρώτος από τους συµβαλλόµενους έχοντας υπόψη του τις διατάξεις του N. 3463/2006 του ∆ηµοτικού και
Κοινοτικού Κώδικα, αναθέτει την «Αντικατάσταση φωτιστικών και εγκατάσταση συστήµατος διαχείρισης
οδοφωτισµού στη Λεωφ. Ηρώων και στις οδούς Γ. Κονδύλη-Ν. Πλαστήρα για εξοικονόµηση ενέργειας στο
∆ήµο Κοµοτηνής», σύµφωνα µε τις µε αριθµό …../…..-…..-201_ και …../…..-…..-201_, Αποφάσεις της Οικονοµικής
Επιτροπής και τις µε αριθµό …../…..-…..-201_ και …../…..-…..-201_ (Α. ∆. Α. : ……………) Αποφάσεις του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, στον δεύτερο από τους συµβαλλόµενους (ανάδοχο) ο οποίος αποδέχεται και αναλαµβάνει την ανωτέρω
προµήθεια, σύµφωνα µε τη µε αρ. διακήρυξης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κοµοτηνής .
Η δαπάνη της προµήθειας συµφωνείται στο ποσόν των
…………… € µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ. Π. Α. 23 % ............... €
2) Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε 4 (τέσσερις) ηµερολογιακούς µήνες από την υπογραφή του παρόντος
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συµφωνητικού. Τα προς προµήθεια φωτιστικά σώµατα θα παραδίδονται και θα τοποθετούνται στις περιοχές που
ορίζονται από την µελέτη και καθ΄ υπόδειξη της Υπηρεσίας του ∆ήµου από εργαζόµενους του προµηθευτή που θα
αναλάβει την παρούσα προµήθεια.
3) Ρητά συµφωνείται ότι αναπόσπαστο µέρος της σύµβασης αυτής αποτελούν τα παρακάτω, προσαρτώµενα στην
παρούσα, συµβατικά στοιχεία :
Η µε αριθµό ……../…..-…..-201_ διακήρυξη του διαγωνισµού.
Ενδεικτικός Προϋπολογισµός.
Συγγραφή Υποχρεώσεων.
Τεχνικές Προδιαγραφές.
Τεχνική Έκθεση.
των οποίων ο ανάδοχος δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση, αποδεχόµενος, υποσχόµενος και υποχρεούµενος να τηρήσει
απαρέγκλιτα και να συµµορφωθεί απόλυτα προς το περιεχόµενο και τους όρους τους.
Η οικονοµική και τεχνική προσφορά του δευτέρου των συµβαλλοµένων.
4) Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι άριστης ποιότητος.
5) Οι κρατήσεις και φόροι επί της συνολικής συµβατικής αξίας βαρύνουν τον ανάδοχο, ήτοι:
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον ∆ήµο.
Παρακρατείται φόρος εισοδήµατος 4 %, η δε σχετική βεβαίωση παρακράτησης του φόρου εκδίδεται σύµφωνα µε το
άρθρο 17 παρ. 6 (περί χορήγησης βεβαίωσης παρακράτησης) του Ν.3842/10.
6) Η παραλαβή του προς προµήθεια είδους θα γίνει από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία έχει οριστεί από το
∆ηµοτικό Συµβούλιο και θα πραγµατοποιηθεί µε µακροσκοπικό έλεγχο εντός 15 ηµερών από την παράδοση των υλικών.
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής
µπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη µερική αυτής ή την αντικατάσταση των όποιων ανωµαλιών. Εάν ο
ανάδοχος δεν συµµορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόµενης προθεσµίας, ο ∆ήµος
δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και κατά τον πλέον
πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συµφέροντα αυτού τρόπο.
Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιµοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. Η παραλαβή του προς προµήθεια
είδους ενεργείται βάσει των κείµενων διατάξεων ως την πάροδο του συµβατικού χρόνου εγγύησης.
7) Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνει µε την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της προµήθειας και µε τη σύνταξη των
σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής και την προσκόµιση των τιµολογίων.
8) Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την εκτέλεση της προµήθειας :
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της παρούσας προµήθειας διέπονται από τις εξής διατάξεις :
1.1 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/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κώδικας ∆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 Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
•
Το N. 3731/ΦΕΚ 263 Α’/23-12-2008 «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13η παράγραφο του 20ου άρθρου.
•
Το Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α’/4-9-2009 «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης».
•
Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης –
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».
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•

•
•

•
•
1.2
1.3
•

•

•
•

•
•

•
•

•
•
•

Το Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο - βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015».
Το 38ο άρθρο της Υπουργικής Απόφασης συστήµατος διαχείρισης µε αριθµό 14053/ΕΥΣ 1749/2008 (ΦΕΚ 540
Β’/27-3-2008).
Την Υπουργική Απόφαση µε αριθµό Π1/2622/23-12-2013 (ΦΕΚ 3435 Β’/31-12-2013) «Εξαίρεση από την ένταξη
στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε. Π. Π.) µέχρι 31.12.2014, προµηθειών που εντάσσονται σε
συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα».
Τη µε αριθµό 4/2012
Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Τη µε αριθµό
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.
Σχετικά µε τα «αρµόδια όργανα» κ.λ.π. ισχύουν οι διατάξεις του 2ου άρθρου του Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.
Το Ν. 4152/ΦΕΚ 107 Α’/9-5-2013 «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και
4127/2013» και ιδίως τη Ζ’ παράγραφό του.
Το Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α’/15-9-2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007
(πτωχευτικός κώδικας – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400 Β’/20-12-2012) «Ρύθµιση των ειδικότερων
θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων».
Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α’/3-12-2007) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για
την προγραµµατική περίοδο 2007 – 2013».
Την Υπουργική Απόφαση µε αριθµό Π1/2345/2013 (ΦΕΚ 688 Β’/26-3-2013) «Εξαίρεση από την ένταξη στο
Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε. Π. Π.) µέχρι 31.12.2013, προµηθειών που εντάσσονται σε
Συγχρηµατοδοτούµενα Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΕΣΠΑ)».
Το 4ο άρθρο του Ν. 4203/2013 (ΦΕΚ 235 Α’/1-11-2013) «Ρυθµίσεις θεµάτων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και
άλλες διατάξεις».
Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α’/30-9-2010) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L
395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε
την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)».
Το Π. ∆. 136/2011 (ΦΕΚ 267 Α’/31-12-2011) «Καθορισµός κατώτατου ύψους των δαπανών που ελέγχονται από
το Ελεγκτικό Συνέδριο».
Το Π. ∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α’/16-3-2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και
υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005».
Το Π. ∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α’/10-7-2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ. Π. ∆.)» για όσα θέµατα δεν
ρυθµίζονται µε τον Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α. ή το Π. ∆. 60/2007.
Το Ν. 2690/9-3-1999 (ΦΕΚ 45 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις».
To N. 4155/2013

Σχετικά µε τα «αρµόδια όργανα» κ.λ.π. ισχύουν οι διατάξεις του 2ου άρθρου του Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.
9) Κατά την πληρωµή, ο ανάδοχος υποχρεούται να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερος και ως προς το ∆ήµο
Κοµοτηνής και ως προς το ∆ηµόσιο.
10) Τέλος, διευκρινίζεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούµενος να εκτελέσει την προµήθεια σύµφωνα µε τους όρους της
σύµβασης αυτής και τις κείµενες διατάξεις, δεν θα βρίσκεται (ούτε είναι δυνατό να θεωρηθεί, σε κάθε περίπτωση, ότι
βρίσκεται) σε σχέση εξάρτησης από τον ∆ήµο Κοµοτηνής , ο οποίος θα εποπτεύει και θα επιβλέπει, κατά τις κείµενες
διατάξεις, την εκτέλεση της προµήθειας.
Σηµειώνεται ότι κατατέθηκε από τον ανάδοχο η µε αριθµό ………………………… εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως της
Τράπεζας ……………………. για ποσό ……………….. €.
Αυτά αφού συµφώνησαν οι συµβαλλόµενοι συντάχθηκε και υπογράφτηκε το συµφωνητικό τούτο.
Τα είδη προς προµήθεια είναι θα προµηθευτούµε είναι :
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Τιµή
ΜΜ

α/α

Περιγραφή

ΜΜ

Ποσότ.

1

Προµήθεια,
τοποθέτηση
&
σύνδεση τηλεσκοπικού ιστού δύο
διατοµών (h=9m), µε βάση
έδρασης & αγκύρια, βραχίονα
φωτιστικού µε τα εξαρτήµατα
προσάρτησης στον ιστό, καθώς και
φωτιστικό λάµπας νατρίου 150 W

τεµ

97

€

€

2
3

Προµήθεια, εγκατάσταση & θέση
σε
λειτουργία
ηλεκτρονικού
συστήµατος
τηλεδιαχείρισης
φωτιστικών, αφορά έλεγχο 97
φωτιστικών στις οδούς Λεωφ.
Ηρώων & Κονδύλη - Πλαστήρα
Αποξήλωση τσιµεντοιστών

τεµ
τεµ

1
97

€
€

€
€

4

Προµήθεια
και
εγκατάσταση
Πίλλαρ ηλεκτροδότησης τεσσάρων
αναχωρήσεων

τεµ

2

€

€

µ.µ.

1200

€

€
€
€
€

5

Προµήθεια καλωδίων
ΝΥΜ 3χ1,5mm
Άθροισµα
ΦΠΑ 23%
Γενικό Σύνολο

Σύνολο

σύνδεσης

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον ∆ΗΜΟ Κοµοτηνής
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Για τον Ανάδοχο

Γεώργιος Πετρίδης
………………………………………
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