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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»

2. Τις  διατάξεις  της υπ’ αρ.  11389/93 Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών

«Ενιαίος  Κανονισμός  Προμηθειών  Οργανισμών  Τοπικής

Αυτοδιοίκησης»

3. Τις  διατάξεις  του  Ν.  2286/95  «Προμήθειες  του  δημόσιου  τομέα  και

ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»

4. Τις  διατάξεις  του  Ν.  2690/99  «Κύρωση  του  Κώδικα  Διοικητικής

Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»

5. Τον  Ν.2741/99 άρθρο 8 «Ενιαίος  Φορέας Ελέγχου  Τροφίμων,  άλλες

ρυθμίσεις  θεμάτων  αρμοδιότητας  του  Υπ.  Ανάπτυξης  και  λοιπές

διατάξεις» 

6. Τις  διατάξεις  του  Ν.  4155/2013  (ΦΕΚ  120Α'/2013)  «Εθνικό  Σύστημα

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» .

7. Την υπ’ αρ.   311/15 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την

έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια αυτή

8. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160Α'/2014) «Μέτρα στήριξης και

ανάπτυξης  της  ελληνικής  οικονομίας,  οργανωτικά θέματα Υπουργείου

Οικονομικών και άλλες διατάξεις.» Μέρος Β΄  «Διατάξεις αρμοδιότητας

Υπουργείου  Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας  κανόνες  σύναψης

δημόσιων συμβάσεων  έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»

9. Την υπ’ αρ.    294/15 απόφαση Οικονομικής  Επιτροπής όπου διατέθηκε

η  σχετική  πίστωση  σε  βάρος  του  προϋπολογισμού  τρέχοντος

οικονομικού έτους και την υπ’ αρ. 367/15 Απόφαση Ανάληψης Δαπάνης



για  δέσμευση  ισόποσου  ποσού  σε  βάρος  του  Κ.Α.  20.7135.24

«Προμήθεια  &  τοποθέτηση  φωτιστικών  σωμάτων  συμπ.  Των

απαιτούμενων  αλλαγών  στο  υπάρχον  δίκτυο  για  την  Τ.Κ.  Χωστίων-

Δομβραίνας –Θίσβης  Δ.Ε. Θίσβης»

10. Την υπ’  αρ.  338/15 απόφαση Οικονομικής   Επιτροπής,  με  την  οποία

εγκρίθηκαν  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  και  καθορίσθηκαν  οι  όροι  του

παρόντος διαγωνισμού  

Προκηρύσσει:

Πρόχειρο  διαγωνισμό  με  σφραγισμένες  προσφορές  και  με  κριτήριο

κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια των παρακάτω :

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TEM TIMH AΞIA

1 Ιστός Φωτισμού 53 280 14.840,00

2 Φωτιστικό σώμα 53 475 25.175,00

3 Βάση Ιστού 7 400 2.800,00

4 Πίλλαρ ηλεκτροδότησης 1 650 650,00

ΣΥΝΟΛΟ 43.465,00

ΦΠΑ 23% 9.996,95

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 53.461,95

ΑΡΘΡΟ 1ο

 

Οι  τεχνικές  προδιαγραφές  της  προμήθειας  του  ηλεκτρολογικού  υλικού

περιγράφονται  στην  από  11-6-2015  μελέτη  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  του  Δήμου

Θηβαίων, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης.



ΑΡΘΡΟ 2ο

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της Θήβας, την

Παρασκευή  30  Οκτωβρίου  2015  και  ώρα   11.00  π.μ.,  ενώπιον  της  αρμόδιας

επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Στο  διαγωνισμό  μπορούν  να  συμμετέχουν  φυσικά  και  νομικά  πρόσωπα,

ενώσεις προμηθευτών, εφόσον γι’ αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8

του  Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α καθώς  και  συνεταιρισμοί  που  ασκούν  εμπορική  δραστηριότητα

σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας.

Οι  προμηθευτές  συμμετέχουν  στο  διαγωνισμό  αυτοπροσώπως  ή  με

εκπρόσωπό τους, εφόσον αυτός προσκομίσει μαζί με την προσφορά το παραστατικό

ή τη  βεβαίωση εκπροσώπησης  ,  πάνω στην οποία θα  βεβαιώνεται  το  γνήσιο της

υπογραφής από αρμόδια  αρχή.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους τα

εξής δικαιολογητικά:

 Πιστοποιητικό  εγγραφής  του  οικείου  Επιμελητηρίου,  που  θα  έχει

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας

του διαγωνισμού, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε

αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους

 Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας

 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας

 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 με την οποία να δηλώνεται 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  τελεί  σε

διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης 



 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 με την οποία δηλώνεται ότι έλαβε

γνώση των όρων του διαγωνισμού και τους αποδέχεται πλήρως και

ανεπιφύλακτα

ΑΡΘΡΟ 5ο

                    Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν επί πλέον στοιχεία –
πιστοποιήσεις  που απαιτούνται επί ποινή αποκλεισμού:
 
 Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 του κατασκευαστή του φωτιστικού.

 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του φωτιστικού με τα παρακάτω πρότυπα:

ΕΝ 60598-1 (Γενικό Πρότυπο Φωτιστικών)
ΕΝ 60598-2-3 (Ειδικό Πρότυπο της Κατηγορίας)
ΕΝ 55015 / ΕΝ 61547 (Πρότυπο ραδιοταραχών/ ατρωσίας ηλεκτρομαγνητικής 
συμβατότητας)
ΕΝ 61000-3-2/ΕΝ61000-3-3 (Εκπομπών  Αρμονικών και Διακυμάνσεων)                   
ΕΝ 62031 (Aσφάλεια LED στο φωτισμό)
 Υπεύθυνη Δήλωση του κατασκευαστή των φωτιστικών αναφορικά με την 
διάρκεια ζωής των led σύμφωνα με το πρότυπο LM80 που λαμβάνει υπ’ όψιν την 
εξασθένηση της αρχικής απόδοσης των led (initial performance decay).

 Τρόπο και σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση.

 Πλήρη φωτοτεχνικά στοιχεία ( σε ηλεκτρονική μορφή δηλ. αρχείο .ldt η .es 
κατάλληλο για την άμεση χρησιμοποίηση σε ανοικτά προγράμματα υπολογισμών πχ
Dialux, Relux κλπ), που να συνοδεύονται από την αντίστοιχη βεβαίωση (hard copy) 
του φωτομετρικού εργαστηρίου όπου έλαβε χώρα η μέτρηση των φωτιστικών στο 
ίδιο το εργοστάσιο ή σε ανεξάρτητο φορέα.

 Φωτοτεχνική μελέτη σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα όπου θα φαίνονται τα 
φωτοτεχνικά αποτελέσματα του προτεινόμενου φωτιστικού σώματος. Μετά την 
ολοκλήρωση της παρούσας προμήθειας, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από 
τον ανάδοχο να καλέσει ανεξάρτητο πιστοποιημένο φορέα, με ευθύνη και έξοδα του
αναδόχου, ο οποίος φορέας θα πραγματοποιήσει μετρήσεις παρουσία και αρμοδίων 
υπαλλήλων του Δήμου, οι οποίες θα επιβεβαιώνουν την πλήρη εκπλήρωση των 
φωτομετρικών στοιχείων που απαιτούνται από τις παρούσες Τεχνικές 
Προδιαγραφές.

 Εγγύηση καλής λειτουργίας πέντε (5) χρόνια για τα φωτιστικά. Οι προσφέροντες 
θα αναφέρουν το χρόνο και τους όρους εγγύησης των προσφερόμενων φωτιστικών 
σωμάτων.



ΑΡΘΡΟ 6ο

Ο  προμηθευτής  στον  οποίο  θα  γίνει  η  κατακύρωση  της  προμήθειας,

υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής

εκτέλεσης, για ποσό  ίσο με το 3% της συνολικής συμβατικής αξίας,  χωρίς τον ΦΠΑ

η οποία καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή

ειδικότερα ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, σε δύο (2) αντίγραφα,

μέσα  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  πάνω  στον  οποίο  αναγράφονται  ευκρινώς  οι

ακόλουθες ενδείξεις: α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα, β) ο τίτλος της

υπηρεσίας  που  διενεργεί  το  διαγωνισμό,  δηλαδή  ΔΗΜΟΣ  ΘΗΒΑΙΩΝ,  γ)  η

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και δ) τα στοιχεία του αποστολέα.

Μέσα  στο  φάκελο  της  προσφοράς  τοποθετούνται  όλα  τα  ζητούμενα

δικαιολογητικά σε δύο αντίγραφα .

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της προσφοράς – σε δύο αντίγραφα και αυτά-

τοποθετούνται  σε  χωριστό  σφραγισμένο  φάκελο,  με  την  ένδειξη  «ΤΕΧΝΙΚΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στον φάκελο αυτό τοποθετούνται και τα προσπέκτους ή ο,τιδήποτε

άλλο πληροφοριακό υλικό που ενδεχομένως συνοδεύει  το ζητούμενο είδος.

Η οικονομική προσφορά -σε δύο αντίγραφα -  τοποθετείται   σε χωριστό

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Οι  προσφορές  πρέπει  να  υπογράφονται  από  τους  ίδιους  τους

διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ευρώ (€) και θα περιλαμβάνει τις

υπέρ τρίτων κρατήσεις . 

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο

Δημαρχείο  (Κύπρου  3,  Τ.Κ.32-200  Θήβα,  υπ’  όψιν  κ.  Σ.Χαριζάνη).



Προσφορές  που  αποστέλλονται  ταχυδρομικά  θα  γίνονται  δεκτές  μέχρι  και  την

Πέμπτη  29 Οκτωβρίου 2015 .

Δεν  επιτρέπεται  η  επίδοση  εναλλακτικών  προσφορών  από  τον  ίδιο

διαγωνιζόμενο.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 8ο

              Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή για 

τους ιστούς φωτισμού ,φωτιστικών LED , πίλαρ & βάσεων ιστών  που ζητούνται, με 

την προϋπόθεση ότι η προσφορά του είναι σύμφωνη προς τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές  της παρούσας διακήρυξης.   

Η  κατακύρωση  του  διαγωνισμού  θα  γίνει  με  απόφαση  της  Οικονομικής

Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.

ΑΡΘΡΟ 9ο 

Οι  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν   τους  προμηθευτές  για  χρονικό

διάστημα  τριάντα  (30)  ημερών,  το  οποίο  υπολογίζεται  από  την  επομένη  της

διενέργειας  του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 10ο 

Ο  χρόνος  παράδοσης  ορίζεται  σε  (4)  ημερολογιακούς  μήνες  από  την

υπογραφή του συμφωνητικού της παρούσας προμήθειας.

Η παράδοση των ζητούμενων υλικών  θα γίνεται,  σε διάφορα σημεία  που

θα υποδείξει ο Δήμος μετά από  παραγγελία με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου και

όπως ειδικότερα περιγράφεται στην τεχνική έκθεση.

  Τα υπό προμήθεια υλικά θα παραλαμβάνονται από την αρμόδια επιτροπή

του Δήμου, ύστερα από τον σχετικό ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο.

.



ΑΡΘΡΟ 11ο 

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί , ύστερα από γνωμοδότηση της

αρμόδιας επιτροπής από την Οικονομική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 12ο

 
                 Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική 

ανακοίνωση. Ο προμηθευτής που  κατά κυρώθηκε το αποτέλεσμα υποχρεούται εντός 

δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης .

 Η συμβατική αξία της προμήθειας θα πληρώνεται στον ανάδοχο τμηματικά 

μετά την  παράδοση του    και την έκδοση των σχετικών τιμολογίων, με την έκδοση 

χρηματικών  ενταλμάτων που θα συνοδεύονται από όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Στην συμβατική αξία, εκτός του ΦΠΑ, διενεργούνται οι ακόλουθες 

κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή:

Α) Φόρος Εισοδήματος σε ποσοστό 4%

Β) Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, ποσοστό 

0,10 % ( άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 4013/2011)

(η παραπάνω (Β) κράτηση επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ 

χαρτόσημου 20%)

ΑΡΘΡΟ 13ο

Περίληψη της διακήρυξης να δημοσιευθεί στην ημερήσια τοπική εφημερίδα

« Βοιωτικά Νέα».

Τα  έξοδα  δημοσίευσης  περίληψης  της  διακήρυξης  θα  βαρύνουν  τον

ανάδοχο.

Το  σύνολο  των  τευχών  του  διαγωνισμού  θα  βρίσκονται  αναρτημένα  στην

ιστοσελίδα  του  Δήμου  και  συγκεκριμένα  στη  διεύθυνση  www.  thiva  .gr ,  όπου  κάθε

ενδιαφερόμενος θα έχει άμεση και πλήρη ηλεκτρονική πρόσβαση.

                                              

http://www.thiva.gr/


                                                                        

 

                                              

ΑΡΘΡΟ 14ο

Για  κάθε  θέμα  που  δεν  ρυθμίζεται  από  την  παρούσα  διακήρυξη  έχουν

εφαρμογή  οι  διατάξεις  του  ν.  2286/95  και  του  Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α  (υπ’αρ.  11389/93

Απόφασης Υπουργού  Εσωτερικών), όπως αυτές ισχύουν.

                                                                                        

    Θήβα ,   19-10-2015
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

                                                                                             ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
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