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Μ E Λ Ε Τ Η  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕ ΚΑΛΛΟΝΗΣ- ΠΕΤΡΑΣ-

ΜΗΘΥΜΝΑΣ- ΕΡΕΣΟΥ ΑΝΤΙΣΣΗΣ – ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ &  ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  50.000 € 

 

 

 

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 

 



                                                                             Μυτιλήνη,  03 / 09 / 2015    

                                                                       Aρ. Πρωτ. : 64407 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ   

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                            ΣΩΜΑΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                      ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   
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                                                                             (ΚΑΕ: 20.6662.0005 &  30.6662.0019)  

                           

                                                                                                         

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 

Για την προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων, ηλεκτρολογικών υλικών για τη 

συντήρηση του δημοτικού φωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων Καλλονής, Πέτρας, Μήθυμνας, 

Ερεσού- Αντίσσης, Μανταμάδου & Αγίας Παρασκευής του Δήμου Λέσβου 

 

 

Ο Δήμαρχος  Λέσβου 

 

Έχοντας υπ' όψη: 

1. την Υπουργική Απόφαση 11389/1993 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 

2. το Ν 4281/14 ¨ Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα 

Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις¨ 

3. το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

4. Η αριθ. 35130/739/9-8-2010 Απόφαση Υπουργού Οικονομικών περί αναπροσαρμογής των 

ποσών δημοσίων συμβάσεων 

5. τις τροποποιητικές και συμπληρωματικές των ανωτέρω 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, κατά ομάδα ειδών και συμπλήρωση τιμολογίου 

και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για την προμήθεια των κάτωθι υλικών:  

  



 

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ 1: ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (CPV:31527200-8 & 

3173000-2 & 32421000-0) 

 

Α/Α Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η   Ε Ι Δ Ο Υ Σ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(τεμ) 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΔΑΠΑΝΗ  

(€) 

1.  Ενδοδαπέδιο χωνευτό σποτ Led, ισχύος 16,5 W  80 159,6 12.768,00 

2.  Φωτιστικό δρόμου για λαμπτήρα Νατρίου 150 W 30 85 2.550,00 

3.  Φωτιστικό δρόμου για λαμπτήρα Νατρίου 100 W 85 80 6.800,00 

4.  Φωτιστικό δρόμου για λαμπτήρα Νατρίου 70 W 90 70 6.300,00 

5.  Φωτιστικό τύπου καμπάνας (πυροφάνι) για λαμπτήρα 

100W Νa 20 110 2.200,00 

6.  Ντουί Ε 27 για φωτιστικά δρόμου 252 1,1 277,20 

7.  Μετασχηματιστές για λαμπτήρες Na 150 W 21 14,8 310,80 

8. Μετασχηματιστής για λαμπτήρες Na 250W 22 17,5 385,00 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.591,00 

Φ.Π.Α. 16% 5.054,56 

ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ 1 -  ΕΥΡΩ 36.645,56 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ 2: ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ (CPV:31531000-7) 

Α/Α Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η   Ε Ι Δ Ο Υ Σ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

τεμ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ  

(ΕΥΡΩ) 

9 Λαμπτήρας οικονομίας compact 23 W με πρισματικό 

κάλυμμα 
1.035,00 8,5 8.797,50 

10 Λαμπτήρας Νατρίου 70 W 100 8,05 805,00 

11 Λαμπτήρας Νατρίου 100 W 100 8,6 860,00 

12 Λαμπτήρας Νατρίου 150 W 100 10,5 1.050,00 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11.512,50 

Φ.Π.Α. 16% 1.842,00 

ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ 2 -  ΕΥΡΩ 13.354,50 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ -0,06 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  -  ΕΥΡΩ 50.000,00 € 

 

Οι ανωτέρω αναγραφόμενες τιμές κατ’ είδος είναι ενδεικτικές και δύναται η αυξομείωση αυτών αρκεί 

το τελικό ποσό ανά ομάδα να μην υπερβαίνει αυτό του προϋπολογισμού. 

 

  



Άρθρο 1ο 

Όργανο, τόπος και χρόνος διενέργειας του Διαγωνισμού 

 

 1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με της διατάξεις του 

άρθρου 46 της αποφ. 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

 2. Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η έδρα του Δήμου Λέσβου (Ελ. Βενιζέλου 13 – 

17, Μυτιλήνη, Β’ Όροφος). Τηλ : 2251-350-500 Fax: 2251350578 

3. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την …………………………………… και ώρα ……………… . 

4. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ενσφράγιστες προσφορές δια συμπληρώσεως τιμολογίου 

σύμφωνα με το σχέδιο της υπηρεσίας. 

 

Άρθρο 2ο 

Προϋπολογισμός της προμήθειας – Χρηματοδότηση 

 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ 

(50.000,00 €) μαζί με τον ΦΠΑ 16%. 

  Η προμήθεια χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου και έχει εγγραφεί στους εξής κωδικούς 

του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2015: ΚΑ 20.6662.0005 &  30.6662.0019 

 

Άρθρο 3ο 

Δικαίωμα συμμετοχής 

 

 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι παρακάτω. 

Α) Φυσικά και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εγγεγραμμένα σε επαγγελματικό 

ή εμπορικό μητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας που είναι 

εγκατεστημένα. 

Β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Γ) Συνεταιρισμοί. 

 Ισχύουν γενικά οι διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 7, 8 και 18 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

Άρθρο 4ο 

Στοιχεία του διαγωνισμού 

 

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεστεί η προς ανάθεση προμήθεια, 

είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' αυτά όρων, η 

σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω: 

 

1. Το Συμφωνητικό 

2. Η παρούσα Διακήρυξη 

3. Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

4. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων, οι Τεχνικές Προδιαγραφές και το Έντυπο Τεχνικής 

Προσφοράς 

5. Τα από τον διαγωνιζόμενο πλήρη τεχνικά περιγραφικά και κατασκευαστικά στοιχεία που θα 

δοθούν με την προσφορά. 

  



Άρθρο 5ο 

Δικαιολογητικά έγγραφα και άλλα στοιχεία που θα συνοδεύουν την προσφορά 

 

Όσοι θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν κατά τη διενέργεια αυτού τα 

ακόλουθα δικαιολογητικά: 

Α)  Οι ημεδαποί 

1) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου που να βεβαιώνει το ειδικό επάγγελμα του 

διαγωνιζομένου και το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού. 

2) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από τα οποία να 

προκύπτει ότι είναι ενήμεροι (α) ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης  η οποία θα συνοδεύεται υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, 

από υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους 

υποχρεούται σε καταβολή εισφορών και (β) ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά 

την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

3) Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, όπου θα δηλώνει ρητά ότι δεν έχει καταδικαστεί για 

αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, 

εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 

ανάλογης κατάστασης. 

4) Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζομένου, όπου θα δηλώνει ρητά ότι: 

α) έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης, της συγγραφής υποχρεώσεων και των 

τεχνικών προδιαγραφών, ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι όλα τα προσφερόμενα 

υλικά θα έχουν εγγύηση τουλάχιστον ενός έτους, 

β) αναγράφεται σαφώς ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας στην έδρα του Δήμου και ο 

οποίος δε θα είναι μεγαλύτερος των 45 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της 

σύμβασης για όλα τα προσφερόμενα υλικά. Εξαιρετικώς, δίδεται η δυνατότητα υπέρβασης του 

ανωτέρω χρονικού ορίου στη περίπτωση που με βεβαίωση του αντιπροσώπου, αποδεικνύεται 

ότι το είδος δεν υπάρχει άμεσα διαθέσιμο και θα πρέπει να παραγγελθεί από το εξωτερικό, 

οπότε και ο χρόνος δύναται να ανέλθει σε 60 ημερολογιακές ημέρες και μόνο για τα προϊόντα 

για τα οποία υπάρχει αντίστοιχη βεβαίωση. 

γ) εφόσον στα προσφερόμενα είδη υπάρχουν κάποια που απαιτούν ανταλλακτικά 

αναλαμβάνει τον εφοδιασμό του Δήμου για διάστημα 10 ετών και όσα εξ’ αυτών είναι 

αναλώσιμα θα τα τηρεί σε πρώτη ζήτηση. 

5)  Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με το άρθρο 6. 

 

Β)  Οι αλλοδαποί 

1) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής του που να βεβαιώνει την 

εγγραφή του στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδυνάμους καταλόγους και το 

οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

2) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από τα οποία να 

προκύπτει ότι είναι ενήμεροι (α) ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης η οποία θα συνοδεύεται υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού 

από υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους 

υποχρεούται σε καταβολή εισφορών- και (β) ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά 

την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

3) Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, όπου θα δηλώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί για 

αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, 



εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν σε διαδικασία 

κήρυξης ανάλογης κατάστασης. 

   4)   Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζομένου, όπου θα δηλώνει ρητά ότι: 

α) έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης, της συγγραφής υποχρεώσεων και των 

τεχνικών προδιαγραφών, ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι όλα τα προσφερόμενα 

υλικά θα έχουν εγγύηση τουλάχιστον ενός έτους, 

β) αναγράφεται σαφώς ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας στην έδρα του Δήμου και ο 

οποίος δε θα είναι μεγαλύτερος των 45 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της 

σύμβασης για όλα τα προσφερόμενα υλικά. Εξαιρετικώς, δίδεται η δυνατότητα υπέρβασης του 

ανωτέρω χρονικού ορίου στη περίπτωση που με βεβαίωση του αντιπροσώπου, αποδεικνύεται 

ότι το είδος δεν υπάρχει άμεσα διαθέσιμο και θα πρέπει να παραγγελθεί από το εξωτερικό, 

οπότε και ο χρόνος δύναται να ανέλθει σε 60 ημερολογιακές ημέρες και μόνο για τα προϊόντα 

για τα οποία υπάρχει αντίστοιχη βεβαίωση. 

γ) εφόσον στα προσφερόμενα είδη υπάρχουν κάποια που απαιτούν ανταλλακτικά 

αναλαμβάνει τον εφοδιασμό του Δήμου για διάστημα 10 ετών και όσα εξ’ αυτών είναι 

αναλώσιμα θα τα τηρεί σε πρώτη ζήτηση. 

  5)   Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με το άρθρο 6. 

 

Γ)  Τα νομικά πρόσωπα 

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά. 

Δ)  Οι συνεταιρισμοί 

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά και επιπλέον βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο 

συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

Ε)  Οι ενώσεις προμηθευτών 

Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 

ένωση. 

Εφόσον τα παραπάνω δικαιολογητικά και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη η προσφορά θεωρείται 

ελλιπής, δεν λαμβάνεται καθόλου υπ’ όψη και επιστρέφεται ο φάκελος της προσφοράς, χωρίς να 

ανοιχθεί. 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με τη προσφορά, εφόσον έχουν 

κατατεθεί στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε 

ρητή μνεία στην προσφορά σχετικά μ’ αυτό. 

 

Άρθρο 6ο 

Εγγυήσεις 

 

Οι αναφερόμενες στην παρούσα εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά 

πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και έχουν, σύμφωνα με το νόμο από τον οποίο διέπονται, το δικαίωμα αυτό ή από το ΕΤΑΑ - 

ΤΣΜΕΔΕ. 

Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

Οι τίτλοι των έντοκων γραμματίων ή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου γίνονται δεκτοί στην 

ονομαστική τους αξία ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

Ως εγγύηση μπορεί να κατατεθεί και γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του Δήμου 

Λέσβου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εφ’ όσον το περιεχόμενο της παρακαταθήκης έχει 

διαμορφωθεί με τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 157 του Ν 4281/2014. 



Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα. 

Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της 

ένωσης και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών. 

Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

- Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του 

συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της δαπάνης χωρίς ΦΠΑ. 

- Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον για 120 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες 

από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

- Η εγγύηση συμμετοχής ανεξάρτητα από το όργανο που θα την εκδώσει πρέπει να 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα: ημερομηνία έκδοσης, τον εκδότη, το ότι απευθύνεται στο Δήμο 

Λέσβου, τον αριθμό της εγγύησης, το ποσό που καλύπτει και την επωνυμία του 

συμμετέχοντος υπέρ του οποίου εκδίδεται. 

- Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να αναφέρει ότι παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 

δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διηζήσεως και έχει την 

υποχρέωση να καταθέσει μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών από την ειδοποίησή του, 

υπέρ του Δήμου, όσο ζητήσει από το ποσό της εγγύησης (μέρος ή σύνολο). 

- Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος μετά από απλό 

έγγραφο της υπηρεσίας, το οποίο θα πρέπει να σταλεί πριν από την ημερομηνία λήξης της 

εγγύησης. 

- Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψη. 

Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

- Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να 

καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το 

5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ και ισχύος ίσης με το χρόνο παράδοσης, 

πλέον ενός μήνος.  

Γ.  ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

- Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να 

καταθέσει με την προσκόμιση και εγκατάσταση των υλικών, εγγύηση καλής λειτουργίας ίση 

με 2.000 € και ισχύος ίσης με το χρόνο παράδοσης και εγκατάστασης πλέον τριών μηνών. 

 

Το περιεχόμενο των παραπάνω εγγυήσεων διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 157 

του Ν4281/2014. 

  



Άρθρο 7ο 

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 

 

Όσοι θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές με τους 

κάτωθι τρόπους: 

      α. Αποστολή με οποιοδήποτε τρόπο, με την προϋπόθεση ότι θα παραληφθούν από την 

υπηρεσία με απόδειξη, μέχρι ώρα 15:00 της προηγούμενης ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, 

όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσης. Σ’ αυτή τη περίπτωση θα πρέπει στο φάκελο να 

αναγράφεται ευκρινώς : «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΟ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ  -  ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ». Σε περίπτωση που η ανωτέρω σημείωση δεν υπάρχει, ο Δήμος δε φέρει καμία 

ευθύνη για τυχόν άνοιγμα της εν λόγω προσφοράς από αναρμόδια υπηρεσία και επακόλουθο 

αποκλεισμό του υποψηφίου. 

β.  Κατάθεση την ημέρα της δημοπρασίας αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο κατά την ώρα 

διενέργειας του διαγωνισμού, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσης. 

β1. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους, τότε θα πρέπει 

να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου της 

υπογραφής. 

β2. Οι ανώνυμες εταιρίες εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από άλλο 

νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (άρθρο 24, παρ.3, Ν.1832/1989) προσερχόμενο 

αυτοπροσώπως, προσκομίζοντας κατά τη δημοπρασία πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της 

εταιρίας, όπου εγκρίνεται η συμμετοχή αυτής στο διαγωνισμό για την ανάληψη της 

δημοπρατούμενης προμήθειας και ορίζεται ο εκπρόσωπος αυτής. 

β3. Οι Ε.Π.Ε., οι Ο.Ε. και Ε.Ε. εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα 

εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο. 

Στην περίπτωση που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν 

πληρούν τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας δεν λαμβάνονται υπόψη. 

Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία του Δήμου με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη 

διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα που 

παραλαμβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη 

διακήρυξη ή την πρόσκληση, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν 

με την προαναφερόμενη διαδικασία. 

 

Άρθρο 8ο 

Προσφορές 

 

Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται, μέσα σε φάκελο καλά 

σφραγισμένο. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. 

 

Στον φάκελο της κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : 

1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

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

3. Ο αριθμός της διακήρυξης. 

4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

5. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

 

Στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία κατά το 

άρθρο 5 της παρούσης και η εγγύηση συμμετοχής. Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της 



προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την 

ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε 

χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

 

Στους ανωτέρω φακέλους θα περιέχονται τα εξής: 

 

Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς 

    Θα είναι φάκελος καλά σφραγισμένος που θα αναγράφει το ονοματεπώνυμο του 

διαγωνιζόμενου ή τον τίτλο της διαγωνιζόμενης εταιρίας. Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα 

περιέχει με ποινή αποκλεισμού τα εξής: 

 

1. υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, όπου θα αναγράφεται ευκρινώς ο τίτλος της Ομάδας 

των Ειδών για την οποία καταθέτει προσφορά ο διαγωνιζόμενος. 

2. υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο 2 των 

Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης 

3. βεβαίωση για το χρόνο εγγύησης 

4. έντυπα - προσπέκτους με τις φωτογραφίες και τα τεχνικά στοιχεία των προσφερόμενων 

υλικών όλα στην ελληνική γλώσσα ή επίσημα μεταφρασμένα  

5. Αναλυτική δήλωση – πίνακας για τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερόμενων ειδών 

με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

6. Πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας (ISO – CE κλπ) για κάθε ένα από τα προμηθευόμενα 

είδη, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης,  

 

Όλα τα δικαιολογητικά που θα περιέχονται στο φάκελο τεχνικής προσφοράς πρέπει να είναι 

στην Ελληνική γλώσσα.  

 

Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς 

 

Θα είναι φάκελος καλά σφραγισμένος που θα αναγράφει το ονοματεπώνυμο του 

διαγωνιζόμενου ή τον τίτλο της διαγωνιζόμενης εταιρείας. Θα περιέχει το συνημμένο στην παρούσα 

μελέτη «Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς», ανάλογα με την ομάδα ειδών που προσφέρει ο 

διαγωνιζόμενος, συμπληρωμένο με την προσφερόμενη τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ, ανά είδος, για 

παράδοση στο Δήμο με μέριμνα και δαπάνη του διαγωνιζόμενου και υπογεγραμμένο. 

Στον επιμέρους σφραγισμένο φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς θα περιλαμβάνονται: 

● ένα (1) πρωτότυπο 

● ένα (1) φωτοαντίγραφο 

Στο αντίτυπο που ορίζεται ως πρωτότυπο, σε κάθε σελίδα του, πρέπει, με ποινή 

αποκλεισμού να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” να μονογράφεται από τον 

διαγωνιζόμενο και να φέρει συνεχή αρίθμηση στις σελίδες που το αποτελούν. Το περιεχόμενο του 

πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το 

πρωτότυπο. 

Οικονομικές προσφορές που υποβάλλονται ανοιχτές δεν γίνονται δεκτές και η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 

τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως 

φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 



Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει 

στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη 

από τον προσφέροντα. 

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 

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

οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην 

προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, 

προκειμένου να αξιολογηθούν.  

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

διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις 

δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιόν 

της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινήσεις που δίνονται σύμφωνα με τα 

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

 

Άρθρο 9ο  

Χρόνος ισχύος προσφοράς 

 

Οι προσφορές για όσους έχουν λάβει μέρος και δεν αποκλείστηκαν από τη δημοπρασία, ισχύουν 

και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρεις (3) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του 

διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από τη 

λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.  

Ο διαγωνιζόμενος δεν μπορεί κατά το διάστημα της ισχύος της προσφοράς του να επιζητήσει την 

ακύρωση αυτής ή την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής ή οποιαδήποτε μεταβολή των όρων 

προερχομένη από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 

Για τον επιλεγόμενο ανάδοχο η προσφορά εξακολουθεί να ισχύει για όσο διάστημα διαρκεί η 

σύμβαση. 

 

Άρθρο 10ο 

Αντιπροσφορές - Εναλλακτικές προσφορές 

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων των δύο προσφορών η επιτροπή διαγωνισμού θα 

προβαίνει σε ακύρωση των υπεραρίθμων προσφορών με κλήρωση παρουσία του 

διαγωνιζομένου 

 

  



Άρθρο 11ο 

Δείγμα 

Οι συμμετέχοντες, σε περίπτωση που αυτό κριθεί σκόπιμο από την υπηρεσία οφείλουν να 

προσκομίσουν δείγμα του προσφερόμενου είδους για επίδειξη σε τακτό διάστημα που θα καθοριστεί 

από την επιτροπή αξιολόγησης.   

 

Άρθρο 12ο 

Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης 

Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της 

συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν, υποβάλλονται εγγράφως ως εξής. 

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού 

υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την 

ημερομηνία της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή. 

Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. 

β) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, 

μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε 

στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια 

για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την 

επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου Η 

ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. 

 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους δεν 

γίνονται δεκτές. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Για το παραδεκτό της ένστασης σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού θα πρέπει να 

καταβληθεί  παράβολο ίσο με το 0,10% επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια  

είδους, το ύψος, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) ευρώ και 

μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, σύμφωνα  με το άρθρο 15 παρ 6 του Π.Δ. 

118/2007 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου). 

 

Άρθρο 13ο 

Προσφερόμενη τιμή 

 

Με την προσφορά η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα, σε Ευρώ. Στην τιμή θα 

περιλαμβάνεται όλες οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός του 

Φ.Π.Α., για παράδοση του εξοπλισμού στη Δημοτική Ενότητα Ερεσού - Αντίσσης του Δήμου 

Λέσβου.  

Η τιμή θα καλύπτει πλήρως το κόστος μεταφοράς και το κόστος αντικατάστασης σε περίπτωση 

ελαττωματικού υλικού. 

Ο εξοπλισμός θα ασφαλιστεί με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου για κάλυψη έναντι παντός 

κινδύνου κατά τη μεταφορά του και μέχρι παράδοσης του στο Δήμο Λέσβου. 

Ιδιαίτερα επισημαίνεται η υποχρέωση πληρωμής των εξόδων δημοσίευσης του 

διαγωνισμού από κάθε ανάδοχο ξεχωριστά, εξολοκλήρου ή μέρους αυτών, ανάλογα με το μέρος 

των ειδών που αναλαμβάνει να προμηθεύσει, συνολικού ποσού έως 350,00 €. 



 

Άρθρο 14ο 

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 να σημειώνει επ΄ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες 

εμπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση θα δύνανται 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. 

 

Άρθρο 15ο  

Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις 

 

Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών 

πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή εμπορίας του προϊόντος (τιμή Dumping) ή ότι το 

προσφερόμενο προϊόν είναι αποδεκτής εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι 

γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της 

κατασκευάστριας εταιρίας.   

 

Άρθρο 16ο  

Δασμοί 

 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο Δήμος απαλλάσσεται από την καταβολή 

δασμών και τον εκτελωνισμό του εξοπλισμού που εισάγεται από άλλες χώρες. 

 

Άρθρο 17ο  

Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών 

 

Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της 

διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την 

περίληψη της διακήρυξης. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται 

με την παρακάτω διαδικασία (περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη συμφερότερη 

προσφορά): 

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς και 

μονογράφονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής 

προσφοράς κατά φύλλο. O φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά 

μονογράφεται και φυλάσσεται προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που θα 

ορισθεί από την υπηρεσία και θα ανακοινωθεί εγγράφως στους διαγωνιζομένους. 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση 

αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν και ελέγχει την 

πληρότητα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσης. Η 

Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό με όλα τα παραπάνω το οποίο υπογράφει και 

σφραγίζει. 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια.   



Αυτοί που δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία 

αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό. 

Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με τους 

σφραγισμένους φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, φυλάσσεται με 

ευθύνη του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά 

στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων, για όσες 

προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται 

σύμφωνα με τα παραπάνω. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

επιστρέφονται.  

 

Άρθρο 18ο  

Αξιολόγηση προσφορών 

 

Για την τελική επιλογή του προμηθευτή θα ληφθούν υπόψη : α) η συμφωνία με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξης, β) ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε, γ) η τιμή της προσφοράς. 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή, εκ των προμηθευτών 

των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους 

όρους της διακήρυξης. 

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους 

όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

Ο συμμετέχων στο διαγωνισμό θα δώσει αναλυτικές, ακριβείς και σαφείς απαντήσεις για τα 

παραπάνω όπως και κάθε άλλη πληροφορία, για να εκτιμηθούν από την επιτροπή διεξαγωγής του 

διαγωνισμού. 

Αποκλίσεις από της όρους της διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών θα έχουν 

συνέπεια την απόρριψη της προσφοράς. 

 

Άρθρο 19ο 

Έγκριση διαγωνισμού 

 

Το αρμόδιο για την αξιολόγηση όργανο με γνωμοδότησή του προς την Οικονομική Επιτροπή, 

προτείνει την κατακύρωση ή μη της προμήθειας. 

Η απόφαση κατακύρωσης της Ο.Ε. υποβάλλεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για την 

κατά νόμο έγκριση. 

Ακύρωση του διαγωνισμού επιτρέπεται λόγω παράτυπου διεξαγωγής αυτού ή αν αποδεδειγμένα 

προκύπτει συνεννόηση ή συμπαιγνία των διαγωνιζομένων. 

Επανάληψη της δημοπρασίας επιτρέπεται μόνο μετά την ακύρωση ή την μη έγκριση. 

Επίσης, η δημοπρασία μπορεί να επαναληφθεί για μια ακόμα φορά λόγω ασύμφορου το οποίο 

κρίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λέσβου. 

Τέλος, ο Δήμος Λέσβου διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης για αύξηση των ποσοτήτων και της 

δαπάνης της προμήθειας έως και 30% εφ’ όσον το κρίνει σκόπιμο, ανάλογα με τις οικονομικές 

προσφορές των διαγωνιζομένων και την οικονομική δυνατότητα του Δήμου. 

 

  



Άρθρο 20ο 

Έκπτωση αναδόχου 

 

Στην προσφορά αναγράφεται σαφώς ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού  που θα αρχίσει από 

την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. 

Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού ο ανάδοχος θα αντικαταστήσει την εγγύηση συμμετοχής 

στο διαγωνισμό από άλλη όμοια εγγύηση καλής εκτέλεσης της προμήθειας που θα αναφέρεται στην 

εμπρόθεσμη εκτέλεση και στην ακριβή τήρηση των όρων της διακήρυξης και της μελέτης καθώς και 

των όρων της σύμβασης. 

Το ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης θα είναι σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της τιμής 

προσφοράς του μειοδότη για την προμήθεια στην οποία κατέστη ανάδοχος. 

Για την έκπτωση του αναδόχου ισχύουν τα όσα αναφέρονται στη Γενική Συγγραφή 

Υποχρεώσεων. 

Στην Προσφορά αναγράφεται και ο χρόνος εγγύησης (που δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 

ένα έτος).         

Άρθρο 21ο 
Προσωρινή - Οριστική παραλαβή 

 
Η παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής προμηθειών του Δήμου, 

ενισχυμένη από Τεχνικό συναφούς ειδικότητας προς το υπό παραλαβή αντικείμενο εφόσον 

απαιτείται, κατόπιν δοκιμής ή δοκιμών που θα ορίσει η Επιτροπή. 

Κατ’ αρχήν θα γίνει η προσωρινή και επί δοκιμή παραλαβή του εξοπλισμού και μετά την 

παρέλευση του χρόνου εγγυήσεως (ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα χρόνο), γίνεται 

η οριστική παραλαβή και συντάσσεται το σχετικό πρωτόκολλο.  

Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία που έγινε η προσωρινή 

(ποσοτική) παραλαβή. 

Στην υποχρέωση του αναδόχου περιλαμβάνεται και η ύπαρξη εξουσιοδοτημένου συνεργείου για 

την εκτέλεση περιοδικών συντηρήσεων (service) του εξοπλισμού.   

  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 
Άρθρο 22ο 

Δημοσιεύσεις - Συμβατικοί όροι της δημοπρασίας 
 

1. Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατά 

τις εργάσιμες μέρες και ώρες, στην έδρα του Δήμου Λέσβου, Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη, 

γραφείο κίνησης. 

2. Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί άπαξ σε μία τοπική εφημερίδα -ημερήσια ή 

εβδομαδιαία- και θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του «Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στον πίνακα 

ανακοινώσεων και στον ιστότοπο του Δήμου Λέσβου. Οι ανωτέρω δημοσιεύσεις θα λάβουν χώρα 

τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

3. Τα έξοδα δημοσίευσης του διαγωνισμού βαρύνουν τον ανάδοχο ή κατ’ αναλογία τους 

αναδόχους και θα ανέρχονται συνολικά μέχρι το ποσό των 350,00 €. 

 

Μυτιλήνη 31/08/2015 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
 

 
                                                             ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ   



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ   

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                            ΣΩΜΑΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                      ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   

ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ     ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΛΟΝΗΣ – ΠΕΤΡΑΣ- 

           ΜΗΘΥΜΝΑΣ- ΕΡΕΣΟΥ ΑΝΤΙΣΣΗΣ –  

                                   ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ & ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

                                                          

                                                            ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ :  50.000,00  ΕΥΡΩ 

                                                                             (ΚΑΕ: 20.6662.0005 &  30.6662.0019)  

                                                                       

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο της προμήθειας 

Η παρούσα συγγραφή αφορά την προμήθεια με πρόχειρο διαγωνισμό και κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, λαμπτήρων φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρολογικών εν 

γένει ειδών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων, 

ασφαλειών κ.λ.π. για τις ανάγκες συντήρησης του δημοτικού φωτισμού της Δημοτικής Ενότητας 

Μυτιλήνης. 

 

Άρθρο 2ο 

Απαντήσεις στα τεχνικά στοιχεία 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις προδιαγραφές της παρούσας, τις οποίες 

θα πρέπει να δώσουν πλήρεις και σαφείς απαντήσεις. Επίσης θα πρέπει να δοθούν πλήρη στοιχεία, 

για να μπορέσει η επιτροπή να προβεί σε σωστή αξιολόγηση των προσφορών. 

 

Άρθρο 3ο 

Χρόνος και τόπος παράδοσης 

Από τον διαγωνιζόμενο θα ορίζεται σαφώς στην προσφορά ο χρόνος παράδοσης και ο οποίος 

δεν θα υπερβαίνει τις τριάντα πέντε (30) ημερολογιακές ημέρες, λαμβανόμενης σαν ημερομηνία 

μέτρησης του χρόνου, της ημερομηνίας  υπογραφής της σχετικής σύμβασης προμήθειας. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, να παραταθεί μέχρι το ¼ αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα 

του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Το 

χρονικό διάστημα από την υποβολή του αιτήματος μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου φόρτωσης-

παράδοσης, δε μπορεί να είναι μικρότερο από το 1/8 ολόκληρου του συμβατικού χρόνου. Μετά τη 

λήξη του συμβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης, το υλικό δε παραλαμβάνεται από την 

επιτροπή παραλαβής, μέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά με την αιτηθείσα παράταση, άσχετα 

εάν το αίτημα του προμηθευτή υποβλήθηκε έγκαιρα. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε 

περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα 

παράδοσης του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει το υλικό. 

      Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που εκτελεί την προμήθεια και την 

επιτροπή παραλαβής, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

 

 

 

 



Άρθρο 4ο 

Σύμβαση 

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος της, είναι 

υποχρεωμένος να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας και 

την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης της. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την 

υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση της αυτή ο χρόνος παράδοσης, αρχίζει να 

υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση 

υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που αναφέρεται παραπάνω, 

ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

 

Άρθρο 5ο 

Άρνηση υπογραφής της Σύμβασης και συνέπεια της 

Αν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, 

κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου. 

Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση συμμετοχής  καταπίπτει υπέρ του Δήμου Λέσβου και 

επιβάλλονται στον προμηθευτή όσα ορίζονται στο άρθρο 35 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης. 

 

Άρθρο 6ο  

Χρόνος καλής λειτουργίας – Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Ο χρόνος καλής λειτουργίας, μετρούμενος από την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής των ειδών, θα καθοριστεί με την προσφορά των διαγωνιζομένων και δεν θα 

είναι μικρότερος του ενός έτους. 

Πριν από την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας, θα κατατεθεί εγγύηση καλής 

λειτουργίας εφόσον προβλέπεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της διακήρυξης. 

 

Άρθρο 7ο 

Ποινικές ρήτρες-έκπτωση του αναδόχου 

Αν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης των υλικών,  

μπορεί να επιβληθούν, σε βάρος του αναδόχου, οι κυρώσεις και το πρόστιμο που αναφέρονται στα 

άρθρα 27, 33 και 35 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης. 

 

Άρθρο 8ο 

Φόροι, τέλη, κρατήσεις, εξοφλητικός λογαριασμός 

  Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους της φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την 

ημέρα τέλεσης του διαγωνισμού. 

Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής των υλικών. 

 

Άρθρο 9ο  

Επίλυση διαφορών 

       Οι διαφορές που θα εμφανιστούν από την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης προμήθειας, 

επιλύονται σύμφωνα με το άρθρο 40 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης. 

 

  



Άρθρο 10ο 

Πλημμελής κατασκευή 

Αν η κατασκευή των ειδών δεν ανταποκρίνεται στους όρους της Σύμβασης ή εμφανίζει 

ελαττώματα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα βελτιώσει ή να τα αντικαταστήσει σύμφωνα με 

τις ισχύουσες διατάξεις. 

Αν στο χρόνο εγγύησης εμφανιστεί έλλειψη μιας ιδιότητας που συμφωνήθηκε ή ελαττώματα που 

δεν μπορούσαν να γίνουν αντιληπτά κατά την παραλαβή ο Δήμος μπορεί να επιδιώξει την 

αντικατάσταση των υλικών ή τμήμα αυτών με άλλο καινούργιο ιδίων προδιαγραφών. 

Ισχύουν γενικώς τα άρθρα 28 έως και 34 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 

Άρθρο 11ο 

Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών στο προμηθευτή θα γίνει ως εξής: ολόκληρο το ποσό της 

συνολικής αξίας θα καταβληθεί μετά την οριστική παραλαβή, με τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά 

που προβλέπονται στο άρθρο 36 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 

Άρθρο 12ο 

Εφοδιασμός με ανταλλακτικά 

 

Ο προμηθευτής υποχρεώνεται όπως μέσα σε χρονική περίοδο δέκα (10) ετών, από την 

υπογραφή της σύμβασης να εφοδιάζει το Δήμο με όλα ανεξαιρέτως τα ανταλλακτικά και εξαρτήματα. 

Ο όρος ισχύει για τα προς προμήθεια είδη που έχει υποβληθεί η αντίστοιχη δήλωση. 

Ειδικώς για τα εξαρτήματα και ανταλλακτικά συνήθους χρήσης και φθοράς ο προμηθευτής 

υποχρεώνεται να έχει διαρκή παρακαταθήκη ώστε σε πρώτη ζήτηση να τα προμηθεύει στο Δήμο. 

 

 

Μυτιλήνη, Αύγουστος 2015 

 

    ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Η/Μ ΕΡΓΩΝ & 

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

 

 

ΜΑΚΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε. 

 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 

Τ.Υ.Δ.Λ.  

 

 

 

 

  ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε. 

 

 

  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ   

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                            ΣΩΜΑΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                      ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   

ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ     ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΛΟΝΗΣ – ΠΕΤΡΑΣ- 

           ΜΗΘΥΜΝΑΣ- ΕΡΕΣΟΥ ΑΝΤΙΣΣΗΣ –  

                                   ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ & ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

                                                          

                                                            ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ :  50.000,00  ΕΥΡΩ 

                                                                             (ΚΑΕ: 20.6662.0005 &  30.6662.0019)  

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Όλα τα υλικά που θα προμηθευθεί ο Δήμος θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του 

αρμόδιου υπουργείου και θα παραδίδονται στις αποθήκες του, έτοιμα προς τοποθέτηση.  

Όλα τα ζητούμενα υλικά θα έχουν εγγύηση τουλάχιστον ενός έτους εκτός αν αναφέρεται κάτι 

διαφορετικό στις επιμέρους προδιαγραφές. 

Όπου ζητείται πιστοποίηση, αυτή νοείται ότι δίδεται από επίσημα αναγνωρισμένο εργαστήριο. 

Όπου στις προδιαγραφές των υλικών ζητείται συγκεκριμένη διάσταση, ισχύς ή άλλο ζητούμενο 

μέγεθος, αυτό νοείται ως ενδεικτικό και ο προσφέρων δεσμεύεται να προσφέρει είδος που να 

καλύπτει τη προδιαγραφή προς το θετικότερο. Αντιστοίχως όπου περιγράφεται συγκεκριμένος 

λειτουργικός μηχανισμός, νοείται ως ενδεικτικός και είναι δεκτή οιαδήποτε λύση παράγει το ίδιο ή 

καλύτερο αποτέλεσμα.  

Σε περίπτωση που κάποιο εκ των λειτουργικών χαρακτηριστικών των ζητούμενων ειδών, δε 

καλύπτεται από τις προσφορές, δεσμευτικά όλων των προσφερόντων και εφόσον αυτές είναι 

τουλάχιστον δύο, τότε είναι στη διακριτική ευχέρεια της επιτροπής να κάνει δεκτό κάποιο είδος 

υποδεέστερο του ζητούμενου.  

Σε περίπτωση που προσφέρονται είδη με λειτουργικά χαρακτηριστικά υποδεέστερα των 

ζητούμενων και τα είδη αυτά αντιπροσωπεύουν ποσοστό (σε οικονομικό αντικείμενο) μικρότερο του 

10% του συνόλου της ομάδας στην οποία βρίσκονται, τότε είναι στη διακριτική ευχέρεια της 

επιτροπής να τα αποδεχτεί. 

Όπου υπάρχει ζητούμενο είδος με περισσότερες από μία δυνατές επιλογές τύπου, νοείται ότι η 

αντίστοιχη ποσότητα θα κατανεμηθεί αναλογικά μεταξύ των διαφόρων τύπων. 

Για όσα εκ των ζητούμενων προϊόντων δεν υπάρχει ειδική προδιαγραφή, θα πρέπει εκτός του 

φυλλαδίου του κατασκευαστή να προσκομιστεί τουλάχιστον το αντίστοιχο CE. 

ΟΜΑΔΑ 1 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Ενδοδαπέδιο / υποβρύχιο χωνευτό σποτ Led 16,5 W, με εξωτερική διάσταση (πρόσοψη) Φ150mm, 

θερμοκρασία χρώματος 5000Κ, καλωδιωμένο σε 25 μοίρες,  

Κέλυφος από ανοξείδωτο ατσάλι 316 με τετράγωνη ή στρογγυλή πλάκα και καθαρό γυαλί.  

Στεγανό IP67, 2000 lm (με απόκλιση 2%). To φωτιστικό θα συνοδεύεται από μετασχηματιστή 500 

mA με όλα τα απαραίτητα υλικά για τη σύνδεσή του με το φωτιστικό. Ο μετασχηματιστής θα είναι 

τοποθετημένος μέσα σε στεγανό κουτί. 

 

 

 

 

 

2  

Φωτιστικό δρόμου για λαμπτήρα Na 70 W (αχλαδωτής μορφής). Θα είναι κλάσης μόνωσης I. Θα 

αποτελείται από σώμα και κέλυφος κατασκευασμένα από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο, βαμμένα 

ηλεκτροστατικά με πολυεστερικά χρώματα σε διάφορες αποχρώσεις RAL. Ο  ανταυγαστήρας θα 

είναι από υψηλής καθαρότητας (99,80%) και απόδοσης ανοδειωμένο αλουμίνιο. Θα φέρει στο κάτω 

μέρος κάλυμμα κατασκευασμένο από επίπεδο γυαλί, πάχους 5mm, ανθεκτικό σε κραδασμούς και σε 

θερμότητα. Επίσης θα φέρει ντουί από πορσελάνη Ε27, τοποθετημένο σε ειδικό τμήμα. Τα όργανα 

έναυσης θα βρίσκονται επί ειδικής βάσης από γαλβανισμένο ατσάλι εύκολα αφαιρούμενης, ο 



εκκινητής θα είναι ηλεκτρονικός και θα υπάρχει ασφάλεια. Θα ανοίγει μέσω άρθρωσης και θα 

ασφαλίζει με έναν ανοξείδωτο ταχυσύνδεσμο, ενώ θα φέρει και μηχανισμό συγκράτησης για την 

αποφυγή ανεπιθύμητου κλεισίματος σε περίπτωση που το άνοιγμα γίνεται της τα πάνω. Θα είναι 

δυνατή η εγκατάσταση του φωτιστικού σε βραχίονα με διάμετρο μέχρι και Φ60mm. Θα είναι ειδικά 

σχεδιασμένο με πλήρες σύστημα «CUT-OFF» για αντιθαμβωτικού τύπου κατανομή της φωτεινής 

ροής. Στη τιμή περιλαμβάνεται και η προμήθεια του αντίστοιχου λαμπτήρα (οι προδιαγραφές των 

λαμπτήρων θα είναι αντίστοιχες της ομάδας 2). 

Θα συνοδεύεται από τα κάτωθι: 

Α) πιστοποιητικό για βαθμό προστασίας ΙΡ 66 στο χώρο του λαμπτήρα και στο χώρο των 

οργάνων  

Β) πιστοποιητικό για τη συμφωνία κατασκευής του σύμφωνα με το πρότυπο EN 60598-2-3  

Γ) φωτομετρικά στοιχεία 

Δ) πιστοποιητικό κατά ISO9001 του κατασκευαστή  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 & 4 

Φωτιστικό δρόμου για λαμπτήρα Na 100 & 150W (αχλαδωτής μορφής). Θα είναι κλάσης μόνωσης I. 

Θα αποτελείται από σώμα και κέλυφος κατασκευασμένα από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο, βαμμένα 

ηλεκτροστατικά με πολυεστερικά χρώματα σε διάφορες αποχρώσεις RAL. Ο  ανταυγαστήρας θα 

είναι από υψηλής καθαρότητας (99,80%) και απόδοσης ανοδειωμένο αλουμίνιο. Θα φέρει στο κάτω 

μέρος κάλυμμα κατασκευασμένο από επίπεδο γυαλί, πάχους 5mm, ανθεκτικό σε κραδασμούς και σε 

θερμότητα. Επίσης θα φέρει ντουί από πορσελάνη Ε40, τοποθετημένο σε ειδικό τμήμα. Τα όργανα 

έναυσης θα βρίσκονται επί ειδικής βάσης από γαλβανισμένο ατσάλι εύκολα αφαιρούμενης, ο 

εκκινητής θα είναι ηλεκτρονικός και θα υπάρχει ασφάλεια. Θα ανοίγει μέσω άρθρωσης και θα 

ασφαλίζει με έναν ανοξείδωτο ταχυσύνδεσμο, ενώ θα φέρει και μηχανισμό συγκράτησης για την 

αποφυγή ανεπιθύμητου κλεισίματος σε περίπτωση που το άνοιγμα γίνεται της τα πάνω. Θα είναι 

δυνατή η εγκατάσταση του φωτιστικού σε βραχίονα με διάμετρο μέχρι και Φ60mm. Θα είναι ειδικά 

σχεδιασμένο με πλήρες σύστημα «CUT-OFF» για αντιθαμβωτικού τύπου κατανομή της φωτεινής 

ροής. Στη τιμή περιλαμβάνεται και η προμήθεια του αντίστοιχου λαμπτήρα (οι προδιαγραφές των 

λαμπτήρων θα είναι αντίστοιχες της ομάδας 2). 

Θα συνοδεύεται από τα κάτωθι: 

Α) πιστοποιητικό για βαθμό προστασίας ΙΡ 66 στο χώρο του λαμπτήρα και στο χώρο των 

οργάνων  

Β) πιστοποιητικό για τη συμφωνία κατασκευής του σύμφωνα με το πρότυπο EN 60598-2-3  

Γ) φωτομετρικά στοιχεία 

Δ) πιστοποιητικό κατά ISO9001 του κατασκευαστή  

 

 

 

 

5 

Φωτιστικό τύπου καμπάνας (πυροφάνι) για λαμπτήρα 100W Νa. Θα αποτελείται από σώμα 

αλουμινίου βαμμένο με πολυεστερική βαφή. Βάση στήριξης από γαλβανισμένο ατσάλι με τα όργανα 

έναυσης και λυχνιολαβή πορσελάνης. Θα φέρει κάτοπτρο αλουμινίου και στο κάτω μέρος 

μετακρυλικό διαφανές κάλυμμα τύπου πυροφάνι Φ50 ανθεκτικό σε θερμότητα και ακτινοβολία UV. 

Θα έχει βαθμό προστασίας IP65. Η υποδοχή κρέμασης θα είναι για σωλήνα 20cm. Θα είναι 

κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-3. Στη τιμή 

περιλαμβάνεται και η προμήθεια του αντίστοιχου λαμπτήρα (οι προδιαγραφές των λαμπτήρων θα 

είναι αντίστοιχες της ομάδας 2). 

Θα συνοδεύεται από τα κάτωθι: 

Α) CE  

Β) πιστοποιητικό κατά ISO9001 του κατασκευαστή 

 

 

 

6 

Ντουί πορσελάνης Ε27 για φωτιστικά δρόμου. 

Θα  συνοδεύεται από τα κάτωθι: 

Α) CE 

Β) πιστοποιητικό κατά ISO 9001 του κατασκευαστή 

7 & 8 Μετασχηματιστές κατάλληλοι για λαμπτήρες Na 150 & 250 W 

Θα  συνοδεύεται από τα κάτωθι: 

Α) CE 

Β) πιστοποιητικό κατά ISO 9001 του κατασκευαστή 

 



 

 

ΟΜΑΔΑ 2 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
9 Συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού, 23W με πρισματικό κάλυμμα για χρήση σε εξωτερικό χώρο, 230-

240V, κάλυκα Ε27, μέσο χρόνο ζωής 15.000h, φωτεινή ροή 1500lm περίπου (με απόκλιση 2%), 

θερμοκρασίας χρώματος περίπου 2700 Κ, ενεργειακής κλάσης Α.  

Θα συνοδεύεται από τα κάτωθι: 

Α) CE  

Β) πιστοποιητικό κατά ISO9001 του κατασκευαστή 

Γ) εγγύηση 2 ετών 

10 Λαμπτήρας ατμών νατρίου  υψηλής πιέσεως, ισχύος 70W με κάλυκα  Ε27 επικασσιτερωμένο, σε 

σχήμα αχλαδιού με λευκή εσωτερική επίστρωση – βαφή, με εσωτερικό εναυστήρα – εκκινητή, με 

απόχρωση φωτός 2000 K φωτεινής απόδοσης τουλάχιστον 5.600 Lm και με μέση διάρκεια ζωής 

τουλάχιστον  5.600 ωρών. Θα είναι ενεργειακής απόδοσης Α. 

Θα συνοδεύεται από τα κάτωθι: 

Α) CE  

Β) πιστοποιητικά κατά ISO9001 και ISO14001 του κατασκευαστή 

Γ) εγγύηση 2 ετών 

11 Λαμπτήρας ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως, ισχύος 100W με κάλυκα  Ε40 επικασσιτερωμένο, σε 

σχήμα αχλαδιού με λευκή εσωτερική επίστρωση – βαφή ή διαφανής σωληνωτός (η επιλογή θα γίνει 

από την υπηρεσία κατά τη παραγγελία), με απόχρωση φωτός 2000 K φωτεινής απόδοσης 

τουλάχιστον 8.500 Lm και με μέση διάρκεια ζωής τουλάχιστον  32.000 ωρών. Θα είναι ενεργειακής 

απόδοσης Α. 

Θα συνοδεύεται από τα κάτωθι: 

Α) CE  

Β) πιστοποιητικά κατά ISO9001 και ISO14001 του κατασκευαστή 

Γ) εγγύηση 2 ετών 

12 Λαμπτήρας ατμών νατρίου  υψηλής πιέσεως, ισχύος 150W με κάλυκα  Ε40 επικασσιτερωμένο, σε 

σχήμα αχλαδιού με λευκή εσωτερική επίστρωση – βαφή, με απόχρωση φωτός 2000 K φωτεινής 

απόδοσης τουλάχιστον 14.500 Lm και με μέση διάρκεια ζωής τουλάχιστον  32.000 ωρών. Θα είναι 

ενεργειακής απόδοσης Α. 

Θα συνοδεύεται από τα κάτωθι: 

Α) CE  

Β) πιστοποιητικά κατά ISO9001 και ISO14001 του κατασκευαστή 

Γ) εγγύηση 2 ετών 

                                                                                                                  

Μυτιλήνη, Αύγουστος 2015 

 

    ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

ΜΑΚΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε. 

 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 

Τ.Υ.Δ.Λ.  

 

 

  ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε. 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ   

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                            ΣΩΜΑΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                      ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   

ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ     ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΛΟΝΗΣ – ΠΕΤΡΑΣ- 

           ΜΗΘΥΜΝΑΣ- ΕΡΕΣΟΥ ΑΝΤΙΣΣΗΣ –  

                                  ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ & ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

                                                          

                                                            ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ :  50.000,00  ΕΥΡΩ 

                                                                             (ΚΑΕ: 20.6662.0005 &  30.6662.0019)  

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 1 

 

Απαιτούμενης δαπάνης για την προμήθεια ηλεκτρολογικών εν γένει ειδών και λαμπτήρων, 

φωτιστικών σωμάτων, ασφαλειών κ.λ.π. για τις ανάγκες συντήρησης του δημοτικού φωτισμού όλων 

των δημοτικών ενοτήτων πλην Μυτιλήνης. 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ 1: ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (CPV:31527200-8 & 

3173000-2 & 32421000-0) 

Α/Α Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η   Ε Ι Δ Ο Υ Σ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(τεμ) 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΔΑΠΑΝΗ  

(€) 

1.  Φωτιστικό ενδοδαπέδιο στεγανό τύπου Led  80   

2.  Φωτιστικό δρόμου για λαμπτήρα Νατρίου 150 W 30   

3.  Φωτιστικό δρόμου για λαμπτήρα Νατρίου 100 W 85   

4.  Φωτιστικό δρόμου για λαμπτήρα Νατρίου 70 W 90   

5.  Φωτιστικό τύπου καμπάνας (πυροφάνι) για 

λαμπτήρα 100W Νa 20   

6.  Ντουί Ε 27 για φωτιστικά δρόμου 252   

7.  Μετασχηματιστές για λαμπτήρες Na 150 W 21   

8.  Μετασχηματιστής για λαμπτήρες Na 250W 22   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Φ.Π.Α. 16%  

ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ 1 -  ΕΥΡΩ  

 

Ισχύς προσφοράς: Η παρούσα προσφορά ισχύει για ________________ημερολογιακές ημέρες 

από σήμερα. 

Παράδοση : Η δοθείσα τιμή ισχύει για παράδοση των ειδών καινούργιων και εγκατεστημένων, στο 

Δήμο Λέσβου. 

Χρόνος Παράδοσης:  

Εγγύηση:  

Επιβαρύνσεις,  Κρατήσεις: Η Εταιρία μας επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις 

σύμφωνα με τη διακήρυξη της δημοπρασίας. 

Λοιπές παρατηρήσεις: 

Μυτιλήνη _________________ 

Ο 

 ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ   

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                            ΣΩΜΑΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                      ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   

ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ     ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΛΟΝΗΣ – ΠΕΤΡΑΣ- 

           ΜΗΘΥΜΝΑΣ- ΕΡΕΣΟΥ ΑΝΤΙΣΣΗΣ –  

                                  ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ & ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

                                                          

                                                            ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ :  50.000,00  ΕΥΡΩ 

                                                                             (ΚΑΕ: 20.6662.0005 &  30.6662.0019)  

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 2 

 

Απαιτούμενης δαπάνης για την προμήθεια ηλεκτρολογικών εν γένει ειδών και λαμπτήρων, 

φωτιστικών σωμάτων, ασφαλειών κ.λ.π. για τις ανάγκες συντήρησης του δημοτικού φωτισμού όλων 

των δημοτικών ενοτήτων πλην Μυτιλήνης. 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ 2: ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ (CPV:31531000-7) 

Α/Α Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η   Ε Ι Δ Ο Υ Σ ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

τεμ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ  

(ΕΥΡΩ) 

9.  Λαμπτήρας οικονομίας compact 23 W με 

πρισματικό κάλυμμα 
1.035,00   

10.  Λαμπτήρας Νατρίου 70 W 100   

11.  Λαμπτήρας Νατρίου 100 W 100   

12.  Λαμπτήρας Νατρίου 150 W 100   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Φ.Π.Α. 16%  

ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ 2 -  ΕΥΡΩ  

 

 

 

Ισχύς προσφοράς: Η παρούσα προσφορά ισχύει για ________________ημερολογιακές ημέρες 

από σήμερα. 

Παράδοση : Η δοθείσα τιμή ισχύει για παράδοση των ειδών καινούργιων και εγκατεστημένων, στο 

Δήμο Λέσβου. 

Χρόνος Παράδοσης:  

Εγγύηση: 

Επιβαρύνσεις,  Κρατήσεις: Η Εταιρία μας επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις 

σύμφωνα με τη διακήρυξη της δημοπρασίας. 

Λοιπές παρατηρήσεις: 

 

Μυτιλήνη _________________ 

Ο 

 ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 


