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ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2015  
 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια λαμπτήρων για συντήρηση 
δικτύου φωτισμού οδών πλατειών (ΦΟΠ) της Δημ. Κοιν. Ν. Περάμου 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
 

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή η οποία θα δοθεί σε τιμές μονάδος 
(συμπλήρωση τιμολογίου)  που αφορά την προμήθεια λαμπτήρων για συντήρηση 
δικτύου φωτισμού οδών πλατειών (ΦΟΠ) της Δημ. Κοιν. Ν. Περάμου, σύμφωνα με 
την υπ’ αριθμ. 7/2015  μελέτη της Τ.Υ.Δ.Μ., η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας. 
 

Άρθρο 1 
Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με 
τις διατάξεις : 
 

 Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων». 

 Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών 

 θεμάτων» 

 Τις διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

 Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 ΦΕΚ 68 Α Καταχώρηση δημοσιεύσεων των 
φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και σε άλλες 
διατάξεις. 

 Του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 
2000/35/ΕΕ, για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις 
εµπορικές συναλλαγές» 

 Του  Ν.  4281/2014    «Μέτρα  στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες 
διατάξεις». 

 Των εγκυκλίων των Υπουργείων Εσωτερικών και Ανάπτυξης που σχετίζονται 
µε προµήθειες των ΟΤΑ. 
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Άρθρο 2 

Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση της προμήθειας 
 

1. Η προμήθεια των λαμπτήρων προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 20.000,00 € ευρώ  
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. 
2. Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από Δημοτικούς πόρους και θα 
βαρύνει τον οικείο Κ.Α.Ε. 20.6662.0002, του προϋπολογισμού εξόδων. 

 
 

Άρθρο 3 
Χρόνος και τόπος διαγωνισμού - Κρίση αποτελεσμάτων 

 
 

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου 
Μεγαρέων, οδός Γ. Μαυρουκάκη και Χρ. Μωραϊτου από την Επιτροπή 
διενέργειας διαγωνισμών στις 13/11/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
10:15,  

2. Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η  10:00 π.μ. και ώρα 
λήξης η 10:10  π.μ. 

3. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές 
4. Ο Δήμος στην περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος διότι δεν 

υποβλήθηκε καμία προσφορά, ή καμία από τις υποβληθείσες 
προσφορές δεν κρίνεται κατάλληλη, ή εάν δεν υπάρχει κανείς 
υποψήφιος, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι 
της σύμβασης προτίθεται να συνάψει δημόσια σύμβαση προσφεύγοντας 
σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς να προηγείται δημοσίευση 
σχετικής προκήρυξης σύμφωνα με το άρθρο 25 του Π.Δ. 60/2007. 

 
 

Άρθρο 4 

Επιτροπή Διαγωνισμού – Πληροφορίες 
 

Α.  Η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμών Προμηθειών  (απόφαση Δημοτικού  
Συμβουλίου 292/2013) αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλήλους: 

 
Τακτικά μέλη: 
α) Ελένη Κόμπουλη - Δημ. Υπάλληλος Δήμου Μεγαρέων, ως Πρόεδρο.  
β) Μουρελάτου Αικατερίνη - Δημ. Υπάλληλος Δήμου Μεγαρέων, ως μέλος. 
γ) Μήτσου Ελένη - Δημ. Υπάλληλος Δήμου Μεγαρέων, ως μέλος. 
Αναπληρωματικά μέλη: 
α) Μπερδελή Βαρβάρα - Δημ. Υπάλληλος Δήμου Μεγαρέων.  
β) Μουρτζούκου Αθανασία- Δημ. Υπάλληλος Δήμου Μεγαρέων. 
γ) Μάτσνεφ Βαλεντίνη - Δημ. Υπάλληλος Δήμου Μεγαρέων. 

 
Β.  Η Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών (απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  

293/2013) αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλήλους: 
Τακτικά μέλη: 
α) Πέππα Ισιδώρα - Δημ. Υπάλληλος Δήμου Μεγαρέων, ως Πρόεδρο.  
β) Τσάκωνα Ευθαλία - Δημ. Υπάλληλος Δήμου Μεγαρέων, ως μέλος. 
γ) Παπαθανασίου Δημήτριος - Δημ. Υπάλληλος Δήμου Μεγαρέων, ως μέλος. 
Αναπληρωματικά μέλη: 
α) Καραντώνη Μαρία - Δημ. Υπάλληλος Δήμου Μεγαρέων.  
β) Βαλτά Αθηνά - Δημ. Υπάλληλος Δήμου Μεγαρέων. 
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γ) Μπούρης Κων/νος - Δημ. Υπάλληλος Δήμου Μεγαρέων. 
Πληροφορίες    

Αρμόδιοι υπάλληλοι : Μαρία Καραντώνη, Παναγιώτης Καρδάτος 
Τηλέφωνο:       2296082871 

Άρθρο 5 

Δικαίωμα συμμετοχής 
 

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά 
πρόσωπα που ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία και διάθεση λαμπτήρων 
γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο 
οικείο επιμελητήριο (άρθρο 7 ΚΥΑ 11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 
 
 

Άρθρο 6 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 
Για την συμμετοχή στην διαδικασία του παρόντος διαγωνισμού απαιτούνται τα 
παρακάτω δικαιολογητικά, επί ποινή αποκλεισμού, σε περίπτωση μη 
προσκόμισής τους: 
 
1. Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, κατά τους 
όρους που καθορίζονται από τους νόμους της Χώρας που είναι εγκατεστημένος, 
το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού, και ειδικότερα όπως οι όροι αυτοί αναγράφονται στο άρθρο 7 
της ΚΥΑ 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ). 
2. Φορολογική ενημερότητα 
3. Ασφαλιστική ενημερότητα 
5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται: 

α) ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των 
τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα 
β) ότι τα υπό προμήθεια είδη είναι σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 
γ) η επιχείρηση του συμμετέχοντος νομικού προσώπου δεν λειτουργεί υπό 
καθεστώς νομικών περιορισμών.  
ε) ότι ο διαγωνιζόμενος δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου, 
των Ν.Π.Δ.Δ. και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
στ) ότι ο διαγωνιζόμενος δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την 
άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, για τη συνέπεια της 
επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων όσο και των 
υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, καθώς και εάν η 
επιχείρηση έχει υποπέσει στο παράπτωμα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών 
δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το Δήμο. 

ζ) ότι αναλαμβάνει να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη στον χώρο και την 
ώρα παράδοσης που υποδεικνύει ο Δήμος.  

6. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσοστού 2% επί του ποσού του 
προϋπολογισμού, με ΦΠΑ, ήτοι 325,20 €. 
7. Η Προσφορά του διαγωνιζόμενου όπως περιγράφεται στο άρθρο 9 της 
παρούσης. 
 

Άρθρο 7 

Τρόπος Σύνταξης προσφορών – Τιμές  
1. Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα έχουν συνταχθεί στην 
Ελληνική γλώσσα. 
 

15PROC003242366 2015-11-02



  

2. Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και να περιλαμβάνει τις 
κρατήσεις υπέρ τρίτων (πχ για την παράδοση του προϊόντος στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη). 
 
3. Οι προσφορές θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένες και ευανάγνωστες. Η 
προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ΄ αυτή διορθώσεις, οι οποίες την 
καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών.  
 

 
Άρθρο 8 

Χρόνος ισχύος Προσφορών 
Οι Προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού και δεσμεύουν τους Προμηθευτές 
για τρεις (3) μήνες από την επομένη της διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού. 
 

Άρθρο 9 

Φάκελος προσφοράς 

 
1. Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε 

σφραγισμένο φάκελο σε δύο (2) αντίγραφα στους οποίους πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
β) Ο πλήρης τίτλος του Δήμου που διενεργεί την προμήθεια. 
γ) Ο αριθμός της διακήρυξης. 
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. 

2. Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 
προσφορά στοιχεία και ειδικότερα: 
α) Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα 
δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 της παρούσης.   
β) Σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στον 
οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην 
προηγούμενη παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Μέσα στο φάκελο αυτό 
θα περιέχεται η τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου είδους. 
γ) Σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην 
προηγούμενη παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Μέσα στο φάκελο αυτό 
θα περιέχεται η οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου καθώς και το 
ποσοστό έκπτωσης.  

3. Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, μπορεί να 
επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς. 

 
Άρθρο 10  

Αποτέλεσμα διαγωνισμού – Κρίση αποτελεσμάτων 
Ο Δήμος στην περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος διότι δεν υποβλήθηκε 
καμία προσφορά, ή καμία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν κρίνεται κατάλληλη, 
ή εάν δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι 
αρχικοί όροι της σύμβασης προτίθεται να συνάψει δημόσια σύμβαση προσφεύγοντας 
σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς να προηγείται δημοσίευση σχετικής 
προκήρυξης σύμφωνα με το άρθρο 25 του Π.Δ. 60/2007. 

 
Άρθρο 11 

Σύμβαση – Εγγυήσεις 
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το Δήμο η σχετική σύμβαση 
που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 
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Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα 
τα στοιχεία της προμήθειας. Με την υπογραφή της Σύμβασης η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής αντικαθίσταται με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης 
ποσού 5% επί της καθαρής αξίας της σύμβασης  (χωρίς ΦΠΑ 23%). 
 

Άρθρο 12 
Παράδοση - Παραλαβή 

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή 

προμήθειας να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη στον χώρο και την ώρα 
παράδοσης που υποδεικνύει ο Δήμος. Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει 
το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Οι 
αναλυτικοί όροι της παράδοσης – παραλαβής των ποσοτήτων των υπό προμήθεια 
ειδών θα καθορισθούν από τη σύμβαση. 
 

Άρθρο 13 
Τρόπος πληρωμής 

Η Πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνεται μετά την παραλαβή των υπό προμήθεια 
ειδών και την έκδοση των οικείων Τιμολογίων. 
 
 

Άρθρο 14 
Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης 

 
Η διακήρυξη θα αποσταλεί στην ημερήσια οικονομική εφημερίδα «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ» 
καθώς και στην εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα του Δήμου μας «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ».   
Η περίληψη της παρούσης θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα 
τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.   
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα 
του δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση www.megara.gr  (προκηρύξεις). 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες στα γραφεία του Δήμου Μεγαρέων. 
Από την δημοσίευση του Ν.3801/2009,(4-9-2009) οι δαπάνες δημοσίευσης της 
διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και 
επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή ή τους 
προμηθευτές που ανακηρύχθηκε/αν ανάδοχος/οι με την διαδικασία, με την 
προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. Σε περίπτωση απευθείας ανάθεσης, για 
προμήθειες και εργασίες των ΟΤΑ, κατόπιν άγονης δημοπρασίας (διαγωνισμού), τα 
σχετικά έξοδα δημοσιεύσεων, κηρυκείων κλπ βαρύνουν τον αναθέτοντα ΟΤΑ και όχι 
τον κατ’ ανάθεση ανάδοχο (σχετική η με αριθμ.ΓνΝΣΚ 156/2000). 
 
Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθμ.  309/27-10-2015 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής. 
 
 
 

 
Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 

 
 
 

Γρηγόριος Ι. Σταμούλης 
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