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Ελληνική Δημοκρατία 
Νομός Σερρών 
Δήμος Ηράκλειας 
Αρ. Μελέτης :14 /2016 
(όπως τροποποιήθηκε) 

 
Έργο:   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ      
             ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ  ΓΙΑ ΤΙΣ  
             ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» 
Χρηματοδότηση:  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Προϋπολογισμός: 53.000,00 € ΕΤΟΥΣ 2016 
Αρ. πρωτ. 9020/27-06-2016 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

 «Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Ηράκλειας»  

με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα .  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ  

Έχοντας υπόψη:  

Τις διατάξεις:  

  

1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών   θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. τ.Α 

19/1995).   

2. της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993)   

3. του N.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006) και ιδιαίτερα των άρθρων 158  

και  209.   

4. του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ  Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου 278.   

5. του Ν.3548/2007 περί «Καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό Τύπο και 

άλλες διατάξεις.    

6. του Ν.3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων – Εναρμόνιση της 

Ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21 Ιουνίου 1989 και την Οδηγία 

92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992, όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 

2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11η Δεκεμβρίου 2007» (ΦΕΚ 173Α)   

7. Tην αριθμ. 667/2016  απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ.      

8. Την υπ’ αριθ. 58/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές 

προδιαγραφές της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, ο τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης.     

9. Την με αριθμ.1481/2014 Απόφαση Δημάρχου , περί ορισμού αρμοδιοτήτων των αντιδημάρχων και έτσι 

όπως τροποποιήθηκε  με την υπ’αριθμ.2104/2014 Α.Δ..  

10. Την υπ’ αριθ. 64/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφάσισε  ομόφωνα τα 
παρακάτω : 1. Την ματαίωση του διαγωνισμού «Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού για τις 

ανάγκες του Δήμου Ηράκλειας , που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 14-06-2016. 2. Εγκρίνει την 

τροποποίηση της υπ΄ αρ. 14/2016 μελέτη για την « Προμήθεια Λαμπτήρων και Ηλεκτρολογικού Υλικού για 

τις ανάγκες του Δήμου Ηράκλειας »  προϋπολογισμού με ΦΠΑ 53.000,00€. 3. Η προμήθεια θα εκτελεστεί 

με πρόχειρο διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 4. 
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Καθορίζει εκ νέου τους ορούς διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού για την « Προμήθεια Λαμπτήρων 

και Ηλεκτρολογικού Υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Ηράκλειας», όπως περιγράφονται στην τεχνική 
περιγραφή ,ενδεικτικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ 53.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.   

 

11.  Το Ν.2939/01 « Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση 
Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Σ.Α.Π.) και 

άλλες διατάξεις   », Ν. 3854/10.  

 

Προκηρύσσει   

 Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 
53.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (42.741,94 € πλέον ΦΠΑ 10.258,06€ ) για  χρονικό 

διάστημα  από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31-12-2016  με δικαίωμα χρονικής παράτασης της 

σύμβασης για άλλους τρεις  (3)  μήνες εφόσον δεν καλυφθεί το ποσό της σύμβασης σύμφωνα με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Διακήρυξης .   

Η προμήθεια των  λαμπτήρων και του ηλεκτρολογικού υλικού θα γίνει  με Κριτήριο κατακύρωσης  τη 
χαμηλότερη τιμή   ανά ομάδα  (δυνατότητας ανάδειξής δύο αναδόχων) 

Ομάδα Α. Λυχνίες –Λαμπτήρες – Ηλεκτρολογικό υλικό-κτλ. 

Ομάδα Β. Προμήθεια λαμπτήρων σε απόθεμα .(Η συγκεκριμένη ομάδα αφορά τις  λυχνίες  ατμών 

υδραργύρου  125w E27  και 250w E40 , για τις  οποίες  σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 245/2009 
εφαρμογή 2ου σταδίου  , έχει ξεκινήσει η σταδιακή απόσυρση τους από τον Απρίλιο του 2015 , με 

καταληκτική ημερομηνία τον Απρίλιο του 2017.) 

Τα υπό προμήθεια είδη  θα έχουν ως κριτήριο κατακύρωσης  τη χαμηλότερη τιμή (ανά ομάδα ) , στο 

σύνολο των προς προμήθεια ειδών  ανά ομάδα ,  όπως αναγράφονται αναλυτικά στην υπ΄ αριθ.   14/2016  
μελέτη της προμήθειας, όπως αυτή τροποποιήθηκε, με τους σχετικούς  όρους και προδιαγραφές που 

αναφέρονται σε αυτή.   
Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται τα υπό προμήθεια είδη , λαμπτήρες και ηλεκτρολογικό υλικό. 

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν    14  /2016   Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου , όπως αυτή 

τροποποιήθηκε.   
 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ  ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

α/α Περιγραφή 
Κωδικός Μονάδα 

Ποσότητα 

 Τιμή 
Μονάδας 

(€)  

Συνολική 
Τιμή (€) 

CPV Μέτρησης 

Ομάδα Α. Λυχνίες – Λαμπτήρες- Ηλεκτρολογικό υλικό-κτλ. 
Α. Λυχνίες - Λαμπτήρες 

Α1 Λυχνίες ατμών νατρίου ισχύος 250 W-Ε40 31532100-5 τεμ. 200     10,00    2.000,00 € 

Α2 Λυχνίες ατμών νατρίου ισχύος 150 W-Ε40 31532100-5 τεμ. 50       8,50    425,00 € 
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Α3 
Λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας 20-25 W 
E27 για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. 

31531000-7 τεμ. 3542       4,70    16.995,00 € 

Α4 Λαμπτήρες φθορισμού 120εκ.-36W 31532910-6 τεμ. 60       2,20    132,00 € 

Α5 Λαμπτήρες φθορισμού 60εκ.-18W  31532910-6 τεμ. 60       1,85    111,00 € 

Α6 Λαμπτήρας 400W HQI-E40 31531000-7 τεμ. 100     28,00    2.800,00 € 

Α7 Λαμπτήρες εσωτ. Χώρου DULUX D 26W 31531000-7 τεμ. 100       4,95    495,00 € 

Α8 
Προβολείς Γηπέδων  400w HQI IP65 ΓΚΡΙ 
Στεγανός Συμμετρικής Δέσμης 31518600-6 τεμ. 20     70,00    1.400,00 € 

       Β. Ασφάλειες 

Β1 Ασφάλειες γυάλινες 2Α  31211300-1 τεμ. 200       0,60    120,00 € 

Β2 Ασφάλειες γυάλινες 4Α  31211300-1 τεμ. 100       0,80    80,00 € 

Β3 Ασφάλειες Φυσίγγια νεοζέτ 35 Α 31211300-1 τεμ. 50       0,80    40,00 € 

Β4 Ασφάλειες Φυσίγγια 35Α 31211300-1 τεμ. 20       0,70    14,00 € 

Β5 
Ασφάλειες τύπου ΔΕΗ 35Α FUSE TYPE 35A 
E16 GL  31211300-1 τεμ. 100       0,50    50,00 € 

       Γ. Μετασχηματιστές 

Γ1 
Μετασχηματιστής 250 w για φωτιστικά ατμών 
νατρίου sodium 

31170000-8 τεμ. 50     15,00    750,00 € 

Γ2 Μετασχηματιστής 400W για προβολείς HQI 31170000-8 τεμ. 30     17,00    510,00 € 

Γ3 
Μετασχηματιστής 150 W (Ιωδίνης (metal 
halide) 

31170000-8 τεμ. 30     20,00    600,00 € 

Γ4 Μετασχηματιστής 125 W υδραργύρου 31170000-8 τεμ. 50     10,00    500,00 € 

Γ5 Μετασχηματιστής 250 W υδραργύρου 31170000-8 τεμ. 70     13,00    910,00 € 

Δ. Καλώδια 

Δ1 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 τ.χ  31320000-5 μέτρα 300       0,70    210,00 € 

Δ2 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 τ.χ  31320000-5 μέτρα 300       0,90    270,00 € 

Δ3 Καλώδιο NYY 3Χ1,5  31320000-5 μέτρα 200       1,30    260,00 € 

Δ4 Καλώδιο NYY 3Χ2,5  31320000-5 μέτρα 100       1,70    170,00 € 

Δ5 Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ4,0 τ.χ 31320000-5 μέτρα 100       1,30    130,00 € 

Δ6 Καλώδιο ΝΥΑ 1,5 31320000-5 μέτρα 500       0,30    150,00 € 

       Ε. Φωτιστικά           

Ε1 Φωτιστικό κορυφής φανοστάτη Φ25 34993000-4 τεμ. 20     19,50    390,00 € 

Ε2 Φωτιστικό κορυφής φανοστάτη Φ30 34993000-4 τεμ. 40     23,50    940,00 € 

Ε3 Φωτιστικό κορυφής φανοστάτη Φ40  φιμέ 34993000-4 τεμ. 10     34,50    345,00 € 

Ε4 
Φωτιστικό Φ.Ο.Π.  250w  Νατρίου 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 
E40 NAV 250W ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΗ  IP65 31527200-8 

τεμ. 10     85,00    850,00 € 

Ε5 
Φωτιστικό Φ.Ο.Π.  125w  Νατρίου Δρόμου 
υδραργύρου Ε27 IP65 125W με πυκνωτή 31527200-8 τεμ. 10     50,00    500,00 € 

Ε6 
ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΥ 1 
ΜΕΤΡΟΥ   1/4'' από γαλβανισμένο χάλυβα 31532800-2 τεμ. 20     12,00    240,00 € 

ΣΤ. Εκκινητές - σταρτερ           
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ΣΤ1 Εκκινητής : Σταρτερ 4 έως 22 W 31532500-9 τεμ. 60       0,80    48,00 € 

ΣΤ2 Εκκινητής : Σταρτερ 4 έως 65 W ή 4 έως 80W 31532500-9 τεμ. 30       0,80    24,00 € 

ΣΤ3 
Εκκινητής 400 W 

31532500-9 τεμ. 60     10,00    600,00 € 
λαμπτήρων Νατρίου/HQI sodium 

Ζ. Διακόπτες – Πρίζες – Φις - Ντουϊ           

Ζ1 Πρίζα χωνευτή (utp) διπλή 31224100-3 τεμ. 10       4,00    40,00 € 

Ζ2 Πρίζα εξωτερική (utp) διπλή 31224100-3 τεμ. 10       5,00    50,00 € 

Ζ3 Διακόπτης Α/R ακραίος χωνευτός μονός 31214100-0 τεμ. 5       4,50    22,50 € 

Ζ4 Διακόπτης Α/R ακραίος χωνευτός διπλός 31214100-0 τεμ. 5       6,00    30,00 € 

Ζ5 Διακόπτης χωνευτός απλός μονός 31214100-0 τεμ. 5       5,00    25,00 € 

Ζ6 Φις σούκο θηλυκό 31224100-3 τεμ. 20       2,00    40,00 € 

Ζ7 Φις σούκο αρσενικό 31224100-3 τεμ. 20       1,50    30,00 € 

Ζ8 Ντουϊ διασπόμενο Ε27 31532000-4 τεμ. 100       3,00    300,00 € 

Ζ9 Ντουϊ διασπόμενο Ε40 31532000-4 τεμ. 100       4,00    400,00 € 

Ζ10 Ντουϊ πορσελάνης  Ε27 31532000-4 τεμ. 100       0,80    80,00 € 

Ζ11 Ντουϊ πλαστικό  Ε27 31532000-4 τεμ. 100       1,00    100,00 € 

Η.  Ρελέ κ.λ.π.            

Η1 Ρελέ Ισχύος – φορτίου 4 Χ 25 Α 31681410-0 τεμ. 10     25,00    250,00 € 

Η2 Ρελέ Ισχύος – φορτίου 4 Χ 40 Α 31681410-0 τεμ. 10     30,00    300,00 € 

Η3 Ρελέ Ισχύος – φορτίου 1 Χ 25 Α 31681410-0 τεμ. 10     15,00    150,00 € 

Η4 Χρονοδιακόπτης ράγας με εφεδρεία 38750000-7 τεμ. 20     23,00    460,00 € 

Η5 Φωτοκύτταρο στεγανό κουμπωτό 38750000-7 τεμ. 20     24,00    480,00 € 

Θ. Διάφορα ηλεκτρολογικά υλικά           

Θ1 Ρόκα για καλώδιο 8/25 3Χ1,5τ.χ (100τεμ) 31681410-0 τεμ. 5       2,00    10,00 € 

Θ2 Ρόκα για καλώδιο 10/25 3Χ2,5τ.χ (100τεμ) 31681410-0 τεμ. 5       2,50    12,50 € 

Θ3 Ρόκα για καλώδιο 12/25 3Χ4,0τ.χ (100τεμ) 31681410-0 τεμ. 5       2,80    14,00 € 

Θ4 Ρόκα για καλώδιο 7/25 2Χ1,0τ.χ (100τεμ) 31681410-0 τεμ. 5       1,70    8,50 € 

Θ5 Δεματικά καλωδίων 290χιλ 31681410-0 Σετ 100 τεμ. 20       1,90    38,00 € 

Θ6 Δεματικά καλωδίων 200χιλ 31681410-0 Σετ 100 τεμ. 20       1,70    34,00 € 

Θ7 Μονωτικές ταινίες πλαστικές φαρδιές 38mm 31681000-3 τεμ. 20       2,83    56,60 € 

Θ8 Μονωτικές ταινίες πλαστικές στενές 19mm 31681000-3 τεμ. 100       1,50    150,00 € 

Θ9 Πολύμπριζο 5 θέσεων 31224100-3 τεμ. 30     11,00    330,00 € 

Θ10 Πένσα ηλέκτρολόγου 31681410-0 τεμ. 3     27,80    83,40 € 

Θ11 Πισοταινία λεπτή 31681410-0 τεμ. 5       6,20    31,00 € 

Θ12 Πισοταινία φαρδιά  31681410-0 τεμ. 5     11,00    55,00 € 

Θ13 Συρματόσχοινο με πλασικό κάλυμα  Φ3  31681410-0 μ.μ. 500       0,30    150,00 € 

Θ14 

Καλώδιο δικτύου UTP CAT 6 σε κουλούρα 
των  100μ.  Κατάλληλο για εξωτερικούς 
χώρους  4 ζευγών με διαμέτρο χαλκού 
>=0,45 mm και με εξωτερική προστασία 

32581110-3 μ.μ. 100       1,00    100,00 € 

Θ15 
Καλώδιο δικτύου UTP CAT 5  σε κουλούρα 
των 100μ. 4 ζευγών με διάμετρο χαλκού 

32581110-3 μ.μ. 100       0,50    50,00 € 
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>=0,45 mm 

Θ16 Κλίπς καλωδίου UTP RJ45 32581110-3 τεμ. 500       0,10    50,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 36.641,90 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  0,02 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  36.641,92 

ΦΠΑ24% 8.794,06 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   45.435,97 
 

 

 

 

 

Ομάδα Β. Προμήθεια λαμπτήρων –λυχνιών σε απόθεμα. 

Α1 Λυχνία ατμών υδραργύρου ισχύος 125 W-Ε27 31518500-5 τεμ. 900       4,00    3.600,00 € 

Α2 Λυχνία ατμών υδραργύρου ισχύος 250 W-Ε40 31518500-5 τεμ. 500       5,00    2.500,00 € 

    

ΣΥΝΟΛΟ 6.100,00 

    

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ   0,02 

    

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   6.100,02 

    

ΦΠΑ24% 1.464,00 

    

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   7.564,00 
                                                                                                                                  

 

 

 

 

                          ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α&Β ΟΜΑΔΑΣ     ΣΥΝΟΛΟ   Α&Β 42.741,94 

  
   

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  0,00 

  
   

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  42.741,94 

  
   

ΦΠΑ24% 10.258,06 

        ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  53.000,00 
 

 

 Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των πενήντα τριών χιλιάδων ευρώ 

#53.000,00€# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ από την υπογραφή της σύμβασης και για έως 31-12-2016 με 

δικαίωμα χρονικής παράτασης της σύμβασης για άλλους τρεις  (3)  μήνες, εφόσον δεν καλυφθεί το ποσό της 
σύμβασης και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η δαπάνη θα βαρύνει τους  ΚΑ: 20.6662.04, 20.6662.05   

20.6662.06 , 30.6661.10, 30.6661.11 , 30.6661.12  10.6691.02  του προϋπολογισμού του Δήμου Hράκλειας  

έτους 2016.   
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  Η διακήρυξη περιέχει τα εξής: 

 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Β.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Γ.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Δ.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Ε.ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΣΤ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Ζ.ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

 

 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Τεχνικές προδιαγραφές 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών της προμήθειας περιλαμβάνονται στη  με αριθμ. 14/2016 μελέτη  

του Δήμου Ηράκλειας , όπως αυτή τροποποιήθηκε. 

2. Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας στην οδό Πλ. Μπακογιάννη 2 στις   
04 Ιουλίου  2016 ημέρα  Δευτέρα   και ώρα 09:00π.μ.  
Μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες 
προσφορές κατατίθενται θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.  
Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης η οποία θα γίνει 
δημόσια από την Επιτροπή Διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

3. Δικαιούμενοι συμμετοχής – Δικαιολογητικά 

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν: 

 α) φυσικά πρόσωπα,  

 β) νομικά πρόσωπα  

 γ) ενώσεις προμηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 ΕΚΠΟΤΑ) 

 δ) συνεταιρισμοί 

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

Τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την 
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
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α) Οι Έλληνες πολίτες:  

1. Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού ( χωρίς του ΦΠΑ) ανά ομάδα και πιο συγκεκριμένα : 
 

Ομάδα Προμήθειας Εγγυητική 
συμμετοχής 

Ομάδα Α. Λυχνίες – Λαμπτήρες- Ηλεκτρολογικό υλικό-κτλ. 733,00 ευρώ 

Ομάδα Β. Προμήθεια Λαμπτήρων -Λυχνιών σε απόθεμα 122,00 ευρώ 

Συνολικά : για Α&Β ομάδα 855,00 ευρώ 

 
 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της 
προσφοράς δηλαδή το λιγότερο επτά (7) μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού που 
ζητά η διακήρυξη .  
Η εγγύηση συμμετοχής θα συντάσσεται σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 12 (Απόφαση 
290/2015 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) με αριθμ.πρωτ.:5838/30-12-2015 και 
ΑΔΑ : 7EΩ5ΟΞΤΒ-ΗΞΘ  (Βλέπε Υπόδειγμα). 
 
2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου , με  πιστοποίηση της εγγραφής τους για το 
συγκεκριμένο επάγγελμα που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού. 
3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 (προσωπικού) : Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία 
να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην 
επιχείρηση. Στην περίπτωση που ο προσφέρων δεν απασχολεί προσωπικό θα δηλώνεται στην 
παρούσα υπεύθυνη δήλωση . 
4. Κατάσταση προσωπικού : Υποβαλλόμενη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα του αρμόδιου 
φορέα (Επιθεώρηση εργασίας ή ΙΚΑ).Εφόσον η κατάσταση προσωπικού υποβάλλεται ηλεκτρονικά 
σύμφωνα με την ΥΑ 5072/6/2013(ΦΕΚ 449Β), όπως αυτή ισχύει, θα προσκομίζεται αντίγραφο στο 
οποίο θα αποτυπώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου , η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής και θα 
υπάρχει η σφραγίδα της εταιρείας. Σε περίπτωση μη απασχόλησης προσωπικού αυτό θα αναφέρεται 
στην Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 3. 
5. Ασφαλιστική ενημερότητα επιχείρησης : Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει πως η επιχείρηση είναι ενήμερη προς τις υποχρεώσεις της που αφορούν 
ασφαλιστικές εισφορές κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό αφορά όλα 
τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούμενους με 
σχέση εξαρτημένης εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος.  

6. Ασφαλιστική ενημερότητα εργοδότη-εκπροσώπου: Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση 
αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν 
εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης. 

 Τα φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους 

 Οι ομμόρυθμες εταιρείες (ΟΕ) όλων των μελών 

 Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (ΕΕ) μόνο των ομόρρυθμων μελών 

 Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ)  των διαχειρστών 

 Οι ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ) του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου 
 
7. Φορολογική ενημερότητα: Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει πως είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εταιριών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την 
εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν. 

8. Εκπροσώπηση :  
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i. Για Α.Ε. αντίγραφο των πρακτικών συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. ή το 
τελευταίο Φ.Ε.Κ. από το οποίο να προκύπτει  ποια πρόσωπα εκπροσωπούν την εταιρεία και 
δεσμεύουν αυτή με την υπογραφή τους . Τα πρακτικά πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από τον 
πρόεδρο ή το διευθύνοντα σύμβουλο της Α.Ε.    

ii. Για Ο.Ε. – Ε.Ε. – Ε.Π.Ε. – Αστικές Εταιρείες ,Γενικό πιστοποιητικό μεταβολών κ.λ.π. στοιχείων 
από την Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. του Επιμελητηρίου όπως και το τελευταίο κατασταστικό από την 
Υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η.  Για τις ΕΠΕ που οι εκπρόσωποι τους ορίζονται από  τη συνεδρίαση των 
εταίρων , αντίγραφο των σχετικών πρακτικών υπογεγραμμένα από τον πρόεδρο ή το διευθύνοντα 
σύμβουλο ή το ΦΕΚ όπου δημοσιεύονται. 

 iii. Πιστοποιητικό εκπροσώπησης  από την Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. του Επιμελητηρίου , ότι δεν έχει στο 
μεταξύ επέλθει μεταβολή στα πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρεία (Δεν ισχύει για τις 
περιπτώσεις των ΕΠΕ που αναφέρουμε παραπάνω ) . Σε αντίθετη περίπτωση στο πιστοποιητικό αυτό  
να αναφέρονται οι αριθμοί των πράξεων των μεταβολών . 

9. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: 

i. Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση , έκδοσης του τελευταίου τριμήνου. 

10. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: 

i. Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής 
διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία , έκδοσης του τελευταίου 
τριμήνου.  

11. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου , από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν έχουν  καταδικαστεί για :   

i. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ 1 της κοινής δράσης της αριθμ 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης .  
ii. δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 
25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3 παρ 1 της κοινής δράσης αριθμ.98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου(EE L 
358 της 31/12/1998 σελ.2).  
iii. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  
iv. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 91/308/ΕΟΚ 
οδηγίας του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 
166 της 28/6/1991 σελ.77 οδηγίας ως έχει τροποποιηθεί η οποία ενσωματώθηκε με τον Ν.2332/1995).  
v. αδίκημα  σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας .  
 
 

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι :  
• φυσικά πρόσωπα  
• ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. ΚΑΙ Ε.Ε.  
• διαχειριστές Ε.Π.Ε.   
• Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε.  
• Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.  

 
 
 
 
12. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνει ότι : 
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i. Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» και της 14/2016  μελέτης ,όπως τροποποιήθηκε και 
αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.  
ii.  Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.  
iii. Ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των ΟΤΑ. 
iv. Ότι η προσφορά ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την ημέρα του 
Διαγωνισμού.  
v.  Δεν απασχολούν προσωπικό κάτω των 15 ετών ή προσωπικό που είναι ανασφάλιστο . 
(Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των 
Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω 
των 15 ετών.)  

 
13. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 η οποία θα πιστοποιεί ότι τα προσφερόμενα είδη καλύπτουν τις 
τεχνικές περιγραφές και προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στη με αριθμ. μελέτη 14/2016 , όπως 
τροποποιήθηκε , της Τεχνικής  Υπηρεσίας του Δήμου. 

14. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν Βεβαίωση συμμετοχής σε ΣΣΕΔ καθώς και  
Αριθμό Μητρώου Παραγωγού εφόσον οι ίδιοι είναι κατασκευαστές ή εισαγωγείς.   Στην περίπτωση 
που οι ίδιοι ΔΕΝ είναι "υπόχρεοι παραγωγοί" κατά την έννοια του Ν. 2939/01    δηλ. δεν εισάγουν, δεν 
κατασκευάζουν, δεν πωλούν με τη μάρκα τους στην αγορά τα άνω είδη αλλά είναι απλοί "Διακινητές"  
ήτοι προμηθεύονται τα προϊόντα που θα θέσουν στο διαγωνισμό από άλλον προμηθευτή,  τότε θα 
προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά (Βεβαίωση Συμμετοχής σε ΣΣΕΔ, Αριθμός Μητρώου 
Παραγωγού)  του "υπόχρεου παραγωγού-προμηθευτή" των προϊόντων αυτών (εισαγωγέας, 
κατασκευαστής, κλπ).   Απαιτείται για Α1-Α2-Α3-Α4-Α5-Α6-Α7-Α8-Α9-Α11 και Ε1-Ε2-Ε3-Ε4-Ε5. 

15. Υπεύθυνη δήλωση για την ομάδα ή τις ομάδες του προϋπολογισμού της μελέτης 14/2016 , όπως 
τροποποιήθηκε , που θα καταθέσει προσφορά. 

 
16. Υπεύθυνη δήλωση όσων δώσουν προσφορά για την Ομάδα  Β   του προϋπολογισμού της μελέτης 
14/2016   όπως αυτή  τροποποιήθηκε  , ότι έχει δεσμευτεί η προσφερόμενη ποσότητα στις αποθήκες τους 

για τις ανάγκες του Δήμου Ηράκλειας. 
 
 

Διευκρινίζεται ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις θα είναι πρωτότυπες με σφραγίδα και υπογραφή του προμηθευτή 
και δεν είναι υποχρεωτικό να θεωρηθούν για το γνήσιο της υπογραφής. 

Τα πιστοποιητικά των αρμόδιων αρχών θα είναι πρωτότυπα και το αντίγραφο σε ευκρινή φωτοαντίγραφα. 

 

 

β)  Οι αλλοδαποί: 

1. Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ,όπως αναφέρεται στην παράγραφο  του κειμένου για τους 
Έλληνες πολίτες.  

2. Όλα τα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στην παράγραφο  του κειμένου για τους Έλληνες πολίτες 
ή ισοδύναμα έγγραφα αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους 
συνοδευόμενα με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.  

3. Σε περίπτωση που κάποια έγγραφα δεν εκδίδονται ή που αυτά που εκδίδονται δεν καλύπτουν όλες 
τις περιπτώσεις, μπορεί να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου ή στα 
κράτη μέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους 
καταγωγής ή προέλευσης.  
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γ)  Για τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά): 

Τα  δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων α) Έλληνες πολίτες β) αλλοδαποί κατά περίπτωση αν 
πρόκειται για ημεδαπό ή αλλοδαπό Ν.Π. 

 

δ)  Οι συνεταιρισμοί:    

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ,όπως αναφέρεται στην παράγραφο  του 
κειμένου για Έλληνες πολίτες.  
 
2. Τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων  για τους Έλληνες πολίτες και  αλλοδαπούς  κατά 
περίπτωση αν πρόκειται για ημεδαπό ή αλλοδαπό Ν.Π. 
 
3. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.   
 

ε)  Για τις ενώσεις προμηθευτών – κοινοπραξίες:   

1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 
ένωση.  

2. 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 εκτελεστούν 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.   

3. Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλλουν και 
κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ από το οποίο να 
προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότησή τους από τις 
πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.   

4. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν 
εξουσιοδότηση εκπροσώπησης.  

5. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ.   

 

στ) Γενικές διευκρινήσεις 

 

1. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ’ αυτόν , 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους όταν αυτά 
εκδίδονται από ξένη χώρα.  

2. Σε περίπτωση εγκατάστασης των συμμετεχόντων στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά που 
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, πρέπει να 
υποβάλλονται επικυρωμένα από την κατά το νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του ιδρύματος 
που τα εκδίδει και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.  

3. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής, δεν εκδίδει 
κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις 
ανωτέρω περιπτώσεις αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου ή στα 
κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους 
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καταγωγής ή προέλευσης, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην 
αντίστοιχη κατάσταση. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες ημεδαπών και 
αλλοδαπών υποψηφίων. 

4. Όπου στην παρούσα Διακήρυξη αναφέρεται Υπεύθυνη Δήλωση εννοείται Υ.Δ. του ν.1599/1986, 
όσον αφορά συμμετέχουσες επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα. Όσον αφορά συμμετέχουσες 
επιχειρήσεις με έδρα την αλλοδαπή, εννοείται αντιστοίχως είτε Υ.Δ. του ν.1599/1986, ως άνω, είτε 
ένορκη δήλωση, είτε για τα κράτη που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, επίσημη δήλωση που γίνεται 
από την συμμετέχουσα επιχείρηση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή του αρμόδιου 
επαγγελματικού οργανισμού του κράτους εγκατάστασης της επιχείρησης.  

5. Θα απορρίπτονται προσφορές των διαγωνιζομένων που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 
182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών .  

 

Β.   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Β1. Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών  
Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, 

ο οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις:    

  

1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.    

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

3. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης   

4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού   

5. Τα στοιχεία του αποστολέα με Επωνυμία , διεύθυνση και τηλέφωνο.  

  

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές ή δεν συμμορφώνονται με τα παραπάνω   
δεν γίνονται αποδεκτές και θα απορρίπτονται.  

  

Στον κυρίως φάκελο προσφοράς πρέπει να είναι τοποθετημένα:   

  

α) Τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής (Παράρτημα 2)  και η εγγύηση συμμετοχής (Παράρτημα  

1)  σε δύο αντίγραφα με τις ενδείξεις Πρωτότυπο και Αντίγραφο  ,   

β) Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (Παράρτημα 3) τοποθετούνται σε χωριστό 

σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη  "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ" σε δύο αντίγραφα με τις ενδείξεις Πρωτότυπο και Αντίγραφο  ,  

γ) Τεύχος με τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών (Παράρτημα 4) σε δύο αντίγραφα με τις ενδείξεις  

Πρωτότυπο και Αντίγραφο  ,  

Τα αντίγραφα θα προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα εκ των πρωτοτύπων  

Β1.1 Σύνταξη του πίνακα των δικαιολογητικών συμμετοχής  

1. Για την κατάθεση των δικαιολογητικών συμπληρώνεται ο πίνακας του παραρτήματος 2 , 

υπογράφεται και σφραγίζεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προμηθευτή.  

2. Ειδικότερα το κάθε προσκομιζόμενο δικαιολογητικό αριθμείτε και τοποθετείτε μαζί με τον πίνακα.  

3. Συντάσσεται σε δύο αντίγραφα τα οποία έχουν τις ενδείξεις Πρωτότυπο και Αντίγραφο.    
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Β1.2 Σύνταξη των οικονομικών στοιχείων της προσφοράς (Οικονομική προσφορά)   

1. Για την κατάθεση της  οικονομικής προσφοράς του προμηθευτή συμπληρώνεται ο πίνακας του 

παραρτήματος 3 , υπογράφεται και σφραγίζεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προμηθευτή.  

2. Συντάσσεται σε δύο αντίγραφα τα οποία έχουν τις ενδείξεις Πρωτότυπο και Αντίγραφο  ,  

3. Τοποθετείται σε ξεχωριστό φάκελο ο οποίος φέρει τις ενδείξεις του κυρίους φακέλου της 

προσφοράς.    

  

Β1.3 Σύνταξη του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών (Τεχνική προσφορά)  

1. Για την κατάθεση του τεύχους των τεχνικών προδιαγραφών του προμηθευτή συμπληρώνεται ο 

πίνακας του παραρτήματος 4 , υπογράφεται και σφραγίζεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 

προμηθευτή.   

  

2. Το τεύχος με τις τεχνικές προδιαγραφές (  φυλλάδια τεχνικών προδιαγραφών) θα απαρτίζονται 

από :  

  

2.1. Το έντυπο τεχνικής προσφοράς του παραρτήματος 4 συμπληρωμένο πλήρως σε όλα τα 

του τα πεδία   

  

α/α  

Μελέτης  
Περιγραφή είδους  Ποσότητα  

Αριθμός 

τεύχους  

Κωδικός προϊόντος  

( Όπως αυτός 

αναφέρεται στα 

τεχνικά φυλλάδια)  

Παρατηρήσεις  

  

2.2. Μαζί με το έντυπο της τεχνικής προσφοράς θα προσκομίζονται ξεχωριστά τεύχη  ανά 

ομάδα υλικών συνολικά εννέα (9) ομάδες τευχών . πχ Α Λυχνίες – Λαμπτήρες , Β 

Ασφάλειες κλπ .   

2.3. Σε κάθε τεύχος ομάδας θα υπάρχει αρίθμηση επί των τεχνικών φυλλαδίων. πχ  Α1, Α2 ,Α3 

,Α4 κλπ.  

2.4. Σε τεχνικό φυλλάδιο που το προς προμήθεια υλικό δεν έχει κωδικό προϊόντος από την 

εταιρεία κατασκευής  , για να συμπληρωθεί το έντυπο της τεχνικής προσφοράς στο πεδίο 

«Κωδικός προϊόντος» , θα πρέπει να δοθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο δικιά του 

κωδικοποίηση   πχ. Για λαμπτήρες : Λ001 .  

2.5. Σε τεχνικά φυλλάδια όπου υπάρχουν παραπάνω του ενός προϊόντα , θα πρέπει το προϊόν 

προσφοράς να έχει επισημανθεί-υπογραμμιστεί  με  φωσφοριζέ  μαρκαδόρο.  

2.6. Για αναλυτικές πληροφορίες και εξειδίκευση των προδιαγραφών δείτε τις τεχνικές 

προδιαγραφές της μελέτης.  

2.7. Σε όλα τα υλικά επί των τεμαχίων ή της συσκευασίας τους θα αναγράφονται στα ελληνικά ή 

αγγλικά τα πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή ή του προμηθευτή - εισαγωγέα (χώρο 

κατασκευής, διεύθυνση, τηλέφωνο κ.λ.π.).   

2.8. Τα προσκομιζόμενα είδη θα φέρουν υποχρεωτικώς σήμανση CE της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.  

Ο Δήμος έχει το δικαίωμα επαλήθευσης του CE σε ειδικό πιστοποιημένο εργαστήριο και τα 
έξοδα θα βαρύνουν τον ανάδοχο , σε περίπτωση δε μη επαλήθευσης ο Δήμος θα προβεί σε 

όλες τις νόμιμες ενέργειες εναντίων του αναδόχου-προμηθευτή.  
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2. Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης – Διευκρινήσεις 
 
1) Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 

διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία 

τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προμηθευτής θα πρέπει να συμπληρώσει το 

έντυπο διευκρινήσεων του παραρτήματος 5 και να αναφέρει τους όρους της προσφοράς που είναι 

διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.   

 

2) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 

διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.  

 

3) Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, 

είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα 

με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.  

 

4) Ο προμηθευτής  για οποιαδήποτε απόκλιση από του όρους της διακήρυξης , διευκρίνιση επί της 

προσφοράς του , παρατήρηση ή επισήμανσή του που επιθυμεί να λάβει υπόψη της η επιτροπή 

διενέργειας του διαγωνισμού , θα πρέπει αποκλειστικά και μόνο να συμπληρώσει σε ένα αντίγραφο το 

έντυπο  παραρτήματος 5. (όχι ξεχωριστό έντυπο για κάθε επισήμανση)   

 

 

 

3.Εναλλακτικές Προσφορές – Αντιπροσφορές 

 

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε λαμβάνονται 

υπόψη. Εάν  οι κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν κατονομάζονται ρητά από τους 

προμηθευτές , δε λαμβάνονται υπόψη καμία από αυτές. 

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται , ως απαράδεκτες. 

 

4. Τιμή προσφοράς 
1)Η τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ και πρέπει να αναγράφεται  αριθμητικώς. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν 
υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού 
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.  
2)Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   
3)Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία 
τιμή, για ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχθηκε ανά ομάδα , η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την 
αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.  
 

5. Χρόνος ισχύος προσφορών 
Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού, χωρίς καμία αλλαγή, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 
έξι (6) μηνών από την ημερομηνία  διενέργειας  του Διαγωνισμού. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι (6) μηνών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Ο Δήμος Ηράκλειας μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να ζητήσει την 
παράταση ισχύος των προσφορών. 
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6.Υποβολή προσφορών 
 
Οι προσφορές θα είναι έγγραφες και μόνο στην Ελληνική γλώσσα. 
1) Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση: 

ΔΗΜΟΣ:ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, 
ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΟΔΟΣ:ΠΛ.ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 2 
ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ Τ.Κ: 62400 

2)Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν μέχρι την ΔΕΥΤΕΡΑ  04  ΙΟΥΛΙΟΥ  και ώρα 09:00 , μετά το 
πέρας της οποίας λήγει η προθεσμία κατάθεσης των προσφορών. Σε περίπτωση που αποστέλλονται 
ταχυδρομικά, η προθεσμία λήγει την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 
3) Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται απ’ ευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού την ημέρα του 
διαγωνισμού από ώρα 08:00 π.μ. έως και 09:00 π.μ.  
4) Οι εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 
 

7.Εγγυήσεις 
 
1) Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 
νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα 
αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται 
από επίσημη μετάφραση. 
2) Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για 
ποσό που θα καλύπτει το 2% της προ εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. ανά ομάδα ή για 
το σύνολο αναλόγως. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του 
χρόνου προσφοράς που ορίζεται στη διακήρυξη δηλαδή το λιγότερο επτά (7) μήνες από την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού. 
3) Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η απευθείας ανάθεση υποχρεούται  να καταθέσει 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης που να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής 
αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α.  
4) Εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
5)Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η 
προμήθεια , επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα 
σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης . Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που 
έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από  την ημερομηνία 
ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της ανάθεσης . 
6)Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων  από τους δύο συμβαλλόμενους. 
7) Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής 

των το οφειλόμενο ποσό ισχύει και στην περίπτωση κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, 

αλλά μόνο επί του ποσού των τόκων. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο 

ποσό λόγω επιβολής προστίμου. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις πλην της κράτησης 0,25% υπέρ του 

Δημοσίου, υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά 

υπέρ Ο.Γ.Α.  

8) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 
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Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Αποσφράγιση προσφορών 
1) Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής παραλαβής και 
αποσφράγισης προσφορών. 
2) Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία 
και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 
Αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα 
δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή στην κατοχή της οποίας και 
παραμένει. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί, μετά την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων .  
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά την αξιολόγηση 
των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται , αλλά επιστρέφονται. Όσοι 
παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των 
συμμετασχόντων στο διαγωνισμό καθώς και των τιμών που προσφέρθηκαν. 
 

2. Αξιολόγηση προσφορών 
 

1) Για την τελική επιλογή του προμηθευτή, θα ληφθούν υπόψη: α) η συμφωνία της προσφοράς προς 
τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, β) ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε, γ) η 
τιμή της προσφοράς σε σχέση και με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και 
την τρέχουσα στην αγορά τιμή. Επίσης, θα εξετασθεί και η φερεγγυότητα τους, η επαγγελματική τους 
αξιοπιστία, η οικονομική τους κατάσταση και οι τεχνικές τους δυνατότητες 
2) Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των προς 
προμήθεια ειδών , ανά ομάδα ,  εφόσον η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή με βάση τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 
3) Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους 
και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
4) Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής 
διαγωνισμού. 
5) Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις 
από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 

3. Ενστάσεις 
 
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 τη διενέργεια του διαγωνισμού 
υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι 
την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής 
συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των 
προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα.  

β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, 
μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο 
στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του 
διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος 
του αντιστοίχου σταδίου 

 
2) Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ 
της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.   
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Δ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

1. Κατακύρωση 

 

1) Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από 

γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 

2) Η οικονομική επιτροπή έχει το δικαίωμα να κατακυρώσει το διαγωνισμό για ποσότητα μεγαλύτερη ή 

μικρότερη της προσφερόμενης σε ποσοστό μέχρι 30% και 50% αντίστοιχα. 

3) Κατά της κατακυρωτικής απόφασης μπορεί να υποβληθεί ενδικοφανής προσφυγή ή να ασκηθεί 

προσφυγή στον αρμόδιο υπουργό, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 150 – 152 του Ν.3463/06. 

Ε. ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ 

1. Παραλαβή 
1.   Η παραλαβή των εμπορευμάτων θα  γίνεται από τις αρμόδιες επιτροπές παραλαβής του Δήμου και 
των Νομικών του Προσώπων. Η παράδοση θα γίνει τμηματικά ή συνολικά ανάλογα με τις ανάγκες του 
Δήμου και των Νομικών του Προσώπων με ευθύνη , μέριμνα και δαπάνες του προμηθευτή. 
2.   Ο Δήμος διατηρεί  το δικαίωμα να μην εξαντλήσει όλη την ποσότητα και αξία των προς προμήθεια 
ειδών εάν αυτό υπαγορεύουν οι ανάγκες του . 
3.   Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 28 της απόφ. του Υπ.Εσωτερικών 11389/93 << 
Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης >>. (Φ.Ε.Κ. τ.Β 185/1993). 
 

2. Τρόπος πληρωμής 
 
Η πληρωμή της αξίας των προμηθευόμενων ειδών στον/στους  προμηθευτή/ές θα γίνει τμηματικά και με 
βάση τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 36 του ΕΚΠΟΤΑ και μετά την οριστική παραλαβή 
των υλικών . 
O/Οι προμηθευτής/ές  , θα πληρώνονται ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης της προμήθειας με την 
έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 
Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας 
έκδοσης του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.  
Κατά την πληρωμή γίνονται οι απαιτούμενες κρατήσεις κάθε φορά έτσι όπως ορίζονται από το νόμο. 

ΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου όλες τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο :  2325 3 50138 -141-140 FAX : 2325 3 50159.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16PROC004662321 2016-06-27



  

  
Σελίδα 17 από 33  

Z. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

1.Αντίγραφο αυτής της διακήρυξης βρίσκεται στο Γραφείο Προμηθειών του Δημοτικού Καταστήματος 
Ηράκλειας, στη διάθεση των ενδιαφερομένων. 

2.Η αναλυτική διακήρυξη καθώς και τυχόν διευκρινήσεις που θα προκύψουν και όλα τα τεύχη του 
διαγωνισμού θα αναρτηθούν στη ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosiraklias.gr και θα τοιχοκολληθεί 
στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος Ηράκλειας. 

4.Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.3861/2010, καθώς επίσης σε μία ημερήσια νομαρχιακή εφημερίδα. Η δαπάνη της δημοσίευσης στην 
εφημερία καθώς και των επαναληπτικών δημοσιεύσεων που μπορεί να προκύψουν, βαρύνει τον 
προμηθευτή ή τους προμηθευτές που θα προκύψουν, αναλογικά με βάση τον προϋπολογισμό της 
κατακυρωθείσης προμήθειας. 

 

   Ο υποψήφιος προμηθευτής έχει την υποχρέωση να ενημερώνεται για τυχόν διευκρινήσεις –
διορθώσεις τυπογραφικών λαθών , επί της διακήρυξης μέχρι και δύο (2) ημερολογιακές ημέρες  πριν 
την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

 

 

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

ΧΑΒΑΛΕΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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Παράρτημα 1:  
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)............................ 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2) ......................................... 

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ 

…………………………4 υπέρ του 

 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο)............................. , ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση) ....................………………………………….., ή 

 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ....................... , ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) ...................... ………………………………….. ή 

 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων  

α) (πλήρη επωνυμία)....................... ,ΑΦΜ:...................... (διεύθυνση) ........................ 

β) (πλήρη επωνυμία) ....................... ,ΑΦΜ:...................... (διεύθυνση) ....................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ....................... , ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................5 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την 

(αριθμό/ημερομηνία)..................... Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

..................................................... 6 της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την 

ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ............... 7 

 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις 

του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 

μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 

σας μέσα σε ................... ημέρες8 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 9. 

ή 

16PROC004662321 2016-06-27



  

  
Σελίδα 19 από 33  

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας 

μας. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο 

οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το 

άρθρο ... της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση 

ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της10.  

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 

το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να 

εκδίδουμε11. 

 

                                                                                               

                                                                                                       (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 

 

 

1. Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

2. Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

3. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε 

συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης.  Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο 

ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014). 

4. ο.π. υποσ. 3. 

5. Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.  

6. Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25 

του πδ 118/2007. 

7. Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της 

Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 

έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α 

υποβάλλεται προσφορά. 

8. Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

9. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον 

κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της 

σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014). 

10. Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014. 

11. Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που 

λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 

740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η 

αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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Παράρτημα 2: Έντυπο δικαιολογητικών   

Πίνακας δικαιολογητικών συμμετοχής  

Για την υπ’ αρίθμ 9020/27-06-2016   διακήρυξη του Δήμου Ηράκλειας με τίτλο:   
«Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Ηράκλειας» Συνολικού 

προϋπολογισμού 53.000,00€ .με ΦΠΑ.   

Επιχείρηση   :    

Έδρα Διεύθυνση :    

Α.Φ.Μ.  :    Δ.Ο.Υ. :    

Τηλέφωνο  :    Φαξ  :    

e-mail  :    

  

  

α/α  Δικαιολογητικό  
Προσκόμιση  

Διαγράφεται  

ανάλογα  
Σελίδα – σήμανση  

1  

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί 
του ενδεικτικού προϋπολογισμού ( χωρίς του ΦΠΑ) και πιο συγκεκριμένα 
855,00 ευρώ  (ή ανάλογα  για κάθε ομάδα όπως πινακάκι σελ.6)   
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά 
τη λήξη του χρόνου της προσφοράς δηλαδή το λιγότερο επτά (7) μήνες 
από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού που ζητά η διακήρυξη .  
Η εγγύηση  συμμετοχής θα συντάσσεται σύμφωνα με την Κατευθυντήρια 
Οδηγία 12 (Απόφαση 290/2015 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων) με αριθμ.πρωτ.:5838/30-12-2015 και ΑΔΑ : 7EΩ5ΟΞΤΒ-ΗΞΘ  
(Βλέπε Υπόδειγμα). 

Ναι  - Όχι  

  
  

2  

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου , με  πιστοποίηση της 

εγγραφής τους για το συγκεκριμένο επάγγελμα που θα έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6)μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Ναι  - Όχι  

  
  

3  

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 (προσωπικού) : Υπεύθυνη δήλωση 
του ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους 
οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση. Στην 
περίπτωση που ο προσφέρων δεν απασχολεί προσωπικό θα δηλώνεται 
στην παρούσα υπεύθυνη δήλωση . 
 

Ναι  - Όχι    

4  

Κατάσταση προσωπικού : Υποβαλλόμενη κατάσταση προσωπικού 
κατά ειδικότητα του αρμόδιου φορέα (Επιθεώρηση εργασίας ή 
ΙΚΑ).Εφόσον η κατάσταση προσωπικού υποβάλλεται ηλεκτρονικά 
σύμφωνα με την ΥΑ 5072/6/2013(ΦΕΚ 449Β), όπως αυτή ισχύει, θα 
προσκομίζεται αντίγραφο στο οποίο θα αποτυπώνεται ο αριθμός 
πρωτοκόλλου , η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής και θα υπάρχει η 
σφραγίδα της εταιρείας. Σε περίπτωση μη απασχόλησης προσωπικού 
αυτό θα αναφέρεται στην Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 3. 

 

Ναι  - Όχι    

16PROC004662321 2016-06-27



  

  
Σελίδα 21 από 33  

5  

Ασφαλιστική ενημερότητα επιχείρησης : Πιστοποιητικό της αρμόδιας 

κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως η επιχείρηση 

είναι ενήμερη προς τις υποχρεώσεις της που αφορούν ασφαλιστικές 

εισφορές κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Το 

πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές 

από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούμενους με σχέση 

εξαρτημένης εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος.  

Ναι  - Όχι    

6  

Ασφαλιστική ενημερότητα εργοδότη-εκπροσώπου: Πιστοποιητικό της 

αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι 

ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές Κοινωνικής 

Ασφάλισης. 

 Τα φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους 

 Οι ομμόρυθμες εταιρείες (ΟΕ) όλων των μελών 

 Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (ΕΕ) μόνο των ομόρρυθμων μελών 

 Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ)  των διαχειρστών 

 Οι ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ) του Προέδρου και Διευθύνοντα 
Συμβούλου 

Ναι  - Όχι    

7  

Φορολογική ενημερότητα: Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση 

αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού. Σε περίπτωση εταιριών (νομικών προσώπων), αφορά την 

ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη 

διοικούν ή την εκπροσωπούν. 

Ναι  - Όχι    

 

 

 

 

   

   8 

Εκπροσώπηση :  

i. Για Α.Ε. αντίγραφο των πρακτικών συνεδριάσεως του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Α.Ε. ή το τελευταίο Φ.Ε.Κ. από το οποίο να προκύπτει  

ποια πρόσωπα εκπροσωπούν την εταιρεία και δεσμεύουν αυτή με την 

υπογραφή τους . Τα πρακτικά πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από τον 

πρόεδρο ή το διευθύνοντα σύμβουλο της Α.Ε.    

ii. Για Ο.Ε. – Ε.Ε. – Ε.Π.Ε. – Αστικές Εταιρείες ,Γενικό πιστοποιητικό 

μεταβολών κ.λ.π. στοιχείων από την Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. του 

Επιμελητηρίου όπως και το τελευταίο κατασταστικό από την Υπηρεσία 

του Γ.Ε.Μ.Η.  Για τις ΕΠΕ που οι εκπρόσωποι τους ορίζονται από  τη 

συνεδρίαση των εταίρων , αντίγραφο των σχετικών πρακτικών 

υπογεγραμμένα από τον πρόεδρο ή το διευθύνοντα σύμβουλο ή το ΦΕΚ 

όπου δημοσιεύονται. 

 iii. Πιστοποιητικό εκπροσώπησης  από την Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. του 

Επιμελητηρίου , ότι δεν έχει στο μεταξύ επέλθει μεταβολή στα πρόσωπα 

που εκπροσωπούν την εταιρεία (Δεν ισχύει για τις περιπτώσεις των ΕΠΕ 

που αναφέρουμε παραπάνω ) . Σε αντίθετη περίπτωση στο 

πιστοποιητικό αυτό  να αναφέρονται οι αριθμοί των πράξεων των 

μεταβολών 

 

 

 

 

 

 

 

Ναι  - Όχι 

 

9  

Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα 

οποία να προκύπτει ότι: 

i. Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση , έκδοσης του τελευταίου 

Ναι  - Όχι    
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τριμήνου 

10  

Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα 

οποία να προκύπτει ότι: 

i. Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης 

αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία , έκδοσης του τελευταίου 

τριμήνου.  

 

Ναι  - Όχι    

11  

Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 

τριμήνου , από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν  καταδικαστεί για :   

i. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ 1 της 
κοινής δράσης της αριθμ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης .  
ii. δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης 
Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3 παρ 1 της 
κοινής δράσης αριθμ.98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου(EE L 358 της 
31/12/1998 σελ.2).  
iii. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  
iv. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το 
άρθρο 1 της αριθμ. 91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 
1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
(ΕΕ L 166 της 28/6/1991 σελ.77 οδηγίας ως έχει τροποποιηθεί η οποία 
ενσωματώθηκε με τον Ν.2332/1995).  

vi. αδίκημα  σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας .  

 
 
 
 
 
 

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι :  
• φυσικά πρόσωπα  
• ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. ΚΑΙ Ε.Ε.  
• διαχειριστές Ε.Π.Ε.   
• Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε.  
• Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί 
του.  

 

Ναι  - Όχι    
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12  

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνει ότι : 
i. Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης «Προμήθεια λαμπτήρων και 
ηλεκτρολογικού υλικού του Δήμου Ηράκλειας» και της 14/2016 μελέτης . 
όπως τροποποιήθηκε και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.  
ii.  Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.  
iii. Ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του 
δημοσίου ή των ΟΤΑ. 
iv. Ότι η προσφορά ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών 
από την ημέρα του Διαγωνισμού.  
v.  Δεν απασχολούν προσωπικό κάτω των 15 ετών ή προσωπικό 

που είναι ανασφάλιστο . (Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων 

(κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 138 

και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται 

ανηλίκους κάτω των 15 ετών.) 

Ναι  - Όχι    

13  Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 η οποία θα πιστοποιεί ότι τα 

προσφερόμενα είδη καλύπτουν τις τεχνικές περιγραφές και προδιαγραφές 

όπως αυτές αναφέρονται στη με αριθμ. μελέτη 14/2016,όπως αυτή 

τροποποιήθηκε   της Τεχνικής  Υπηρεσίας του Δήμου. 

Ναι  - Όχι    

14  

Βεβαίωση συμμετοχής σε ΣΣΕΔ καθώς και  Αριθμό Μητρώου 
Παραγωγού εφόσον οι ίδιοι είναι κατασκευαστές ή εισαγωγείς.    
Στην περίπτωση που οι ίδιοι ΔΕΝ είναι "υπόχρεοι παραγωγοί" κατά την 
έννοια του Ν. 2939/01    δηλ. δεν εισάγουν, δεν κατασκευάζουν, δεν 
πωλούν με τη μάρκα τους στην αγορά τα άνω είδη αλλά είναι απλοί 
"Διακινητές"  ήτοι προμηθεύονται τα προϊόντα που θα θέσουν στο 
διαγωνισμό από άλλον προμηθευτή,  τότε θα προσκομίσουν τα σχετικά 
δικαιολογητικά (Βεβαίωση Συμμετοχής σε ΣΕΔ, Αριθμός Μητρώου 
Παραγωγού)  του "υπόχρεου παραγωγού-προμηθευτή" των προϊόντων 
αυτών (εισαγωγέας, κατασκευαστής, κλπ).    

Ναι  - Όχι    

14   Υπεύθυνη δήλωση για την ομάδα ή τις ομάδες του προϋπολογισμού της 
μελέτης 14/2016 όπως αυτή τροποποιήθηκε που θα καταθέσει προσφορά. 

Ναι  - Όχι    

15   Υπεύθυνη δήλωση όσων δώσουν προσφορά για την ΟΜΑΔΑ Β   του 
προϋπολογισμού της μελέτης 14/2016 όπως αυτή τροποποιήθηκε,  ότι 
έχει δεσμευτεί η προσφερόμενη ποσότητα στις αποθήκες τους για τις 
ανάγκες του Δήμου Ηράκλειας 

 

Ναι  - Όχι 

  

16        

  

 

Ηράκλεια ………………………….   

Ο Προμηθευτής  

Πριν την υπογραφή να διαγραφεί το κείμενο με το πράσινο χρώμα   

  
(σφραγίδα, υπογραφή)  
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Παράρτημα 3α: Έντυπο Οικονομικής προσφοράς   

( Τα είδη και οι ποσότητες είναι ενδεικτικές ,   

παρακαλούμε να τις ελέγξετε προτού τυπώσετε το παράρτημα)   

Οικονομική προσφορά  

Για την υπ’ αρίθμ 9020/27-06-2016   διακήρυξη του Δήμου Ηράκλειας με τίτλο:   

«Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Ηράκλειας»  

Συνολικού προϋπολογισμού 53.000,00€ .με ΦΠΑ.  Εκτέλεση : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

Κριτήρια κατοχύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ 

(Στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών κάθε ομάδας)    

Επιχείρηση   :    

Έδρα Διεύθυνση :    

Α.Φ.Μ.  :    Δ.Ο.Υ. :    

Τηλέφωνο  :    Φαξ  :    

e-mail  :    

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ  ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

α/α Περιγραφή 
Κωδικός Μονάδα 

Ποσότητα 

 Τιμή 
Μονάδας 

(€)  

Συνολική 
Τιμή (€) 

CPV Μέτρησης 

Ομάδα Α. Λυχνίες – Λαμπτήρες- Ηλεκτρολογικό υλικό-κτλ. 
 

Α. Λυχνίες - Λαμπτήρες 

Α1 Λυχνίες ατμών νατρίου ισχύος 250 W-Ε40 31532100-5 τεμ. 200   

Α2 Λυχνίες ατμών νατρίου ισχύος 150 W-Ε40 31532100-5 τεμ. 50   

Α3 
Λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας 20-25 
W E27 για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. 

31531000-7 τεμ. 3542   

Α4 Λαμπτήρες φθορισμού 120εκ.-36W 31532910-6 τεμ. 60   

Α5 Λαμπτήρες φθορισμού 60εκ.-18W  31532910-6 τεμ. 60   

Α6 Λαμπτήρας 400W HQI-E40 31531000-7 τεμ. 100   

Α7 Λαμπτήρες εσωτ. Χώρου DULUX D 26W 31531000-7 τεμ. 100   

Α8 
Προβολείς Γηπέδων  400w HQI IP65 ΓΚΡΙ 
Στεγανός Συμμετρικής Δέσμης 

31518600-
6 

τεμ. 20   

Β. Ασφάλειες 

Β1 Ασφάλειες γυάλινες 2Α  31211300-1 τεμ. 200   

Β2 Ασφάλειες γυάλινες 4Α  31211300-1 τεμ. 100   

Β3 Ασφάλειες Φυσίγγια νεοζέτ 35 Α 31211300-1 τεμ. 50   
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Β4 Ασφάλειες Φυσίγγια 35Α 31211300-1 τεμ. 20   

Β5 
Ασφάλειες τύπου ΔΕΗ 35Α FUSE TYPE 35A 
E16 GL  

31211300-
1 

τεμ. 100   

Γ. Μετασχηματιστές 

Γ1 
Μετασχηματιστής 250 w για φωτιστικά 
ατμών νατρίου sodium 

31170000-8 τεμ. 50   

Γ2 Μετασχηματιστής 400W για προβολείς HQI 31170000-8 τεμ. 30   

Γ3 
Μετασχηματιστής 150 W (Ιωδίνης (metal 
halide) 

31170000-8 τεμ. 30   

Γ4 Μετασχηματιστής 125 W υδραργύρου 31170000-8 τεμ. 50   

Γ5 Μετασχηματιστής 250 W υδραργύρου 31170000-8 τεμ. 70   

Δ. Καλώδια 

Δ1 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 τ.χ  31320000-5 μέτρα 300   

Δ2 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 τ.χ  31320000-5 μέτρα 300   

Δ3 Καλώδιο NYY 3Χ1,5  31320000-5 μέτρα 200   

Δ4 Καλώδιο NYY 3Χ2,5  31320000-5 μέτρα 100   

Δ5 Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ4,0 τ.χ 31320000-5 μέτρα 100   

Δ6 Καλώδιο ΝΥΑ 1,5 31320000-5 μέτρα 500   

Ε. Φωτιστικά           

Ε1 Φωτιστικό κορυφής φανοστάτη Φ25 34993000-4 τεμ. 20   

Ε2 Φωτιστικό κορυφής φανοστάτη Φ30 34993000-4 τεμ. 40   

Ε3 Φωτιστικό κορυφής φανοστάτη Φ40  φιμέ 34993000-4 τεμ. 10   

Ε4 
Φωτιστικό Φ.Ο.Π.  250w  Νατρίου 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 
E40 NAV 250W ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΗ  IP65 

31527200-
8 

τεμ. 10   

Ε5 
Φωτιστικό Φ.Ο.Π.  125w  Νατρίου Δρόμου 
υδραργύρου Ε27 IP65 125W με πυκνωτή 

31527200-
8 

τεμ. 10   

Ε6 
ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΥ 1 
ΜΕΤΡΟΥ   1/4'' από γαλβανισμένο χάλυβα 

31532800-
2 

τεμ. 20   

ΣΤ. Εκκινητές - σταρτερ           

ΣΤ1 Εκκινητής : Σταρτερ 4 έως 22 W 31532500-9 τεμ. 60   

ΣΤ2 
Εκκινητής : Σταρτερ 4 έως 65 W ή 4 έως 
80W 

31532500-9 τεμ. 30   

ΣΤ3 
Εκκινητής 400 W 

31532500-9 τεμ. 60   
λαμπτήρων Νατρίου/HQI sodium 

Ζ. Διακόπτες – Πρίζες – Φις - Ντουϊ           

Ζ1 Πρίζα χωνευτή (utp) διπλή 31224100-3 τεμ. 10   

Ζ2 Πρίζα εξωτερική (utp) διπλή 31224100-3 τεμ. 10   

Ζ3 Διακόπτης Α/R ακραίος χωνευτός μονός 31214100-0 τεμ. 5   

Ζ4 Διακόπτης Α/R ακραίος χωνευτός διπλός 31214100-0 τεμ. 5   

Ζ5 Διακόπτης χωνευτός απλός μονός 31214100-0 τεμ. 5   

Ζ6 Φις σούκο θηλυκό 31224100-3 τεμ. 20   

Ζ7 Φις σούκο αρσενικό 31224100-3 τεμ. 20   

Ζ8 Ντουϊ διασπόμενο Ε27 31532000-4 τεμ. 100   
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Ζ9 Ντουϊ διασπόμενο Ε40 31532000-4 τεμ. 100   

Ζ10 Ντουϊ πορσελάνης  Ε27 31532000-4 τεμ. 100   

Ζ11 Ντουϊ πλαστικό  Ε27 31532000-4 τεμ. 100   

Η.  Ρελέ κ.λ.π.            

Η1 Ρελέ Ισχύος – φορτίου 4 Χ 25 Α 31681410-0 τεμ. 10   

Η2 Ρελέ Ισχύος – φορτίου 4 Χ 40 Α 31681410-0 τεμ. 10   

Η3 Ρελέ Ισχύος – φορτίου 1 Χ 25 Α 31681410-0 τεμ. 10   

Η4 Χρονοδιακόπτης ράγας με εφεδρεία 38750000-7 τεμ. 20   

Η5 Φωτοκύτταρο στεγανό κουμπωτό 38750000-7 τεμ. 20   

Θ. Διάφορα ηλεκτρολογικά υλικά           

Θ1 Ρόκα για καλώδιο 8/25 3Χ1,5τ.χ (100τεμ) 31681410-0 τεμ. 5   

Θ2 Ρόκα για καλώδιο 10/25 3Χ2,5τ.χ (100τεμ) 31681410-0 τεμ. 5   

Θ3 Ρόκα για καλώδιο 12/25 3Χ4,0τ.χ (100τεμ) 31681410-0 τεμ. 5   

Θ4 Ρόκα για καλώδιο 7/25 2Χ1,0τ.χ (100τεμ) 31681410-0 τεμ. 5   

Θ5 
Δεματικά καλωδίων 290χιλ 

31681410-0 
Σετ 100 

τεμ. 
20   

Θ6 Δεματικά καλωδίων 200χιλ 31681410-0 
Σετ 100 

τεμ. 
20   

Θ7 Μονωτικές ταινίες πλαστικές φαρδιές 38mm 31681000-3 τεμ. 20   

Θ8 Μονωτικές ταινίες πλαστικές στενές 19mm 31681000-3 τεμ. 100   

Θ9 Πολύμπριζο 5 θέσεων 31224100-3 τεμ. 30   

Θ10 Πένσα ηλέκτρολόγου 31681410-0 τεμ. 3   

Θ11 Πισοταινία λεπτή 31681410-0 τεμ. 5   

Θ12 Πισοταινία φαρδιά  31681410-0 τεμ. 5   

Θ13 Συρματόσχοινο με πλασικό κάλυμα  Φ3  31681410-0 μ.μ. 500   

Θ14 

Καλώδιο δικτύου UTP CAT 6 σε κουλούρα 
των  100μ.  Κατάλληλο για εξωτερικούς 
χώρους  4 ζευγών με διαμέτρο χαλκού 
>=0,45 mm και με εξωτερική προστασία 

32581110-3 μ.μ. 100   

Θ15 
Καλώδιο δικτύου UTP CAT 5  σε κουλούρα 
των 100μ. 4 ζευγών με διάμετρο χαλκού 
>=0,45 mm 

32581110-3 μ.μ. 100   

Θ16 Κλίπς καλωδίου UTP RJ45 32581110-3 τεμ. 500   

 

ΣΥΝΟΛΟ   

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ   

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

Φ.Π.Α. 24%   

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

Η ποιότητα των ανωτέρω προμηθευόμενων ειδών θα είναι αυτή, που ορίζεται από τα αρμόδια όργανα  

του κράτους.      

Ηράκλεια ………………………….  

Ο Προμηθευτής    

Πριν την υπογραφή να διαγραφεί το κείμενο με το πράσινο χρώμα    
(σφραγίδα, υπογραφή)  
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Παράρτημα 3β: Έντυπο Οικονομικής προσφοράς   

( Τα είδη και οι ποσότητες είναι ενδεικτικές ,   

παρακαλούμε να τις ελέγξετε προτού τυπώσετε το παράρτημα)   

Οικονομική προσφορά  

Για την υπ’ αρίθμ 9020/27-06-2016  διακήρυξη του Δήμου Ηράκλειας με τίτλο:   

«Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Ηράκλειας»  

Συνολικού προϋπολογισμού 53.000,00€ .με ΦΠΑ.  Εκτέλεση : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Κριτήρια 

κατοχύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ (Στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών κάθε 

ομάδας)    

 

 

Ομάδα Β. Προμήθεια λαμπτήρων –λυχνιών σε απόθεμα. 
α/α 

Περιγραφή 

Κωδικός Μονάδα 

Ποσότητα 

 Τιμή 
Μονάδας 

(€)  

Συνολική 
Τιμή (€)   CPV Μέτρησης 

Α1 Λυχνία ατμών υδραργύρου ισχύος 125 W-Ε40 
31518500-

5 
τεμ. 900   

Α2 Λυχνία ατμών υδραργύρου ισχύος 250 W-Ε40 
31518500-

5 
τεμ. 500   

  
   

ΣΥΝΟΛΟ  

  
   

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ   

   
  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

  
   

ΦΠΑ 24%  

        ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   
 

 

 

 

 

 

 

 

Η ποιότητα των ανωτέρω προμηθευόμενων ειδών θα είναι αυτή, που ορίζεται από τα αρμόδια όργανα  

του κράτους.      

Ηράκλεια ………………………….  

Ο Προμηθευτής    

Πριν την υπογραφή να διαγραφεί το κείμενο με το πράσινο χρώμα    
(σφραγίδα, υπογραφή)  
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Παράρτημα 4α: Έντυπο Τεχνικής προσφοράς  

( Τα είδη και οι ποσότητες είναι ενδεικτικές ,   

παρακαλούμε να τις ελέγξετε προτού τυπώσετε το παράρτημα)   

Τεχνική προσφορά  

Επιχείρηση   :    

Έδρα Διεύθυνση :    

Α.Φ.Μ.  :    Δ.Ο.Υ. :    

Τηλέφωνο  :    Φαξ  :    

e-mail  :    

  

Δηλώνουμε ότι  βάσει της υπ’ αριθμ. 9020/27-06-2016 διακήρυξης και της υπ’ αριθμ.   14 /2016  μελέτης 

όπως τροποποιήθηκε που την συνοδεύει , τα είδη που προσφέρουμε είναι άριστης ποιότητας και πληρούν 
τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στην παραπάνω μελέτη.   

  

Αναλυτικά τα είδη και τα φυλλάδια των προδιαγραφών τους έχουν ως εξής:  

Ομάδα Α. Λυχνίες – Λαμπτήρες- Ηλεκτρολογικό υλικό-κτλ.  

α/α  

Μελέτης  
Περιγραφή είδους  Ποσότητα  

Αρίθμηση 

τεύχους  

Κωδικός προϊόντος  

( Όπως αυτός 

αναφέρεται στα 

τεχνικά φυλλάδια)  

Παρατηρήσεις  

Α. Λυχνίες - Λαμπτήρες       

Α1 
Λυχνίες ατμών νατρίου 

ισχύος 250 W-Ε40 200       

Α2 
Λυχνίες ατμών νατρίου 

ισχύος 150 W-Ε40 
50       

Α3 

Λαμπτήρες εξοικονόμησης 

ενέργειας 20-25 W E27 για 

χρήση σε εξωτερικούς 

χώρους. 

3542   

  

  

Α4 
Λαμπτήρες φθορισμού 

120εκ.-36W 
60   

  

  

Α5 
Λαμπτήρες φθορισμού 

60εκ.-18W  
60       

Α6 Λαμπτήρας 400W HQI-E40 100  
    

Α7 
Λαμπτήρες εσωτ. Χώρου 

DULUX D 26W 
100      

Α8 

Προβολείς Γηπέδων  400w 

HQI IP65 ΓΚΡΙ Στεγανός 

Συμμετρικής Δέσμης 

20  
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Β. Ασφάλειες       

 

Β1 Ασφάλειες γυάλινες 2Α  200       

Β2 Ασφάλειες γυάλινες 4Α  100       

Β3 
Ασφάλειες Φυσίγγια 

νεοζέτ 35 Α 
50       

Β4 Ασφάλειες Φυσίγγια 35Α 20       

Β5 
Ασφάλειες τύπου ΔΕΗ 35Α 

FUSE TYPE 35A E16 GL  
100       

Γ. Μετασχηματιστές    

Γ1 

Μετασχηματιστής 250 w 

για φωτιστικά ατμών 

νατρίου sodium 
50   

  
  

Γ2 
Μετασχηματιστής 400W 

για προβολείς HQI 
30       

Γ3 
Μετασχηματιστής 150 W 

(Ιωδίνης (metal halide) 
30       

Γ4 
Μετασχηματιστής 125 W 

υδραργύρου 
50       

Γ5 
Μετασχηματιστής 250 W 

υδραργύρου 
70       

Δ. Καλώδια    

Δ1 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 τ.χ  300μ       

Δ2 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 τ.χ  300μ       

Δ3 Καλώδιο NYY 3Χ1,5  200μ       

Δ4 Καλώδιο NYY 3Χ2,5  100μ       

Δ5 Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ4,0 τ.χ 100μ       

Δ6 Καλώδιο ΝΥΑ 1,5 500μ       

Ε. Φωτιστικά    

Ε1 
Φωτιστικό κορυφής 

φανοστάτη Φ25 20       

Ε2 
Φωτιστικό κορυφής 

φανοστάτη Φ30 
40       

Ε3 
Φωτιστικό κορυφής 

φανοστάτη Φ40  φιμέ 
10       

Ε4 

Φωτιστικό Φ.Ο.Π.  250w  

Νατρίου ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 

ΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΣ 

ΝΑΤΡΙΟΥ E40 NAV 250W 

ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΗ  IP65 

10  

 

 

16PROC004662321 2016-06-27



  

  
Σελίδα 30 από 33  

Ε5 

Φωτιστικό Φ.Ο.Π.  125w  

Νατρίου Δρόμου 

υδραργύρου Ε27 IP65 

125W με πυκνωτή 

10  

 

 

Ε6 

ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΓΙΑ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΥ 1 

ΜΕΤΡΟΥ   1/4'' από 

γαλβανισμένο χάλυβα 

20  

 

 

ΣΤ. Εκκινητές - σταρτερ     

ΣΤ1 
Εκκινητής : Σταρτερ 4 έως 

22 W 60       

ΣΤ2 
Εκκινητής : Σταρτερ 4 έως 

65 W ή 4 έως 80W 
30       

ΣΤ3 Εκκινητής 400 W 60   
  

  

Ζ. Διακόπτες – Πρίζες – Φις - Ντουϊ     

Ζ1 Πρίζα χωνευτή (utp) διπλή 10       

Ζ2 Πρίζα εξωτερική (utp) διπλή 10       

Ζ3 
Διακόπτης Α/R ακραίος 

χωνευτός μονός 
5       

Ζ4 
Διακόπτης Α/R ακραίος 

χωνευτός διπλός 
5       

Ζ5 
Διακόπτης χωνευτός απλός 

μονός 
5       

Ζ6 Φις σούκο θηλυκό 20       

Ζ7 Φις σούκο αρσενικό 20       

Ζ8 Ντουϊ διασπόμενο Ε27 100       

Ζ9 Ντουϊ διασπόμενο Ε40 100       

Ζ10 Ντουϊ πορσελάνης  Ε27 100       

Ζ11 Ντουϊ πλαστικό  Ε27 100    

Η.  Ρελέ κ.λ.π.      

Η1 
Ρελέ Ισχύος – φορτίου 4 Χ 

25 Α 10       

Η2 
Ρελέ Ισχύος – φορτίου 4 Χ 

40 Α 
10       

Η3 
Ρελέ Ισχύος – φορτίου 1 Χ 

25 Α 
10       

Η4 
Χρονοδιακόπτης ράγας με 

εφεδρεία 
20       

Η5 
Φωτοκύτταρο στεγανό 

κουμπωτό 
20       
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Θ. Διάφορα ηλεκτρολογικά υλικά     

Θ1 
Ρόκα για καλώδιο 8/25 

3Χ1,5τ.χ (100τεμ) 5       

Θ2 
Ρόκα για καλώδιο 10/25 

3Χ2,5τ.χ (100τεμ) 
5       

Θ3 
Ρόκα για καλώδιο 12/25 

3Χ4,0τ.χ (100τεμ) 
5       

Θ4 
Ρόκα για καλώδιο 7/25 

2Χ1,0τ.χ (100τεμ) 
5       

Θ5 Δεματικά καλωδίων 290χιλ 20       

Θ6 Δεματικά καλωδίων 200χιλ 20       

Θ7 
Μονωτικές ταινίες πλαστικές 

φαρδιές 38mm 
20       

Θ8 
Μονωτικές ταινίες πλαστικές 

στενές 19mm 
100       

Θ9 Πολύμπριζο 5 θέσεων 30       

Θ10 Πένσα ηλέκτρολόγου 3       

Θ11 Πισοταινία λεπτή 5       

Θ12 Πισοταινία φαρδιά  5       

Θ13 
Συρματόσχοινο με πλασικό 

κάλυμα  Φ3  
500       

Θ14 

Καλώδιο δικτύου UTP CAT 6 

σε κουλούρα των  100μ.  

Κατάλληλο για εξωτερικούς 

χώρους  4 ζευγών με 

διαμέτρο χαλκού >=0,45 

mm και με εξ. προστασία 

100  

 

 

Θ15 

Καλώδιο δικτύου UTP CAT 5  

σε κουλούρα των 100μ. 4 

ζευγών με διάμετρο χαλκού 

>=0,45 mm 

100  

 

 

Θ16 Κλίπς καλωδίου UTP RJ45 500    

Ηράκλεια ………………………….  

Ο Προμηθευτής  

Πριν την υπογραφή να διαγραφεί το κείμενο με το πράσινο χρώμα   
                                                      (σφραγίδα, υπογραφή)   
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Παράρτημα 4β: Έντυπο Τεχνικής προσφοράς  

( Τα είδη και οι ποσότητες είναι ενδεικτικές ,   

παρακαλούμε να τις ελέγξετε προτού τυπώσετε το παράρτημα)   

Τεχνική προσφορά  

Επιχείρηση   :    

Έδρα Διεύθυνση :    

Α.Φ.Μ.  :    Δ.Ο.Υ. :    

Τηλέφωνο  :    Φαξ  :    

e-mail  :    

  

Δηλώνουμε ότι  βάσει της υπ’ αριθμ. 9020/27-06-2016 διακήρυξης και της υπ’ αριθμ.  14   /2016  μελέτης 

όπως αυτή τροποποιήθηκε που την συνοδεύει , τα είδη που προσφέρουμε είναι άριστης ποιότητας και 
πληρούν τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στην παραπάνω μελέτη.   

  

Αναλυτικά τα είδη και τα φυλλάδια των προδιαγραφών τους έχουν ως εξής:  

Ομάδα Β. Προμήθεια λαμπτήρων –λυχνιών σε απόθεμα.  
α/α  

Μελέτης  
Περιγραφή είδους  

Ποσότητα  
Αρίθμηση 

τεύχους  

Κωδικός προϊόντος  

( Όπως αυτός 

αναφέρεται στα 

τεχνικά φυλλάδια)  

Παρατηρήσεις  

  CPV Μέτρησης 

Α1 Λυχνία ατμών υδραργύρου ισχύος 125 W-Ε40 
31518500-

5 
τεμ.   

Α2 Λυχνία ατμών υδραργύρου ισχύος 250 W-Ε40 
31518500-

5 
τεμ.   

 

 

 

 

 

Ηράκλεια ………………………….  

Ο Προμηθευτής  

Πριν την υπογραφή να διαγραφεί το κείμενο με το πράσινο χρώμα   
                                                      (σφραγίδα, υπογραφή)    
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Παράρτημα 5: Έντυπο διευκρινήσεων  

Δήλωση διευκρινήσεων – αποκλίσεων  

Ενέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του  (άρθρο 8 Ν.1599/1986)  

  

Επιχείρηση   :    

Έδρα Διεύθυνση :    

Α.Φ.Μ.  :    Δ.Ο.Υ. :    

Τηλέφωνο  :    Φαξ  :    

e-mail  :    

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:  

  

Βάσει της υπ’ αριθμ. 9020/27-06-2016 διακήρυξης και της υπ’ αριθμ. 14/2016 μελέτης όπως αυτή 

τροποποιήθηκε  που την συνοδεύει , καταθέσαμε προσφορά στην οποία θέλουμε να λάβετε υπόψη σας τα 

εξής:  

  

1)  

2)  

3)  

 Κ.λ.π.  

  

  

  

  

Ηράκλεια ………………………….  
Ο Προμηθευτής  

   

Πριν την υπογραφή να διαγραφεί το κείμενο με το πράσινο χρώμα   

   
(σφραγίδα, υπογραφή)  
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