
 

 

 

ΟΠΞΡΙΚΗΡΗ ΕΙΔΗΚΩΡΗΡ ΕΜΔΘΑΦΕΠΞΜΞΡ 
 

 

Ο Δήκνο Αζηππάιαηαο ζα πξνβεί ζε πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ (θσηηζηηθά δξφκσλ) πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ θσηηζηηθψλ (ελεξγνβφξσλ πδξαξγχξνπ) ησλ 

δξφκσλ ηνπ Δήκνπ Αζηππάιαηαο, ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν αίηεκα (Α.Δ.Α.Μ.22REQ011698222)ηεο 

Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο. Τν ζρεηηθφ αίηεκα είλαη δηαζέζηκν θαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Υπεξεζία ηνπ 

Δήκνπ Αζηππάιαηαο θαη κπνξεί λα ζαο ρνξεγεζεί θαηφπηλ αηηήζεψο ζαο κε θάζε δηαζέζηκν κέζν. 

 

Γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο ησλ αλσηέξσ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ έρεη εθδνζεί α)ε αξηζ. 

392/7869/30-11-2022 (Α.Δ.Α.Μ. 22REQ011701907) απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο θαη β)ε βεβαίσζε 

ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο, επί ηεο αλσηέξσ απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο, γηα 

ηελ χπαξμε δηαζέζηκνπ πνζνχ, ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ. 1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Δ. 

80/2016. 

 

O ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εηδψλ αλαθέξεηαη αλαιπηηθά 
παξαθάησ: 

 

A/A Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η   Ε Ι ∆ Ο Τ  ΠΟΟΣΗΣΑ/Μ.Μ. 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΣΕΛΙΚΗ 

1 LED ΦΩΣΙΣΙΚΑ ΓΡΟΜΟΤ 30w 20 ΣΔΜ 32,00 € 640,00 € 

2 LED ΦΩΣΙΣΙΚΑ ΓΡΟΜΟΤ 50w 15 ΣΔΜ 44,00 € 660,00 € 

ΤΝΟΛO 1.300,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 312,00 € 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 1.612,00 € 

 

 

 

ΕΤΜΘΙΕΡ ΟΠΞΔΘΑΓΠΑΦΕΡ 

 

Α/Α 1 LED ΦΩΘΡΘΙΑ ΔΠΞΛΞΣ 30w 
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Κ.ΡΞΣΔΑΡ 45, ΡΞΣΔΑ 
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Email:speed.rozakis@gmail.com 
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Φωηιζηικά LED30 W, τρώμαηος γκρι, θωηεινή ροή ≥ 3000lm, διάρκεια ζωής 30.000 ώρες, θερμοκραζία 

τρώμαηος Κ2700 (θερμό άζπρο). 

Βαθμός ζηεγανόηηηας IP-65, ενεργειακής απόδοζης Α+. 

Δγγύηζη: 3 έηη.  

Γιαζηάζεις: 440x 128x 88mm. 

Όλα ηα είδη θα θέροσν ζήμανζη CE και ηα εργοζηάζια καηαζκεσής θα είναι πιζηοποιημένα με EMC και 

ROhs. 

Α/Α 2 LED ΦΩΣΙΣΙΚΑ ΔΡΟΜΟΤ 50w 

Φωηιζηικά LED50 W, τρώμαηος γκρι, θωηεινή ροή ≥ 5000 lm, διάρκεια ζωής 30.000 ώρες, θερμοκραζία 

τρώμαηος Κ2700 (θερμό άζπρο). 

Βαθμός ζηεγανόηηηας IP-65, ενεργειακής απόδοζης Α+. 

Δγγύηζη: 3 έηη.  

Γιαζηάζεις: 486x 152x 88mm. 

Όλα ηα είδη θα θέροσν ζήμανζη CE και ηα εργοζηάζια καηαζκεσής θα είναι πιζηοποιημένα με EMC και 

ROhs. 

Κοιπά ζηοιτεία ηων προς ανάθεζη σπηρεζιών και προμηθειών: 

1. Η ζπλνιηθή δαπάλε πξνυπνινγίδεηαη ελδεηθηηθά ζην πνζφ ησλ 1.612,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Π.Α.24% θαη ζα βαξχλεη ηνλ Ι.Α. 20.7135.02 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα θσηηζηηθψλ», ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ Δήκνπ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022. 

2. Ο αλάδνρνο ζα επηβαξπλζεί κε φιεο ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο. 

3. Οη ελδηαθεξφκελνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ αηηνχκελσλ 

εηδψλ. Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ νηθνλνκηθφηεξε πξνζθνξά, κφλν βάζεη 

ηηκήο. Τα είδε ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηελ πξνζθνξά ιεπηνκεξψο θαη ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ 

ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ νξηζηεί αλσηέξσ, δηαθνξεηηθά ε πξνζθνξά αλά νκάδα δελ ζα 

γίλεηαη απνδεθηή. Η παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο πνπ 

ζπγθξνηείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 221 ηνπ Ν.4412/2016. Τα πξνο πξνκήζεηα είδε ζα πξέπεη λα 

πιεξνχλ ηηο απαξαίηεηεο πξνδηαγξαθέο γηα λα παξαιεθζνχλ απφ ηελ Επηηξνπή Παξαιαβήο. Μεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, ε επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ 

πξνβιέπνληαη θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια. 

4.  Η πιεξσκή ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ ζα γίλεη κεηά ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ηνπο θαη εθφζνλ ππνβιεζνχλ φια ηα απαξαίηεηα γηα ηελ πιεξσκή δηθαηνινγεηηθά 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 200 πεξίπη. α’ παξ.4 θαη 208 ηνπ Ν.4412/2016. 

5.  Η πξνζθεξφκελε ηηκή ζα πεξηέρεη φινπο ηνπο λφκηκνπο θφξνπο θαη θξαηήζεηο, ζα παξακέλεη 

ακεηάβιεηε σο πξνο ηελ θαζαξή αμία θαη γηα θαλέλα ιφγν δελ ππφθεηηαη ζε αλαζεψξεζε. 

6. Η παξάδνζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Δεκνηηθφ θαηάζηεκα εληφο πέληε εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

αλάζεζεο θαη ηα κεηαθνξηθά έμνδα ζα βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν 

 

Παξαθαινχκε λα καο απνζηείιεηε ζρεηηθή πξνζθνξά ζαο γηα ηηο αλσηέξσ ππεξεζίεο θαη πξνκήζεηεο 

μέτρι και ηην 6η Δεκεμβρίοσ 2022, ημέρα ρίηη, (εκέξα ιήμεο θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ),κε 

θαηάζεζε ζην γξαθείν Πξσηνθφιινπ ηνπ Δήκνπ Αζηππάιαηαο, ηαρπδξνκηθά ή κέζσ Courier ζηνλ Δήκν 

Αζηππάιαηαο (Τ.Κ. 85900, Δσδεθάλεζα), κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, εθφζνλ θέξεη είηε 

ειεθηξνληθή ππνγξαθή είηε θπζηθή ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ζε ζθαλαξηζκέλε κνξθή, ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε d.astipalea@gmail.com.Σηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ν Δήκνο νπδεκία 

επζχλε θέξεη γηα ηνλ ρξφλν θαη ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο πνπ ζα απνζηαινχλ. 

 

Πξνο απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ απφ δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 θαη ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν.4412/2016, παξαθαινχκε, καδί κε 

ηελ πξνζθνξά ζαο, λα καο απνζηείιεηε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

 

α. Υπεχζπλε δήισζε εθ κέξνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ φηη δελ 

ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73ηνπ Ν.4412/2016. Σε πεξίπησζε 

λνκηθνχ πξνζψπνπ ε πξναλαθεξφκελε ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη εθ κέξνπο ηνπ λφκηκνπ 

εθπξνζψπνπ, φπσο απηφο νξίδεηαη ζην άξζξν79Α ηνπ Ν.4412/2016.Η ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ακεηάθιεηε 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. Η 

ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά:α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο 
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(Ε.Π.Ε.), ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Ι.Κ.Ε.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Ε. θαη Ε.Ε.), 

ηνπο δηαρεηξηζηέο, ήβ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Ε.), ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν, ηα 

κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηα πξφζσπα ζηα νπνία κε απφθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ έρεη αλαηεζεί ην ζχλνιν ηεο δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο, ή γ) ζηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ή δ) ζηηο ππφινηπεο 

πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηνλ θαηά πεξίπησζε λφκηκν εθπξφζσπν.(άξζξν 80 παξ. 9 ηνπ 

Ν.4412/2016 θαη άξζξν 73 παξ.1 ηνπ Ν.4412/2016). 

β. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα. 

γ. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016). 

δ. Σπεύθσνη δήλωζη πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ηεο θχξσζεο ηνπ νξηδφληηνπ 

απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.(άξζξν 74 παξ.4 Ν.4412/2016, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε απφηνάξζξν 23 ηνπ Ν.4782/2021). 

Οη ππεχζπλεο δειψζεηο γίλνληαη απνδεθηέο εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί μεηά ηην κοινοποίηζη ηεο 

παξνχζαο πξφζθιεζεο. (άξζξν 80 παξ.12 ηνπ Ν.4412/2016, φπσο πξνζηέζεθε κε ηελπαξ.7αδ ηνπ 

άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/2019). 

Τα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά (β θαη γ) γίλνληαη απνδεθηά εθφζνλ είλαη εν ιζτύ καηά ηο τρόνο 

σποβολής ηνπο, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί 

έσο ηρεις (3) μήνες πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο. (άξζξν 80 παξ.12 ηνπ Ν.4412/2016, φπσο 

πξνζηέζεθε κε ηελπαξ.7αδ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/2019). 

ε. Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη εηδηθφηεξα πηζηνπνηεηηθφ εθπξνζψπεζεο απφ ην ΓΕΜΗ, 

θαηαζηαηηθφ εηαηξείαο ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

 

Επηζεκαίλεηαη φηη νη σο άλσ αλαθεξφκελεο Υπεχζπλεο Δειψζεηο ζα πξέπεη λα θέξνπλ βεβαίσζε ηνπ 

γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα Υπεξεζία ή Αξρή ή ηζνδχλακα λα έρνπλ εθδνζεί κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο gov.gr είηε λα θέξνπλ έγθπξε ειεθηξνληθή ππνγξαθή θαη λα έρνπλ 

ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

 

Σεκεηψλεηαη φηη δελ ιακβάλνληαη ππφςε πξνζθνξέο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ δελ 

πξνζθιήζεθαλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά. (άξζξν 120 παξ.3α ηνπ Ν.4412/2016, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 53 ηνπ Ν.4782/2021). 

 

 

Ξ Αναπληρωηής Οροϊζηάμενος 

Διοικηηικών &Ξικονομικών Σπηρεζιών, 

Ιαλής Ανδρέας 
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