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Συκιές, 14-12-2020
Αριθ. πρωτ.:29344
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΛΙΚΩΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣ
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Ταχ. Διεύθυνση: Γωνία οδών
Ι. Μιχαήλ - Στρ. Στεφ. Σαράφη
566 25, Θεσσαλονίκη

e-mail:georgiou.xrysoavalanto@n3.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο Δήμος Νεάπολης – Συκεών ενδιαφέρεται να αναθέσει των εργασιών με θέμα
«Τοποθέτηση και αποξήλωση επίστυλων διάκοσμων φωτιστικών σωμάτων»,
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 19.778,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του
Ν.4412/2016.
Στο παραπάνω πλαίσιο καλεί οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να καταθέσει, ιδιοχείρως
είτε με συστημένη επιστολή ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier), φάκελο προσφοράς στο
πρωτόκολλο του Δημοτικού Καταστήματος, στη διεύθυνση, Στρατηγού Στεφάνου Σαράφη
& Ιωάννου Μιχαήλ 1- Τ.Κ.56625 Συκιές Θεσσαλονίκης, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως
και την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 12:00 (λήξη επίδοσης προσφορών).
Η προσφορά θα περιέχει:
1. Οικονομική προσφορά. (δεν υπάρχει υπόδειγμα)
2. Βεβαίωση οικείου Επιμελητηρίου (που θα έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες
ημέρες πριν από την υποβολή της προσφοράς) από την οποία φαίνεται η επαγγελματική
δραστηριότητα, η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι συναφής με το αντικείμενο των
υπηρεσιών
3. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου
ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση
υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην
περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους
διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016,
όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019) .
Διευκρινίζεται ότι η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως
προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)( Υπάρχει υπόδειγμα)
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4. Φορολογική ενημερότητα.
4.α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνετε όλους τους
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), στους οποίους οφείλετε να
καταβάλετε εισφορές.
4.β. Πιστοποιητικά όλων των παραπάνω οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές
ενημερότητες), τόσο για την κύρια όσο και για την επικουρική ασφάλιση, από τα οποία να
προκύπτουν ότι είστε ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις σας που αφορούν την καταβολή
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς (άρθρο 80 παρ.2 του
Ν.4412/2016) .
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (4 και 4β) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το
χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον
έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του
Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019
5. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι η προσφορά του δεν έχει καμία απόκλιση
από τις τεχνικές προδιαγραφές.
6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε.,
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει
να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών,
το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους
οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. Το αποδεικτικό εκπροσώπησης να
έχει εκδοθεί τις τελευταίες 30 ημέρες
7. Οι διαγωνιζόμενη θα πρέπει να καταθέσουν αντίγραφα των αδειών που
προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία, για όλους τους συντηρητές και τεχνικούς που
θα απασχολήσουν στις εγκαταστάσεις του Δήμου και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά
ασφαλιστικής ενημερότητες ή βεβαιώσεις αναγγελίας πρόσληψης τους, εφόσον παρέχουν
εξαρτημένη εργασία.
Σε περίπτωση που απασχοληθούν από τον διαγωνιζόμενο εξωτερικοί συνεργάτες, θα
πρέπει να υποβληθεί το ιδιωτικό συμφωνητικό που έχει συνταχθεί και επιπλέον υπεύθυνη
δήλωση του εξωτερικού συνεργάτη, στην οποία θα αναγράφετε ότι αποδέχεται την
συνεργασία με τον συγκεκριμένο διαγωνιζόμενο για να εργασθεί στις εγκαταστάσεις του
Δήμου και την βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του.
8. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι: α) Αποδέχεται τους όρους του αρ.
50/2020 τεύχους τεχνικών προδιαγραφών και β) δεσμεύεται για την τήρηση όλων των
κανονισμών ασφαλείας κατά την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη συμφερότερη από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών αναλύονται στο με αριθμό 50/2020
τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, που συντάχθηκε από την διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου.
Η σύμβαση θα έχει διάρκεια 30 ημέρες από την υπογραφή της.
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Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφοράς θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα
Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. και στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: www.dimosneapolissykeon.gr, όπου θα είναι διαθέσιμο το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών και το έντυπο
οικονομικής προσφοράς.
Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών Υλικών Εξοπλισμού &
Υπηρεσιών του Δήμου. Αρμόδιοι: κα Γεωργίου Χρυσοβαλάντω, Παραδεισοπούλου
Αναστασία και Ωραιοπούλου Βασιλική τηλ. 2313 313141, 172, 175.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
1.

Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών

2.

Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Συκιές 10 - 11 - 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Λεχόβου 4
Ταχ. Κώδικας: 566 26
Πληροφορίες: Σιαμέτης Ν.
Τηλέφ.: 2313 313 321
Fax : 2313 313 377
Email: siametis.nikolaos@n3.syzefxis.gov.gr

ΕΡΓΟ: «Τοποθέτηση και αποξήλωση επίστυλων

διάκοσμων φωτιστικών σωμάτων».
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.778,00 €
[15.950,00 € + 3.828,00 € (ΦΠΑ)]
A.M.: 50/2020

Κωδικός CPV: 31522000-1
(Φωτιστικά για Χριστουγεννιάτικα δέντρα)
Κωδικός CPV: 31523000-8
(Φωτεινές επιγραφές και πινακίδες)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

«ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΕΠΙΣΤΥΛΩΝ
ΔΙΑΚΟΣΜΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ».
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 19.778,00 €

Α.Μ.: 50/2020
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ΕΡΓΟ: «Τοποθέτηση και αποξήλωση επίστυλων

διάκοσμων φωτιστικών σωμάτων».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Λεχόβου 4
Ταχ. Κώδικας: 566 26
Πληροφορίες: Σιαμέτης Ν.
Τηλέφ.: 2313 313 321
Fax : 2313 313 377
Email: siametis.nikolaos @n3.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.778,00 €
[15.950,00 € + 3.828,00 € (ΦΠΑ)]
A.M.: 50/2020

Κωδικός CPV: 31522000-1
(Φωτιστικά για Χριστουγεννιάτικα δέντρα)
Κωδικός CPV: 31523000-8
(Φωτεινές επιγραφές και πινακίδες)

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Με την μελέτη αυτή πρόκειται να ανατεθεί η τοποθέτηση - πλήρες σύνδεση
επίστυλων διάκοσμων (εορταστικών) φωτιστικών σωμάτων σε μεταλλικούς ιστούς
του δικτύου οδικού δημοτικού φωτισμού, αλλά και όπου υπάρχουν – αποξήλωση και
πλήρες αποσύνδεση των παλαιών διάκοσμων φωτιστικών σωμάτων.
Τα καινούργια διάκοσμα φωτιστικά θα παραδοθούν στον ανάδοχο του έργου από
τις αποθήκες του Δήμου, ενώ τα παλαιά διάκοσμα φωτιστικά, που θα αποξηλωθούν,
θα παραδοθούν από τον ανάδοχο σε σημεία, που θα υποδείξει η υπηρεσία του
Δήμου.
Οι τοποθετήσεις και αποξηλώσεις των παραπάνω
πραγματοποιηθούν στους παρακάτω οδούς της Δ.Ε. Συκεών:

φωτιστικών

θα

Οδ. Φωκά
Μεσολογγίου
Μελ. Μερκούρη
Βενιζέλου
Αντρ. Δημητρίου
Αγ. Δημητρίου
Λαμπράκη
Γεννηματά
Παπαναστασίου
Παρασκευά
Ρ. Φεραίου κλπ
Οι εργασίες για την τοποθέτηση και αποξήλωση επίστυλων διάκοσμων
φωτιστικών σωμάτων, ξεκινούν αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και
ολοκληρώνονται σε 30 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της.
Για τις εργασίες τοποθέτησης και αποξήλωσης επίστυλων διάκοσμων φωτιστικών
σωμάτων, απαιτείται η έγκριση της δαπάνης και η ψήφιση πίστωσης, συνολικού ποσού
5
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19.778,00 € (με 24% ΦΠΑ) εις βάρος του Κ.Α. 02.20..6262, ο οποίος αφορά την συντήρηση
και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων), του προϋπολογισμού
του Δήμου οικονομικού έτους 2021.
Η εκτέλεση της υπηρεσίας που αφορά την παρούσα μελέτη θα γίνει σύμφωνα με τις
διατάξεις:

1.

Του Ν. 3852/2010, άρθρα 65 & 72, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2.

Του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Δ.Κ.Κ), όπως
ισχύει και ιδιαίτερα τις διατάξεις των άρθρων 209 & 273.

3.

Το Άρθρο 129 του Ν.4412/2016 όπου ορίζεται ότι η εφαρμοστέα νομοθεσία κατά
την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων είναι: α) οι διατάξεις του Ν.4412/2016, β) οι
όροι της σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. ΓΕΝΙΚΑ
1. Θα γίνονται δεκτά φυσικά πρόσωπα, Έλληνες ή αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα
ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, που η κύρια απασχόλησή τους είναι η
εγκατάσταση και συντήρηση συσκευών άρδευσης και πυρόσβεσης και παρέχουν
εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.
2. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό του οικείου
επιμελητηρίου με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό, καθώς και το
ειδικό επάγγελμά τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή.
3. Όλοι οι τεχνικοί που θα εργαστούν, θα πρέπει, να διαθέτουν τις κατάλληλες
άδειες που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (δηλαδή ηλεκτρολόγοι ή
μηχανολόγοι πανεπιστημιακής ή τεχνολογικές εκπαίδευσης και αδειούχους
τεχνίτες ηλεκτρολόγοι & υδραυλικοί).
Τα προσόντα των συμμετεχόντων που μπορεί να αναλάβουν τις εργασίες
συντήρησης, ορίζονται σύμφωνα με τον Ν. 3982/11 (ΦΕΚ Α’143/17-6-2011) όπως
εξειδικεύεται με τις παραγ. 1 & 3 του άρθρο 3 του Π.Δ. 108/2013 (ΦΕΚ 141Α’/12-62013
περί καθορισμού ειδικοτήτων και επαγγελματικών προσόντων για την
συντήρηση - επισκευή - επιτήρηση λειτουργίας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων) και τις
παραγ. 3α & 4 του άρθρου 2 & άρθρου 3 του Π.Δ. 112/2012 (ΦΕΚ 197Α’/17-10-2012
περί καθορισμού ειδικοτήτων και επαγγελματικών προσόντων για την κατασκευή συντήρηση - επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων).
Ειδικότερα πρέπει να είναι:
α) διπλωματούχοι μηχανικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.
6422/1934, με την εγγραφή τους στο Τ.Ε.Ε.,
β) πτυχιούχοι μηχανικοί (μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι και ενεργειακής τεχνολογίας) με
την κτήση του πτυχίου τους.
Επίσης μπορεί να είναι και:
γ) αρχιτεχνίτες ή εργοδηγός ηλεκτρολόγος (2ης ή 3ης βαθμίδας - Α’ Ειδικότητας
αντίστοιχα) και γβ) τεχνίτες ηλεκτρολόγος (1ης βαθμίδας - Α’ Ειδικότητας), αλλά υπό
την συνεχή καθοδήγηση και εποπτεία των ειδικοτήτων (α), (β), και (γα) που
6
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περιγράφονται παραπάνω. (Τα προσόντα των περιπτώσεων (γα) & (γβ) καθορίζονται
από το Π.Δ. 108/2013).
4. Οι διαγωνιζόμενη θα πρέπει να καταθέσουν αντίγραφα των αδειών που
προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία, για όλους τους συντηρητές και
τεχνικούς που θα απασχολήσουν στις εγκαταστάσεις του Δήμου και τα
αντίστοιχα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητες ή βεβαιώσεις αναγγελίας
πρόσληψης τους, εφόσον παρέχουν εξαρτημένη εργασία.
Σε περίπτωση που απασχοληθούν από τον διαγωνιζόμενο εξωτερικοί
συνεργάτες, θα πρέπει να υποβληθεί το ιδιωτικό συμφωνητικό που έχει
συνταχθεί και επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του εξωτερικού συνεργάτη, στην
οποία θα αναγράφετε ότι αποδέχεται την συνεργασία με τον συγκεκριμένο
διαγωνιζόμενο για να εργασθεί στις εγκαταστάσεις του Δήμου και την βεβαίωση
ασφαλιστικής ενημερότητας του.
5. Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι
αποδέχεται τους όρους του παρών τεύχους μελέτης – προδιαγραφών.
6. Οι διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται για την τήρηση όλων των κανονισμών
ασφαλείας για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών.
7. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 30 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής
της.

3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Άρθρο 1ο
60.10.20.11

Εγκατάσταση επίστυλου διάκοσμου φωτιστικού (μεγαλύτερων
διαστάσεων).
(ΣΧΕΤΙΚΟ)

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-103)

Εργασία εγκατάστασης σε υπάρχων μεταλλικό ιστό οδικού φωτισμού, ενός
επίστυλου διάκοσμου φωτιστικού σώματος LED (μεγαλύτερων διαστάσεων), το
οποίο θα παραχωρήσει ο κύριος του έργου (ο Δήμος), με χρήση καλαθοφόρου
ανυψωτικού οχήματος, η πλήρες σύνδεσή του με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και
υλικά.
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:
1. η παραλαβή από τις αποθήκες του Δήμου ενός επίστυλου διάκοσμου φωτιστικού
σώματος

(μεγαλύτερων

διαστάσεων),

στερέωσή

του

σύμφωνα

με

τα

προβλεπόμενα του κατασκευαστή του διάκοσμου και τις υποδείξεις της
υπηρεσίας του Δήμου σε ιστό ηλεκτροφωτισμού (η στήριξη θα γίνει με μεταλλικά
τσέρκια και με χρήση καλαθοφόρου ανυψωτικού οχήματος), η ηλεκτρική
7
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σύνδεση με το δίκτυο διάκοσμου φωτισμού μέσα στο ακροκυβότιο του ιστού
μέσο αυτόματης ασφάλειας 6Α.
2. η προμήθεια όλων των εξαρτημάτων στερέωσης και σύνδεσης του διάκοσμου
φωτιστικού σώματος (τσέρκια, καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος
τύπου Α05VV-U διατομής 3x2,5 mm2 από το ακροκιβώτιο μέχρι το διάκοσμο
φωτιστικό, μικροαυτόματος 6Α, κ.λ.π.)
Τιμή ανά εγκατεστημένο διάκοσμο φωτιστικό σώμα (μεγαλύτερων διαστάσεων) ως
εξής:
60.10.20.11
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

Άρθρο 2ο

60.10.20.12

Ολογράφως: σαράντα πέντε
Αριθμητικά: 45,00

Εγκατάσταση επίστυλου διάκοσμου φωτιστικού (μικρότερων
διαστάσεων).
(ΣΧΕΤΙΚΟ)

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-103)

Εργασία εγκατάστασης σε υπάρχων μεταλλικό ιστό οδικού φωτισμού, ενός
επίστυλου διάκοσμου φωτιστικού σώματος LED (μικρότερων διαστάσεων), το οποίο
θα παραχωρήσει ο κύριος του έργου (ο Δήμος), με χρήση σκάλας χειρός, η πλήρες
σύνδεσή του με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και υλικά.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:
3. η παραλαβή από τις αποθήκες του Δήμου ενός επίστυλου διάκοσμου φωτιστικού
σώματος

(μικρότερων

διαστάσεων),

στερέωσή

του

σύμφωνα

με

τα

προβλεπόμενα του κατασκευαστή του διάκοσμου και τις υποδείξεις της
υπηρεσίας του Δήμου σε ιστό ηλεκτροφωτισμού (η στήριξη θα γίνει με μεταλλικά
τσέρκια και με χρήση σκάλας χειρός), η ηλεκτρική σύνδεση με το δίκτυο
διάκοσμου φωτισμού μέσα στο ακροκυβότιο του ιστού μέσο αυτόματης
ασφάλειας 6Α.
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4. η προμήθεια όλων των εξαρτημάτων στερέωσης και σύνδεσης του διάκοσμου
φωτιστικού σώματος (τσέρκια, καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος
τύπου Α05VV-U διατομής 3x2,5 mm2 από το ακροκιβώτιο μέχρι το διάκοσμο
φωτιστικό, μικροαυτόματος 6Α, κ.λ.π.)
Τιμή ανά εγκατεστημένο διάκοσμο φωτιστικό σώμα (μεγαλύτερων διαστάσεων) ως
εξής:
60.10.20.12
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: είκοσι πέντε
Αριθμητικά: 25,00

Άρθρο 3ο : ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
62.10.03.01

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 5)

Εργασία αποσύνδεσης και αφαίρεσης φωτιστικών σωμάτων (Φ/Σ) οποιοδήποτε
τύπου, η οποία περιλαμβάνει:
5. Την αποσύνδεση των καλωδίων από το Φ/Σ και την επιμελή μονωσή τους ή την
επανασύνδεσή τους για να μην διακοπεί η λειτουργία των προηγουμένων
καιεπόμενων Φ/Σ.
6. Την αφαίρεση του Φ/Σ με όλο τον εξοπλισμό του (λυχνία, στάρτερ, μπάλλαστ,
κάτοπτρο κλπ.)
7. Την μεταφορά και παράδοση του στην αποθήκη της Υπηρεσίας ή στην
προβλεπόμενη θέση επανατοποθέτησης.
Στην τιμή μονάδας περιάμβάνεται η δαπάνη του προσωπικού, του εξοπλισμού και
των μέσων που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)
62.10.03.01
ιστού

Αφαίρεση Φ/Σ από βραχίονα ή από την κορυφή εγκατεστημένου
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Εικοσι εφτά και πενήντα λεπτά
Αριθμητικά: 27,50
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6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α
1
2
4

Περιγραφή εργασιών
Εγκατάσταση επίστυλου διάκοσμου φωτιστικού (μεγαλύτερων
διαστάσεων).
Εγκατάσταση επίστυλου διάκοσμου φωτιστικού (μικρότερων
διαστάσεων).
Αφαίρεση φωτιστικών σωμάτων.

Μον.

Ποσοτ.

Τιμή
(€)

Σύνολο
(€)

Τεμ.

260

45,00

11.700,00

Τεμ.

60

25,00

1.500,00

Τεμ.

100

27,50

2.750,00

Σύνολο
ΦΠΑ 24%
Γενικό Σύνολο

ΣΥΚΙΕΣ

15.950,00
3.828,00
19.778,00

10/11/2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης Συκεών

ΣΙΑΜΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΤΗΣ

Ηλεκ/γος Μηχ/κός Π.Ε.

Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΔΙΚ.2)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο
άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
(1)

ΠΡΟΣ :

ΔΗΜΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: δεν υπάρχει εις βάρος μου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για
έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ
του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της
11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.
1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου
2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως
ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005,
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την
καταπολέμηση
της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασηςπλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).

11

20PROC007842404 2020-12-14
Ημερομηνία:

……….20……
Ο – Η Δηλ.
(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση
του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να
προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον,
τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή
την δηλούσα.
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