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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ
Πληρ.: Κων/να Μαρκουλάκη
Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης
Τ.Κ. 73135
Τηλ.: 2821341760, Fax: 28213 41750
e-mail: g-promitheies@chania.gr

Προμήθεια ηλεκτρολογικών
υλικών οδοφωτισμού λοιπών
δημοτικών ενοτήτων
Προϋπολογισμός: 47.000,00 €
(με 24 % ΦΠΑ)
Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Χανιά, 01 /11 /2017
Αρ.Πρωτ: 63638

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
(CPV:31500000-1, 31527200-8 )

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 4412/08-08-2016 (Φ.Ε.Κ. Α 147) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν 3463/2006, όπως ισχύουν.
3. Τον Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α 87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.»
4. Τον Ν. 4250/14 (Φ.Ε.Κ. 74/26.03.2014 τεύχος Α’):Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις.
5. Τον Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τον Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τον Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
(Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Το 1ο άρθρο, παράγραφος Ζ: προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία
2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α 107/09.05.2013):
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«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».
9. Την υπ' αριθμό 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (Φ.Ε.Κ. Β 3698/16.11.2016). (22.11.2016 ανακοίνωση ΕΑΑΔΗΣΥ) (Υπ.
Υποδομών & Μεταφορών εγκ.19/ΔΝΣβ΄/58251/Φ.ΕΓΚ./18.11.2016) Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. απόφ.
158/2016/25.10.2016 – Φ.Ε.Κ. 3698/16.11.2016 τεύχος Β') (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 15 με την
οποία τέθηκε σε ισχύ το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) για
διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών .
10. Την με αρ.πρωτ.60721/19-10-2017 εισήγηση από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών,
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών έργων και κυκλοφορίας για την ανάγκη εκτέλεσης της
προμήθειας με συνημμένη την Τεχνική περιγραφή - Προϋπολογισμός μελέτης
11. Την υπ’ αριθμό 685/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία διατέθηκε
η πίστωση, αποφασίστηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της
ανωτέρας προμήθειας, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι
του διαγωνισμού.
12. Την υπ’ αριθμό 100/27-03-2017 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού
Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΕΙ
Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια
ηλεκτρολογικών υλικών οδοφωτισμού λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Χανίων, συνολικού
προϋπολογισμού 47.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), με σφραγισμένες προσφορές
και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής(χαμηλότερη τιμή). Αφορά την προμήθεια λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων όλων των
τύπων που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες συντήρησης του Δημοτικού φωτισμού.

Άρθρο 1
Aναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Οδός: ΚΥΔΩΝΙΑΣ 29, ΧΑΝΙΑ
Ταχ.Κωδ.: 73135
Τηλ. 28213 41760
fax: 28213 41750
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: g-promitheies@chania.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες: Κωνσταντία Μαρκουλάκη
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL):www.chania.gr
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Χανίων και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ
Άρθρο 2
Περιγραφή προμήθειας - Προϋπολογισμός
Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ορίστηκε στο ποσό των 37.903,22 ευρώ και επιπλέον
Φ.Π.Α. 24% 9.096,77 ευρώ δηλαδή σύνολο 47.000,00 ευρώ.
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Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Χανίων και θα
βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του οικ. έτους 2017 σε βάρος του Κ.Α. 206662.024, 20-6662.025, 20-6662.026, 20-6662.028 .
Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής(χαμηλότερη τιμή).
Η προμήθεια χωρίζεται σε 10 ομάδες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΦΠΑ

Σύνολο με
ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ Α (CPV 31500000-1)
1. Λυχνία ατμών Νατρίου Υ.Π.250W
E40 αχλαδωτή

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α:

250

250

3.000,00 €

720,00 €

3.720,00 €

489,60 €

2.529,60 €

360,00 €

1.860,00 €

ΟΜΑΔΑ Β (CPV 31500000-1)
2. Λαμπτήρας φωτεινών
σηματοδοτών 75 W traffic Ε27.

500

3. Λαμπτήρας φωτεινών
σηματοδοτών 40 W traffic Ε27.

700

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β:

1.200

2.040,00 €

ΟΜΑΔΑ Γ (CPV 31500000-1)
4. Λυχνία μεταλλικών αλογονιδίων
κεραμικού καυστήρα 100W Ε40.

50

5. Λυχνία μεταλλικών αλογονιδίων
κεραμικού καυστήρα 70W Ε27.

50

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ:

100

1.500,00 €
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ΟΜΑΔΑ Δ (CPV 31500000-1)
6. Λυχνία με κεραμικού καυστήρα
ενός άκρου 150W G12.

50

7. Λυχνία με κεραμικού καυστήρα
ενός άκρου 70W G12.

50

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ:

100

1.000,00 €

240,00 €

1.240,00 €

1.992,00 €

10.292,00 €

780,00 €

4.030,00 €

108,00 €

558,00 €

ΟΜΑΔΑ Ε (CPV 31500000-1)

8. Λαμπτήρας εξοικονόμησης
ενέργειας τεχνολογίας διόδων
φωτοεκπομπής LED, 11W, E27.

2.000

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε:

2.000

8.300,00 €

ΟΜΑΔΑ Ζ (CPV 31500000-1)

9. Λαμπτήρας εξοικονόμησης
ενέργειας τεχνολογίας διόδων
φωτοεκπομπής LED, 16W, E27.

500

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ζ:

500

3.250,00 €

ΟΜΑΔΑ Η (CPV 31500000-1)

10. Λυχνία φθορισμού 18W G13.

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Η:

500

500

450,00 €
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ΟΜΑΔΑ Θ (CPV 31500000-1)
11. Λαμπτήρας μεταλλικών
αλογονιδίων για κλειστού τύπου
φωτιστικά 1.000W, Ε40.

10

12. Λαμπτήρας μεταλλικών
αλογονιδίων για κλειστού τύπου
φωτιστικά 2.000W, Ε40.

5

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Θ:

15

2.600,00 €

624,00 €

3.224,00 €

1.191,17 €

6.154,39 €

2.592,00 €

13.392,00 €

ΟΜΑΔΑ Ι (CPV 31527200-8)
13. Λαμπτήρας αλογονιδίων
μεταλλικών ατμών, για κλειστού
τύπου φωτιστικά 2.000W, K12s-36.
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ι:

15

15

4.963,22 €

ΟΜΑΔΑ Κ (CPV 31527200-8)
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΟΡΥΦΗΣ,
ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΟΔΩΝ ΦΩΤΟΕΚΠΟΜΠΗΣ (LED),
ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΜΟΡΦΗΣ.
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Κ:

45

45

10.800,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ:

46.999,99 €

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν προσφορά σε μια ή σε περισσότερες
ομάδες των προς προμήθεια ειδών όπως ορίζονται ανωτέρω.
Οι προσφορές πρέπει να καλύπτουν όλες τις ποσότητες κάθε ομάδας που συμμετέχουν.
Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων
της ομάδας.
Άρθρο 3
Συμβατικά Τεύχη.
Τα τεύχη διαγωνισμού τα οποία αποτελούν και συμβατικά τεύχη της προμήθειας
εξής:
α) Διακήρυξη
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β) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ)
γ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Τεχνικές Προδιαγραφές – Προϋπολογισμός Μελέτης
δ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Άρθρο 4
Τρόπος, τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Χανίων διεύθυνση Κυδωνίας 29, 73135
Χανιά, την 16/11/2017, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων, η οποία θα συνεδριάσει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου, 1ος όροφος.
Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 09.30 π.μ. και ώρα λήξης υποβολής των
προσφορών η 10.00 π.μ .
Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται στο πρωτόκολλο ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά
(Οδός Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135 Χανιά) ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο με την προϋπόθεση
ότι θα έχουν φθάσει στην Υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του
διαγωνισμού. Οι εν λόγω προσφορές πρωτοκολλούνται έτσι ώστε να αποδεικνύεται η
ημερομηνία παραλαβής και εν συνεχεία παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού πριν τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη.
Οι προσφορές μπορεί επίσης να κατατίθενται απ' ευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού την
ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού και από ώρα 09:30 π.μ. μέχρι 10:00 π.μ (ώρα
λήξης επίδοσης προσφορών) από τον ίδιο τον διαγωνιζόμενο χωρίς να πρωτοκολλούνται .
Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.

Άρθρο 5
Δικαιούμενοι συμμετοχής
Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
1.Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α. Έλληνες πολίτες (φυσικά πρόσωπα),
β. Αλλοδαποί (φυσικά πρόσωπα),
γ. Νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά),
δ. Συνεταιρισμοί,
ε. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της εν θέματι διαγωνιστικής διαδικασίας,
και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει
τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε
στην Ελλάδα με το Ν. 2513/1997 και των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της
Ουρουγουάης, καθώς και από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς
συμφωνίες με την Ε.Ε. και οι οποίοι πληρούν τους όρους και διαθέτουν τα προσόντα που
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καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας Διακήρυξης.
Οι ενώσεις προμηθευτών (ή Κοινοπραξίες) που υποβάλλουν κοινή προσφορά έχουν δικαίωμα
συμμετοχής στο διαγωνισμό, υπό τις κατωτέρω επί πλέον προϋποθέσεις:
α) Ότι στην προσφορά τους αναγράφεται επί ποινή αποκλεισμού το ποσοστό συμμετοχής
κάθε συμμετέχοντα προμηθευτή στο κοινό σχήμα, καθώς και το ειδικό μέρος του
δημοπρατούμενου αντικειμένου με το οποίο θα ασχοληθεί στο πλαίσιο υλοποίησης της
σύμβασης.
β) Ότι όλα τα μέλη της ένωσης (ή Κοινοπραξίας) καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης
λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και
κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η
οποία κυρώθηκε στην Ελλάδα με το Ν. 2513/1997 και των πολυμερών διαπραγματεύσεων
του Γύρου της Ουρουγουάης, καθώς και από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες
σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε.
Οι ενώσεις προμηθευτών που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό δεν υποχρεούνται να
λάβουν νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Οι ενώσεις προμηθευτών
σε περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχος θα πρέπει υποχρεωτικά – (μόνο εφόσον αυτό
ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή) - πριν την υπογραφή της σύμβασης, να προσκομίσουν
συμβολαιογραφική πράξη σύστασης Κοινοπραξίας, υπογεγραμμένη από τους νόμιμους
εκπρόσωπους των κοινοπρακτουσών επιχειρήσεων ή/και φυσικών προσώπων όπου ρητά
και κατ’ ελάχιστον θα διατυπώνονται:
•

ότι τα μέλη της Κοινοπραξίας ευθύνονται εξ’ ολοκλήρου προς την Αναθέτουσα Αρχή για
οποιαδήποτε υποχρέωση της Κοινοπραξίας σχετικά με τη συγκεκριμένη προμήθεια,

•

η έδρα της Κοινοπραξίας, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων ή/και τα φυσικά
πρόσωπα που κοινοπρακτούν και ο κοινός εκπρόσωπος αυτών,

•

τα ποσοστά συμμετοχής καθεμιάς από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις ή/και φυσικών
προσώπων στην Κοινοπραξία και το ειδικότερο μέρος του δημοπρατούμενου
αντικειμένου που θα εκτελέσει έκαστη εξ΄αυτών.

2. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας:
Κάθε ένας που μετέχει στον διαγωνισμό μεμονωμένα ή ως μέλος ένωσης προμηθευτών (ή
Κοινοπραξίας) οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα:
Πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο αντίστοιχο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο (ήτοι εάν ο
συμμετέχων είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα, στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό
Επιμελητήριο, εάν ο συμμετέχων δεν είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα στον αντίστοιχο
φορέα της χώρας εγκατάστασης του), για προμήθεια (πώληση / μεταπώληση προς τρίτους)
των προς προμήθεια ειδών, ανάλογα το τμήμα του Διαγωνισμού που υποβάλλει προσφορά.
Άρθρο 6
Λόγοι αποκλεισμού – Κριτήρια επιλογής
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Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον
συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε
ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων ) ένας από τους λόγους
των παρακάτω περιπτώσεων:
1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατώνμελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και
όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011,
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με
το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
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Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.
και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου
εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου
αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
2. Εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης , ή
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο η έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού, ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του
δραστηριότητες και – προκειμένου περί αλλοδαπών- να βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις
νόμου.
3. Εάν έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στις
παρ. 2 και 5 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην
παρ. 4 περ. α του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
4. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα
κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή
έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Δεν
αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους.
Άρθρο 7
Υποβολή Προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται εγγράφως συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδευόμενες
από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με το άρθρο 13 της παρούσας
διακήρυξης. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου
έξω απ’ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ»
(δηλαδή: επωνυμία, διεύθυνση, υπεύθυνος για την προσφορά,
τηλέφωνο, email, fax)
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ
ΥΠΟΨΙΝ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ
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ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ »
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: υπ. αριθμ. πρωτ.
/2017 Διακήρυξη
του Δήμου Χανίων
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: / /2017
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη
γραμματεία»
Ο κυρίως φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει,
ακόλουθα:

τα

(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ό οποίος θα
περιέχει τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 της παρούσης διακήρυξης.
(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ό οποίος θα
περιλαμβάνει όλα όσα απαιτούνται από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: «Τεχνικές Προδιαγραφές –
Προϋπολογισμός μελέτης» όπως αυτά έχουν συνταχτεί από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ,
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Κυκλοφορίας
(γ) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»
Οι ανωτέρω χωριστοί φάκελοι φέρουν εξωτερικά τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου
προσφοράς.
Οι προσφορές υπογράφονται από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων,
από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά,
η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν
την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως
πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής (συμπεριλαμβανομένης της
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Άρθρο 8
Δικαιολογητικά συμμετοχής
Α) Εντός του υποφακέλου με την ένδειξη « ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» τοποθετούνται
υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά και στοιχεία:
1. Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4
του άρθρου 79 του ν. 4412/2016.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ ως προκαταρκτική απόδειξη προς
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη,
επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις του
άρθρου 5,6 της παρούσης διακήρυξης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της (Παράρτημα Α).
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Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους
προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου,
όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το τυποποιημένο
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Όταν ο
οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του
Ν.4412/2016, το ΤΕΥΔ περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς
αυτούς.
Το ΤΕΥΔ υπογράφεται:
Στις περιπτώσεις ατομικής επιχείρησης από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής.
Στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης

(ΕΠΕ), Ιδωτικών Κεφαλαιουχικών

Εταιρειών (ΙΚΕ), και προσωπικών εταιρειών ( ΟΕ και ΕΕ) από τους διαχειριστές
Στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΕ) από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και από
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (υπογράφουν το ίδιο ΤΕΥΔ)
ΑΡΘΡΟ 9
Προσφορές Μειοδοτών- Τιμές Προσφορών.
1. Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνεται η αξία των προσφερόμενων ειδών και όλες οι
προβλεπόμενες κρατήσεις που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, εκτός του Φ.Π.Α..
Η τιμή θα δίνεται ανά μονάδα ως εξής:
α. Τιμή με κρατήσεις (οι οποίες θα βαρύνουν τον προμηθευτή), χωρίς Φ.Π.Α.
β. Ποσοστό Φ.Π.Α. (επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται το είδος.
Για τη σύγκριση των προσφορών λαμβάνεται υπ' όψη η τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.
2. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σταθερή καθ΄ολη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
3. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη,
κρατήσεις και κάθε είδους άλλη επιβάρυνση, πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το Δήμο
Χανίων.
4. Προσφορές που παρουσιάζουν - κατά την κρίση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο - επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις ή ουσιώδεις
αποκλίσεις σε οποιοδήποτε όρο της παρούσας διακήρυξης και των συνοδευτικών αυτής
τευχών διαγωνισμού δεν γίνονται δεκτές. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι
παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.
5. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, οι προσφορές θα
εξετάζονται λεπτομερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα
ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις
σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας της οικονομικής προσφοράς του ή τις
τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο
προσφέρων στις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.
6. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της
διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της
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προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά
τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές και ειδικές συνθήκες της υπηρεσίας ως και τα
συμβατικά στοιχεία αυτής.
Άρθρο 10
Ισχύς Προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για χρονικό διάστημα εκατό
πενήντα (150) ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του
διαγωνισμού.

Άρθρο 11
Αντιπροσφορές - Εναλλακτικές Προσφορές.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 12
Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εμπιστευτικών.
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού
χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα
συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει κατά την υποβολή της προσφοράς του να
σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» τα στοιχεία εκείνα
της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Στην αντίθετη περίπτωση θα μπορούν
να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της
πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που
καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.
Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές
διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της
συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, την
οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την
αξιολόγησή της.
Άρθρο 13
Γλώσσα.
1. Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού, γραπτή και προφορική, ορίζεται η ελληνική.
2. Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε
αυτόν, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα
σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος. Τεχνικοί όροι, οι
οποίοι δεν μπορούν να αποδοθούν στην ελληνική, είναι δυνατόν να αναγράφονται στην
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αγγλική γλώσσα.
3. Προσφορές, έγγραφα ή δικαιολογητικά που είναι συνταγμένα σε ξένη γλώσσα (εκτός ISO,
διαφημιστικά φυλλάδια, τεχνικά φυλλάδια) γίνονται δεκτά εφόσον:
α) Φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (Apostille) όπου απαιτείται.
β) Συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα που γίνεται είτε από την
μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από την πρεσβεία ή το προξενείο
της χώρας προέλευση του εγγράφου στην Ελλάδα, είτε από δικηγόρο κατά τα άρθρα 454
Κώδικα Πολίτικης Δικονομίας και 53 Κώδικα περί δικηγόρων.
4. Οι τυχόν δε ενστάσεις θα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση τα
έγγραφα, πλην τυχόν εγχειριδίων, που δεν θα είναι μεταφρασμένα, δεν θα λαμβάνονται
υπόψη κατά την αξιολόγηση της προσφοράς.
5. Γλώσσα εργασίας της σύμβασης ορίζεται η ελληνική και όλα τα έγγραφα των φορέων
προμήθειας θα συντάσσονται στην ελληνική.
Επίσης, κάθε αλληλογραφία του αναδόχου με τον φορέα προμήθειας θα γίνεται στη ελληνική
γλώσσα.
6.Οι έγγραφες συνεννοήσεις μεταξύ των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην ανάθεση και
εκτέλεση της υπηρεσίας των ενδιαφερομένων, των προσφερόντων και του προμηθευτή
διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα. Επισημαίνεται η υποχρέωση όλων των ανωτέρω να
διευκολύνουν την επικοινωνία των τυχόν αλλοδαπών υπαλλήλων τους με την Υπηρεσία που
διενεργεί τον Διαγωνισμό, με την παρουσία διερμηνέων με δική τους ευθύνη και δαπάνη.

Άρθρο 14
Αποσφράγιση - Αξιολόγηση Προσφορών-Ανάδειξη προσωρινού μειοδότη- Κατακύρωση
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού, μετά το πέρας της προθεσμίας παραλαβής τους που ορίζεται στο άρθρο 4 της
παρούσας.
1. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών
Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.
Μονογράφονται οι φάκελοι με τις ενδείξεις "Δικαιολογητικά Συμμετοχής", "Τεχνική
Προσφορά" και "Οικονομική Προσφορά". Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών
συμμετοχής και μονογράφονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Ελέγχεται η πληρότητα και η
ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη διακήρυξη.
Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά συμμετοχής δε γίνουν αποδεκτά, δεν αποσφραγίζεται ο
φάκελος της τεχνικής προσφοράς.
Για τις προσφορές, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έγιναν αποδεκτά,
αποσφραγίζονται οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, μovoγράφovται δε και σφραγίζονται
από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η
τεχνική προσφορά ανά φύλλο (εκτός από τα prospectus).
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Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με
όσα προβλέπονται στη διακήρυξη. Οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών
αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής
και των τεχνικών προσφορών.
Οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά
την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, δεν
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης
απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων
μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο.
Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών
λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που
προσφέρθηκαν.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση σε πρακτικό
α) όσων υπέβαλαν προσφορές, καθώς και των υποβληθέντων αυτών δικαιολογητικών και τα
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, β) των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς και τα
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, γ) των οικονομικών προσφορών και τα αποτελέσματα του
ελέγχου αυτών.
Η υποβολή μιας μόνο προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για την συνέχιση της διαδικασίας του
διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.
Το αποτέλεσμα των ανωτέρω σταδίων, που μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση
κατά την κρίση της επιτροπής, επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η
οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή
προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.
Σε περίπτωση μοναδικού υποψήφιου, τα αποτελέσματα των δύο ανωτέρω σταδίων (έλεγχος
δικαιολογητικών – τεχνικής προσφοράς και έλεγχος οικονομικής προσφοράς) μπορούν να
επικυρωθούν από μία απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής
Διαγωνισμού.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127
του Ν. 4412/2016, η προθεσμία άσκησης της οποίας είναι πέντε (5) ημέρες από την
κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η
κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των
οικονομικών φορέων.
2. Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών.
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί
εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν. 4412/2016, τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν
υποβάλει.
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση υποβάλλεται από τους προσφέροντες, χωρίς να
έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.
Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της
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προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη
συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.
Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα είναι υποχρεωτική για
την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω
ασαφειών των δικαιολογητικών και των εγγράφων.
3. Κατακύρωση - Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών – Πρόσκληση για υπογραφή
σύμβασης
α) Μετά την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί προσωρινού αναδόχου, η αναθέτουσα
αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσωρινό ανάδοχο, να υποβάλει τα δικαιολογητικά, που
καθορίζονται στο άρθρο 15 της παρούσας. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο
φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα
συμπληρώσει.
i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν με την υπεύθυνη δήλωση είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή
iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με την παρούσα
διακήρυξη, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα προσφορά τηρουμένης
της ανωτέρω διαδικασίας.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από
τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,
η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
β) Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική
Επιτροπή για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για την κήρυξη
του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.
γ) Η Οικονομική Επιτροπή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του Ν. 4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα
εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία,
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν
γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα
αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.
δ) Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης ένστασης, ο προσωρινός ανάδοχος
υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 15 της παρούσας μετά από
σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή
Διαγωνισμού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής,
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κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει
σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, προσκομίζοντας, και την
απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
ε) Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν
προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική
πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

Άρθρο 15
Δικαιολογητικά κατακύρωσης
Μετά την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον
προσωρινό ανάδοχο, να υποβάλει εντός ορισμένης προθεσμίας που θα του ορισθεί - η οποία
δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών- από την
κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των
παρακάτω δικαιολογητικών, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από το αρμόδιο όργανο
(Επιτροπή Διαγωνισμού).
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν είναι τα εξής:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου εξαμήνου πριν από
την ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου
εγγράφου αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας καταγωγής
ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για ένα ή περισσότερα
από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν 4412/2016 (Α/147/8-8-2016).
Για να νομικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:
- οι διαχειριστές των ομορρύθμων και των ετερορρύθμων εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ),
- οι διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ),
- ο διευθύνων σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των ανωνύμων
εταιρειών (ΑΕ),
- σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόμιμοι εκπρόσωποι του νομικού προσώπου.
Σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων, η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στα φυσικά
πρόσωπα που έχουν τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νομοθεσία από την οποία διέπονται.
Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για το οποίο
καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
του Ν 1599/86 ή του τύπου που προβλέπει η νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, όπου
αναφέρονται με σαφήνεια τα αδικήματα αυτά. Η επιτροπή του διαγωνισμού μπορεί σε κάθε
περίπτωση να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει αντίγραφα των
καταδικαστικών αποφάσεων.
β. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχής, σε ισχύ, ότι είναι
ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
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γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχής, σε ισχύ, ότι είναι
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης τόσο της
κύριας όσο και της επικουρικής. Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές
υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα, ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το
προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας,
δ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους περί εγγραφής τους στα
μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, που θα έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών
κατακύρωσης.
ε. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, που να έχει εκδοθεί μέχρι έξι
μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης
σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή
πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

Εάν σε κάποια Χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν
όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να
αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού
που γίνεται ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Εάν στη χώρα αυτή
δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη
δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης (ώστε να προκύπτει και η
γνησιότητα της υπογραφής του δηλούντος). Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη
δήλωση, θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα
και ότι ανά περίπτωση είτε συντρέχουν στον συγκεκριμένο οικονομικό φορέα (προσφέροντα)
οι κατά νόμο - Διακήρυξη απαιτούμενες προϋποθέσεις, είτε δε συντρέχουν στον συγκεκριμένο
οικονομικό φορέα (προσφέροντα) οι κατά νόμο - Διακήρυξη μνημονευόμενοι λόγοι
αποκλεισμού του.
Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω Χώρα εκδίδονται τα υπόψη έγγραφα
ή πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου είναι απαράδεκτη.
Οι ένορκες βεβαιώσεις, που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει
να φέρουν ημερομηνία εντός των έξι μηνών που προηγούνται του διαγωνισμού.
Τα δικαιολογητικά που είναι συντεταγμένα σε ξένη γλώσσα να συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση όπως ορίζεται στο Άρθρο 13 της παρούσης.

στ. Εφόσον ο διαγωνιζόμενος έχει τη μορφή νομικού προσώπου (εταιρείας), θα προσκομίσει
τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος : Τα φύλλα των εφημερίδων της
κυβέρνησης (ΦΕΚ) στα οποία δημοσιεύθηκαν το ιδρυτικό καταστατικό και οι τυχόν
τροποποιήσεις του ή το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό ή τα αντίστοιχα στοιχεία από
το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η. εάν πρόκειται για ΑΕ και ΕΠΕ, το τελευταίο καταστατικό
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θεωρημένο από το πρωτοδικείο ή νόμιμα επικυρωμένο καθώς και οι τυχόν τροποποιήσεις του
θεωρημένες ή επικυρωμένες κατά τον ίδιο τρόπο εάν πρόκειται για ΟΕ και ΕΕ.
Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι
έχει την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία
που αποδεικνύουν ότι έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.
Εάν από τα ανωτέρω καταστατικά και τα λοιπά στοιχεία δεν προκύπτουν ευθέως τα πρόσωπα
που εκπροσωπούν την εταιρεία και τη δεσμεύουν με την υπογραφή τους, πρέπει να
προσκομίζονται τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας στο
διαγωνισμό.
Αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης αντίγραφων εγγράφων για το σύνολο των
απαιτούμενων της παρούσας Διακήρυξης δικαιολογητικών και στοιχείων προσφοράς ισχύουν
οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/Α'/26-03-2014) όπου “καταργείται η
υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων που έχουν
εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη
ρύθμιση”.
Συνεπώς γίνονται αποδεκτά τα απλά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών.
Αντίστοιχα γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών
εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και
ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από
τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στην ρύθμιση.
Περαιτέρω καταργείται η υποβολή απλών αντιγράφων εγγράφων, συνοδευόμενων από την
υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαίωνε την ακρίβεια
των στοιχείων.
Ωστόσο ο Δήμος οφείλει να διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο, ανά τρίμηνο, σε ποσοστό
τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των φωτοαντιγράφων που έχουν κατατεθεί.
Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις προσκόμισης παραποιημένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων όχι
μόνο επιβάλλονται οι κυρώσεις του ν.1599/1986 αλλά ανακαλείται αμέσως και η διοικητική ή
άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά.
Επιπλέον, εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε ψευδή
δήλωση κατά την παροχή σημαντικών πληροφοριών που ζητούνται στον εν λόγω διαγωνισμό,
αποκλείεται.
Άρθρο 16
Ενστάσεις
1. Κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής χωρεί ένσταση. Η προθεσμία άσκησής της είναι
πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία αποφασίζει,
ύστερα από γνώμη της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το
παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης
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αξίας της σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου, αν η ένσταση γίνει δεκτή.
2. Κατά της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης, χωρεί ένσταση η οποία
υποβάλλεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Επί της ένστασης αποφασίζει η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη
της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της
ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%)
επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.
Άρθρο 17
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
1. Ο προσφέρων στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να
καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της
σύμβασης, για ποσό ίσο με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ εφόσον η
σύμβαση είναι αξίας ίσης ή ανώτερης των 20.000,00 €.
Το περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παράγραφος 4 του
άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 ( ΦΕΚ Α/147/8-8-2016).
2. Η αναφερόμενη εγγύηση εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέλη της (ΣΔΣ) Συμφωνίας Δημοσίων
Συμβάσεων και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Οι εγγυήσεις
μπορεί να εκδίδονται και από το Ε.Τ.Α.Α-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε, ή να παρέχονται με γραμμάτιο του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό
φορέα.

Άρθρο 18
Χρόνος-Τόπος-Τρόπος παράδοσης.
1. Ο προμηθευτής θα παραδώσει στις αποθήκες του ∆ήμου Χανίων με έξοδα του, μετά από
συνεννόηση με το τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών έργων και κυκλοφορίας του Δήμου. Το 30 %
από κάθε είδος δίνατε να παραδοθεί εντός (1) ενός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης
και το υπόλοιπο 70 % όχι αργότερα από 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εργασίες
αντικατάστασης θα γίνουν από τους ηλεκτρολόγους του Δήμου.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου να παραταθεί μέχρι ένα (1) μήνα ύστερα από σχετικό
αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από την λήξη του συμβατικού
χρόνου.
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Η παραλαβή θα γίνει εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παράδοσης από την αρμόδια
τριμελή επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Ν.4412/2016..

2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί το Δήμο, για την ημέρα και ώρα που προτίθεται
να παραδώσει το επισκευασμένο όχημα, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Άρθρο 19
Τρόπος πληρωμής – Κρατήσεις
Η συμβατική αξία της εργασίας θα πληρώνεται στον ανάδοχο με την έκδοση χρηματικού
εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά και το πρωτόκολλο
παραλαβής που θα εκδίδει η αρμόδια επιτροπή. Ο ανάδοχος υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες
κρατήσεις.
Η αξία της ποσότητας που παραλαμβάνεται κάθε φορά θα καταβάλλεται μέσα σε χρόνο 30
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ του τιμολογίου μετά των σχετικών
δικαιολογητικών πληρωμής και την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων από την κείμενη
νομοθεσία ελέγχων και διαδικασιών, εφόσον δεν θα υπάρχουν νομικά κολλήματα και αφού
γίνει ο προληπτικός έλεγχος από τον επίτροπο του ελεγκτικού συνεδρίου, σύμφωνα με τον Ν.
3202/2003.
Ο Προμηθευτής κατά την πληρωμή του τιμήματος υπόκειται στις κατά περίπτωση νόμιμες
κρατήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06
% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,
σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 του Ν 4013/2011.
Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή
εξήντα (30) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτήν, η αναθέτουσα
αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1, παρ. Ζ, υποπαράγραφος Ζ.5 του
Νόμου 4152/2013 "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.02.2011
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.
Άρθρο 20
Εφαρμοστέα νομοθεσία
Για τη δημοπράτηση και την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω
νομοθετημάτων:
- του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
- του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α')
- του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεύχος Α')
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- του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
- οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις , καθώς και λοιπές
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της
παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και
ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.

Άρθρο 21
Δημοσιότητα- Πληροφορίες
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ.
Προκήρυξη αυτής (περίληψη της Διακήρυξης) αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην
ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων (www.chania.gr) και δημοσιεύεται σε μία τοπική εφημερίδα
του νομού.
Επίσης η παρούσα διακήρυξη καθώς και το σύνολο των τευχών αυτής διατίθενται και σε
έντυπη μορφή από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Χανίων δ/νση Κυδωνίας 29 Χανιά τηλ.
πληροφοριών 28213 41760
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΛΟΙΠΩΝ Δ.Ε.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ

Σύνολο με
ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ Α (CPV 31500000-1)
1. Λυχνία ατμών Νατρίου Υ.Π.250W E40
αχλαδωτή

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α:

250

250

3.000,00 €

720,00 €

3.720,00 €

489,60 €

2.529,60 €

360,00 €

1.860,00 €

ΟΜΑΔΑ Β (CPV 31500000-1)

2. Λαμπτήρας φωτεινών σηματοδοτών 75
W traffic Ε27.

500

3. Λαμπτήρας φωτεινών σηματοδοτών 40
W traffic Ε27.

700

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β:

1.200

2.040,00 €

ΟΜΑΔΑ Γ (CPV 31500000-1)
4. Λυχνία μεταλλικών αλογονιδίων
κεραμικού καυστήρα 100W Ε40.

50

5. Λυχνία μεταλλικών αλογονιδίων
κεραμικού καυστήρα 70W Ε27.

50

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ:

100

1.500,00 €

ΟΜΑΔΑ Δ (CPV 31500000-1)

6. Λυχνία με κεραμικού καυστήρα ενός
άκρου 150W G12.

50

7. Λυχνία με κεραμικού καυστήρα ενός
άκρου 70W G12.

50

Σελίδα 1 από 3
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ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ:

100

1.000,00 €

240,00 €

1.240,00 €

1.992,00 €

10.292,00 €

780,00 €

4.030,00 €

108,00 €

558,00 €

624,00 €

3.224,00 €

1.191,17 €

6.154,39 €

ΟΜΑΔΑ Ε (CPV 31500000-1)
8. Λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής LED,
11W, E27.
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε:

2.000

2.000

8.300,00 €

ΟΜΑΔΑ Ζ (CPV 31500000-1)
9. Λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής LED,
16W, E27.
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ζ:

500

500

3.250,00 €

ΟΜΑΔΑ Η (CPV 31500000-1)

500

10. Λυχνία φθορισμού 18W G13.

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Η:

500

450,00 €

ΟΜΑΔΑ Θ (CPV 31500000-1)
11. Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων
για κλειστού τύπου φωτιστικά 1.000W,
Ε40.

10

12. Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων
για κλειστού τύπου φωτιστικά 2.000W,
Ε40.

5

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Θ:

15

2.600,00 €

ΟΜΑΔΑ Ι (CPV 31527200-8)
13. Λαμπτήρας αλογονιδίων μεταλλικών
ατμών, για κλειστού τύπου φωτιστικά
2.000W, K12s-36.
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ι:

15

15

4.963,22 €
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ΟΜΑΔΑ Κ (CPV 31527200-8)
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΟΡΥΦΗΣ,
ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΟΔΩΝ ΦΩΤΟΕΚΠΟΜΠΗΣ (LED),
ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΜΟΡΦΗΣ.
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Κ:

45

45

10.800,00 €

2.592,00 €

Σύνολα:

13.392,00 €

46.999,99 €

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ:

46.999,99 €

ΧΑΝΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ TOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Χ.

ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)
βάσει της με Αριθ. Απόφασης 158/2016 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (ΦΕΚ 3698/Β’/16-11-2016):
[άρθρου 79 παρ 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/ αναθέτοντα φορέα 1 και τη
διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή
η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα) /
αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6318
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΚΥΔΩΝΙΑΣ 29,ΧΑΝΙΑ, 73135
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Κωνσταντία Μαρκουλάκη
- Τηλέφωνο: [2821 3 41760]
- Ηλ. ταχυδρομείο: dimos@chania.gr, g-promitheies@chania.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.chania.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του
σχετικού CPV): ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΛΟΙΠΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΩΝ (CPV: :31500000-1, 31527200-8 )
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Υπηρεσίες
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν
υπάρχει): [63638/2017]
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Απάντηση:
Πλήρης Επωνυμία:
[……]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα,

[……]
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αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι 2
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή,
μικρή ή μεσαία επιχείρηση 3

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

Τρόπος συμμετοχής:
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
[] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας
σύμβασης από κοινού με άλλους;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού α): [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για
συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους
β): [……]
οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν
από κοινού στη διαδικασία σύναψης
δημόσιας σύμβασης:
γ): [……]
γ) Ενδεχομένως, επωνυμία της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του
τμήματος ή
[]
των τμημάτων για τα οποία ο
οικονομικός φορέας επιθυμεί να
υποβάλει προσφορά.
Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των
προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό
φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο·

Απάντηση:
[……]
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συνοδευόμενο από την ημερομηνία και
τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή
στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση
(τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό
…):

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 8
Στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση9·,
2. Δωροδοκία 10,11
3. απάτη·12,
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες13,
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας14,
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων15.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές
Απάντηση:
καταδίκες:
Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική
[] Ναι [] Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
απόφαση εις βάρος του οικονομικού
16
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου
εγγράφων):
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν [……][……][……][……] 17
από τους λόγους που παρατίθενται
ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από
πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία
έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να
ισχύει;
Εάν ναι, αναφέρετε: 18
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής
α) Ημερομηνία:[ ], σημείο-(-α): [ ],
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα λόγος(-οι):[ ]
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή
τους λόγους της καταδίκης,
β) [……]
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
[ ]·
[……]
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γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

Σε περίπτωση καταδικαστικής
απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει
λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
σχετικού λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»); 20
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: 21

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……] 19
[] Ναι [] Όχι

[……]

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την ΚΑΤΑΒΟΛΗ φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών
Απάντηση:
κοινωνικής ασφάλισης:
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει
[] Ναι [] Όχι
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά
την πληρωμή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης22, στην Ελλάδα
και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν
εγκατεστημένος ;
Εάν όχι αναφέρετε:
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
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α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής
απόφασης;

γ.1) [] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη
και δεσμευτική;

-[] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης
ή έκδοσης απόφασης

-[……]·

-[……]·

- Σε περίπτωση καταδικαστικής
απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας
σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου
αποκλεισμού:

-[……]·

-[……]·

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:

γ.2)[……]·

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που
οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή
των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε
δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους ; 23
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά
την καταβολή των φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων): 24
[……][……][……]

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση
συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι
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του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του
στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου; 25

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσεις 26 :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις
νόμου Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους
οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας,
θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση,
λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας
εθνική εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό
αυτές τις περιστάσεις27
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού
του λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν: […….............]
[] Ναι [] Όχι

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων): [……][……][……]

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην
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περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει
μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;

Απάντηση
[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα
φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα
Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι
[…]
εγγεγραμμένος στα σχετικά
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
εγκατάστασήςi; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων):
[……][……][……]

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα
με τα μέρη I – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών
εγγράφων που αναφέρονται 47, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας
με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν. 48
β) η αναθέτουσα αρχή έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στον Δήμο Χανίων,
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς της συμμετοχής στον
διαγωνισμό» .
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Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
Επισημάνσεις επί του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης βάσει της με Αριθ.
Απόφασης 158/2016 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ 3698/Β’/1611-2016):
1. Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι)της
(του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών.
2. Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
3. Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ
μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι
πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς. Πολύ μικρή
επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν
υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί
λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το
σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Μεσαίες
επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος
εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου
ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
4. Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων.
5. Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
6. Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
7. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα
κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που
ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος
Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να
βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”.
8. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα
της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό
αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος.
9. Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της
24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300
της 11.11.2008, σ. 42).
10. Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
αναφέρεται ως “διαφθορά”.
11. Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2
της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54).
Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α),
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«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του
Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73
παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
12. Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως
κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ48/Α) "Κύρωση της Σύμβασης σχετικά με την
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
συναφών με αυτήν Πρωτοκόλλων.
13. Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης
Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3).
Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα
εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
14. Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3961/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και
καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
15. Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.4198/2013 (ΦΕΚ
215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των
θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
16. Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης
ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73)
17. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
18. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
19. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
20. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή
σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση
αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω
απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο )
21. Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί
(μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να
καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
22. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την
εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση
(άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο)
23. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται
στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό
αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών
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εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν
σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα
με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της
προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής
προσφοράς.
24. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
25. Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας
σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2.
26. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται
από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
27. Άρθρο 73 παρ. 5.
28. Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να
συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
29. Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
30. Πρβλ άρθρο 48 .
31. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που
διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7).
32. Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο
(1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
33. Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς
από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που
καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
34. Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
35. Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
36. Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων.
37. Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων.
38. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την
τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα πέντε έτη.
39. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την
τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη.
40. Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει
τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
41. Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα
στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να
συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
42. Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή
συναινέσει, εξ ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.
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43. Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του
υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί
χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
44. Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.
45. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
46. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
47. Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
48. Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες
πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία
αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή να το
πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική
συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.

i
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 47.000,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του
οδοφωτισμού του Δήμου μας. Αφορά την προμήθεια λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων, όλων
των τύπων που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες συντήρησης του Δημοτικού Φωτισμού.
Οι απαιτήσεις αναφέρονται στην σχετική συγγραφή και θα ελεγχθούν από την επιτροπή
παραλαβής κατά τα προβλεπόμενα από την συγγραφή υποχρεώσεων.
Με ποινή αποκλεισμού τα τεχνικά στοιχεία κάθε προσφοράς, θα πρέπει να καλύπτουν πλήρως τις
απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης του προς προμήθεια προϊόντος.
Η δαπάνη έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 47.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
24% και θα βαρύνει την με Κ.Α. 20-6662.024,25,26,28 σχετική πίστωση προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους 2017.

Χανιά, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Χ.

ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΓΑΒΡΗΙΛ
Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΤΕ

ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΛΟΙΠΩΝ Δ.Ε.
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 47.000,00 €

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων, όλων των τύπων που
χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες συντήρησης του Δημοτικού οδοφωτισμού. Όλα τα υλικά θα έχουν τεχνικά στοιχεία
σύμφωνα με τα πρότυπα DIN, IEC και ΕΝ. Mε σήμανση CE. Αναλυτικότερα:

Είδος και τεχνικά χαρακτηριστικά λαμπτήρων:
1. Λυχνία ατμών Νατρίου υψηλής πίεσης 250W E40.
Λυχνία ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως, ενδεικτικής ισχύος 250W, ενεργειακής κλάσης Α+, με κάλυκα E40, φωτεινή ροή
τουλάχιστον 30.000 lm, θερμοκρασία χρώματος 2.000°Κ περίπου, σχήματος αχλαδωτού. Χρόνος ζωής λαμπτήρα με
θνησιμότητα 10% τουλάχιστον 28.000 ώρες. Ενδεικτικού μήκους 0,230μ.
2. Λαμπτήρας φωτεινών σηματοδοτών 75 W traffic Ε27.
Λυχνία σηματοδότησης ενδεικτικής ισχύος 75W, Ε27, κατά DIN 49620 ικανοποιώντας το Φ.Ε.Κ. 3154 27/11/12,
διαφανής, σχήματος Α60, φωτεινή ροή τουλάχιστον 500 Lumen. Μέσος χρόνος ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 8.000 ώρες.
Θα διαθέτουν ενισχυμένο νήμα με πολλά στηρίγματα για μεγάλη αντοχή σε κραδασμούς. Με πιστοποιητικό ποιότητας,
που θα προκύπτει ότι έχει υποστεί με επιτυχία όλες τις δοκιμές αντικραδασμικότητας.
3. Λαμπτήρας φωτεινών σηματοδοτών 40 W traffic Ε27.
Λυχνία σηματοδότησης, ενδεικτικής ισχύος 40W, Ε27, κατά DIN 49620 ικανοποιώντας το Φ.Ε.Κ. 3154 27/11/12,
διαφανής, σχήματος Α60, φωτεινή ροή τουλάχιστον 220 Lumen. Μέσος χρόνος ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 8.000 ώρες.
Θα διαθέτουν ενισχυμένο νήμα με πολλά στηρίγματα για μεγάλη αντοχή σε κραδασμούς. Με πιστοποιητικό ποιότητας,
που θα προκύπτει ότι έχει υποστεί με επιτυχία όλες τις δοκιμές αντικραδασμικότητας.
4. Λυχνία μεταλλικών αλογονιδίων κεραμικού καυστήρα 100W Ε40.
Λυχνία μεταλλικών αλογονιδίων κεραμικού καυστήρα για φωτισμό εξωτερικών χώρων, ενεργειακής κλάσης Α+,
σχήματος σωλήνα, ενδεικτικής ισχύος 100W, με κάλυκα E40, φωτεινής ροής τουλάχιστον 10.000 lm, δείκτης χρωματικής
απόδοσης Ra 85 τουλάχιστον, θερμοκρασία χρώματος 2.800°Κ περίπου. Χρόνος ζωής λαμπτήρα με θνησιμότητα 10%
τουλάχιστον 18.000 ώρες. Ενδεικτικού μήκους 0,21μ.
5. Λυχνία μεταλλικών αλογονιδίων κεραμικού καυστήρα 70W Ε27.
Λυχνία μεταλλικών αλογονιδίων κεραμικού καυστήρα για φωτισμό εξωτερικών χώρων, ενδεικτικής ισχύος 70W,
ενεργειακής κλάσης Α+, σχήματος σωλήνα, με κάλυκα E27, φωτεινής ροής τουλάχιστον 7.000 lm, δείκτης χρωματικής
απόδοσης Ra 85 τουλάχιστον, θερμοκρασία χρώματος 2.800°Κ περίπου. Χρόνος ζωής λαμπτήρα με θνησιμότητα 10%
τουλάχιστον 12.000 ώρες. Ενδεικτικού μήκους 0,155μ.
6. Λυχνία με κεραμικού καυστήρα ενός άκρου 150W G12.
Λυχνία με κεραμικό καυστήρα ενός άκρου, ενδεικτικής ισχύος 150W, ενεργειακής κλάσης Α+, με κάλυκα G12, φωτεινής
ροής τουλάχιστον 12.000 lm, δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra 85 τουλάχιστον, θερμοκρασία χρώματος 3.000°Κ
περίπου. Χρόνος ζωής λαμπτήρα με θνησιμότητα 10% τουλάχιστον 10.000 ώρες. Ενδεικτικού μήκους 0,110μ.
7. Λυχνία με κεραμικού καυστήρα ενός άκρου 70W G12.
Λυχνία με κεραμικό καυστήρα ενός άκρου, ενδεικτικής ισχύος 70W, ενεργειακής κλάσης Α+, με κάλυκα G12, φωτεινής
ροής τουλάχιστον 5.800 lm, δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra 80 τουλάχιστον, θερμοκρασία χρώματος 3.000°Κ περίπου.
Χρόνος ζωής λαμπτήρα με θνησιμότητα 10% τουλάχιστον 10.000 ώρες. Ενδεικτικού μήκους 0,100μ.
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8. Λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής LED, 11W, E27.
Λυχνία, συμπαγής, για επαγγελματική χρήση σε εξωτερικούς χώρους, τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (led),
ενεργειακής κλάσης Α+ τουλάχιστον, μέγιστης ισχύος 11W, με κάλυκα Ε27, φωτεινής ροής τουλάχιστον 1.100 lm, τάσης
εισόδου 140V – 240V, θερμοκρασίας χρώματος CCT 4.000οΚ ±300οΚ, με δείκτη χρωματικής απόδοσης ≥80. Χρόνος
ζωής λαμπτήρα (L70) τουλάχιστον 50.000 ώρες. Θερμοκρασίας λειτουργίας από -10οC έως +50οC. Φέρει μεταλλικό
τμήμα για μεγαλύτερη απαγωγή της θερμότητας. Ενδεικτικού βάρους 80gr. Ενδεικτικού μήκους 0,110μ. και πλάτους
0,060μ. Συμμόρφωση με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 62560:2016, ΕΝ 55015:2006/Α2:2009, ΕΝ 61547:2009, ΕΝ 610003-2:2006/Α2:2009 και ΕΝ 61000-3-3:2008.
9. Λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής LED, 16W, E27.
Λυχνία, συμπαγής, για επαγγελματική χρήση σε εξωτερικούς χώρους, τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (led),
ενεργειακής κλάσης Α+ τουλάχιστον, μέγιστης ισχύος 16W, με κάλυκα Ε27, φωτεινής ροής τουλάχιστον 1.500 lm, τάσης
εισόδου 100V – 240V, θερμοκρασίας χρώματος CCT 4.000οΚ ±300οΚ, με δείκτη χρωματικής απόδοσης ≥80. Χρόνος
ζωής λαμπτήρα (L70) τουλάχιστον 15.000 ώρες. Θερμοκρασίας λειτουργίας από -20οC έως +40οC. Ενδεικτικού βάρους
95gr. Μέγιστου μήκους 0,140μ. και ενδεικτικού πλάτους 0,045μ. Συμμόρφωση με τα πρότυπα ΕΝ και τα έγγραφα
εναρμόνισης HD.
10. Λυχνία φθορισμού 18W G13.
Λυχνία φθορισμού, θερμοκρασία χρώματος 4.000°Κ περίπου, ενδεικτικής ισχύος 18W, ενεργειακής κλάσης Α, με κάλυκα
G13, διαμέτρου 28mm περίπου, φωτεινή ροή τουλάχιστον 1.250 lm, δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra 80 τουλάχιστον.
Μέσος χρόνος ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 18.000 ώρες. Ενδεικτικού μήκους 0,60μ.
11. Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων για κλειστού τύπου φωτιστικά 1.000W, Ε40.
Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων για κλειστού τύπου φωτιστικά, θερμοκρασία χρώματος 7.200°Κ περίπου,
ενδεικτικής ισχύος 1.000W, ενεργειακής κλάσης Α, με κάλυκα Ε40, διαμέτρου 75mm περίπου, φωτεινή ροή τουλάχιστον
83.000 lm, δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra 80 τουλάχιστον. Μέσος χρόνος ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 8.000 ώρες.
Ενδεικτικού μήκους 0,340μ.
12. Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων για κλειστού τύπου φωτιστικά 2.000W, Ε40.
Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων για κλειστού τύπου φωτιστικά, θερμοκρασία χρώματος 4.500°Κ περίπου,
ενδεικτικής ισχύος 2.000W, ενεργειακής κλάσης Α+, με κάλυκα Ε40, διαμέτρου 100mm περίπου, φωτεινή ροή
τουλάχιστον 235.000 lm, δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra 60 τουλάχιστον. Μέσος χρόνος ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον
5.000 ώρες. Ενδεικτικού μήκους 0,430μ.
13. Λαμπτήρας αλογονιδίων μεταλλικών ατμών, για κλειστού τύπου φωτιστικά 2.000W, K12s-36.
Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων για κλειστού τύπου φωτιστικά, μικρού τόξου, θερμοκρασία χρώματος 6.000°Κ
περίπου (φως ημέρας, daylight), ενδεικτικής ισχύος 2.000W, ενεργειακής κλάσης Α+, με κάλυκα K12s-36, φωτεινή ροή
τουλάχιστον 205.000 lm, δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra 85 τουλάχιστον. Μέσος χρόνος ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον
4.000 ώρες. Ενδεικτικού μήκους ηλεκτρικής σύνδεσης 0,290μ.
Οι παραπάνω λαμπτήρες θα παραδοθούν στις αποθήκες του Δήμου μας. Το 30% από κάθε είδος δίνατε να
παραδοθεί εντός ενός (1) μηνός από την υπογραφή της σύμβασης και το υπόλοιπο όχι αργότερα από 2 μήνες από
την υπογραφή της σύμβασης.

Είδος και τεχνικά χαρακτηριστικά φωτιστικών σωμάτων:
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΟΡΥΦΗΣ, ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΟΔΩΝ ΦΩΤΟΕΚΠΟΜΠΗΣ
(LED), ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΜΟΡΦΗΣ.
•
•
•
•

Φωτιστικό σώμα LED, “CUT-OFF”, σώμα και κέλυφος από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο, με όλα τα όργανα αφής και
λειτουργίας. Κατάλληλο για τοποθέτηση σε απολήξεις ιστών, για συνεχή λειτουργία στο ύπαιθρο.
Θα καλύπτει τα πρότυπα EN 62471,ΕΝ 62031, ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3, ΕΝ 55015, ΕΝ 61547, ΕΝ 60598-1,
ΕΝ 60598-2-3.
Θα διαθέτει πιστοποιήσεις, CE, ENEC.
Η κατασκευάστρια εταιρία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008, ISO 14001:2004.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Η προστασία των μεταλλικών μερών του, θα επιτυγχάνεται με ηλεκτροστατική βαφή µε πολυεστερική πούδρα.
Επιλογή χρώματος γκρί.
Βαθμός προστασίας στεγανότητας ΙΡ66 τουλάχιστον.
Βαθμός προστασίας από κρούση ΙΚ10 τουλάχιστον.
Ηλεκτρική κλάση μόνωσης II
Ονομαστική τάση 220 – 240V.
Εύρος θερμοκρασία λειτουργίας: Από -30°C έως +40°C.
Η απόδοση των LEDs θα είναι τουλάχιστον 7.200lm.
Θα εξασφαλίζεται η απαγωγή της θερμότητας του, με χρήση κατάλληλων μονωτικών και μεταλλικών στρωμάτων ή
διαφραγμάτων.
Μέγιστη ονομαστική ισχύ του φωτιστικού 60W.
Συντελεστής ισχύος: ≥ 0,9.
ο
Θερμοκρασία χρώματος 4.000 Κ.
Δείκτης βαθμού απόδοσης χρωμάτων: CRI ≥ 75.
Το φωτιστικό θα διαθέτει έγγραφα με φωτομετρικά στοιχεία.
Η πρόσβαση στο εσωτερικό του φωτιστικού σώματος θα γίνεται χωρίς εργαλεία, ανοίγοντας το αρθρωτό κάλυμμα
του. Η παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος θα διακόπτεται αυτόματα στο εσωτερικό του φωτιστικού, με το άνοιγμα του
καλύμματος. Το κάλυμμα θα διαθέτει αυτόματο σύστημα συγκράτησης στην ανοικτή θέση και θα φέρει ανοξείδωτο
μηχανισμό κλεισίματος.
Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις στον χώρο των οργάνων θα πραγματοποιούνται με σιλικονούχα καλώδια υψηλής
θερμικής αντοχής άνω των 120οC.
H βάση του φωτιστικού σώματος θα φέρει υποδοχή και μηχανισμό σύσφιξη σε απόληξη ιστού ή βραχίονα, διαμέτρου
60mm. Η γωνία κλίσης, σε τοποθέτηση στην κορυφή του ιστού, θα είναι ρυθμιζόμενη. Ενδεικτικές γωνίες 0ο , +5ο ,
+10ο, +15ο, +20ο.
H μονάδα των leds θα διαθέτει συνδεσμολογία παράκαμψης σε περίπτωση αστοχίας ενός από αυτά. Κάθε ένα από τα
leds θα διαθέτει ανεξάρτητο φακό.
Κάτω από την οπτική μονάδα, θα διαθέτει επίπεδο γυαλί πάχους τουλάχιστον 4mm.
Θα διαθέτει ταχυσύνδεσμο απομόνωσης της μονάδας τροφοδοσίας από την πλευρά της παροχής IP66.
Θερμική προστασία και προστασία από υπερτάσεις.
Ελάχιστη διάρκεια ζωής των LEDs 60.000h.
Χρόνος εργοστασιακής εγγύησης καλής λειτουργίας του φωτιστικού τουλάχιστον 5 χρόνια.
Ενδεικτικού μήκους 620mm, ενδεικτικού πλάτους 300mm, ενδεικτικού πάχους 150mm.
Το βάρος του δεν πρέπει να ξεπερνά τα 8 κιλά και η προβαλλόμενη επιφάνεια τα 0,055m2.

Τα παραπάνω φωτιστικά σώματα και εξαρτήματα τους θα παραδοθούν στις αποθήκες του Δήμου μας. Το 30%
από κάθε είδος δίνατε να παραδοθεί εντός ενός (1) μηνός από την υπογραφή της σύμβασης και το υπόλοιπο όχι
αργότερα από 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Όλα τα υλικά της παρούσας προμήθειας, θα χρησιμοποιηθούν για αντικατάσταση φθαρμένων και τοποθέτηση
νέων σε όλη την περιοχή του Δήμου Χανίων. Οι εργασίες εγκατάστασης θα γίνουν από τους ηλεκτρολόγους του
Δήμου μας.
Χανιά, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Χ.

ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΓΑΒΡΗΙΛ
Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΤΕ

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΛΟΙΠΩΝ Δ.Ε.
Προυπολ.:47.000,00 € (συμπερ.ΦΠΑ 24%)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Της εταιρείας …………………………………………………με έδρα……………………………..
τηλ…………………………email………………………………….

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ

Σύνολο με
ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ Α (CPV 31500000-1)
1. Λυχνία ατμών Νατρίου Υ.Π.250W E40
αχλαδωτή

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α:

250

250

-

€

-

€

-

€

ΟΜΑΔΑ Β (CPV 31500000-1)

2. Λαμπτήρας φωτεινών σηματοδοτών 75
W traffic Ε27.

500

3. Λαμπτήρας φωτεινών σηματοδοτών 40
W traffic Ε27.

700

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β:

1.200

ΟΜΑΔΑ Γ (CPV 31500000-1)
4. Λυχνία μεταλλικών αλογονιδίων
κεραμικού καυστήρα 100W Ε40.

50

5. Λυχνία μεταλλικών αλογονιδίων
κεραμικού καυστήρα 70W Ε27.

50

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ:

100
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ΟΜΑΔΑ Δ (CPV 31500000-1)

6. Λυχνία με κεραμικού καυστήρα ενός
άκρου 150W G12.

50

7. Λυχνία με κεραμικού καυστήρα ενός
άκρου 70W G12.

50

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ:

100

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

ΟΜΑΔΑ Ε (CPV 31500000-1)
8. Λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής LED,
11W, E27.
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε:

2.000

2.000

ΟΜΑΔΑ Ζ (CPV 31500000-1)
9. Λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής LED,
16W, E27.
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ζ:

500

500

ΟΜΑΔΑ Η (CPV 31500000-1)

500

10. Λυχνία φθορισμού 18W G13.

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Η:

500

ΟΜΑΔΑ Θ (CPV 31500000-1)
11. Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων
για κλειστού τύπου φωτιστικά 1.000W,
Ε40.

10

12. Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων
για κλειστού τύπου φωτιστικά 2.000W,
Ε40.

5

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Θ:

15
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ΟΜΑΔΑ Ι (CPV 31527200-8)
13. Λαμπτήρας αλογονιδίων μεταλλικών
ατμών, για κλειστού τύπου φωτιστικά
2.000W, K12s-36.
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ι:

15

15

-

€

-

€

ΟΜΑΔΑ Κ (CPV 31527200-8)
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΟΡΥΦΗΣ,
ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΟΔΩΝ ΦΩΤΟΕΚΠΟΜΠΗΣ (LED),
ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΜΟΡΦΗΣ.
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Κ:

45

45

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

O προσφέρων (υπογραφή και σφραγίδα)
Ημερομηνία ………….
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