
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Γούρνες 29-10-2012         

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                 Αριθµός πρωτ.    29977 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

                                    
 

∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

Ανοικτού διεθνή δηµόσιου διαγωνισµού για την προµήθεια Φωτιστικών Led 

Αστικού – Οδικού φωτισµού  µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη 

προσφορά. 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

Α. Τις διατάξεις: 

1. του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών 

θεµάτων» (Φ.Ε.Κ. τ.Α 19/1995). 

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

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

3. του Π.∆. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις 

της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού διαδικασιών σύναψης δηµοσίων 

συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε 

την οδηγία 2055/51/ΕΚ(ΦΕΚ τ.Α 64/2007) της Επιτροπής και την Οδηγία 

2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16 

Νοεµβρίου 2005. 

4. του N. 3463/2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 

114/2006) και ιδιαίτερα του άρθρου 158 και του άρθρου 209. 

5. του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) 

και ιδιαίτερα του άρθρου 278. 
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6. του Ν. 3886/2010 «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων 

συµβάσεων - Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 

89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 

92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως 

τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ τ. Α 

173/2010). 

7. Την υπ’ αρίθµ. Π1/2953 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων περί εξαίρεσης 

από την ένταξη στο  Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.), µέχρι 31-12-

2012 των προµηθειών των εγκεκριµένων έργων/ υποέργων του 

προγράµµατος   «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΠΟΛΕΩΝ 2012 – 2013» του 

πράσινου ταµείου. 

 

Β.  

1. Την υπ’ αριθ. 392/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 

εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού. 

2. την υπ’ αρίθµ. 419/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 

ανακαλείται η αρίθµ. 392/2012 απόφαση της λόγω της αρίθµ. Π1/2953 απόφαση 

του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, υποδοµών, Μεταφορών και 

∆ικτύων, σύµφωνα µε την οποία η προµήθεια φωτιστικών LED Αστικού – οδικού 

φωτισµού εξαιρείται από τη Ε.Π.Π. έτους 2012. 

3. µε την παρούσα διακήρυξη ανακαλείται η υπ’  αρίθµ. 28472/11-10-

2012 διακήρυξη που αφορά την ίδια προµήθεια 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

ανοικτό διεθνή δηµόσιο διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη 

προσφορά, για την προµήθεια των αγαθών του παρακάτω πίνακα: 
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Περιγραφή 

είδους 

Προµήθεια Φωτιστικών Led Αστικού – Οδικού 

φωτισµού 

Κωδικός 

αριθµός του 

αρχείου Ειδών 

του ΕΠΠ 

 

∆εν απαιτείται  

Ποσότητα 
Πενήντα ένα τεµάχια (51) µε ύκλωµα µε 48 leds και 

τριακόσια εβδοµήντα πέντε (375) τεµάχια µε 

κύκλωµα µε 72 leds . 

Μονάδα 

µέτρησης 

Τεµάχια 

Προϋπολογισθ

είσα ∆απάνη 

673.001,00 ευρώ 

Πηγή 

Χρηµατοδότησ

ης 

Πράσινο Ταµείο , Αστική ανάπλαση 2012-2015 

ΤΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

Σύµφωνα µε την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων σε 

οδούς  καθ΄ υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας 

 

 

Η διακήρυξη περιέχει τα εξής:  

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Γ. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
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Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Άρθρο 1ο 
Τεχνικές προδιαγραφές 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών της προµήθειας περιλαµβάνονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης αυτής 
 

Άρθρο 2ο 
∆εν παρέχεται η δυνατότητα στους προµηθευτές να υποβάλλουν προσφορές για 
µέρος  της προµήθειας. 
 

Άρθρο 3ο 
Πληροφορίες 

Τα έγγραφα της προµήθειας θα είναι αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 
Χερσονήσου και για πληροφορίες σχετικά υπεύθυνος Κοπανάκης Νικόλαος & 
Υφαντή Σοφία, τηλ.  28973 – 40050, 40051. Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες θα 
παρέχονται από τον ∆ήµο τουλάχιστον (6) έξι ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισµού. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 10 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 

Άρθρο 4ο 
Τόπος και χρόνος ∆ιενέργειας του διαγωνισµού 

Οι προσφορές για τον διαγωνισµό µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν 
στα γραφεία του ∆ήµου Χερσονήσου στις Γούρνες (πρώην Αµερικάνικη Βάση 
Γουρνών) µέχρι την ηµέρα της αποσφράγισης των προσφορών, που ορίζεται η 
05η ∆εκεµβρίου 2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 έως 12.00, 
αυτοπροσώπως ή µέσω εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου, ή θα αποσταλούν στο 
∆ήµο, στην παραπάνω  ∆ιεύθυνση µέχρι την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα και 
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 11 του ΕΚΠΟΤΑ.  
 
 Μετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα λήγει η προθεσµία παραλαβής των 
προσφορών και όσες προσφορές κατατίθενται θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες.  
 

Άρθρο 5ο 
Ηµεροµηνία αποσφράγισης 

Ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών από την αρµόδια Επιτροπή ορίζεται 
την 05η ∆εκεµβρίου 2012 ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 12.00. 
Κατά την ηµέρα αποσφράγισης των προσφορών µπορούν να παρίστανται οι 
νόµιµοι εκπρόσωποι των διαγωνιζοµένων. 
Η ηµεροµηνία αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών θα οριστεί από την 
επιτροπή διαγωνισµού και θα κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόµενους. 
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Άρθρο 6ο 
∆ικαιούµενοι συµµετοχής – ∆ικαιολογητικά 

1. Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν: 
     α. φυσικά πρόσωπα,  
     β. νοµικά πρόσωπα  
     γ. ενώσεις προµηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8            
ΕΚΠΟΤΑ) 
    δ. συνεταιρισµοί 
2. Οι δικαιούµενοι συµµετοχής πρέπει να υποβάλλουν µαζί µε τη προσφορά τους 
τα εξής δικαιολογητικά:  

 
Α. Οι Έλληνες πολίτες:  

1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό (10% του 
προϋπολογισµού της µελέτης , ποσό 67.300,10 ευρώ)  

2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 
δραστηριότητας, θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία µας.  

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 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.  

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το 
οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.   

5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η 
εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης 
επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για 
όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, που θα έχουν εκδοθεί 
το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού.  

Β. Οι αλλοδαποί:  
1. Εγγυητική επιστολής συµµετοχής στον διαγωνισµό(10% του 

προϋπολογισµού της µελέτης , ποσό 67.300,10 ευρώ).  
2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης 
τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής 
τους δραστηριότητας.  

3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 
της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (3) και (4) .  
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4. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί 
εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους 
επαγγελµατικούς καταλόγους.  

Γ. Τα νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά):  
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (α) και (β) εκτός του αποσπάσµατος ποινικού 
µητρώου ή του ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου.  
∆. Οι συνεταιρισµοί:   
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό.  
2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.  
3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (3) και (4) του (α).  
Ε. Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  
1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που 
συµµετέχει στην ένωση.  
Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους 
υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του 
γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουµένου από αρµόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο.  
Εάν σε κάποια ώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν 
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από 
ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής ή συµβολαιογράφου. Για τους προµηθευτές που στη χώρα τους δεν 
προβλέπεται από τον νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε 
υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουµένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από 
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο.   

 
Άρθρο 7ο 
Γλώσσα 

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισµού και την 
συµµετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 
 

Άρθρο 8ο 
Τρόπος κατάθεσης των προσφορών 

1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος σε ανοικτό διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν 
έγγραφες προσφορές µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από την σχετική 
προκήρυξη. 
2. Οι προσφορές παραλαµβάνονται από την αρµόδια υπηρεσία που διενεργεί τον 
διαγωνισµό. 
3. Εάν από την διακήρυξη προβλέπεται ότι µαζί µε την προσφορά πρέπει να 
κατατεθούν δείγµατα του υλικού, αυτά κατατίθενται πριν από τον διαγωνισµό 
στην υπηρεσία, η δε σχετική απόδειξη υποβάλλεται µαζί µε την προσφορά . 
4.Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο 
και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές 
θα περιέρχονται στην υπηρεσία µέχρι την προηγουµένη του διαγωνισµού. 
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5. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες 
προσφορές δεν πληρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγουµένων 
παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν λαµβάνονται υπόψη. 
6. Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από 
την διενέργεια του διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα 
αρµόδια όργανα που παραλαµβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της 
προθεσµίας που καθορίζεται από την προκήρυξη, προκειµένου να αποσφραγισθούν 
µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. Επίσης 
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή 
περιέρχονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσµα. 
7.Στόν φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : 
   α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. 
   β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί  την προµήθεια. 
   γ. Ο αριθµός της διακήρυξης. 
   δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
   ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

 

Άρθρο 9ο 
Προέλευση 

Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν τα υπό προµήθεια είδη 
αλλοδαπής και ηµιδαπής προελεύσεως, ισχύουν γενικά οι διατάξεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 18 του ΕΚΠΟΤΑ. 
Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο 
θα κατασκευάσει τα προσφερόµενα υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. 
Εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος µεσολαβούν διάφορες φάσεις 
βιοµηχανοποίησης, πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά το κατά περίπτωση 
εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασής του, καθώς και το ποσοστό συµµετοχής στη 
διαµόρφωση της τιµής του τελικού προϊόντος για κάθε µία από αυτές τις φάσεις.  
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο 
που δηλώνεται για την κατασκευή µερικώς ή ολικώς των υλικών έχει επιβληθεί 
ποινή αποκλεισµού από τους διαγωνισµούς του δηµόσιου και των ο.τ.α., που 
ισχύει κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  
Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόµενα υλικά, µερικά ή 
ολικά σε δικό τους εργοστάσιο, εκτός των παραπάνω στοιχείων που πρέπει να 
δηλώνονται στην προσφορά, πρέπει να επισυνάψουν σ' αυτή και υπεύθυνη 
δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα 
κατασκευασθούν τα υλικά µε την οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται την εκτέλεση 
της προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου 
εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση.  
 

Άρθρο 10ο 
Προσφορές 
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Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο  σε δύο 
αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο 
8 της παρούσης. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. 
Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά 
στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 
α. Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός γίνεται µε κριτήριο την χαµηλότερη µόνο τιµή, 
στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά, 
η εγγύηση συµµετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα οικονοµικά 
στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο, µέσα στον κυρίως 
φάκελο, µε την ένδειξη << ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ >> . 
β. Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός γίνεται µε κριτήριο τη συµφερότερη 
προσφορά, στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα 
δικαιολογητικά και η εγγύηση συµµετοχής 
Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, όπως κατατάσσονται στις 
οµάδες που αναφέρονται σε παρακάτω άρθρο της παρούσης, τοποθετούνται σε 
χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη << 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ >>.Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται 
σε χωριστά σφραγισµένο φάκελο επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη 
<< ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ >>. 
2. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου. 
3. 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. 
4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβυσίµατα, προσθήκες, 
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να 
είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή 
διενέργειας του διαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και 
κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και µονογράφει και σφραγίζει 
αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ'αυτή διορθώσεις οι οποίες την 
καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 
5. 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 στη 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. ∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα 
µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισµού, είτε ενώπιον της είτε ύστερα 
από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που 
ζητήθηκαν. 
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Άρθρο 11ο 

Χρόνος ισχύος των προσφορών 
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για 60 ηµέρες από την 
εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και για τον χρόνο που 
αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. 
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεποµένου από την 
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
3. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την 
υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε 
το προβλεπόµενο από την διακήρυξη 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της  
προσφοράς, µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού µε την επιφύλαξη 
των διατάξεων των άρθρων 20 παρ 5 και 23 παρ. 2. 
 

Άρθρο 12ο 
Αντιπροσφορές 

Στους διαγωνισµούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση 
υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.  
 

Άρθρο 13ο 
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύµβασης 

1.Ενσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειας 
του, ή της συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται 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 υποβολής των προσφορών, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 15 παρ. 1α. 
β. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής σ' 
αυτόν, µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στον διαγωνισµό ή αποκλειστικά απ' 
αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν 
κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για την διενέργεια διαγωνισµού, µέχρι 
και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αντιστοίχου σταδίου. Η 
ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται 
κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο 
όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή 
του στην Οικονοµική επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 
2. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονοµικής επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις τους 
γενικά που αφορούν την κατακύρωση  του διαγωνισµού ελέγχονται για την 
νοµιµότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στον οικείο νοµάρχη κατά τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 
3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους 
προαναφερόµενους λόγους, προ της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται 
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δεκτές. Για το αποδεκτό της άσκησης ένστασης προσκοµίζεται παράβολο 
κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε το άρθρο 35 του Ν. 3377/05. 
 

 
Άρθρο 14ο 

 Προσφερόµενη τιµή 
1. Με την προσφορά η τιµή του προς προµήθεια υλικού δίνεται ανά µονάδα, όπως 
καθορίζεται στην διακήρυξη. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχών υπέρ τρίτων 
κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση ,εκτός από το Φ.Π.Α. για παράδοση του 
υλικού στο ∆ήµο που προβλέπεται στη διακήρυξη. 
2. Η προσφερόµενη τιµή θα είναι : 
ΓΙΑ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ: 
Α) Τιµή µε κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. 
Β) Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε περίπτωση που 
αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). Η τιµή 
µε κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α. θα λαµβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. 
Στις προσφορές να αναφέρονται τα εξής στοιχεία: Αξία CIF και προέλευση του 
εισαγόµενου µέρους του εγχώριου προϊόντος. ∆ασµοί, λοιπές δηµοσιονοµικές 
επιβαρύνσεις, µεταφορικά εσωτερικού και λοιπά έξοδα που επιβαρύνουν το 
εισαγόµενο µέρος. Να αναφέρεται η δασµολογική κλάση των εισαγοµένων µερών. 
Αξία εγχώριων πρώτων υλών. Αξία άµεσων εργατικών που χρησιµοποιήθηκαν στην 
παραγωγή. Αναλυτικά κάθε άλλο κόστος µε το οποίο επιβαρύνεται η τιµή. Η 
εγχώρια προστιθέµενη αξία σε Ευρώ και σε ποσοστό επί τοις % επί της 
προσφερόµενης τιµής. 
 
ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ: 
Α) Τιµή µε κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. 
Β) Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε περίπτωση που 
αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). Η τιµή 
µε κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α. θα λαµβάνεται για την συγκρότηση των 
προσφορών. Στις προσφορές να αναφέρονται τα εξής στοιχεία: α. Το µετατρέψιµο 
σε συνάλλαγµα µέρος της προσφερόµενης τιµής. β. Το µη µετατρέψιµο σε 
συνάλλαγµα µέρος της προσφερόµενης τιµής που θα επιµερίζεται ως εξής: Τυχόν 
εργασίες κατασκευής, συναρµολόγησης ή άλλης µορφής που γίνονται στην 
Ελλάδα. Τυχόν υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης που προσφέρονται για την 
εκτέλεση της προµήθειας. Υπηρεσίες εκτελωνισµού. Υπηρεσίες µεταφοράς. 
∆ασµοί, φόροι και τυχόν άλλες δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις. (Θα αναφέρεται και 
η δασµολογική κλάση του εισαγόµενου είδους). Άλλες υπηρεσίες και κέρδη της 
εταιρείας ή εταιρειών που συµµετέχουν στην εκτέλεση της προµήθειας. Κάθε άλλο 
κόστος µε το οποίο επιβαρύνεται η τιµή. 
3. Εάν η προσφερόµενη τιµή είναι σε άλλο νόµισµα ισχύουν οι διατάξεις του 
ΕΚΠΟΤΑ που αναφέρονται στο άρθρο 16. 
4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   
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5) Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αφορά περισσότερα είδη η τιµή θα δίνεται 
υποχρεωτικά για τη µονάδα κάθε είδους χωριστά. 
5)Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία 
απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών, οι δε προµηθευτές 
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 
 

Άρθρο 15ο 
Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιµών 

1.Το αρµόδιο Όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην 
έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα 
που ορίζεται από την σχετική προκήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο 
παραπάνω όργανο µετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν 
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως 
εκπρόθεσµες. 
Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 
Ο διαγωνισµός γίνεται µε κριτήριο τη συµφερότερη προσφορά, αποσφραγίζεται ο 
κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε 
και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της 
τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζεται αλλά µονογράφεται και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο 
µέχρι να κριθεί η προσφορά εάν είναι σύµφωνη µε την τεχνική περιγραφή της 
διακήρυξης. 
2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην 
καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών 
που υπέβαλαν σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. Σε νέα συνεδρίαση 
της επιτροπής που η ηµεροµηνία της αναφέρεται στη διακήρυξη ανοίγονται 
οικονοµικές προσφορές .Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο 
άρθρο 19 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 

Άρθρο 16ο 
∆ασµοί 

 Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να έχουν υπόψιν τους ότι ο ∆ήµος απαλλάσσεται της 
καταβολής δασµών κατά τον εκτελωνισµό των υλικών που εισάγονται από άλλες 
χώρες . 
 

Άρθρο 17ο 
∆ηµοσίευση 

Η περίληψη της διακήρυξης που έχει συνταχθεί µε το υπόδειγµα προκήρυξης 
διαγωνισµού που υπάρχει στον ΕΚΠΟΤΑ και δηµοσιεύεται µία φορά σε οικονοµικό 
ή ηµερήσιο τύπο και στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 5 του ΕΚΠΟΤΑ και του Ν. 2741/99. 
Η δαπάνη για την δηµοσίευση της διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο βαρύνει τον 
ανάδοχο, στη δε Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τις κοινότητες. 
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Άρθρο 18ο 
Επιπλέον δικαιολογητικά 

1. Για να διαπιστωθεί η φερεγγυότητά, η επαγγελµατική αξιοπιστία, η 
χρηµατοπιστωτική και οικονοµική γενικότερα κατάστασή και οι τεχνικές 
δυνατότητές των προµηθευτών, λαµβάνονται υπόψη από την αρµόδια επιτροπή:  
α.   Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης.  
β.  Εάν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς του δηµοσίου ή των 
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (ο.τ.α.).  
γ.   Εάν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της 
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.  
δ.   Η συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της 
υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών της προς υπηρεσίες του δηµόσιου 
τοµέα.  
ε.   Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών 
που ζητούνται από την υπηρεσία.  
στ. Η οικονοµική επιφάνεια της επιχείρησης.  
ζ.   Η επιχειρηµατική δοµή, όπως η µορφή της επιχείρησης, το εύρος της 
δραστηριότητάς της και το κύρος της.  
η.   Οι εµπορικές επιδόσεις της επιχείρησης.  
θ.   Ο τεχνικός εξοπλισµός και το προσωπικό που διαθέτει η επιχείρηση.  
ι.    Η παραγωγική δυνατότητα.  
ια.  Η ποιότητα των προϊόντων.  

 
2) Για την εξέταση των άνω κριτηρίων, πρέπει να υποβληθούν µαζί µε την 
προσφορά τα εξής δικαιολογητικά:  
α) Κατάλληλα τραπεζικά έγγραφα, αντίγραφο ή απόσπασµα του ισολογισµού της 
επιχείρησης, δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της 
επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα το υπό 
προµήθεια υλικό, κατά τις τρείς προηγούµενες του έτους του διαγωνισµού 
οικονοµικές χρήσεις.  
β) Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριώτερες παραδόσεις των τριών 
τελευταίων χρόνων και ειδικότερα τα υλικά, οι ποσότητες, η αξία, οι ηµεροµηνίες 
παραγγελίας παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης, καθώς και οι παραλήπτες 
(δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα). Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον 
δηµόσιο τοµέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται µε σχετικά έγγραφα της αρµόδιας 
υπηρεσίας, στα οποία θα αναφέρεται και η εµπρόθεσµη ή µη παράδοση των 
υλικών. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τοµέα οι 
παραδόσεις αποδεικνύονται µε επίσηµα παραστατικά έγγραφα πώλησης.  
γ)   Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού της επιχείρησης και των µέσων ελέγχου.  
δ)   Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρηµένη από αρµόδια αρχή.  
ε) ∆είγµατα των προσφεροµένων υλικών, όταν τούτο απαιτείται από την 
Υπηρεσία, περιγραφή ή φωτογραφίες αυτών. 
 στ)  Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσηµα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή 
αρµόδιες υπηρεσίες, που να βεβαιώνουν τήρηση ορισµένων προδιαγραφών ή 
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προτύπων των προϊόντων, όταν απαιτούνται από την υπηρεσία.  
Στην περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση συµµετοχής από προµηθευτή που δεν 
είναι ο ίδιος κατασκευαστής ολικά ή µερικά του υπό προµήθεια υλικού τα 
παραπάνω ισχύουν τόσο για τον ίδιο όσο και για τον κατασκευαστή. 
 

Άρθρο 19ο 
Αποτέλεσµα-Κατακύρωση 

Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 
Κατά της κατακυρωτικής απόφασης µπορεί να υποβληθεί ενδικοφανής προσφυγή ή 
να ασκηθεί προσφυγή στον αρµόδιο υπουργό, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 
150 – 152 του Ν.3463/06 

Άρθρο 20ο 
Παραλαβή των υλικών 

 
1) Η προσωρινή παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή 10 
µέρες µετά την παράδοση των υλικών. 
2) Η οριστική παραλαβή θα γίνει µετά την ολοκλήρωση του ποιοτικού ελέγχου 
στον οποίο θα υποβληθούν τα υλικά εάν αυτό απαιτηθεί. 
3) Η οριστική παραλαβή θα γίνει µέσα σε χρόνο 30 ηµερών από την παράδοση 
των υλικών, στον οποίο δεν υπολογίζεται το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από 
την αποστολή των δειγµάτων για έλεγχο µέχρι την κοινοποίηση των 
αποτελεσµάτων του ελέγχου στην επιτροπή. 
 

Άρθρο 21ο 
Τρόπος πληρωµής 

1) Ολόκληρη η συµβατική αξία των υλικών θα πληρωθεί στον προµηθευτή µετά 
την οριστική παραλαβή των υλικών, µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος 
πληρωµής  που θα συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά. 
2) Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την 
αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης 
από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.∆. 
166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α`/5.6.2003) "Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην 
Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων 
πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές", καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους 
χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συµβασιούχο. Επισηµαίνεται ότι η υποβολή 
του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ της ηµεροµηνίας εκδόσεως του 
πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.  
3) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζει το άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ 
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Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ 

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 Η αξιολόγηση των προσφορών όταν για την τελική επιλογή του προµηθευτή είναι 
κριτήριο η συµφερότερη προσφορά λαµβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω 
στοιχεία: 
-Η τιµή 
-Ο χρόνος παράδοσης των υλικών 
-Η ποιότητα των υλικών µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξη. 
-Η παρεχόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας . 
-Η εξυπηρέτηση (service) µετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ µέρους του 
προµηθευτή, η  τεχνική υποδοµή για την συντήρηση και η εµπειρία του. 
-Τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του υλικού. 
-Η µεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. 
-Η σχέση κόστους-αποδοτικότητας ή και άλλα στοιχεία ανάλογα µε την φύση των 
υπό προµήθεια υλικών ή και ιδιαιτέρων αναγκών του φορέα. 
 
Για την επιλογή της συµφερότερης προσφοράς αξιολογούνται µόνο οι προσφορές 
που είναι αποδεκτές σύµφωνα µε τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές 
και στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους και βάση την παρακάτω διαδικασία: 
Τα προαναφερόµενα στοιχεία εκτός από την τιµή, τους όρους πληρωµής καθώς και 
το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης, όπου απαιτείται, 
κατατάσσονται σε δύο οµάδες όπως αναλύονται στον παρακάτω πίνακα. Κάθε 
οµάδα έχει συντελεστή βαρύτητας το άθροισµα των οποίων ανέρχεται ποσοστιαία 
σε 100 
∆ηµιουργούνται οι δύο παρακάτω οµάδες που η κάθε µία περιλαµβάνει: 
α. τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών του κάθε προµηθευτή εν σχέση µε τις 
προδιαγραφές της µελέτης η ποιότητα των υλικών. Η συνολική βαθµολογία της 
οµάδος καθορίζεται σε 50 βαθµούς για την περίπτωση που ακριβώς καλύπτονται οι 
απαιτήσεις της διακηρύξεις. Η βαθµολογία αυτή µπορεί να φτάσει στο ανώτατο 
όριο 60 βαθµούς και το κατώτατο 40 βαθµούς για προσφορές που έχουν γίνει 
δεκτές. Η οµάδα επιβαρύνεται και µε το συντελεστή βαρύτητας που για την πρώτη 
οµάδα ορίζεται το ανώτατο 70% βαθµών. 
β. Ο χρόνος παράδοσης, στοιχεία τεχνικής υποστήριξης, εξυπηρέτησης (service) 
και ανταλλακτικών όπου περιλαµβάνεται η εξυπηρέτηση µετά την πώληση και η 
τεχνική βοήθεια εκ µέρους του προµηθευτή, ο  χρόνος εγγύησης των υλικών . Η 
συνολική βαθµολογία της οµάδας αυτής καθορίζεται σε 50 βαθµούς  για την 
περίπτωση που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις τις διακήρυξης και 
κατανέµονται ως εξής : 
Χρόνος παράδοσης : 20 βαθµοί 
Χρόνος εγγύησης :20 βαθµοί 
Τεχνική υποστήριξη – service : 10    βαθµοί 
Ο συντελεστής βαρύτητας καθορίζεται στο ανώτατο όριο των 30% βαθµών. 
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Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον µεγαλύτερο λόγο 
αθροίσµατος των σταθµισµένων βαθµολογιών προς την ανοιγµένη τιµή. 
∆ηλαδή η βαθµολογία κάθε προσφοράς = (Άθροισµα βαθµολογίας στοιχείων α΄ 
Οµάδας) Χ 70% +  (Άθροισµα βαθµολογίας στοιχείων β΄ Οµάδας) Χ 30%  / τιµή 
προσφοράς   . 
Για κάθε προσφορά βαθµολογούνται τα επί µέρους στοιχεία των οµάδων. Η 
συνολική βαθµολογία κάθε οµάδας σταθµίζεται µε τον συντελεστή βαρύτητας της 
οµάδας.  

 

Γ. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ Ο∆ΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ. 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 
 
 ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 
 Με ΜΙΚΡΟ ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΟ.  
 ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ 

ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ.   
 ∆ΙΑΧΥΤΗΣ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ  ΜΕΓΑΛΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 

(ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 4mm) (UNI-ΕΝ 12150-1: 2001).  
 ΑΝΤΑΥΓΑΣΤΗΡΑΣ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΜΕΤΑΛΩΜΕΝΟ, V0 

POLYCARBONATE, ΠΟΛΥΕ∆ΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕ ΜΑΤ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΘΑΜΒΩΣΗΣ. 

 ΒΑΜΜΕΝΟ ΜΕ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΠΟΥ∆ΡΑ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΦΩΣΦΑΤΩΣΗΣ, ΠΟΥ ΤΟ ΚΑΘΙΣΤΑ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗ ∆ΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΣΕ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 

 ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΚΟΡΥΦΗ ΙΣΤΟΥ. Ο ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 
ΚΑΙ ΦΕΡΕΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ. 

 ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ∆ΙΠΛΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ∆ΙΑΚΟΠΤΗ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΜΕ ΤΟ 
ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ, ΝΑ ∆ΙΑΚΟΠΤΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.  

 ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ. ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΡΟΣΜΕΝΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΩΝ LED ΕΙΤΕ 
ΛΟΓΩ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΙΤΕ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΑ LED , ΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ ΣΤΟ 
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΙ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ LED, 
ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΖΩΗΣ ΤΩΝ LEDs.  

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΠΑΛΛΑΣΤ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (DIMMABLE). 
 ΝΑ ΦΕΡΕΙ ∆ΙΟ∆Ο ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 

ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ (peaks). 
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 ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΩΝ LEDs ΝΑ ΕΙΝΑΙ BYPASS ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ 
ΚΑΕΙ ΚΑΠΟΙΟ LED ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ 
ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ∆ΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ. 

 ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ LEDs › 50.000h. 
 ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ (ΙΡ67) ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΗΣ 

ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ.  
 ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ 

ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ LED ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 50° (Τa=25°), 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ.  

 ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ, ΤΟ ΑΝΩ 
ΚΑΛΥΜΜΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΕΡΕΩΜΕΝΟ ΣΤΟ 
ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ. ΕΙ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟ ΣΥΓΚΡΑΤΕΙ 
ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ. 

 ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΒΑΛΒΙ∆Α ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ. 
 ΜΕ ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΙΙ. 
 ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ ΙΚ08. 
 ΜΕ ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ IP66. 
 ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΑ EN60598-1, 

EN60598-2-3, EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ 
IEC62471:2006 (ΦΩΤΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ). 

 ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ENEC. 
 
ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 
 
ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ∆ΕΣΜΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (STREET OPTIC). 
 
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ: 
 
ΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΝΑ ΕΠΙ∆ΕΧΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΥΚΛΩΜΑ LED: 
 
- 48 WHITE LED συνολικής ισχύος τουλάχιστον 84 W 
- 72 WHITE LED συνολικής ισχύος τουλάχιστον 125 W 
 
Στην ανωτέρω προµήθεια συµπεριλαµβάνεται και η εργασία τοποθέτησης (µε κάθε 

µηχανικό µέσο) επί ιστών οδικού φωτισµού ύψους 6 µέτρων, σε 
συγκεκριµένους οδούς εντός των ορίων του ∆ήµου και κατ' υπόδειξη της 
Τεχνικής Υπηρεσίας. 

                                       Μ.Ε.∆.        

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

                                                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 ∆ΗΜΟΣ: Χερσονήσου  
ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια Φωτιστικών Led 
Αστικού - Οδικού Φωτισµού 

                             

 

ΓΓΓΕΕΕΝΝΝΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΣΣΣΥΥΥΓΓΓΓΓΓΡΡΡΑΑΑΦΦΦΗΗΗ   ΥΥΥΠΠΠΟΟΟΧΧΧΡΡΡΕΕΕΩΩΩΣΣΣΕΕΕΩΩΩΝΝΝ   
   

Άρθρο 1ο 
Αντικείµενο της προµήθειας 

 
 Η συγγραφή αυτή αφορά στην Προµήθεια Φωτιστικών Led Αστικού - 
Οδικού Φωτισµού 
 

Α ρ θ ρ ο 2ο 
∆ιατάξεις που ισχύουν 

 
 Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας γίνονται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις: 
 α)Της υπ.αριθµ.11389/93 Υπ. Αποφ." Ενιαίος κανονισµός προµηθειών 
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης", της 26625/31-5-93 αποφ. ΥΠΕΣ, του 
Ν.1797/88, του Ν.2000/91, του Ν.2286/95, του Π.∆. 370/95, καθώς και των 
εκτελεστικών πράξεων τους. 
 β)Του εν ισχύει ∆.Κ.Κ. εφόσον δεν αντίκειται στα παραπάνω. 
 

Α ρ θ ρ ο 3ο 
Συµβατικά τεύχη 

 
 Συµβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι: 
 α) Η διακήρυξη του διαγωνισµού 
 β) Το τιµολόγιο προσφοράς του αναδόχου 
 γ) Ο Προϋπολογισµός προσφοράς του αναδόχου 
 δ) Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή) της προσφοράς  του αναδόχου 
 

Α ρ θ ρ ο 4ο 
Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 

 
 Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε ανοικτό 
διαγωνισµό µε τους ορούς που θα καθορίσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Χερσονήσου. 
 Σε περίπτωση που η αξία (χωρίς ΦΠΑ) του δηµοπρατουµένου αντικειµένου 
υπερβαίνει τα 200.000 ECU, η διακήρυξη πρέπει να δηµοσιευθεί στην επίσηµη 
εφηµερίδα των Ε.Κ. 
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Α ρ θ ρ ο 5ο 

 
 Η δαπάνη δηµοσίευσης της προκήρυξης βαραίνει τον ανάδοχο, από 
4/9/2009, σύµφωνα µε το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163. 
 
 

Α ρ θ ρ ο 6ο 
Ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης - Σύµβαση 

 
 Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση η ανάθεση προµήθειας 
αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση όπως ορίζεται στο Αρθ. 24 της 
Υπ.Αποφ.11389/93. Με την αποστολή της ανακοίνωσης η σύµβαση θεωρείται ότι 
συνάφθηκε και ο προµηθευτής υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) 
ηµέρες απο την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της 
σχετικής σύµβασης κατά τα λοιπά όπως στο ανωτέρω Αρθρο ορίζονται. 
 Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης η σύµβαση  καταρτίζεται από τον ΟΤΑ 
που υπογράφεται και απο τα δυο συµβαλλόµενα µέρη, όπως ορίζεται µε το 
Αρθρ.25 της Υπ.Αποφ.11389/93. 

 
Α ρ θ ρ ο 7ο 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 
 

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε 10% επί της 
συνολικής συµβατικής αξίας της προµήθειας, χωρίς τον Φ.Π.Α. Παρέχεται δε µε 
εγγυητική επιστολή όπως ορίζεται απο το Αρ.26 της Υπ.Απ.11389/93. 
 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της 
προµήθειας µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή απο την αρµοδία 
επιτροπή. 
 

Α ρ θ ρ ο 8ο 
Χρόνος εγγύησης 

 
 Ο χρόνος εγγύησης µετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική 
παραλαβή µετρούµενος απο της ηµεροµηνίας της υπογραφής της σύµβασης θα 
καθορισθεί µε την πρόσφορα των διαγωνιζοµένων και ο χρόνος δεν δύναται να 
είναι µικρότερος του ενός (1) έτους. 
 
 
 
 

Α ρ θ ρ ο 9ο 
Έκπτωση του αναδόχου 
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 Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας 
εκτέλεσης της προµήθειας η ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις κάθε είδους 
υποχρεώσεις του, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Αρθρ.35 της Υπ. Αποφ. 11389/93. 
 

Α ρ θ ρ ο 10ο 
Πληµµελής κατασκευή 

 
 Εάν η κατασκευή και η λειτουργία του υπό προµήθεια είδους δεν είναι 
σύµφωνα µε τους ορούς της σύµβασης ή εµφανίζει ελαττώµατα η κακοτεχνίες, ο 
ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει η βελτιώσει αυτές, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις. 
 

Α ρ θ ρ ο 11ο 
Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

 
 Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων φόρους 
τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του 
διαγωνισµού. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τους ΟΤΑ 
 

Α ρ θ ρ ο 12ο 
Παραλαβή Υλικών 

 
 Η παραλαβή του υπό προµήθεια είδους θα γίνει από επιτροπή παραλαβής 
σύµφωνα µε τον τρόπο και κατά τον χρόνο που ορίζεται από τη σύµβαση. Η 
επιτροπή συγκροτείται για τη  συγκεκριµένη κάθε φόρα προµήθεια, µε απόφαση 
του ∆ηµοτικού η Κοινοτικού Συµβουλίου και σ' αυτήν ορίζεται και ο πρόεδρος της, 
κατά τα λοιπά όπως ορίζονται από το Αρθρ.28 της Υπ.Αποφ.11389/93. 
 Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων 
παραλαβής πραγµατοποιείται µέσα από τον οριζόµενο από την σύµβαση χρόνο, 
κατά τα λοιπά όπως το Αρθρ.29 της Υπ.Αποφ.11389/93 ορίζεται.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ: 

Ηµεροµηνία έκδοσης: 

Προς ∆ήµο: 

Νοµού: 

Ταχ. ∆ιεύθυνση: 

Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. …………………….. για ευρώ ………………….. 

Σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα προς εσάς µε την παρούσα, ανεκκλήτως και 

ανεπιφυλάκτως, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, µέχρι του 

ποσού των ……………………. ευρώ για την Εταιρία ………… Οδός ………….. αριθµ. 

……για τη συµµετοχή της στο διενεργούµενο διαγωνισµό σας της ……………………,για 

την προµήθεια ………………. σύµφωνα µε τη υπ’ αριθµ. ………….. διακήρυξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στον παραπάνω διαγωνισµό 

απορρέουσες υποχρεώσεις της, καθ’ όλο το χρόνο της εκ της προσφοράς δεσµεύσεώς της 

και µέχρι την υπογραφή της σύµβασης και κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης των 

όρων της, στην περίπτωση κατακύρωσης της προµήθειας σε αυτήν. 

Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, και θα καταβληθεί, ολικά ή µερικά, χωρίς 

οποιαδήποτε εκ µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του 

βασίµου ή µη της απαιτήσεως σας µέσα σε τρεις (3) µέρες από την έγγραφη ειδοποίησή 

σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 

τέλος χαρτοσήµου. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι την …………… 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας 

πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 

Βεβαιώνουµε ότι το ποσό των εγγυήσεων µας, που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα 

Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, µαζί µε το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει 

το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί για την Τράπεζά µας. 

Υπογραφή  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

∆/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 ∆ΗΜΟΣ: Χερσονήσου  
ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια Φωτιστικών Led 
Αστικού - Οδικού Φωτισµού 

 
                             

ΕΕΕΙΙΙ∆∆∆ΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΣΣΣΥΥΥΓΓΓΓΓΓΡΡΡΑΑΑΦΦΦΗΗΗ   ΥΥΥΠΠΠΟΟΟΧΧΧΡΡΡΕΕΕΩΩΩΣΣΣΕΕΕΩΩΩΝΝΝ   
   

ΑΡΘΡΟ 1ο 
Αντικείµενο Προµήθειας 

Με την µελέτη αυτή προβλέπεται η Προµήθεια Φωτιστικών Led Αστικού - 
Οδικού Φωτισµού, για να καλυφθούν ανάγκες του ∆ήµου Χερσονήσου.   
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
Ισχύουσες δατάξεις 

Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: 
α) Του ισχύοντος ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.  
β) Αποφ. ΥΠΕΣ 11389/93 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
Τεχνικές Προδιαγραφές 

 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ Ο∆ΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ. 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 
 
 ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 
 Με ΜΙΚΡΟ ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΟ.  
 ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ 

ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ.   
 ∆ΙΑΧΥΤΗΣ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ  ΜΕΓΑΛΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 

(ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 4mm) (UNI-ΕΝ 12150-1: 2001).  
 ΑΝΤΑΥΓΑΣΤΗΡΑΣ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΜΕΤΑΛΩΜΕΝΟ, V0 

POLYCARBONATE, ΠΟΛΥΕ∆ΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕ ΜΑΤ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΘΑΜΒΩΣΗΣ. 

 ΒΑΜΜΕΝΟ ΜΕ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΠΟΥ∆ΡΑ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΦΩΣΦΑΤΩΣΗΣ, ΠΟΥ ΤΟ ΚΑΘΙΣΤΑ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗ ∆ΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΣΕ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 
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 ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΚΟΡΥΦΗ ΙΣΤΟΥ. Ο ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ 
ΦΩΤΙΣΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΙ ΦΕΡΕΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ. 

 ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ∆ΙΠΛΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ∆ΙΑΚΟΠΤΗ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ 
ΤΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ, ΝΑ ∆ΙΑΚΟΠΤΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 
ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.  

 ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ. ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΡΟΣΜΕΝΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΩΝ LED ΕΙΤΕ ΛΟΓΩ 
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΙΤΕ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΑ LED , ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑ 
ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ ΣΤΟ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΙ Η 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ LED, ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ 
ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΖΩΗΣ ΤΩΝ LEDs.  

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΠΑΛΛΑΣΤ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (DIMMABLE). 
 ΝΑ ΦΕΡΕΙ ∆ΙΟ∆Ο ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ (peaks). 
 ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΩΝ LEDs ΝΑ ΕΙΝΑΙ BYPASS ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΕΙ 

ΚΑΠΟΙΟ LED ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ 
∆ΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ. 

 ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ LEDs › 50.000h. 
 ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ (ΙΡ67) ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ.  
 ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ LED ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 50° (Τa=25°), ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΤΗΝ 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 
ΤΟΥΣ.  

 ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ, ΤΟ ΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΝΑ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΕΡΕΩΜΕΝΟ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ. ΕΙ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟ ΣΥΓΚΡΑΤΕΙ ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ. 

 ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΒΑΛΒΙ∆Α ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ. 
 ΜΕ ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΙΙ. 
 ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ ΙΚ08. 
 ΜΕ ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ IP66. 
 ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΑ EN60598-1, EN60598-

2-3, EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ IEC62471:2006 
(ΦΩΤΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ). 

 ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ENEC. 
 

ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 
 
ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ∆ΕΣΜΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (STREET OPTIC). 
 
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ: 
 
ΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΝΑ ΕΠΙ∆ΕΧΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΥΚΛΩΜΑ LED: 
 
- 48 WHITE LED συνολικής ισχύος τουλάχιστον 84 W 
- 72 WHITE LED συνολικής ισχύος τουλάχιστον 125 W 
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Ο ANTI∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

Οικονοµικών υπηρεσιών 
Ιωάννης Θ. Μαστοράκης 

    

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ  ΠΡΟΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Εθνικό Τυπογραφείο Τεύχος διακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της 

Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. 

2. Εφηµερίδες Αθηνών – θεσσαλονίκης 

• Οικονοµική Προµηθειών 

• ΕΞΠΡΕΣ 

3. Εφηµερίδες Νοµού Ηρακλείου 

• Πατρίδα       (ηµερήσια) 

• Νέα Κρήτη   (ηµερήσια) 

• Άποψη του Νότου (εβδοµαδιαία) 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1. Τµήµα προµηθειών του ∆ήµου 

2. Φ.Β3 

 

 

 

 

 

Μ.Ε.∆. 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο ∆/ντής ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

 

 

Βασιλάκης Νικόλαος 

 


