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Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο φορέα 

 
 

                     
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
       Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016 
Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ). 
2. Την υπ’ αριθμό 17/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που εγκρίνει τον προϋπολογισμό 

του 2020 και την υπ’ αριθμό 287/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης 
διενέργειας των εργασιών .Την με αρ. πρωτ. 27051/09-10-2020 απόφαση Δημάρχου έγκρισης 
της πολυετούς δαπάνης για εργασίες επισκευής και συντήρησης φωτιστικών ιστών οδικού 
δικτύου ποσού 24.800,00  € με Κ.Α. 20.6262.04. 

3. Το με αρ.πρωτ. 27226/12-10-2020 Υπηρεσιακό σημείωμα προς τη Διεύθυνση Οικονομικών του 
Δήμου Δράμας για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. 

4. Την με αρ.πρωτ. 29601/02.11.2020 έγκριση της δέσμευσης πίστωσης με ΑΔΑ: 66ΒΚΩ9Μ-ΩΕΥ. 
5. Τις ανάγκες του Δήμου Δράμας που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη 

 
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

 
να υποβάλετε προσφορά, μέχρι τις 23/12/2020, για την εργασία¨ Εργασίες επισκευής και 

συντήρησης φωτιστικών ιστών οδικού δικτύου¨στο δήμο Δράμας, συνολικής προεκτιμούμενης δαπάνης 
είκοσι δύο χιλιάδες τριακόσια είκοσι ευρώ (24.800,00  ευρώ €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Οι εργασίες περιλαμβάνουν εργασίες επισκευής και συντήρησης φωτιστικών ιστών οδικού 
δικτύου(ανόρθωση μετά από πρόσκρουση, στήριξη στον κλωβό, αντικατάσταση σε περίπτωση 
καταστροφής ,αντικατάσταση φθαρμένων βραχιόνων και λαμπτήρων, επανασύνδεση, έλεγχος και 
επισκευή πινάκων κλπ) στο δήμο Δράμας. 

Ειδικότερα οι εργασίες στους παραπάνω ιστούς θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την 31/2020 
μελέτη. Παρακαλούμε να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας, στο πρωτόκολλο του Δήμου 
Δράμας, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει Για Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Προσφορά για 
εργασίες  ελέγχου επισκευής και συντήρησης φωτιστικών ιστών οδικού δικτύου. 

Η προσφορά, για να γίνει δεκτή, θα πρέπει να συνοδεύεται οπωσδήποτε από: 
1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α’ 75) στην οποία θα δηλώνετε ότι: 

 Είστε εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο με αντικείμενο συναφές με το 
ζητούμενο της πρόσκλησης 

 Λάβατε πλήρη γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών της 31/2020 μελέτης εργασίας επισκευής και 
συντήρησης φωτιστικών ιστών οδικού δικτύου και τους αποδέχεστε ανεπιφύλακτα 

 Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού σας από τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
κατά τα άρθρα 73 & 74 του Ν. 4412/2016 



 Η συμμετοχή σας δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν. 4412/2016 

 
 
2. Σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώο (για όλους τους νόμιμους εκπροσώπους της εταιρείας) 
 Φορολογική Ενημερότητα 
 Ασφαλιστική Ενημερότητα (για κύρια και επικουρική ασφάλιση) 

3. Σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4412/2016 στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά προστίθενται τα 
αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης από τα οποία προκύπτουν αφενός η νομική σύσταση και η 
λειτουργία του οικονομικού φορέα και αφετέρου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, οι οποίοι και τον 
δεσμεύουν με την υπογραφή τους. 

 
Η κατακύρωση θα γίνει με απόφαση Δημάρχου. 

 
 
 

Ο  προϊστάμενος 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 
 
 

Κιοσσές Ιωάννης 
Τοπογράφος Μηχανικός  
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4. «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» 

 

    
 
 

  
 
 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθμός ____________ 

Τ.Κ._________Α.Φ.Μ._________________ΔΟΥ_______________ 

Τηλέφωνο ______________________Φαξ:__________________ 

 E-mail: _______________________________________________ 

 

 

 
 
 
 

 

Α/Α 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΑ 

 
ΤΙΜΗ 
 ΜΟΝ. 

 

 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 Έλεγχος των κλωβών στήριξης  
των ιστών ετησίως 

570 ιστοί …….€ ………€ 

2 Έλεγχος της κατακόρυφoτητας  
των ιστών στην υπάρχουσα θέση 

με τα κατάλληλα προς τούτο 
όργανα ετησίως 

570 ιστοί ……..€      ……..€ 

3 Μεταφορά επί τόπου και 
εγκατάσταση γαλβανισμένων 

χαλύβδινων ιστών 
οδοφωτισμού χωρίς την 

προμήθεια του ιστού δηλαδή 
ανέργεση και στερέωση του 

ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης  
με οκτώ περικόχλια επάνω και 

κάτω με την χρήση ανυψωτικού 

 ……….€  

4 Εργασία ηλεκτρικής σύνδεσης 
στην θυρίδα νέου ιστού από το 
φρεάτιο του δικτύου και μέχρι 

 ……..€  



το ακροκιβώτιο εντός της 
θυρίδας του ιστού 

5 Απομάκρυνση ιστού που έχει 
υποστεί ζημία μετά από 

πρόσκρουση οχήματος μη 
επισκευάσιμη . Περιλαμβάνεται 

η αποσύνδεση των καλωδίων 
και των αγωγών γειώσεων από 
το ακροκιβώτιο και η αφαίρεση 

ιστού από την θέση του 

 …….€  

6 Φόρτωση και μεταφορά 
αποξηλωμένου μεταλλικού 
ιστού από την θέση του επί 

φορτηγού στην αποθήκη της 
υπηρεσίας ή όπου αλλού 

υποδειχθεί 

 …….€  

7 Μεταφορά και τοποθέτηση νέου 
μεταλλικού ιστού πλήρους με 

όλα τα παρελκόμενα (βραχίωνα 
, φωτιστικό , ακροκιβώτιο ) 
στην θέση απομακρυθέντος 

ιστού 

 …….€  

8 Επαναφορά κατακορυφότητας  
ιστού 

 …….€  

 Σύνολο εργασιών 3-8  
Κατ΄αποκοπή 

 ……….€ 

Σύνολο    καθαρής αξίας        ……… €  

 
 
 
 
 
 
              Ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α……………………………………………………………………............ 

              ..…………………………………………………………………………………………………………………     

 
 
 
 
 

Υπογραφή-Σφραγίδα 
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