
 1 

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  «Προμήθεια υλικών φωτισμού  

                                                                        εμπορικού κέντρου ΔΚ Δράμας»   
          ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ      

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
 
Ο Δήμαρχος  Δράμας έχοντας υπόψη: 
 
1. Το νομοθετικό πλαίσιο που ορίζεται από: 

 Διατάξεις της ΥΑ 11389/1993  (Φ.Ε.Κ. 185 Β’/23-03-1993) «Ενιαίος 
Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – ΕΚΠΟΤΑ 

 Το άρθρο 209 παρ.1 του Ν.3463/06 (Φ.Ε.Κ.114 Α’/8-6-2006) – Κώδικας 
Δήμων και Κοινοτήτων 

 Διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 19 Α’/01-02-1995’). 

 Διατάξεις του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 247/27-12-1995 τεύχος 
Α’). 

 Π.Δ. 60/2007 «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». 

 To N.2522/97  «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της 
σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων , κρατικών προμηθειών και 
υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με το Ν.3886/10 

 
2. Την 344/2012 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής δήμου Δράμας με την οποία   

εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του συγκεκριμένου διαγωνισμού. 

3. Την 22/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δήμου Δράμας με την οποία 
ψηφίστηκε η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 

 
4. Την Π1/1753/15-11-2012 (ΑΔΑ Β4ΣΨΦ-ΧΡΚ)   του Υπουργείου Ανάπτυξης 

«Εγκρίσεις (εντάξεις –τροποποιήσεις) στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών έτους 

2012» 

        
διακηρύσσει ότι εκτίθεται   σε διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή η "Προμήθεια υλικών 
φωτισμού εμπορικού κέντρου ΔΚ Δράμας" σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης και με τους παρακάτω όρους. 
Σημειώνεται ότι ο διαγωνισμός διεξάγεται με σκοπό την αντικατάσταση του 
υφισταμένου δικτύου φωτισμού του εμπορικού κέντρου με εξοπλισμό 
ομοιογενή, σύγχρονου σχεδιασμού (design),  οικολογικής αντίληψης ως προς 
την ενεργειακή κατανάλωση αλλά και τη δημιουργούμενη φωτορύπανση, με 
στόχο τη μείωση της προκαλούμενης ενόχλησης των περιοίκων.    
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Τονίζεται επομένως ότι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να 
προσφέρουν εξοπλισμό αυτής της αντίληψης και για το λόγο αυτό οι 
(ενδεικτικές) τιμές προϋπολογισμού μελέτης είναι σχετικά αυξημένες. Σε 
διαφορετική περίπτωση, ο δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει 
προσφορές που θα περιλαμβάνουν εξοπλισμό παρωχημένης αισθητικής και 
ιδιαιτέρως χαμηλού κόστους, εξοπλισμό δηλαδή παρόμοιο με τον ήδη 
υπάρχοντα. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται ανηγμένα  οι κρατήσεις, η δαπάνη μεταφοράς, 
συναρμολόγησης, απομάκρυνσης των υφισταμένων φωτιστικών, τοποθέτησης των 
νέων, σύνδεσής τους, αποκατάστασης των θέσεων τοποθέτησης,   απομάκρυνσης  
των υλικών συσκευασίας, η δαπάνη όλων των παρελκομένων, (καλωδίων, πινάκων  
κλπ),   ως και κάθε άλλη επιβάρυνση του υλικού, ώστε αυτό να παραδοθεί σε πλήρη 
κατάσταση λειτουργίας. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο  
Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού 
Ο διαγωνισμός (αποσφράγιση προσφορών) θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα 
Δράμας (Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου - αίθουσα δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών - 2ος 
όροφος) σε ημέρα και ώρα που θα καθορισθεί με τη περίληψη της διακήρυξης, 
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης διαγωνισμού.  Οι 
προσφορές για τον διαγωνισμό με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στο 
δήμο Δράμας μέχρι την προηγουμένη της ημέρας της αποσφράγισης των 
προσφορών με οποιοδήποτε τρόπο, ή θα αποσταλούν στο Δήμο, στη διεύθυνση : 

Βερμίου 2 και  1ης Ιουλίου, ΤΚ 66100, Δράμα. Λεπτομέρειες για την υποβολή των 
προσφορών αναφέρονται στο άρθρο 10 της παρούσας.  
 
ΑΡΘΡΟ 2ο  
Προϋπολογισμός προμήθειας 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δημοπρατούμενης προμήθειας ανέρχεται στο 
ποσό των 273.982,50 ευρώ  με το ΦΠΑ. 

  
Η χρηματοδότηση θα γίνει από πιστώσεις του δήμου Δράμας και η συνολική δαπάνη 
θα βαρύνει τον   Κ.Α.  30.7135.04. 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο  
Δεκτοί στο διαγωνισμό 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί προμηθευτές, κατασκευαστές και αντιπρόσωποι 
(προσκομίζοντας αποδεικτικά στοιχεία αντιπροσωπευομένων εργοστασίων) του 
δημοπρατούμενου είδους, αλλοδαπής προελεύσεως γνωστών εργοστασίων ή 
εγχώριας κατασκευής αποδεδειγμένης καλής λειτουργικότητας, αποδεικνυομένης της  
ιδιότητάς τους από πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου. ΟΙ εταιρείες κατασκευής 
(εγχώριες και του εξωτερικού) θα πρέπει να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 για 
σχεδιασμό και κατασκευή  υλικών φωτισμού. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο  
Δικαιολογητικά συμμετοχής 
ΟΙ δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την 
προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά: 

1.  Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, όπως αναλυτικά στο 
άρθρο 8 περιγράφεται. 
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          2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου         

τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό 
με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, όπως αυτά περιγράφονται 
στο άρθρο 43 παρ.1 του ΠΔ 60/07. (Για φυσικά πρόσωπα για τον επιχειρηματία, για 
Ο.Ε., Ε.Ε. και  Ε.Π.Ε. για τον διαχειριστή, για  Α.Ε. για τον πρόεδρο και διευθύνοντα 
σύμβουλο). Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό, θα 
υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου, περί 
των αδικημάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραμμένες στο μητρώο. Αν από 
την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες αφορά τα αδικήματα 
που προκαλούν αποκλεισμό των διαγωνιζομένων, προσκομίζεται η καταδικαστική 
απόφαση προκειμένου να διαπιστωθεί αν το αδίκημα αφορά την άσκηση του 
επαγγέλματος του διαγωνιζόμενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο 
χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου.    

 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 
διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη απόφαση αναγκαστικής 
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό 
άλλη   ανάλογη διαδικασία . 

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από το 
οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), για 
όλα τα ταμεία ασφάλισης του προσωπικού τους κατά την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην 
αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (3) και (4) εκδίδονται 
με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από 
την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η 
εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, που θα έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

6. Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης            
και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη 
και ειδικά ότι η προσφορά του ισχύει για διάστημα 180 ημερών. 

7.  Δήλωση ότι  αναλαμβάνει να παραδώσει τοποθετημένα και σε κατάσταση 

πλήρους λειτουργίας  τα υπό προμήθεια είδη στο νέο δημαρχείο Δράμας, σε 
προθεσμία τριών (3) μηνών από της υπογραφής της σύμβασης. 
8.  Αναλυτική δήλωση για την συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερόμενων  
ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
9.  Δήλωση όπου θα αναφέρεται το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευασθεί το  

υπό προμήθεια είδος και τον τόπο εγκατάστασής του. 
Εφ’ όσον  για την παραγωγή του προϊόντος μεσολαβούν διάφορες φάσεις 
βιομηχανοποίησης πρέπει τα παραπάνω να δηλώνονται για τις διάφορες φάσεις  και 
επιπλέον πρέπει να δηλώνεται  το ποσοστό συμμετοχής των διάφορων φάσεων στην 
διαμόρφωση της τελικής τιμής του προϊόντος. 
10. Εφ’ όσον οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα υλικά 

μερικά ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση 
του νόμιμου εκπροσώπου του εργοστασίου ή των εργοστασίων στο/α οποίο/α θα 
κατασκευαστούν τα υλικά,   στην οποία  θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση 
της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας στον 
διαγωνιζόμενο  
11. Πιστοποιητικό κατά ISO 9001   του κατασκευαστή ή των  κατασκευαστών    
12.  Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζομένου ότι θα δεχθεί (αν απαιτηθεί) επίσκεψη 

της επιτροπής στις εγκαταστάσεις κατασκευής, αναλαμβάνοντας τα απαιτούμενα 
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έξοδα (όπως αυτά ορίζονται στις διατάξεις του σχετικού νόμου περί μετακινήσεων 
δημ. υπαλλήλων)  
  
13. Κατάσταση παραδόσεων ομοίων προμηθειών    σε φορείς  του Δημοσίου  για την 

τελευταία τριετία. Στην κατάσταση προμηθειών πρέπει να αναγράφεται με σαφήνεια ο 
φορέας του Δημοσίου, η χρονολογία παράδοσης και η ποσότητα των ειδών που 
προμηθεύτηκαν. 
14. Δήλωση του διαγωνιζομένου ότι θα προσκομίσει εντός τριών (3) ημερών από της 

έγγραφης ειδοποίησης της επιτροπής διαγωνισμού (αν απαιτηθεί), δείγμα από 
οποιοδήποτε προς προμήθεια είδος πανομοιότυπο με το προσφερόμενο στο 
διαγωνισμό  
15. Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή με δέσμευσή του για προμήθεια των 

ανταλλακτικών στο φορέα   για τουλάχιστον 5 έτη.   
16. Υπεύθυνη δήλωση για την προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας, που με 

ποινή αποκλεισμού είναι  κατ’ ελάχιστον ένας  χρόνος. 
17. ‘Όλα τα κατά νόμον και κατά περίπτωση νομιμοποιητικά της συμμετοχής τους 

έγγραφα (π.χ. πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. για Α.Ε., καταστατικό και τροποποιήσεις 
του για Ο.Ε. κλπ) 
18. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο διαγωνιζόμενος υποβάλει προσφορά για το σύνολο των 

ζητουμένων ειδών και ότι η οικονομική του προσφορά (με τον ΦΠΑ) δεν υπερβαίνει 
το ύψος του ενδεικτικού προϋπολογισμού.  

           

 

 
 
          
    
ΑΡΘΡΟ 5ο  
Ισχύς στοιχείων 

Τα στοιχεία της προμήθειας (τεύχη της μελέτης και προσφοράς), και οι περιεχόμενοι 
σ' αυτά όροι αλληλοσυμπληρώνονται, σε περίπτωση δε ασυμφωνίας των παραπάνω 
στοιχείων (τευχών και όρων) μεταξύ τους, υπερισχύουν, ως προς το περιεχόμενο και 
την ερμηνεία, με την παρακάτω σειρά προτεραιότητας: 
α. Το συμφωνητικό προμήθειας  
β.  Η διακήρυξη της δημοπρασίας  
γ.  Το τιμολόγιο της μελέτης (τεχνικές προδιαγραφές κλπ.) 
δ.  Ο προϋπολογισμός της μελέτης 
 
  
 
ΑΡΘΡΟ 6ο  
Προσφερόμενη τιμή 
Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις, η δαπάνη μεταφοράς, 
συναρμολόγησης, απομάκρυνσης των υφισταμένων φωτιστικών, τοποθέτησης των 
νέων, σύνδεσής τους, αποκατάστασης των θέσεων τοποθέτησης,   απομάκρυνσης  
των υλικών συσκευασίας, η δαπάνη όλων των παρελκομένων, (καλωδίων, πινάκων  
κλπ),   ως και κάθε άλλη επιβάρυνση του υλικού, ώστε αυτό να παραδοθεί σε πλήρη 
κατάσταση λειτουργίας. 
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Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι και την οριστική 
παραλαβή της προμήθειας. 
Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών προσφοράς και οποιαδήποτε  αξίωση του 
προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών 
της προσφοράς του. 
 Ο ΦΠΑ επί τοις εκατό (%) στον οποίο υπάγεται το ζητούμενο είδος βαρύνει το Δήμο. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο  
Χρόνος ισχύος προσφορών 

              Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές εκατόν ογδόντα 
(180) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού καθώς και το χρόνο 
που αποδέχτηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους, εάν αυτό ζητηθεί.  
      Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου  από  τη 
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
             Η ισχύς της  προσφοράς  μπορεί  να  παρατείνεται  εφόσον  ζητηθεί από την 
Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ΄ ανώτατο   χρονικό διάστημα εξ (6) μηνών. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο  
Εγγυήσεις 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ως άρθρο 26 ΕΚΠΟΤΑ 
Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής υπάρχει  στο τέλος του παρόντος 
Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης. 
Η εγγυητική επιστολή θα είναι αναγνωρισμένης τράπεζας ή Τ.Π.Δ. ύψους 11.140,00 
ευρώ. 
 Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που 
περιλαμβάνονται πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα: 

1.  Την ημερομηνία έκδοσης 
2.  Τον εκδότη 
3.  Τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται. (Δήμος 

Δράμας). 
4.  Τον αριθμό της εγγύησης 
5.  Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 
6.  Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση. 
7.  Τη σχετική δημοσίευση της περίληψης  διακήρυξης (αριθμ. πρωτοκόλλου) 

και την ημερομηνία διαγωνισμού. 
8.  Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως ή διζήσεως. 
9.  Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ΟΤΑ που διενεργεί το 

διαγωνισμό 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. 

10.  Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

11.  Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση (εφόσον 
αναφέρει ημερομηνία λήξης της ισχύος της) πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον 
επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η 
διακήρυξη, δηλαδή 210 ημέρες συνολικά. 

12.  Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της 
ισχύος της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ΟΤΑ 
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που διενεργεί το διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από 
την ημερομηνία  λήξης της εγγύησης. 

Προσφορές χωρίς εγγύηση η χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπ΄ όψη. 
 
 ΑΡΘΡΟ 9ο  
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών 

Οι προσφορές θα είναι συντεταγμένες εξ ολοκλήρου στην Ελληνική γλώσσα. Επίσης 
όλα τα δικαιολογητικά (πιστοποιητικά ISO, πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου, 
τεχνικά χαρακτηριστικά, δηλώσεις κατασκευαστών, προδιαγραφές κλπ), εφ’ όσον τα 
πρωτότυπα δεν είναι στην Ελληνική, θα είναι επισήμως μεταφρασμένα. Τα 
παραπάνω ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο  
Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού 
1.  Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν   
εγγραφές αιτήσεις συμμετοχής σε αυτόν  μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από 

την παρούσα διακήρυξη. 
2. Οι προσφορές μπορεί να υποβάλλονται ή και να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με 
οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με πρωτοκόλληση του σχετικού 
εντύπου υποβολής προσφοράς (αίτηση), με την απαραίτητη όμως 
προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την 
προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

        3. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 
β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. (ΔΗΜΟΣ 
ΔΡΑΜΑΣ) 
γ) Ο αριθμός της δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης (είναι ο αριθμός 
πρωτοκόλλου που αναφέρεται στην εφημερίδα)  
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. 
        4. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών το αρμόδιο όργανο ελέγχει τη   
συμμόρφωση των διαγωνιζομένων ή των προσφορών τους προς τους όρους της 
διακήρυξης, όσον αφορά τα τυπικά δικαιολογητικά. 
       5. Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε 
φάκελο καλά σφραγισμένο σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που 
αναφέρονται παραπάνω. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται 
αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 
προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 
        Στον  κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα 
δικαιολογητικά, η εγγύηση συμμετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς.    Τα 
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστά σφραγισμένο φάκελο, 
επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 
        Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίωςφακέλου. 
           Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω 
του μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο τότε αυτά συσκευάζονται 
ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
       6. 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 
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κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και  μονογράφει και σφραγίζει 
αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτήν διορθώσεις οι οποίες την 
καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής διαγωνισμού. 
       7. Ο προσφέρων θεωρείται  ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα 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 προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς 
που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να 
αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου 
της διακήρυξης ή της προσφοράς.  Διευκρινίσεις δίδονται από τον προσφέροντα 
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 υπ'  όψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που 
ζητήθηκαν. 
       8. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
       9. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
     10. Προσφορές για μέρος των ζητουμένων ειδών δεν γίνονται δεκτές.  
     11. Στη δημοπρασία δεν μπορεί κανείς να εκπροσωπήσει περισσότερες από μία 
εταιρείες ή κοινοπραξίες, όπως επίσης δεν μπορεί να συμμετέχει χωριστά για τον 
εαυτό του όποιος εκπροσωπεί συμμετέχουσα εταιρεία ή είναι μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου ή εταίρος της. Στην περίπτωση αυτή όλες οι κατά τα παραπάνω 
πολλαπλές προσφορές αποκλείονται, εκτός αν οι ενδιαφερόμενοι τις αποσύρουν 
όλες, εκτός από μία. 
      12. Όταν ολοκληρωθεί η παραλαβή των προσφορών, η επιτροπή διαγωνισμού 
σε μυστική συνεδρίαση αποφασίζει αν έχουν τηρηθεί οι τυπικές προϋποθέσεις από 
όσους υπέβαλαν προσφορά. Για όσους η επιτροπή κρίνει ότι δεν πληρούν τις 
τυπικές προϋποθέσεις για την υποβολή προσφοράς, οι κλειστοί φάκελοι οικονομικής 
προσφοράς επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν. Μαζί με τον φάκελο οικονομικής 
προσφοράς επιστρέφονται και τα λοιπά δικαιολογητικά και στοιχεία της προσφοράς.  
Αν οι ενδιαφερόμενοι διαφωνούν και δηλώσουν ότι θα διατυπώσουν τις αντιρρήσεις 
τους,   οι φάκελοί τους κρατούνται χωρίς να ανοιχθούν μέχρι την έκδοση απόφασης 
επί των αντιρρήσεων ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή 
τους.  Προσφορά που θα κριθεί από την επιτροπή ως εντελώς ελλιπής ή ασαφής ή 
προσφορά για την οποία δεν θα παρασχεθούν από τον διαγωνιζόμενο μέσα στην 
ταχθείσα προθεσμία οι παραπάνω διευκρινήσεις, χαρακτηρίζονται από την επιτροπή 
απορριπτέα στο στάδιο αυτό. 
      13. Κατά τη διαδικασία, αποκλείονται από την παραπέρα συμμετοχή στο 
διαγωνισμό συναγωνιζόμενοι των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία κρίνεται ότι δεν 
πληρούν τις αρχές της τεχνικής ή της επιστήμης. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν 
αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης ή των προδιαγραφών,   καλούνται οι 
συναγωνιζόμενοι που τις παρουσιάζουν να δώσουν εγγράφως, μέσα σε 
συγκεκριμένη προθεσμία, όλα τα στοιχεία για την υποστήριξη των αποκλίσεων, τα 
οποία όταν υποβληθούν εμπρόθεσμα, λαμβάνονται υπ' όψη από την επιτροπή για 
την τελική κρίση. 
     14. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα κριθεί μετά από τη διαπίστωση που θα 
γίνει από την αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του 
ΕΚΠΟΤΑ, ότι οι τεχνικές προσφορές των διαγωνιζομένων καλύπτουν τις απαιτήσεις 
του κυρίου της προμήθειας, όπως αυτές αναφέρονται στα τεύχη της μελέτης. 
     15. Ενστάσεις  κατά  του διαγωνισμού μπορεί να υποβληθούν: 
- Κατά της διακήρυξης, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, 
μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι 
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την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, συνυπολογιζομένων των ημερομηνιών 
αυτών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. 
- Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής 
προμηθευτή σε αυτόν,  μόνον από διαγωνιζομένους που συμμετέχουν στο 
διαγωνισμό ή αποκλείστηκαν από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
κατάθεσης των προσφορών, κατατίθενται στην αρμόδια για τη διενέργεια του 
διαγωνισμού υπηρεσία, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση 
του αποτελέσματος του αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή 
ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την επιτροπή διεξαγωγής, η οποία υποβάλλει 
την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στη δημαρχιακή επιτροπή, η οποία 
αποφαίνεται τελικά. 
  
ΑΡΘΡΟ 11ο -  Προθεσμίες   
 

 - Ο διαγωνισμός (διεθνής)  θα διεξαχθεί 52 τουλάχιστον ημέρες μετά από την 
αποστολή της περίληψης διακήρυξης  στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
 -Τα τεύχη του διαγωνισμού παραλαμβάνονται από τους αιτούντες μέχρι έξι (6) το 
πολύ ημέρες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών (μη 
προσμετρουμένης) με την καταβολή αντιτίμου δέκα (10) ευρώ στο ταμείο του δήμου 
Δράμας (δημαρχείο – ισόγειο) μέχρι και την 13.00’ ώρα κάθε εργάσιμης ημέρας και 
την προσκόμιση του αποδεικτικού καταβολής στην υπηρεσία που διεξάγει το 
διαγωνισμό (ΔΤΥ δήμου Δράμας –δημαρχείο 2ος όροφος). Τα τεύχη θα παρέχονται 
σε φυσική και ψηφιακή μορφή. 
Τα τεύχη παρέχονται μέσα σε τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της 
σχετικής αίτησης. 
- Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού , εφόσον 
αυτές ζητηθούν εμπρόθεσμα, παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες  πριν από την 
ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών (μη προσμετρουμένης). Οι 
συμπληρωματικές πληροφορίες παρέχονται μέσα σε τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες 
από τη λήψη της σχετικής αίτησης. 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο   
  Αποσφράγιση προσφορών - Ανάδειξη μειοδότη 
 

            Όλη η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών και ανακοίνωσης του 
αποτελέσματος θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19   του ΕΚΠΟΤΑ 
 
 1. Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει 
στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και 
ώρα που ορίζεται από την δημοσιευθείσα περίληψη της διακήρυξης.   
Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία που αφορά  διαγωνισμό που 
γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και  
μονογράφονται   από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της 
τεχνικής προσφοράς. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς  δεν αποσφραγίζεται 
αλλά μονογράφεται   από το παραπάνω όργανο μέχρι να κριθεί ότι η προσφορά  
είναι σύμφωνη με την τεχνική περιγραφή της διακήρυξης, να προσκομισθεί (αν κριθεί 
απαραίτητο) δείγμα απολύτως όμοιο με το προσφερόμενο και να ελεγχθεί και να γίνει 
η πιθανή απόρριψη των προσφορών που δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις της 
διακήρυξης. 
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   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.    
           3. Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών, των τεχνικών προσφορών  και 
(πιθανόν)  του(ων) δείγματος(ων), ανακοινώνονται στους συμμετέχοντες  οι 
προσφορές που γίνονται δεκτές στον διαγωνισμό και καλούνται οι διαγωνιζόμενοι για 
την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. 
          4.Μειοδότης ανακηρύσσεται ο διαγωνιζόμενος που προσφέρει την χαμηλότερη 
τιμή. 
          5. Κατά τη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών (γενικών, τεχνικών και 
οικονομικών) δικαιούνται να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των 
διαγωνιζομένων, αποδεικνυόμενης της ιδιότητάς τους με τα κατά περίπτωση νόμιμα 
παραστατικά. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο  
Αξιολόγηση προσφορών 
 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη κυρίως: 
- η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης 
- ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε 
- η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τις τρέχουσες στην αγορά τιμές, για όμοια ή 
παρεμφερή υλικά. 
        Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά είναι 
αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη 
διακήρυξη ουσιώδεις όρους,  και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. 
 
 
 ΑΡΘΡΟ 14ο  
  Ανακοίνωση κατακύρωσης – ανάθεσης 

Η κατακύρωση της προμήθειας στον ανάδοχο θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής (Ο.Ε.), ύστερα από σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής 
Ο  μειοδότης που θα αναδειχθεί υποχρεούται μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση σ' αυτόν του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει 
για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης, (ίσης με το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ).  
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης 
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από  
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου,  με τις νόμιμες γι' αυτόν συνέπειες. 
 
  
 
ΑΡΘΡΟ 15ο   
  Δασμοί – Τέλη – Φόροι - Δικαιώματα 

 
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπ’ όψιν τους ότι ο Δήμος απαλλάσσεται της 
καταβολής δασμών κατά τον εκτελωνισμό των υλικών που εισάγονται από τρίτες 
χώρες. Οποιαδήποτε πάντως οικονομική επιβάρυνση μέχρι και την παράδοση των 
υλικών στη θέση εγκατάστασής τους,  βαρύνει τον ανάδοχο, πλην του ΦΠΑ που 
καταβάλλεται από τον Δήμο. 
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ΑΡΘΡΟ 16ο  Πληρωμή - κρατήσεις 
 

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πιστώσεις  του δήμου Δράμας. 
Η πληρωμή θα γίνει με εφ’ άπαξ καταβολή του τιμήματος, μετά την παραλαβή του 
εξοπλισμού. 
Σε περίπτωση που η  πληρωμή του προμηθευτή καθυστερήσει από την αναθέτουσα 
αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η 
αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 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 πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση 
από τον συμβασιούχο.  
Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης  δεν μπορεί να γίνει προ της 
ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής. 
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με κράτηση 2% επί της συμβατικής δαπάνης (1,5% επί της 
συμβατικής δαπάνης υπέρ ΤΕΑΔΚΥ και 0,5% ομοίως υπέρ ΤΠΔΚΥ). Επίσης επί της 
συμβατικής δαπάνης   γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος   σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις.- 
   
 
 
   ΑΡΘΡΟ 17ο   
  Δημοσίευση 

Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα αποσταλεί   στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για δημοσίευση  στην Επίσημη Εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η περίληψη θα δημοσιευθεί επίσης   στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος 
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων) και  στον ελληνικό τύπο.  
Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της περιληπτικής 
Προκήρυξης    βαρύνουν τον ανάδοχο   (άρθρο 46 Ν.3801/09 ΦΕΚ 163 Α’/04-09-
2009). 
   
 
                                                       
 
 
 
                                                             Δράμα 06/12/2012   
                                                              Η συντάξασα 
 
                         Ιωάννα Παπαδοπούλου 
                                                         Προϊσταμένη Δ/νσης Τ.Υ. 
                         Πολιτ. Μηχανικός με Β΄β. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     «Προμήθεια υλικών φωτισμού  
                                                                        εμπορικού κέντρου ΔΚ Δράμας»   
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ       

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     

           

 
 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο  1ο : Αντικείμενο προμήθειας 

 
Προμήθεια νέων φωτιστικών σωμάτων για την αντικατάσταση των υφισταμένων στην 
περιοχή του εμπορικού κέντρου της Δράμας. 
Ο διαγωνισμός διεξάγεται με σκοπό την αντικατάσταση του υφισταμένου 
δικτύου φωτισμού του εμπορικού κέντρου με εξοπλισμό ομοιογενή, 
σύγχρονου σχεδιασμού (design),  οικολογικής αντίληψης ως προς την 
ενεργειακή κατανάλωση αλλά και τη δημιουργούμενη φωτορύπανση, με στόχο 
τη μείωση της προκαλούμενης ενόχλησης των περιοίκων.    
 
Τονίζεται επομένως ότι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να 
προσφέρουν εξοπλισμό αυτής της αντίληψης και για το λόγο αυτό οι 
(ενδεικτικές) τιμές προϋπολογισμού μελέτης είναι σχετικά αυξημένες. Σε 
διαφορετική περίπτωση, ο δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει 
προσφορές που θα περιλαμβάνουν εξοπλισμό παρωχημένης αισθητικής και 
ιδιαιτέρως χαμηλού κόστους, εξοπλισμό δηλαδή παρόμοιο με τον ήδη 
υπάρχοντα. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται ανηγμένα  οι κρατήσεις, η δαπάνη μεταφοράς, 
συναρμολόγησης, απομάκρυνσης των υφισταμένων φωτιστικών, τοποθέτησης των 
νέων, σύνδεσής τους, αποκατάστασης των θέσεων τοποθέτησης,   απομάκρυνσης  
των υλικών συσκευασίας, η δαπάνη όλων των παρελκομένων, (καλωδίων, πινάκων  
κλπ),   ως και κάθε άλλη επιβάρυνση του υλικού, ώστε αυτό να παραδοθεί σε πλήρη 
κατάσταση λειτουργίας. 
 
  
 
Άρθρο  2ο : Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται  από τις 
διατάξεις: 
1) του ΠΔ 60/07  
2) του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389/ΦΕΚ 185 Β/23-3-1993). 
3) του σε ισχύ Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114Α/8-6-2006)  
 
 
Άρθρο  3ο : Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με διεθνή ανοικτό δημόσιο 
διαγωνισμό με τους όρους που καθορίζει η Ο.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 4 του ΕΚΠΟΤΑ. Το κριτήριο επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή. 
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Άρθρο  4ο : Ανακοίνωση αποτελέσματος 

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος, 
υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε 10 μέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
ανακοίνωσης της κατακύρωσης για να υπογράψει τη σύμβαση και καταθέσει την 
κατά το άρθρο 6 της παρούσας εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. 
Ο ανάδοχος μπορεί να προσέλθει το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την 
κοινοποίηση αυτή όμως τότε η προθεσμία παράδοσης αρχίζει μετά 10 ημέρες από 
την κοινοποίηση της ανακοίνωσης.  
Κατά τα λοιπά ως το άρθρο 24 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
 
Άρθρο  5ο :  Σύμβαση 

Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του 
ΕΚΠΟΤΑ. 
 
 
Άρθρο  6ο : Εγγύηση 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμβάσεως καθορίζεται σε 10% επί της συνολικής 
συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς το ΦΠΑ παρέχεται  δε με εγγυητική 
επιστολή, κατά τα λοιπά ως το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 
Η εγγύηση καλής εκτελέσεως της συμβάσεως επιστρέφεται εις τον ανάδοχο της 
προμήθειας  μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή και ύστερα από την 
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 
 
 
 Άρθρο  7ο : Παράδοση και παραλαβή της προμήθειας 

Η παράδοση του εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργία  θα γίνει σε προθεσμία τριών (3) 
μηνών από της υπογραφής του συμφωνητικού. 
Η παραλαβή και ο χρόνος παραλαβής   ρυθμίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 
του ΕΚΠΟΤΑ. 
Ο χρόνος παραλαβής ορίζεται σε 30 ημέρες από της ημέρας παράδοσης και του 
τελευταίου είδους. 
Ως ημέρα παράδοσης θεωρείται η ημέρα προσκόμισης,  τοποθέτησης, σύνδεσης  και 
διαπίστωσης λειτουργίας και του τελευταίου φωτιστικού  στο εμπορικό κέντρο 
Δράμας. 
Η ποιοτική  παραλαβή αποβλέπει στο να διαπιστωθούν με μακροσκοπικό έλεγχο οι 
ιδιότητες των  ειδών που αναγράφονται στην προσφορά των ενδιαφερομένων και 
πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας μελέτης. Εάν κατά την   παραλαβή και 
λειτουργία τους τα είδη   δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης, ή εμφανίζουν 
ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στα 
άρθρα  34 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. 
  
 
Άρθρο  8ο :  Πληρωμή 
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πιστώσεις  του δήμου Δράμας. 
Η πληρωμή θα γίνει με εφ’ άπαξ καταβολή του τιμήματος, μετά την παραλαβή του 
εξοπλισμού. 
Σε περίπτωση που η  πληρωμή του προμηθευτή καθυστερήσει από την αναθέτουσα 
αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η 
αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 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 πληρωμών στις εμπορικές 
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συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση 
από τον συμβασιούχο.  
Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης  δεν μπορεί να γίνει προ της 
ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής. 
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με κράτηση 2% επί της συμβατικής δαπάνης (1,5% επί της 
συμβατικής δαπάνης υπέρ ΤΕΑΔΚΥ και 0,5% ομοίως υπέρ ΤΠΔΚΥ). Επίσης επί της 
συμβατικής δαπάνης   γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος   σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις.- 
 
 
Άρθρο  9ο : Ποινικές ρήτρες - έκπτωση του αναδόχου 

Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως 
της προμήθειας θα επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα κλπ. 
αναγκαστικά μέτρα σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
 
Άρθρο  10ο : Πλημμελής κατασκευή  

Εάν η κατασκευή και η λειτουργία των υλικών δεν πληρούν τους όρους της 
σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες ο ανάδοχος υποχρεούται να 
αποκαταστήσει ή βελτιώσει αυτές, ή και να αντικαταστήσει το ελαττωματικό είδος, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις  (άρθρο 34 ΕΚΠΟΤΑ). 
 
 
Άρθρο  11ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε  όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη 
και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ειδικά   
επιβαρύνεται με κράτηση 2% επί της συμβατικής δαπάνης (1,5% επί της συμβατικής 
δαπάνης υπέρ ΤΕΑΔΚΥ και 0,5% ομοίως υπέρ ΤΠΔΚΥ). Επίσης επί της συμβατικής 
δαπάνης   γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος   σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις.- 
  
 
 
 
       Δράμα  06/12/2012 
 
                                                                               Η συντάξασα 
  
 
                 Ιωάννα Παπαδοπούλου 
                                                                      Προϊσταμένη Δ/νσης Τ.Υ. 
                Πολιτ. Μηχανικός με Β΄β. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     «Προμήθεια υλικών φωτισμού  

                                                                        εμπορικού κέντρου ΔΚ Δράμας»   
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ       

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
 Οι στη συνέχεια αναφερόμενες διαστάσεις είναι ενδεικτικές, επιτρεπομένης 
απόκλισης ± 5%  
 
 
Α. ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΟΡΥΦΗΣ ΕΠΙ ΙΣΤΟΥ 
 

 Το φωτιστικό θα πρέπει να φωτίζει το κάτωθεν  αυτού οδόστρωμα, χωρίς να 
θαμπώνει και να ενοχλεί τους διερχόμενους και τους κατοίκους της περιοχής 

 Το φωτιστικό θα έχει μοντέρνο σχήμα. Ενδεικτικά: σχήμα αντεστραμμένου 
κώνου, διαμέτρου μεγάλης βάσης  500 χιλ. 

 Το φωτιστικό θα πρέπει να είναι βαμμένο με βαφή που θα το προστατεύει 
από διάβρωση, φιλική προς το περιβάλλον, σταθεροποιημένη στην 
ακτινοβολία UV, με ματ υφή 

 Η αντιθαμβωτική διάταξη θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο 
σκούρου χρώματος και να καλύπτει τον καυστήρα του λαμπτήρα. Διάταξη 
περσίδας δεν είναι επιθυμητή 

 Ο διαχύτης (κάλυμμα) του φωτιστικού θα πρέπει  να είναι διαφανές, 
άθραυστο και αυτοσβενόμενο πολυκαρβονικό υλικό,  σταθεροποιημένο στην 
ακτινοβολία UV για αποφυγή κιτρινίσματος. 

 Τα όργανα έναυσης θα είναι προκαλωδιωμένα με εύκαμπτο καλώδιο Ø1 χιλ., 
ενώ η λυχνιολαβή θα είναι πορσελάνης και το σύστημα έναυσης θα 
περιλαμβάνει θερμικό για αποφυγή υπερθέρμανσης 

 Το φωτιστικό θα έχει διπολική κλέμα τροφοδοσίας για καλώδιο μέγιστης 
διατομής Ø2,5 χιλ 

 Το φωτιστικό θα έχει αντοχή σε κρούση ΙΚ08, θα είναι κλάσης μόνωσης ΙΙ, 
βαθμού προστασίας ΙΡ 65 

 Θα φέρει ηλεκτρική ασφάλεια 6,3Α και θα επιδέχεται λαμπτήρες μεταλλικών 
αλογονιδίων απόδοσης 70W 

 Στο κάτω μέρος του το φωτιστικό θα πρέπει να είναι διαμορφωμένο 
κατάλληλα ώστε να προσαρμόζεται σε ιστό αλουμινίου με ανάλογο υποδοχέα. 

 Το φωτιστικό θα φέρει και τον αντιστοίχο  λαμπτήρα 
 Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με  ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ) 

 
 
Β. ΙΣΤΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
 

 O ιστός θα είναι από ανοδιωμένο αλουμίνιο πάχους 3,5-4,0 χιλιοστών και 
πάχους ανοδίωσης 15/20μm. Το υπέργειο ύψος του θα είναι 3,00-3,30μ. 
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 Ο ιστός θα είναι κανονικής μορφής (κυκλικής, τετραγωνικής κλπ διατομής) και 
σύγχρονου σχεδιασμού, π.χ με κατακόρυφες ραβδώσεις 

 Η διατομή του θα είναι ανάλογη του ύψους του και στην κορυφή θα φέρει 
υποδοχέα για την απόλυτη προσαρμογή του φωτιστικού 

 Θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένος ώστε να ανθίσταται στη διάβρωση 
 Η βάση έδρασής του θα είναι επίσης από χυτό αλουμίνιο 
 Θα έχει θυρίδα επίσκεψης από αλουμίνιο που θα ασφαλίζει, ακροκιβώτιο με 

την ανάλογη κλέμα για καλώδιο με μέγιστη διατομή 16 mm2, ασφαλειοθήκη 
και ασφάλεια. Το ακροκιβώτιο θα πρέπει να είναι αποσπώμενο για  ευκολία 
στις απαιτούμενες εργασίες 

 Θα συνοδεύεται από όλα τα εξαρτήματα στήριξης και σαφείς οδηγίες  
 Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με  ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ) 

 
 
Γ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
 

 Αποσύνδεση και απομάκρυνση με προσοχή των υφισταμένων φωτιστικών, 
καταγραφή τους και φόρτωση επ’ αυτοκινήτου (θα διατεθεί από τον δήμο) 

 Πλήρης εργασία (εκσκαφή, τοποθέτηση, συνδεσμολογία κλπ) για τη στήριξη 
του ιστού με όποια και όσα υλικά απαιτηθούν (σκυρόδεμα, άμμος, ρητίνες, 
σωλήνες κλπ) και εργασία αποκατάστασης των σημείων γύρω από την 
τοποθέτηση του ιστού.    

 Σύνταξη των απαιτούμενων ηλεκτρολογικών σχεδίων (όπου απαιτείται). 

 Γενικά οποιαδήποτε εργασία και υλικά απαιτηθούν  για την τοποθέτηση των 
ιστών στα σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία και την παράδοσή 
τους σε πλήρη λειτουργία.-  
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Πλήρες  φωτιστικό  σώμα  
(φωτιστικό κορυφής, 
λαμπτήρας, ιστός, σύστημα 
στήριξης)  με  όλες  τις   
απαιτούμενες εργασίες 165 1.350,00 222.750,00 

ΦΠΑ 23%   51.232,50 

ΣΥΝΟΛΟ 273.982,50 
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YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 

Ονομασία Τράπεζας............................................................................... 

Κατάστημα............................................................................................. 

 Ημερομηνία Εκδοσης..........  

 Ευρώ 11.140,00 

 

Προς 

ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ 

Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου  66100 Δράμα  

  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ 11.140,00 

  

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως, έως  του ποσού των 11.140,00 ευρώ υπέρ τ… 
.........................................................................  Δ/νση 
............................................................................................................... για τη 
συμμετοχή τ..  στον διενεργούμενο διαγωνισμό της   
................................................................... για την Προμήθεια υλικών φωτισμού 
εμπορικού κέντρου ΔΚ Δράμας ,   σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ..................... 
Διακήρυξη σας. 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις τ.. εν λόγω ……. που 
απορρέουν από τη συμμετοχή τ.. στον ανωτέρω διαγωνισμό καθ΄ όλο τον χρόνο 
ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά 
χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο 
ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση 
σας. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο 
της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί 
πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την...........................................  

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί 
στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν 
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο 
Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(υπόδειγμα) 
  

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ: 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

ΤΗΛ: 
ΦΑΞ: 
MAIL: 

 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΥΛΙΚΩΝ  ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΚ ΔΡΑΜΑΣ 

  

  

 

  

Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης   της ανωτέρω προμήθειας 

 

 
ΠΡΟΣΦΕΡΩ 

 

  
ΕΚΠΤΩΣΗ            ……………… τοις εκατό (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 

 
                                 ……… %   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 
 

 
 
 
 
 
 

 
       Ο/Η  ΠΡΟΣΦΕΡ…… 

 

 
               (υπογραφή – σφραγίδα) 

 
 

 
 

 


