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∆ΗΜΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                   ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΦΩΤΙΣΜΟΥ     

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ                               ΠΛΗΝ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  2014 - 2015 

ΤΜΗΜΑ  ΜΕΛΕΤΩΝ                           

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

 
Η  παρούσα  µελέτη  αφορά  την  συντήρηση  του  δηµοτικού  φωτισµού  σε  όλη  

την  έκταση  του  ∆ήµου  Καλαµάτας  εκτός  της  έδρας  του  δήµου  (δηµοτική  κοινότητα  
Καλαµάτας)  για  τα  έτη  2014 και 2015 .   Για  τη  συντήρηση  και  τη  σωστή  λειτουργία  
του  δικτύου  ηλεκτροφωτισµού  καθώς  και  για  την  άµεση  αντιµετώπιση  των  
προβληµάτων  που  προκύπτουν  καθηµερινά, απαιτείται  οι  εργασίες  συντήρησης  σε  
όλο  το  ∆ήµο  Καλαµάτας  εκτός  της  ∆ηµοτικής  Ενότητα  Καλαµάτας  να  εκτελούνται  
από  ιδιωτικά  συνεργεία.   

Συγκεκριµένα  θα  αναδειχθεί  ανάδοχος  για  τη  συντήρηση  του  δικτύου  
ηλεκτροφωτισµού  στις  παρακάτω  περιοχές: 

 
Α. Σε  όλες  τις  ορεινές τοπικές κοινότητες  της  ∆ηµοτικής  Ενότητας  Καλαµάτας  

(Αλαγονίας, Αρτεµισίας, Ελαιοχώριου, Καρβελίου, Λαδά, Νεδούσης  και  Πηγών). 
    Σε  όλες  τις  πεδινές τοπικές κοινότητες  της  ∆ηµοτικής  Ενότητας  Καλαµάτας  

(Αντικαλάµου, Ασπροχώµατος, Λαιίκων, Μικράς  Μαντίνειας  και  Σπερχογείας), τη 
δηµοτική ενότητα Βέργας  και  στο  τµήµα  της  Εθνικής  Οδού  που  βρίσκεται  
εντός  της  δηµοτικής  Ενότητας  Καλαµάτας  στην  οδό  Ηρώων  Πολυτεχνείου  
(Νέα  Είσοδος  από  τον  κόµβο  Μακεδονίας  έως  τον  κόµβο  Ζαφείρη). 

 
 Β. Σε  όλη  τη  ∆ηµοτική  Ενότητα  Άριος  (περιλαµβάνει  τις  τοπικές  κοινότητες  

Αλωνίων, Άµµου, Ανεµοµύλου, Άριος, Αριοχωρίου  και  Ασπροπουλιάς). 
    Σε  όλη  τη  ∆ηµοτική  Ενότητα  Αρφαρών  (περιλαµβάνει  τις  τοπικές  κοινότητες  

Αγίου  Φλώρου, Αγρίλου, Αρφαρών, Βελανιδιάς, Βροµόβρυσης, Πηδήµατος, 
Πλατέος  και  Σταµατινού). 

    Σε  όλη  τη  ∆ηµοτική  Ενότητα  Θουρίας  (περιλαµβάνει  τις  τοπικές  κοινότητες  
Αιθαίας, Αµφείας, Ανθείας, Θουρίας, Μικροµάνης  και  Πολιανής). 

 
 

 
Οι  ενδιαφερόµενοι  που  θα  συµµετάσχουν  στον  διαγωνισµό  θα  πρέπει  να  είναι  

κάτοχοι  πτυχίου  ηλεκτρολόγου  εναερίτου. 
Ο  κάθε  συντηρητής  είναι  υποχρεωµένος  να  αντικαθιστά  τις  λάµπες  των  

υπαρχόντων  φωτιστικών  σωµάτων  ανεξαρτήτως  τύπου  στις  παραπάνω  κοινότητες  και  
στην  ευρύτερη  περιοχή  τους. 

Η  συντήρηση  ακόµα  ορίζει  την  αντικατάσταση  ντουί, Μ/Σ, εκκινητών, πυκνωτών  
και  οποιουδήποτε  άλλου  υλικού  απαιτηθεί  για  την  επισκευή  των  φωτιστικών  και  των  
πίλαρ. 

Επίσης  στις  υποχρεώσεις  του  κάθε  αναδόχου  είναι  και  η  τοποθέτηση  του  
εορταστικού  στολισµού  τόσο  για  το  Πάσχα  όσο  και  για  τα  Χριστούγεννα  του  2014 
και 2015.  Η  τοποθέτηση  του  εορταστικού  στολισµού  θα  γίνει  σε  όλες  τις  
προαναφερόµενες  κοινότητες  σύµφωνα  µε  τις  υποδείξεις  της  υπηρεσίας.  Μετά  το  
πέρας  των  εορτών  ο  ανάδοχος, αφού  αποξηλώσει  τον  εορταστικό  στολισµό, θα  τον  
παραδώσει  στο  συνεργείο  του  ∆ήµου  Καλαµάτας. 

Η  προµήθεια  των  υλικών  συντήρησης  του  δηµοτικού  φωτισµού  είναι  
υποχρέωση  του  δήµου, ενώ  τα  εργαλεία  και  η  µετακίνηση  του  συντηρητή  είναι  
υποχρέωση  του  αναδόχου. 
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Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  όταν  επισκέπτεται  την  κάθε  κοινότητα  να επικοινωνεί  
µε  τον  Πρόεδρο  ή  τον  Γραµµατέα  για  τα  προβλήµατα  και  τις  βλάβες  του  φωτισµού.    
Καθηµερινά από ∆ευτέρα έως Παρασκευή 7:30 πµ – 8:00 πµ υποχρεούται να επισκέπτεται 
το  αρµόδιο  για  τον  δηµοτικό  φωτισµό  Γραφείο  του  ∆ήµου  Καλαµάτας στα συνεργεία 
του ∆ήµου για την παραλαβή και παράδοση των µηχανογραφηµένων βλαβών του 
φωτισµού. Το πρόγραµµα των επισκέψεων στα τοπικά διαµερίσµατα θα δίνεται 
εβδοµαδιαία από την υπηρεσία. 

Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  ανταποκριθεί  σε  οποιαδήποτε  ειδοποίηση  για  
βλάβη  από  τον  δήµο  εντός  δύο  (2)  ηµερών. 

Στην  περίπτωση  που  οι  όροι  του  συµφωνητικού  δεν  τηρούνται  κατά  την  
εκτίµηση  της  Υπηρεσίας, το  συµφωνητικό  διακόπτεται  χωρίς  οποιαδήποτε  απαίτηση  
από  τον  συµβαλλόµενο. 

Οι  ενδιαφερόµενοι  θα  καταθέσουν  προσφορά  για  τα  προαναφερόµενα  δύο  (2)  
τµήµατα της µελέτης και  ανάδοχος  για  τη  συντήρηση  του  δηµοτικού  δικτύου  
ηλεκτροφωτισµού  θα  αναδεικνύεται  ο  αντίστοιχος  µειοδότης.     

Η  οικονοµική  προσφορά  των  ενδιαφεροµένων  θα  είναι  µηνιαία.   
Η δαπάνη θα βαρύνει το έργο «Συντήρηση δηµοτικού φωτισµού πλην Καλαµάτας» 

µε Κ.Α. 20.7325.04 του προϋπολογισµού του 2014 του ∆ήµου Καλαµάτας και η Πρόταση 
Ανάληψης Υποχρέωσης θα διατεθεί µε την έναρξη του οικονοµικού έτους. 

Το  συµφωνητικό  που  θα  συνταχθεί  θα  ισχύει  για τα έτη 2014 και 2015 µε 
δικαίωµα παράτασης τριών (3) µηνών του έτους 2016. Η σύµβαση θα ισχύει από την 
ηµεροµηνία υπογραφής της. Ο  Φ.Π.Α.  καταβάλλεται  από  τον  ∆ήµο  Καλαµάτας. 

 
 

                 Καλαµάτα 13-2-2014                                                 Καλαµάτα 13-2-2014 
                                                                                                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                  Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                         Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
                                                                                            ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
 
           ΠΑΝ. ΚΟΥΛΟΥΜΒΑΚΟΣ                                            ΒΑΣ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ 
                ΤΕΧ. ΗΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ                                                ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 



 Σελίδα 1 από 2 

 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ  

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ   
            ΠΛΗΝ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  2014-15 
 

 
Τιµολόγιο Μελέτης  

 
Ηµεροµηνία :    ……………..  

 

A.T.: 001  
 
ΑΤΗΕ Ν9379.Α  Αντικατάσταση λαµπτήρων και επισκευές παντός τύπου για την 

συντήρηση τού ∆ηµοτικού φωτισµού  σε  όλες  τις τοπικές κοινότητες  
της  δηµοτικών  ενότητων  Άριος, Αρφαρών και Θουρίας  του  ∆ήµου  
Καλαµάτας 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 005  100,00%  

 
      Αντικατάσταση λαµπτήρων και επισκευές παντός τύπου για την συντήρηση του δηµοτικού 

φωτισµού σε όλες τις τοπικές κοινότητες  της  δηµοτικής  ενότητας  Άριος  του ∆ήµου  Καλαµάτας  (  
Αλωνίων, Άµµου, Ανεµοµύλου, Άριος, Αριοχωρίου  και  Ασπροπουλιάς), της  δηµοτικής  ενότητας  
Αρφαρών  του ∆ήµου  Καλαµάτας  (τ.κ.  Αγίου  Φλώρου, Αγρίλου, Αρφαρών, Βελανιδιάς, 
Βρωµόβρυσης, Πηδήµατος, Πλατέος  και  Σταµατινού), της  δηµοτικής  ενότητας  Θουρίας  του ∆ήµου  
Καλαµάτας  (τ.κ.  Αιθαίας, Αµφείας, Ανθείας, Θουρίας, Μικροµάνης  και  Πολιανής),  ήτοι 
αντικατάσταση λαµπτήρων φωτισµού παντός τύπου, µετασχηµατιστών, εκκινητών, πυκνωτών και 
οποιουδήποτε άλλου υλικού απαιτηθεί για την επισκευή των φωτιστικών και των  πίλαρ. Η προµήθεια 
των υλικών συντήρησης του δηµοτικού φωτισµού είναι υποχρέωση τού ∆ήµου, ενώ τα εργαλεία και η 
µετακίνηση τού συµβαλλόµενου είναι υποχρέωση δική του. Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  όταν  
επισκέπτεται  την  κάθε  κοινότητα  να επικοινωνεί  µε  τον  Πρόεδρο  ή  τον  Γραµµατέα  για  τα  
προβλήµατα  και  τις  βλάβες  του  φωτισµού.    Καθηµερινά από ∆ευτέρα έως Παρασκευή 7:30 πµ – 
8:00 πµ υποχρεούται να επισκέπτεται το  αρµόδιο  για  τον  δηµοτικό  φωτισµό  Γραφείο  του  ∆ήµου  
Καλαµάτας στα συνεργεία του ∆ήµου για την παραλαβή και παράδοση των µηχανογραφηµένων 
βλαβών του φωτισµού. Το πρόγραµµα των επισκέψεων στα τοπικά διαµερίσµατα θα δίνεται 

εβδοµαδιαία από την υπηρεσία. 
 Μετά την ειδοποίηση του από τον δήµο για µία συγκεκριµένη βλάβη, ο συντηρητής είναι 
υποχρεωµένος να ανταποκριθεί εντός δύο (2) ηµερών. Η οικονοµική προσφορά του ενδιαφεροµένου 
θα είναι µηνιαία. Ο συµβαλλόµενος θα είναι υπεύθυνος  και για την εργασία του  εορταστικού 
φωτισµού κατά την περίοδο του Πάσχα και των Χριστουγέννων του 2014 και 2015, καθ’ υπόδειξη της 
Υπηρεσίας. Μετά το πέρας των εορτών ο συµβαλλόµενος, αφού αποξηλώσει τον εορταστικό φωτισµό 
θα τον παραδώσει στο συνεργείο τού ∆ήµου.   
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  / ανά µήνα 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ (+ ΦΠΑ)   
 (Αριθµητικώς): 2500,00 (+ ΦΠΑ)   
 
 
 
 

A.T.: 002 
 
ΑΤΗΕ Ν9379.Β Αντικατάσταση λαµπτήρων και επισκευές παντός τύπου για την 

συντήρηση τού ∆ηµοτικού φωτισµού  σε  όλες  τις  ορεινές και πεδινές 
τοπικές κοινότητες της ∆ηµοτικής Ενότητας Καλαµάτας καθώς και τηςς 
δηµοτική ενότητας Βέργας  του  ∆ήµου  Καλαµάτας 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 005  100,00%  

 



 Σελίδα 2 από 2 

 

      Αντικατάσταση λαµπτήρων και επισκευές παντός τύπου για την συντήρηση του δηµοτικού 
φωτισµού σε όλες τις ορεινές τοπικές κοινότητες  της  δηµοτικής  ενότητας  Καλαµάτας  του ∆ήµου  
Καλαµάτας  (Αλαγονίας, Αρτεµισίας, Ελαιοχωρίου, Καρβελίου, Λαδά, Νεδούσης  και  Πηγών) και σε 
όλες τις  πεδινές τοπικές κοινότητες  (πλην  Καλαµάτας)  της  δηµοτικής  ενότητας  Καλαµάτας  του 
∆ήµου  Καλαµάτας  (Αντικαλάµου, Ασπροχώµατος, Λαιΐκων, Μικράς  Μαντινείας  και  Σπερχογείας), 
τη δηµοτική ενότητα Βέργας  καθώς  και  στο  τµήµα  της  Εθνικής  Οδού  που  βρίσκεται  εντός  της  
δ.ε.  Καλαµάτας  στην  οδό  Ηρώων  Πολυτεχνείου  (Νέα  Είσοδος  από  τον  κόµβο  Μακεδονίας  έως  
τον  κόµβο  Ζαφείρη),  ήτοι αντικατάσταση λαµπτήρων φωτισµού παντός τύπου, µετασχηµατιστών, 
εκκινητών, πυκνωτών και οποιουδήποτε άλλου υλικού απαιτηθεί για την επισκευή των φωτιστικών και 
των  πίλαρ. Η προµήθεια των υλικών συντήρησης του δηµοτικού φωτισµού είναι υποχρέωση του 
∆ήµου, ενώ τα εργαλεία και η µετακίνηση τού συµβαλλόµενου είναι υποχρέωση δική του. Ο  ανάδοχος  
υποχρεούται  όταν  επισκέπτεται  την  κάθε  κοινότητα  να επικοινωνεί  µε  τον  Πρόεδρο  ή  τον  
Γραµµατέα  για  τα  προβλήµατα  και  τις  βλάβες  του  φωτισµού.    Καθηµερινά από ∆ευτέρα έως 
Παρασκευή 7:30 πµ – 8:00 πµ υποχρεούται να επισκέπτεται το  αρµόδιο  για  τον  δηµοτικό  φωτισµό  
Γραφείο  του  ∆ήµου  Καλαµάτας στα συνεργεία του ∆ήµου για την παραλαβή και παράδοση των 
µηχανογραφηµένων βλαβών του φωτισµού. Το πρόγραµµα των επισκέψεων στα τοπικά διαµερίσµατα 

θα δίνεται εβδοµαδιαία από την υπηρεσία. 
 Μετά την ειδοποίηση του από τον δήµο για µία συγκεκριµένη βλάβη, ο συντηρητής είναι 
υποχρεωµένος να ανταποκριθεί εντός δύο (2) ηµερών. Η οικονοµική προσφορά του ενδιαφεροµένου 
θα είναι µηνιαία. Ο συµβαλλόµενος θα είναι υπεύθυνος  και για την εργασία του  εορταστικού 
φωτισµού κατά την περίοδο του Πάσχα και των Χριστουγέννων του 2014  και 2015 καθ’ υπόδειξη της 
Υπηρεσίας. Μετά το πέρας των εορτών ο συµβαλλόµενος, αφού αποξηλώσει τον εορταστικό φωτισµό 
θα τον παραδώσει στο συνεργείο τού ∆ήµου.   
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο / ανά µήνα 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ (+ ΦΠΑ)  
 (Αριθµητικώς): 1650,00 (+ ΦΠΑ)   
 
 

                     Καλαµάτα 13-2-2014                          Καλαµάτα 13-2-2014 
                                                                               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                         Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
                                                                         ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
 
               ΠΑΝ. ΚΟΥΛΟΥΜΒΑΚΟΣ                  ΒΑΣ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ 
                    ΤΕΧ. ΗΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ                       ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Σελίδα 1 από 1 

 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ  

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ   
            ΠΛΗΝ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  2014-15 
 

 
 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ  
 

Ηµεροµηνία :    …………..  
 
 

Α/Α Περιγραφή  Εργασίας Α.Τ. Κωδικός 
Άρθρου 

Μον. Μέτρ. Ποσότητα 

 
 
 
1 

Αντικατάσταση λαµπτήρων και 
επισκευές παντός τύπου για την 
συντήρηση τού ∆ηµοτικού φωτισµού  
σε  όλες  τις τοπικές κοινότητες  των  
δηµοτικών  ενοτήτων  Άριος, 
Αρφαρών και Θουρίας  του  ∆ήµου  
Καλαµάτας 

 
 
 

001 

 
 
 

ΑΤΗΕ  Ν9379.A 

 
 
 

ΤΕΜ. 

 
 
 

24 

 
 
 
2 

Αντικατάσταση λαµπτήρων και 
επισκευές παντός τύπου για την 
συντήρηση τού ∆ηµοτικού φωτισµού  
σε  όλες  τις ορεινές και πεδινές 
τοπικές  κοινότητες  (πλην 
Καλαµάτας),  και  στην  οδό  Ηρώων  
Πολυτεχνείου (από κόµβο Μακεδονίας 
έως κόµβο Ζαφείρη)  της  δηµοτικής  
ενότητας  Καλαµάτας, της δηµοτικής 
ενότητας Βέργας  του  ∆ήµου  
Καλαµάτας 

 
 
 

002 

 
 
 

ΑΤΗΕ  Ν9379.Β 

 
 
 

ΤΕΜ. 

 
 
 

24 

 
 
 
 

             Καλαµάτα 13-2-2014                           Καλαµάτα 13-2-2014 
                                                                               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
              Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                        Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
                                                                        ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
 
       ΠΑΝ. ΚΟΥΛΟΥΜΒΑΚΟΣ                          ΒΑΣ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ 
          ΤΕΧ. ΗΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ                                 ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 



∆ΗΜΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΡΓΟ :  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΠΛΗΝ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  2014-15

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ  ΜΕΛΕΤΩΝ

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΑΡΘΡΟΥ ΑΡ.  ΤΙΜ.
ΑΡΘΡΟ 

ΑΝΑΘ/ΣΗΣ
ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣ.

ΤΙΜΗ  ΜΟΝ.  
(€)

ΜΕΡΙΚΗ  
∆ΑΠΑΝΗ  

(€)

ΟΛΙΚΗ  
∆ΑΠΑΝΗ  (€)

1

Αντικατάσταση  λαµπτήρων  και  επισκευές  παντός  τύπου  για  την  συντήρηση  του  

δηµοτικού  φωτισµού  σε  όλες  τις τοπικές κοινότητες  των  δηµοτικών  ενοτήτων  Άριος, 

Αρφαρών και Θουρίας  του  ∆ήµου  Καλαµάτας

ΑΤΗΕ   Ν9379.Α 001
ΗΛΜ 005  

100%
ΤΕΜ. 24,00 2.500,00 60.000,00

5

Αντικατάσταση  λαµπτήρων  και  επισκευές  παντός  τύπου  για  την  συντήρηση  του  

δηµοτικού  φωτισµού  σε  όλες  τις ορεινές και πεδινές τοπικές κοινότητες (πλην  

Καλαµάτας)  και  στην  οδό  Ηρώων  Πολυτεχνείου (από κόµβο Μακεδονίας έως κόµβο 

Ζαφείρη) της  δηµοτικής  ενότητας  Καλαµάτας και της δηµοτικής ενότητας Βέργας του  

∆ήµου  Καλαµάτας

ΑΤΗΕ  Ν9379.Β 002
ΗΛΜ 005  

100%
ΤΕΜ. 24,00 1.650,00 39.600,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 99.600,00 99.600,00

99.600,00

Ε.Ο.  ΚΑΙ  Ο.Ε.  0 % 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 99.600,00

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 99.600,00

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 0,00

Φ.Π.Α. 22.908,00

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ 122.508,00

       Καλαµάτα 13/2/2014 Καλαµάτα 13/2/2014

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΝ. ΚΟΥΛΟΥΜΒΑΚΟΣ ΒΑΣ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ

ΤΕΧ. ΗΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ



∆ΗΜΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΡΓΟ :  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΠΛΗΝ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  2014-15

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ  ΜΕΛΕΤΩΝ

ΑΡΦΑΡΩΝ ΚΑΙ ΘΟΥΡΙΑΣ

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΑΡΘΡΟΥ ΑΡ.  ΤΙΜ.
ΑΡΘΡΟ 

ΑΝΑΘ/ΣΗΣ
ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤ.

ΤΙΜΗ  ΜΟΝ.  
(€)

ΜΕΡΙΚΗ  
∆ΑΠΑΝΗ  

(€)

ΟΛΙΚΗ  
∆ΑΠΑΝΗ  

(€)

1

Αντικατάσταση  λαµπτήρων  και  επισκευές  παντός  τύπου  για  την  συντήρηση  

του  δηµοτικού  φωτισµού  σε  όλες  τις τοπικές κοινότητες  των  δηµοτικών  

ενοτήτων  Άριος, Αρφαρών και Θουρίας του  ∆ήµου  Καλαµάτας

ΑΤΗΕ  Ν9379.Α 001
ΗΛΜ 005  

100%
ΤΕΜ. 24,00 2.500,00 60.000,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 60.000,00 60.000,00

60.000,00

Ε.Ο.  ΚΑΙ  Ο.Ε.  0 % 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 60.000,00

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 0% 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 60.000,00

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 0,00

Φ.Π.Α.  23% 13.800,00

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ 73.800,00

       Καλαµάτα 13/2/2014 Καλαµάτα 13/2/2014

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΝ. ΚΟΥΛΟΥΜΒΑΚΟΣ ΒΑΣ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ

ΤΕΧ. ΗΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΤΟΥ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΣΤΙΣ ∆.Ε.  ΑΡΙΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ



∆ΗΜΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΡΓΟ :  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΠΛΗΝ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  2014-15

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ  ΜΕΛΕΤΩΝ

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΑΡΘΡΟΥ ΑΡ.  ΤΙΜ.
ΑΡΘΡΟ 

ΑΝΑΘ/ΣΗΣ
ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤ.

ΤΙΜΗ  ΜΟΝ.  
(€)

ΜΕΡΙΚΗ  
∆ΑΠΑΝΗ  

(€)

ΟΛΙΚΗ  
∆ΑΠΑΝΗ  

(€)

1

Αντικατάσταση  λαµπτήρων  και  επισκευές  παντός  τύπου  για  την  συντήρηση  του  

δηµοτικού  φωτισµού  σε  όλες  τις ορεινές και πεδινές τοπικές κοινότητες (πλην  

Καλαµάτας)  και  στην  οδό  Ηρώων  Πολυτεχνείου (από κόµβο Μακεδονίας έως κόµβο 

Ζαφείρη)  της  δηµοτικής  ενότητας  Καλαµάτας και της δηµοτικής ενότητας Βέργας του  

∆ήµου  Καλαµάτας

ΑΤΗΕ  Ν9379.Β 002
ΗΛΜ 005  

100%
ΤΕΜ. 24,00 1.650,00 39.600,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 39.600,00 39.600,00

39.600,00

Ε.Ο.  ΚΑΙ  Ο.Ε.  0 % 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 39.600,00

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 39.600,00

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 0,00

Φ.Π.Α. 9.108,00

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ 48.708,00

       Καλαµάτα 13/2/2014 Καλαµάτα 13/2/2014

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΝ. ΚΟΥΛΟΥΜΒΑΚΟΣ ΒΑΣ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ

ΤΕΧ. ΗΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΤΟΥ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΤΙΣ  ΟΡΕΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕ∆ΙΝΕΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ  ΚΑΙ  ΤΗΝ  Ο∆Ο  ΗΡΩΩΝ  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ  ΤΗΣ  ∆.Ε.  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ



∆ΗΜΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΡΓΟ :  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΠΛΗΝ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  2014-15

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ  ΜΕΛΕΤΩΝ

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ  
ΑΡΘΡΟΥ

ΑΡ.  ΤΙΜ.
ΑΡΘΡΟ 

ΑΝΑΘ/ΣΗΣ
ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤ.

ΤΙΜΗ  ΜΟΝ.  
(€)

ΜΕΡΙΚΗ  
∆ΑΠΑΝΗ  

(€)

ΟΛΙΚΗ  
∆ΑΠΑΝΗ  

(€)

1

Αντικατάσταση  λαµπτήρων  και  επισκευές  παντός  τύπου  για  την  συντήρηση  του  

δηµοτικού  φωτισµού  σε  όλες  τις τοπικές κοινότητες  των  δηµοτικών  ενοτήτων  Άριος, 

Αρφαρών και Θουρίας  του  ∆ήµου  Καλαµάτας

ΑΤΗΕ   

Ν9379.Α
001

ΗΛΜ 005  

100%
ΤΕΜ. 24,00

5

Αντικατάσταση  λαµπτήρων  και  επισκευές  παντός  τύπου  για  την  συντήρηση  του  

δηµοτικού  φωτισµού  σε  όλες  τις ορεινές και πεδινές  τοπικές κοινότητες (πλην  

Καλαµάτας)  και  στην  οδό  Ηρώων  Πολυτεχνείου (από κόµβο Μακεδονίας έως κόµβο 

Ζαφείτη)  της  δηµοτικής  ενότητας  Καλαµάτας, στη δηµοτική ενότητα Βέργας  του  ∆ήµου  

Καλαµάτας

ΑΤΗΕ  

Ν9379.Β
002

ΗΛΜ 005  

100%
ΤΕΜ. 24,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ε.Ο.  ΚΑΙ  Ο.Ε.  0 %

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ  0%

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ    0%

Φ.Π.Α.  23%

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ



∆ΗΜΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΡΓΟ :  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΠΛΗΝ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  2014-15

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ  ΜΕΛΕΤΩΝ

ΑΡΦΑΡΩΝ ΚΑΙ ΘΟΥΡΙΑΣ

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ  
ΑΡΘΡΟΥ

ΑΡ.  ΤΙΜ.
ΑΡΘΡΟ 

ΑΝΑΘ/ΣΗΣ
ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤ.

ΤΙΜΗ  ΜΟΝ.  
(€)

ΜΕΡΙΚΗ  
∆ΑΠΑΝΗ  

(€)

ΟΛΙΚΗ  
∆ΑΠΑΝΗ  

(€)

1

Αντικατάσταση  λαµπτήρων  και  επισκευές  παντός  τύπου  για  την  συντήρηση  του  

δηµοτικού  φωτισµού  σε  όλες  τις τοπικές κοινότητες  των  δηµοτικών  ενοτήτων  Άριος, 

Αρφαρών και Θουρίας του  ∆ήµου  Καλαµάτας

ΑΤΗΕ  

Ν9379.Α
001

ΗΛΜ 005  

100%
ΤΕΜ. 24,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ε.Ο.  ΚΑΙ  Ο.Ε.  0 %

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ   0%

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ  0%

Φ.Π.Α.  23%

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΤΟΥ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΣΤΙΣ ∆.Ε.  ΑΡΙΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ



∆ΗΜΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΡΓΟ :  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΠΛΗΝ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  2014-15

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ  ΜΕΛΕΤΩΝ

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ  
ΑΡΘΡΟΥ

ΑΡ.  ΤΙΜ.
ΑΡΘΡΟ 

ΑΝΑΘ/ΣΗΣ
ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤ.

ΤΙΜΗ  ΜΟΝ.  
(€)

ΜΕΡΙΚΗ  
∆ΑΠΑΝΗ  

(€)

ΟΛΙΚΗ  
∆ΑΠΑΝΗ  

(€)

1

Αντικατάσταση  λαµπτήρων  και  επισκευές  παντός  τύπου  για  την  συντήρηση  του  

δηµοτικού  φωτισµού  σε  όλες  τις ορεινές και πεδινές τοπικές κοινότητες (πλην  

Καλαµάτας)  και  στην  οδό  Ηρώων  Πολυτεχνείου (από κόµβο Μακεδονίας έως κόµβο 

Ζαφείτη) της  δηµοτικής  ενότητας  Καλαµάτας, στη δηµοτική ενότητα Βέργας  του  ∆ήµου  

Καλαµάτας

ΑΤΗΕ  

Ν9379.Β
002

ΗΛΜ 005  

100%
ΤΕΜ. 24,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ε.Ο.  ΚΑΙ  Ο.Ε.  0 %

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ  0%

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 0%

Φ.Π.Α.  23%

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΤΟΥ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΣΤΙΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

  ΟΡΕΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕ∆ΙΝΕΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ  ΚΑΙ  ΤΗΝ  Ο∆Ο  ΗΡΩΩΝ  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ  ΤΗΣ  ∆.Ε.  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ



 Σελίδα 1 από 2 

 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ  

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ   
            ΠΛΗΝ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  2014-15 
 

 
Τιµολόγιο Προσφοράς  

 
Ηµεροµηνία :    ……………..  

 

A.T.: 001  
 
ΑΤΗΕ Ν9379.Α  Αντικατάσταση λαµπτήρων και επισκευές παντός τύπου για την 

συντήρηση τού ∆ηµοτικού φωτισµού  σε  όλες  τις τοπικές κοινότητες  
της  δηµοτικών  ενότητων  Άριος, Αρφαρών και Θουρίας  του  ∆ήµου  
Καλαµάτας 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 005  100,00%  

 
      Αντικατάσταση λαµπτήρων και επισκευές παντός τύπου για την συντήρηση του δηµοτικού 

φωτισµού σε όλες τις τοπικές κοινότητες  της  δηµοτικής  ενότητας  Άριος  του ∆ήµου  Καλαµάτας  (  
Αλωνίων, Άµµου, Ανεµοµύλου, Άριος, Αριοχωρίου  και  Ασπροπουλιάς), της  δηµοτικής  ενότητας  
Αρφαρών  του ∆ήµου  Καλαµάτας  (τ.κ.  Αγίου  Φλώρου, Αγρίλου, Αρφαρών, Βελανιδιάς, 
Βρωµόβρυσης, Πηδήµατος, Πλατέος  και  Σταµατινού), της  δηµοτικής  ενότητας  Θουρίας  του ∆ήµου  
Καλαµάτας  (τ.κ.  Αιθαίας, Αµφείας, Ανθείας, Θουρίας, Μικροµάνης  και  Πολιανής),  ήτοι 
αντικατάσταση λαµπτήρων φωτισµού παντός τύπου, µετασχηµατιστών, εκκινητών, πυκνωτών και 
οποιουδήποτε άλλου υλικού απαιτηθεί για την επισκευή των φωτιστικών και των  πίλαρ. Η προµήθεια 
των υλικών συντήρησης του δηµοτικού φωτισµού είναι υποχρέωση τού ∆ήµου, ενώ τα εργαλεία και η 
µετακίνηση τού συµβαλλόµενου είναι υποχρέωση δική του. Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  όταν  
επισκέπτεται  την  κάθε  κοινότητα  να επικοινωνεί  µε  τον  Πρόεδρο  ή  τον  Γραµµατέα  για  τα  
προβλήµατα  και  τις  βλάβες  του  φωτισµού.    Καθηµερινά από ∆ευτέρα έως Παρασκευή 7:30 πµ – 
8:00 πµ υποχρεούται να επισκέπτεται το  αρµόδιο  για  τον  δηµοτικό  φωτισµό  Γραφείο  του  ∆ήµου  
Καλαµάτας στα συνεργεία του ∆ήµου για την παραλαβή και παράδοση των µηχανογραφηµένων 
βλαβών του φωτισµού. Το πρόγραµµα των επισκέψεων στα τοπικά διαµερίσµατα θα δίνεται 

εβδοµαδιαία από την υπηρεσία. 
 Μετά την ειδοποίηση του από τον δήµο για µία συγκεκριµένη βλάβη, ο συντηρητής είναι 
υποχρεωµένος να ανταποκριθεί εντός δύο (2) ηµερών. Η οικονοµική προσφορά του ενδιαφεροµένου 
θα είναι µηνιαία. Ο συµβαλλόµενος θα είναι υπεύθυνος  και για την εργασία του  εορταστικού 
φωτισµού κατά την περίοδο του Πάσχα και των Χριστουγέννων του 2014 και 2015, καθ’ υπόδειξη της 
Υπηρεσίας. Μετά το πέρας των εορτών ο συµβαλλόµενος, αφού αποξηλώσει τον εορταστικό φωτισµό 
θα τον παραδώσει στο συνεργείο τού ∆ήµου.   
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο /  ανά µήνα 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   
 (Αριθµητικώς):    
 
 
 
 

A.T.: 002 
 
ΑΤΗΕ Ν9379.Β Αντικατάσταση λαµπτήρων και επισκευές παντός τύπου για την 

συντήρηση τού ∆ηµοτικού φωτισµού  σε  όλες  τις  ορεινές και πεδινές 
τοπικές κοινότητες της ∆ηµοτικής Ενότητας Καλαµάτας καθώς και τηςς 
δηµοτική ενότητας Βέργας  του  ∆ήµου  Καλαµάτας 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 005  100,00%  

 



 Σελίδα 2 από 2 

 

      Αντικατάσταση λαµπτήρων και επισκευές παντός τύπου για την συντήρηση του δηµοτικού 
φωτισµού σε όλες τις ορεινές τοπικές κοινότητες  της  δηµοτικής  ενότητας  Καλαµάτας  του ∆ήµου  
Καλαµάτας  (Αλαγονίας, Αρτεµισίας, Ελαιοχωρίου, Καρβελίου, Λαδά, Νεδούσης  και  Πηγών) και σε 
όλες τις  πεδινές τοπικές κοινότητες  (πλην  Καλαµάτας)  της  δηµοτικής  ενότητας  Καλαµάτας  του 
∆ήµου  Καλαµάτας  (Αντικαλάµου, Ασπροχώµατος, Λαιΐκων, Μικράς  Μαντινείας  και  Σπερχογείας), 
τη δηµοτική ενότητα Βέργας  καθώς  και  στο  τµήµα  της  Εθνικής  Οδού  που  βρίσκεται  εντός  της  
δ.ε.  Καλαµάτας  στην  οδό  Ηρώων  Πολυτεχνείου  (Νέα  Είσοδος  από  τον  κόµβο  Μακεδονίας  έως  
τον  κόµβο  Ζαφείρη),  ήτοι αντικατάσταση λαµπτήρων φωτισµού παντός τύπου, µετασχηµατιστών, 
εκκινητών, πυκνωτών και οποιουδήποτε άλλου υλικού απαιτηθεί για την επισκευή των φωτιστικών και 
των  πίλαρ. Η προµήθεια των υλικών συντήρησης του δηµοτικού φωτισµού είναι υποχρέωση του 
∆ήµου, ενώ τα εργαλεία και η µετακίνηση τού συµβαλλόµενου είναι υποχρέωση δική του. Ο  ανάδοχος  
υποχρεούται  όταν  επισκέπτεται  την  κάθε  κοινότητα  να επικοινωνεί  µε  τον  Πρόεδρο  ή  τον  
Γραµµατέα  για  τα  προβλήµατα  και  τις  βλάβες  του  φωτισµού.    Καθηµερινά από ∆ευτέρα έως 
Παρασκευή 7:30 πµ – 8:00 πµ υποχρεούται να επισκέπτεται το  αρµόδιο  για  τον  δηµοτικό  φωτισµό  
Γραφείο  του  ∆ήµου  Καλαµάτας στα συνεργεία του ∆ήµου για την παραλαβή και παράδοση των 
µηχανογραφηµένων βλαβών του φωτισµού. Το πρόγραµµα των επισκέψεων στα τοπικά διαµερίσµατα 

θα δίνεται εβδοµαδιαία από την υπηρεσία. 
 Μετά την ειδοποίηση του από τον δήµο για µία συγκεκριµένη βλάβη, ο συντηρητής είναι 
υποχρεωµένος να ανταποκριθεί εντός δύο (2) ηµερών. Η οικονοµική προσφορά του ενδιαφεροµένου 
θα είναι µηνιαία. Ο συµβαλλόµενος θα είναι υπεύθυνος  και για την εργασία του  εορταστικού 
φωτισµού κατά την περίοδο του Πάσχα και των Χριστουγέννων του 2014  και 2015 καθ’ υπόδειξη της 
Υπηρεσίας. Μετά το πέρας των εορτών ο συµβαλλόµενος, αφού αποξηλώσει τον εορταστικό φωτισµό 
θα τον παραδώσει στο συνεργείο τού ∆ήµου.   
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο / ανά µήνα 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   
 (Αριθµητικώς):    
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∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                  ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                            ΠΛΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2014-2015 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

 

 

 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π ΟΧ Ρ Ε ΩΣ Ε Ω Ν  
 

 

Άρθρο 1ο :     Αντικείµενο της Συγγραφής Υποχρεώσεων 

 

Με την παρούσα Συγγραφή, καθορίζονται οι γενικές υποχρεώσεις του Αναδόχου του έργου : 

 

 

Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις 

 

Η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

• των άρθρων 103 και 209 του Ν.3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του 

άρθρου 22 του Ν.3536/07. 

• την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/08  

• το άρθρο 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  

• του Π∆ 28/80  

 

Άρθρο 3ο :     Συµβατικά στοιχεία 

 

Τα Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Η Σύµβαση 

β. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων  

γ. Η Τεχνική Περιγραφή της Μελέτης  

δ. Ο Προϋπολογισµός 

 

 

Άρθρο 4ο :     Χρόνος εκτέλεσης του έργου 

 

Η προθεσµία περάτωσης της Παροχής Υπηρεσιών που αναφέρονται στο Άρθρο 1, θα είναι 

για το έτος 2014 – 2015  µε δυνατότητα παράτασης για τρεις (3) µήνες επιπλέον.. 

 

Άρθρο 5ο :     Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

 

Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαµβάνονται στο Άρθρο ……. της Σύµβασης και  

περιγράφονται λεπτοµερώς στην Τεχνική Περιγραφή της Μελέτης. 
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Άρθρο 6ο :     Υποχρεώσεις του ∆ήµου 

 

Ο ∆ήµος Καλαµάτας αναλαµβάνει την απρόσκοπτη  παροχή όλων των µέσων και στοιχείων τα 

οποία κρίνονται απαραίτητα  για την υλοποίηση της ανατιθέµενης παροχής υπηρεσιών. 

 

 

Άρθρο 7ο :     Αναθεώρηση τιµών  

 

Η αµοιβή δεν υπόκειται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  

παραµένει σταθερή και αµετάβλητη. 

 

 

Άρθρο 8ο :     Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

 

Ο ανάδοχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται µε όλους ανεξαιρέτως τους 

φόρους, τέλη, δασµούς και εισφορές υπέρ του δηµοσίου, δήµων και κοινοτήτων ή τρίτων που 

ισχύουν κατά την ηµέρα της υπογραφής της σύµβασης. 

 

 

Άρθρο 9ο :     Επίλυση διαφορών 

 

Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται σύµφωνα µε 

τις ισχύουσες διατάξεις στα αρµόδια δικαστήρια Καλαµάτας. 

 

 

 

Καλαµάτα  13 /  2  /2014                                                                 Καλαµάτα  13 /  2  /2014                       

      Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ              
                                                                                       Ο ∆/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

  ΠΑΝ. ΚΟΥΛΟΥΜΒΑΚΟΣ                                         ΒΑΣΙΛ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ 

ΤΕΧΝ. ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                            ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 



∆ΗΜΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                   ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΦΩΤΙΣΜΟΥ     

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ                               ΠΛΗΝ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  2014-15 

ΤΜΗΜΑ  ΜΕΛΕΤΩΝ                           

 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Αντικείµενο της ̟αρούσας διακήρυξης είναι η σύναψη σύµβασης για τη συντήρηση 
δηµοτικού φωτισµού ̟λην Καλαµάτας 2014-2015,  σύµφωνα µε τον Ν.3463/2006, του Π.∆. 
28/1980 και σε συνδυασµό µε τους Ν. 3731/2008, Ν. 2286/95 και του Π.∆ 346/98 ό̟ως 
τρο̟ο̟οιήθηκε α̟ό το Π.∆. 18/00, του Π.∆. 118/2007, και του Π.∆. 60/07 και τον Ν. 
3863/2010, ό̟ως αυτά ισχύουν κατά την ηµεροµηνία της δηµο̟ράτησης. 

Η σύµβαση ̟ου θα υ̟ογραφεί µετά την κατακύρωση θα έχει διάρκεια είκοσι τέσσερις  
(24) µήνες, µε δικαίωµα ̟αράτασης τριών (3) µηνών. Το αντικείµενο της διακήρυξης 
̟ροδιαγράφεται αναλυτικά στα οικεία τεύχη της µελέτης. 
 
ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 Ο διαγωνισµός θα είναι κανονικός ανοικτός δηµόσιος. Οι  ενδιαφερόµενοι  θα  
καταθέσουν  ξεχωριστή  ̟ροσφορά  για  κάθε  µία  α̟ό  τις  δύο  (2)  ̟εριοχές  ̟ου  ̟ρόκειται  
να  συντηρηθούν  α̟ό  ιδιωτικά  συνεργεία  και  ανάδοχος  για  τη  συντήρηση  του  
δηµοτικού  δικτύου  ηλεκτροφωτισµού  κάθε  ̟εριοχής  θα  αναδεικνύεται  ο  αντίστοιχος  
µειοδότης.     
 Ο συνολικός  ̟ροϋ̟ολογισµός της ̟αροχής υ̟ηρεσιών ανέρχεται σε 122.508,00 € 
συµ̟εριλαµβανοµένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α. 
 Συγκεκριµένα  : 
Α.  για  τη  συντήρηση  του  δηµοτικού  φωτισµού  των  δηµοτικών   ενοτήτων  Άριος, 
Αρφαρών και Θουρίας του ∆ήµου Καλαµάτας, ο  ̟ροϋ̟ολογισµός  ανέρχεται  σε  73.800 €  
συµ̟εριλαµβανοµένου  του  Φ.Π.Α.  
 Β.  για  τη  συντήρηση  του  δηµοτικού  φωτισµού  των ορεινών και  ̟εδινών  το̟ικών 
κοινοτήτων  της  δηµοτικής  ενότητας  Καλαµάτας,  της  οδού  Ηρώων Πολυτεχνείου (α̟ό 
κόµβο Μακεδονίας έως κόµβο Ζαφείρη) και της δηµοτικής ενότητας Βέργας του ∆ήµου 
Καλαµάτας,  ο  ̟ροϋ̟ολογισµός  ανέρχεται  σε  48.708 € συµ̟εριλαµβανοµένου  του  Φ.Π.Α.  
 
ΑΡΘΡΟ 2: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

2.1. Στον διαγωνισµό µ̟ορούν να συµµετέχουν Φυσικά ή Νοµικά Πρόσω̟α ή Ενώσεις 
ή Κοινο̟ραξίες Φυσικών ή Νοµικών Προσώ̟ων Ιδιωτικού ∆ικαίου της ηµεδα̟ής, ̟ου 
α̟οδεδειγµένα λειτουργούν νόµιµα και έχουν εµ̟ειρία σε θέµατα συντηρήσεων  δικτύων  
ηλεκτροφωτισµού  και  διαθέτουν  ̟τυχίο  ηλεκτρολόγου  ειδικότητας  ΣΤ’,  κατηγορίας  1ης  
και  άνω. Φυσικό ή νοµικό ̟ρόσω̟ο ̟ου συµµετέχει αυτόνοµα ή µαζί µε άλλα φυσικά ή 
νοµικά ̟ρόσω̟α στο διαγωνισµό δεν µ̟ορεί να µετέχει σε ̟ερισσότερες της µίας ̟ροσφορές. 

2.2. Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί: 
Όσοι α̟οκλείστηκαν τελεσίδικα α̟ό κά̟οια άλλη ∆ηµόσια Υ̟ηρεσία ή Ν.Π.∆.∆. γιατί δεν 
εκ̟λήρωσαν τις συµβατικές τους υ̟οχρεώσεις. 

2.3. ∆ικαίωµα α̟όρριψης ̟ροσφοράς 
Η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού έχει το δικαίωµα να α̟ορρίψει αιτιολογηµένα ̟ροσφορά, 

ανεξάρτητα α̟ό το στάδιο στο ο̟οίο βρίσκεται ο διαγωνισµός. 
Η για ο̟οιονδή̟οτε λόγο α̟όρριψη ̟ροσφοράς δεν δηµιουργεί κανένα δικαίωµα για 

τον ̟ροσφέροντα. 



 

 

Όλα τα ̟ιστο̟οιητικά ̟ου ζητούνται θα ̟ρέ̟ει να είναι ̟ρόσφατα ή εντός ορίων ό̟ου 
ρητά αναφέρονται τέτοια όρια. 
 
ΑΡΘΡΟ 3: ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1. Οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις για το ̟εριεχόµενο της 
̟αρούσας διακήρυξης έως την ̟ροηγουµένη ηµέρα της δηµο̟ρασίας α̟ό το Τµήµα 
Ηλεκτροµηχανολογικών  Εγκαταστάσεων του ∆ήµου Καλαµάτας (Κτίριο Περιφερειακής 
Ενότητας Μεσσηνίας, 1ος όροφος) και στο τηλέφωνο 2721361760. 

3.2. Η υ̟οβολή ̟ροσφοράς σηµαίνει αυτοδίκαια και ανε̟ιφύλακτη α̟οδοχή α̟ό τον 
̟ροσφέροντα όλων ανεξαιρέτως των όρων της διακήρυξης.  
 
ΑΡΘΡΟ 4: ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

4.1. Οι ̟ροσφορές υ̟οβάλλονται στην Ε̟ιτρο̟ή ̟ου διενεργεί τον διαγωνισµό κατά 
την ηµέρα και ώρα της διενέργειάς του (20/3/2014 ηµέρα Πέµ̟τη και ώρα 10:00̟.µ.) στην 
αίθουσα διαγωνισµών της ∆/νσης  Τεχνικών  Υ̟ηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας (Κτίριο 
Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, 1ος όροφος). 

4.2. Ε̟ίσης οι ̟ροσφορές µ̟ορούν να α̟οστέλλονται και στη ∆/νση: ∆ήµος 
Καλαµάτας, Αριστοµένους 28, Καλαµάτα, ΤΚ 24100, µε ο̟οιοδή̟οτε τρό̟ο, µε την 
α̟αραίτητη ̟ροϋ̟όθεση ότι αυτές θα ̟αραληφθούν και θα ̟ρωτοκολληθούν µέχρι την 
̟ροηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, µε ευθύνη του ̟ροσφέροντος. 

4.3. ∆εν λαµβάνονται υ̟όψη ̟ροσφορές ̟ου είτε υ̟οβλήθηκαν µετά την καθορισµένη 
ώρα ή ηµέρα είτε δεν ̟ρωτοκολλήθηκαν έγκαιρα στην ̟αρα̟άνω διεύθυνση. Οι ̟ροσφορές 
αυτές θα ε̟ιστρέφονται στους ̟ροσφέροντες. 
 
ΑΡΘΡΟ 5: ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

5.1. Οι ̟ροσφορές υ̟οβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο και υ̟οχρεωτικά στην 
Ελληνική Γλώσσα. 

Στο φάκελο κάθε ̟ροσφοράς ̟ρέ̟ει να αναγράφονται ευκρινώς: 
- Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα 
- Ο ̟λήρης τίτλος της αρµόδιας Υ̟ηρεσίας ̟ου διενεργεί τον διαγωνισµό 
- Τα στοιχεία του διαγωνισµού (τίτλος, κ.λ̟.) 
- Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 
- Τα στοιχεία του α̟οστολέα 

5.2. Μέσα στον φάκελο ̟ροσφοράς το̟οθετούνται όλα τα σχετικά µε την ̟ροσφορά 
στοιχεία ως εξής: 
       Στον κυρίως φάκελο το̟οθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και η εγγύηση 
συµµετοχής. Τα οικονοµικά στοιχεία της ̟ροσφοράς το̟οθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο 
φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Η ̟ροσφορά ̟ρέ̟ει να έχει συνταχθεί σύµφωνα µε την ̟αρούσα διακήρυξη. 
Ο φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
Η οικονοµική ̟ροσφορά ̟ρέ̟ει να φέρει την υ̟ογραφή του υ̟οψηφίου αναδόχου. 

 
ΑΡΘΡΟ 6:   ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι ̟ροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες για τρεις (3) µήνες 
̟ροσµετρούµενοι α̟ό την ε̟όµενη ηµέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υ̟οβολής 
̟ροσφορών. Προσφορές ̟ου αναφέρουν ηµεροµηνία λήξης µικρότερη της ̟αρα̟άνω 
αναφερόµενης, θα α̟ορρί̟τονται ως α̟αράδεκτες. 



 

 

 Αν ̟ροκύψει θέµα ̟αράτασης της ισχύος των ̟ροσφορών ο ∆ήµος θα α̟ευθύνει 
ερώτηµα ̟ρος τους συµµετέχοντες, αν α̟οδέχονται τη ̟αράταση για συγκεκριµένο χρονικό 
διάστηµα. Οι συµµετέχοντες οφείλουν να α̟αντήσουν µέσα σε τρεις (3) ηµέρες και σε 
καταφατική ̟ερί̟τωση να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συµµετοχής τους, αν αυτές δεν 
ισχύουν και για τυχόν ̟αρατάσεις. 

 
ΑΡΘΡΟ 7: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι δικαιούµενοι για να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό οφείλουν µαζί µε την ̟ροσφορά 
να καταθέσουν, ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού, τα ̟αρακάτω δικαιολογητικά: 
α. Εγγύηση συµµετοχής τους στο διαγωνισµό.  Η  εγγύηση  συµµετοχής  θα  είναι  το  2%  του  
συνολικού  ̟ροϋ̟ολογισµού  δα̟άνης  εργασίας  της  συντήρησης  των  ̟εριοχών  για  τις  
ο̟οίες  οι  διαγωνιζόµενοι  ̟ροτίθενται  να  καταθέσουν  ̟ροσφορά.  Σε  ̟ερί̟τωση  ̟ου  
καταθέσουν  ̟ροσφορά  για  την  συντήρηση  και  των  δύο  (2)  τµηµάτων  η  εγγυητική  
συµµετοχής  θα  ̟ρέ̟ει  να  είναι  ύψους   ̟οσό  ̟ου  αντιστοιχεί  στο  2%  της  συνολικής  
̟ροϋ̟ολογισθείσης  δα̟άνης  συµ̟εριλαµβανοµένου  του  Φ.Π.Α. 
β. Προκειµένου ̟ερί φυσικού ̟ροσώ̟ου, α̟όσ̟ασµα Ποινικού Μητρώου έκδοσης 
τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι δεν έχουν 
καταδικαστεί για αδίκηµα, σχετικό µε την άσκηση της ε̟αγγελµατικής τους δραστηριότητας. 
γ. Πιστο̟οιητικό του οικείου Ε̟ιµελητηρίου του τό̟ου ό̟ου ασκούν το ε̟άγγελµά τους, µε 
το ο̟οίο βεβαιώνεται το ειδικό ε̟άγγελµα αυτών καθώς και η άσκηση του κατά το έτος 
διενέργειας του διαγωνισµού. 
δ. Πιστο̟οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι 
δεν τελούν υ̟ό ̟τώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, ̟τωχευτικό συµβιβασµό ή 
άλλη ανάλογη κατάσταση και έκδοσης α̟όφασης αναγκαστικής διαχείρισης ή ̟τωχευτικού 
συµβιβασµού ή υ̟ό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
ε. Πιστο̟οιητικό ̟ου εκδίδεται α̟ό αρµόδια κατά ̟ερί̟τωση αρχή, α̟ό το ο̟οίο να 
̟ροκύ̟τει ότι είναι ενήµεροι ως ̟ρος τις υ̟οχρεώσεις τους ̟ου αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης και ως ̟ρος τις φορολογικές υ̟οχρεώσεις τους. 
στ. Τα νοµικά ̟ρόσω̟α θα ̟ρέ̟ει να καταθέσουν και δικαιολογητικά σύστασής τους 
(καταστατικό, τυχόν τρο̟ο̟οιήσεις, κ.λ̟., α̟ό τα ο̟οία εκτός των άλλων να ̟ροκύ̟τει και 
το εξουσιοδοτηµένο όργανο ή φυσικό ̟ρόσω̟ο, ̟ου µ̟ορεί να α̟οφασίσει για την 
συµµετοχή στον διαγωνισµό). 
ζ. Για τα νοµικά ̟ρόσω̟α θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει σύµφωνα µε τον νόµο και το καταστατικό 
τους α̟όφαση συµµετοχής τους στον συγκεκριµένο διαγωνισµό και ορισµός του 
εξουσιοδοτηµένου αντι̟ροσώ̟ου τους. 

Οι Ενώσεις και Κοινο̟ραξίες ̟ου υ̟οβάλλουν κοινή ̟ροσφορά θα ̟ρέ̟ει να 
καταθέσουν τα ̟αρα̟άνω κατά ̟ερί̟τωση δικαιολογητικά για κάθε ̟ρόσω̟ο ̟ου 
συµµετέχει στην ένωση ή στην κοινο̟ραξία.  
Η εγγύηση συµµετοχής ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύ̟τει τις 
υ̟οχρεώσεις όλων των µελών της Ένωσης ή και της Κοινο̟ραξίας αλληλεγγύως. 

Λοι̟ά δικαιολογητικά: 
- Υ̟εύθυνη ∆ήλωση ότι η ̟ροσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της ̟αρούσας 
διακήρυξης, της ο̟οίας έλαβαν γνώση και α̟οδέχονται ̟λήρως και ανε̟ιφύλακτα. 
- Υ̟εύθυνη ∆ήλωση ότι δεν έχουν α̟οκλειστεί τελεσίδικα α̟ό κά̟οια άλλη ∆ηµόσια 
Υ̟ηρεσία ή Ν.Π.∆.∆. γιατί δεν εκ̟λήρωσαν τις συµβατικές τους υ̟οχρεώσεις. 
- Σε ̟ερί̟τωση ενώσεων ̟ροσώ̟ων ̟ου υ̟οβάλλουν κοινή ̟ροσφορά, οι ̟αρα̟άνω 
δηλώσεις ̟ρέ̟ει να κατατεθούν για καθένα α̟ό τους συµµετέχοντες στην ένωση. 



 

 

Σε ̟ερί̟τωση φυσικών ή νοµικών ̟ροσώ̟ων, ̟ρέ̟ει α̟ό κάθε συµµετέχοντα να 
υ̟άρχει δήλωση υ̟ογεγραµµένη α̟ό το κατά νόµο εξουσιοδοτηµένο όργανο ή φυσικό 
̟ρόσω̟ο ̟ου εκ̟ροσω̟εί την ε̟ιχείρηση, µε την ο̟οία θα ορίζεται ο κοινός εκ̟ρόσω̟ος 
για τον συγκεκριµένο διαγωνισµό. 

 
ΑΡΘΡΟ 8: ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  

Η δηµο̟ρασία θα διενεργηθεί στην αίθουσα διαγωνισµών της  ∆ιεύθυνσης  Τεχνικών  
Υ̟ηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας (Κτίριο Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, 1ος όροφος) 
α̟ό την ε̟ιτρο̟ή διαγωνισµού, ̟ου έχει συγκροτηθεί µε την  436/2013 Α.Ο.Ε. Σε ̟ερί̟τωση 
α̟εργίας την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού, η διαδικασία ανάδειξης µειοδότη θα 
̟ραγµατο̟οιηθεί την αµέσως ε̟όµενη εργάσιµη ηµέρα. 
8.1. Συµµετοχή στον διαγωνισµό. 

Ο εκ̟ρόσω̟ος κάθε διαγωνιζόµενου ̟ρέ̟ει µε ̟οινή α̟οκλεισµού να έχει έτοιµα για 
ε̟ίδειξη ή ̟αράδοση στην Ε̟ιτρο̟ή ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού και στον τό̟ο, ηµέρα και 
ώρα ̟ου έχουν καθοριστεί, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  

1. Τα έγγραφα ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό το νόµο για τον ορισµό του εκ̟ροσώ̟ου και του 
ανα̟ληρωτή του (̟ρακτικά του ∆.Σ., συµβολαιογραφικά ̟ληρεξούσια κ.λ.̟.).  
 2. ∆ηλώσεις α̟οδοχής της εξουσιοδότησης. 

8.2. ∆ιεξαγωγή 
      Πριν α̟ό την ̟αραλαβή του «ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», ελέγχονται 
α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού, σε δηµόσια συνεδρίαση, τα στοιχεία και η 
αυτο̟ρόσω̟η εµφάνιση του εκ̟ροσώ̟ου, ό̟ως αυτός αναφέρεται στις διατάξεις ̟ου είναι 
γραµµένες ε̟άνω στο  «ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και α̟οκλείονται α̟ό την 
̟αρα̟έρα συµµετοχή οι µη ̟ληρούντες τις ̟ροϋ̟οθέσεις συµµετοχής.    
8.3. Υ̟οβαλλόµενοι Φάκελοι - Περιεχόµενα  

 Στην συνέχεια και αφού ελεγχθεί η ̟ληρότητα των δικαιολογητικών αυτών, ο 
εκ̟ρόσω̟ος θα ̟αραδώσει στην ε̟ιτρο̟ή διεξαγωγής του διαγωνισµού φάκελο µε 
γραµµένο εξωτερικά τον τίτλο της ε̟ιχείρησης, την διεύθυνση, τον αριθµό του τηλεφώνου 
και την ένδειξη:  

«Συντήρηση  δηµοτικού  φωτισµού  ̟λην  Καλαµάτας  2014-15» 
 «ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 

Ο φάκελος εσωτερικά θα ̟εριέχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής ό̟ως αυτά 
̟ροαναφέρθηκαν και τον σφραγισµένο φάκελο «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ̟ου ̟εριλαµβάνει την ̟ροσφορά του διαγωνιζόµενου. 
8.4. Κατό̟ιν αριθµείται ο «ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» µε αύξοντα αριθµό 
και ̟αραλαµβάνεται. Στη συνέχεια, αριθµείται µε αύξοντα αριθµό το κάθε δικαιολογητικό 
του φακέλου. Τα έγγραφα καταγράφονται ̟εριλη̟τικά µεν, αλλά µε τρό̟ο ̟ου να 
εµφανίζει το σύµφωνο ή όχι µε τους όρους της διακήρυξης και το Νόµο, σε ε̟ήκοο των 
̟αρισταµένων.     
Ο εσωτερικός φάκελος µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» δεν  
α̟οσφραγίζεται, αλλά γράφεται σ’ αυτόν ο ίδιος αύξων αριθµός του εξωτερικού φακέλου.  
8.5. Αφού λήξει η καταγραφή, η Ε̟ιτρο̟ή ελέγχει τα στοιχεία συµµετοχής ̟ου ̟εριέχονται 
στους φακέλους και σε µυστική συνεδρίαση α̟οφασίζει για τους τυχόν α̟οκλειόµενους. 
8.6. Κατό̟ιν η Ε̟ιτρο̟ή ανακοινώνει τα ονόµατα όσων διαγωνιζόµενων α̟οκλείονται α̟ό 
τη συνέχιση του διαγωνισµού και τους λόγους α̟οκλεισµού κάθε ενός, και καλεί τους 
εκ̟ροσώ̟ους τους να ̟αραλάβουν τους ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Εάν οι εκ̟ρόσω̟οι 
εκδηλώσουν την ̟ρόθεση να υ̟οβάλλουν ένσταση τότε οι ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
̟αραµένουν στα χέρια της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού.  



 

 

 
 ΑΡΘΡΟ 9: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ  

 Οι φάκελοι των ̟ροσφορών ̟ου γίνονται δεκτοί στη δηµο̟ρασία,  α̟οσφραγίζονται 
κατά σειρά και ανακοινώνονται µεγαλόφωνα.  

Προσφορές ̟ου δεν φέρουν την υ̟ογραφή του µειοδότη ή δεν συµφωνούν µε τους 
όρους της διακήρυξης α̟ορρί̟τονται.   

Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο διαγωνιζόµενος ̟ου ̟ροσέφερε την χαµηλότερη τιµή, σε 
̟ερί̟τωση δε κατά την ο̟οία ̟ερισσότεροι του ενός έχουν ̟ροσφέρει την ίδια τιµή γίνεται 
κλήρωση µεταξύ αυτών. Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υ̟οχρεούται να υ̟ογράψει το σχετικό 
̟ρακτικό της δηµο̟ρασίας.  
 
ΑΡΘΡΟ 10: ΕΓΚΡΙΣΗ – ΑΚΥΡΩΣΗ – ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
10.1. Ο ∆ιαγωνισµός δεν ολοκληρώνεται, ̟ριν να εγκριθεί αρµοδίως. 
Το ̟ρακτικό της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού µετά τη σχετική α̟όφαση οικονοµικής ε̟ιτρο̟ής, 
α̟οφαινόµενης και ε̟ί των τυχόν ενστάσεων, υ̟οβάλλονται ̟ρος έγκριση.  
10.2. Το α̟οτέλεσµα του διαγωνισµού ε̟ιτρέ̟εται να ακυρωθεί µόνο για έναν α̟ό τους 
̟αρακάτω λόγους : 
- Για ̟αράτυ̟η διεξαγωγή του, αλλά µόνο εφόσον α̟ό την ̟αρατυ̟ία ε̟ηρεάζεται το 
α̟οτέλεσµα του διαγωνισµού.  
- Εάν το α̟οτέλεσµα του διαγωνισµού δεν κρίνεται ικανο̟οιητικό α̟ό τον εργοδότη. 
- Εάν ο ανταγωνισµός, κατά την κρίση της αρµόδιας για την έγκριση αρχής, υ̟ήρξε 
ανε̟αρκής και αν υ̟άρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζόµενων 
για α̟οφυγή ̟ραγµατικού ανταγωνισµού. 
10.3. Ο Εργοδότης διατηρεί το δικαίωµα της α̟όρριψης όλων των ̟ροσφορών κατά την 
α̟όλυτη κρίση του, χωρίς να δηµιουργείται δικαίωµα α̟οζηµίωσης α̟ό την αιτία αυτή. 
10.4. Τα έξοδα δηµοσίευσης της ̟εριλη̟τικής διακήρυξης του διαγωνισµού βαρύνουν τους  
αναδόχους του έργου  αναλογικά.  
10.5. Εάν δεν κοινο̟οιηθεί στο µειοδότη η α̟όφαση έγκρισης του διαγωνισµού µέσα στην 
̟ροθεσµία ισχύος της ̟ροσφοράς τους  (ό̟ως  αυτή  ορίστηκε  ̟αρα̟άνω), µ̟ορεί ο ίδιος να 
δηλώσει έγγραφα ότι ανακαλεί οριστικά την ̟ροσφορά του. Στην ̟ερί̟τωση αυτή, του 
ε̟ιστρέφεται η εγγυητική ε̟ιστολή συµµετοχής µέσα σε δέκα µέρες.  
 
ΑΡΘΡΟ 11:  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

Ενστάσεις κατά του α̟οτελέσµατος του διαγωνισµού υ̟οβάλλονται εγγράφως και 
α̟ευθύνονται ̟ρος τον ̟ρόεδρο της Ε̟ιτρο̟ής ̟ου διενεργεί τον διαγωνισµό. Αυτές 
κατατίθενται στο ̟ρωτόκολλο του ∆ήµου, µέχρι και την ε̟όµενη α̟ό την διεξαγωγή του 
διαγωνισµού εργάσιµη µέρα. 

Μετά την ̟αρέλευση της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής ενστάσεων, ε̟ιστρέφονται στους 
διαγωνιζόµενους ̟ου α̟οκλείσθηκαν α̟ό τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό και δεν 
υ̟έβαλαν εµ̟ρόθεσµα ενστάσεις οι «ΦΑΚΕΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 
σφραγισµένοι.   
 
ΑΡΘΡΟ 12:  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Η ανακοίνωση ε̟ιλογής αναδόχου γίνεται εγγράφως ̟ρος τον ε̟ιλεγέντα α̟ό την 
Υ̟ηρεσία. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο διαγωνισµός κατακυρωθεί σε ένωση ή κοινο̟ραξία, καθένας 
α̟ό τους συµµετέχοντες ευθύνεται εξ  ολοκλήρου. 

 



 

 

Ο ∆ήµος δικαιούται να ̟αρατείνει χρονικά τη σύµβαση και ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται 
να συνεχίσει να ̟ροσφέρει τις υ̟ηρεσίες του. Σε ̟ερί̟τωση ε̟έκτασης του φυσικού και 
οικονοµικού αντικειµένου ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να ̟ροσφέρει τις υ̟ηρεσίες του µε 
ανάλογη ̟ρόσθετη αµοιβή, η ο̟οία θα ̟ροκύ̟τει αναλογικά α̟ό τον ε̟ι̟λέον χρόνο σε 
σχέση µε το αρχικά καθορισµένο ̟οσό αµοιβής και τον αντίστοιχο χρόνο της αρχικής 
σύµβασης. Αυτό δικαιούται να το ̟ροτείνει και ο Ανάδοχος στην τελική του έκθεση ή 
νωρίτερα εφόσον το κρίνει σκό̟ιµο. 

 
ΑΡΘΡΟ 13 :  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης για την υ̟ογραφή της σύµβασης ορίζεται σε ̟οσοστό ̟έντε 
ε̟ί τοις εκατό (5%) της ̟ροϋ̟ολογιζόµενης δα̟άνης. 

Συµ̟ληρωµατικές εγγυήσεις καλής εκτέλεσης α̟αιτούνται και σε κάθε µεταγενέστερη 
αύξηση του χρηµατικού αντικειµένου της σύµβασης κατά το ̟οσοστό της ̟ροηγούµενης 
̟αραγράφου, λογιζόµενες στα ̟οσά της αύξησης. Οι συµ̟ληρωµατικές αυτές εγγυήσεις 
κατατίθενται α̟ό τον ανάδοχο στην ε̟ιβλέ̟ουσα υ̟ηρεσία ̟ριν α̟ό την ̟ληρωµή των 
̟ρώτων λογαριασµών, ̟ου εκδίδονται καθ΄ υ̟έρβαση των αρχικών ̟οσών. 

Σε ̟ερί̟τωση µη κατάθεσης των συµ̟ληρωµατικών εγγυήσεων, ̟αρακρατούνται α̟ό 
τους ̟ρώτους λογαριασµούς ̟ληρωµής ̟ου εκδίδονται καθ΄ υ̟έρβαση του αρχικού 
αντικειµένου, τα ̟οσά ̟ου αντιστοιχούν στα ̟οσοστά αυτά.  

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης συµ̟ληρώνονται µε τις κρατήσεις στις εντολές ̟ληρωµής 
̟ου εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 28/80. Τις κρατήσεις αυτές µ̟ορεί να 
αντικαταστήσει ο ανάδοχος µε εγγυητικές ε̟ιστολές σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης σύµφωνα µε τις ̟ροηγούµενες ̟αραγράφους καλύ̟τουν 
στο σύνολό τους, χωρίς διάκριση, την ̟ιστή εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και 
ο̟οιαδή̟οτε α̟αίτηση του εργοδότη κατά του αναδόχου, ̟ου µ̟ορεί να ̟ροκύψει εξαιτίας 
της εκτέλεσης της εργασίας. 

Ο χρόνος εγγύησης καθορίζεται σε τρεις (3) µήνες α̟ό τη βεβαιωµένη ̟εράτωσή της. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ε̟ιστρέφεται µετά την οριστική ̟εράτωση των 

̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών  α̟ό τον Ανάδοχο, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης και 
ύστερα α̟ό εκκαθάριση τυχόν α̟αιτήσεων α̟ό τους δυο συµβαλλόµενους. 
 
ΑΡΘΡΟ 14: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ    

Η α̟όφαση έγκρισης του α̟οτελέσµατος της διαγωνισµού κοινο̟οιείται στο µειοδότη, 
̟ου καλείται σε ορισµένο τό̟ο και χρόνο, µέσα σε ̟ροθεσµία όχι µεγαλύτερη α̟ό δέκα (10) 
ηµέρες, να καταθέσει την εγγυητική ε̟ιστολή ̟ου ̟ροβλέ̟εται στο Π.∆. 28/80 και να 
υ̟ογράψει τη σύµβαση. 

Η σύµβαση για την ̟αροχή υ̟ηρεσιών συντήρησης  του  δηµοτικού  φωτισµού  όλων  
των  κοινοτήτων  (̟λην  Καλαµάτας)  του ∆ήµου Καλαµάτας συντάσσεται βάσει της 
α̟όφασης έγκρισης του ∆ιαγωνισµού για το ̟οσό του ̟ροϋ̟ολογισµού ̟ροσφοράς. 

Αν ο µειοδότης δεν εµφανιστεί µέσα στην ̟ροθεσµία ̟ου έχει ορισθεί, κηρύσσεται 
έκ̟τωτος (µε τις συνέ̟ειες ̟ου ορίζονται α̟ό τον νόµο) µε α̟όφαση του αρµόδιου οργάνου. 
Μη εµφάνιση του µειοδότη συνιστά και η µη εµ̟ρόθεσµη ̟ροσκόµιση της εγγύησης ̟ου 
α̟αιτείται για την υ̟ογραφή της σύµβασης. 

Η εν λόγω δα̟άνη  του έργου θα βαρύνει τους αντίστοιχους κωδικούς του τεχνικού 
̟ρογράµµατος των ετών 2014 και 2015. Συγκεκριµένα η δα̟άνη θα βαρύνει το έργο 
«Συντήρηση δηµοτικού φωτισµού ̟λην Καλαµάτας» µε Κ.Α. 20.7325.04 του 
̟ροϋ̟ολογισµού του 2014 του ∆ήµου Καλαµάτας και η Πρόταση Ανάληψης Υ̟οχρέωσης θα 
διατεθεί µε την έναρξη του οικονοµικού έτους. 



 

 

 
 
ΑΡΘΡΟ 15:   ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η ̟ληρωµή θα γίνεται µετά την ̟ιστο̟οίηση της έντεχνης και ̟λήρους εκτέλεσης της 
̟αρεχόµενης υ̟ηρεσίας. Το ̟οσόν της ̟ληρωµής θα ισούται µε τη ̟ιστο̟οιηµένη δα̟άνη  
συντήρησης  του  δικτύου  ηλεκτροφωτισµού. 

Η ̟ληρωµή θα γίνεται µετά την ̟ιστο̟οίηση της εκτέλεσης της ̟αρεχοµένης υ̟ηρεσίας.  
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κάθε φύσεως κρατήσεις, φόροι κλ̟.  
Οι ̟ληρωµές θα γίνονται µετά α̟ό την έκδοση τού σχετικού εντάλµατος ̟ληρωµής. 
Η ̟ληρωµή θα γίνεται σε Ευρώ (€), στο όνοµα του δικαιούχου. 
Ο Ανάδοχος βαρύνεται µε κάθε νόµιµη  εισφορά και κράτηση. 
Σε κάθε είδους ̟ληρωµή ̟εριλαµβάνονται ανηγµένα και τα εξής: 

α. Τα γενικά και ειδικά έξοδα του Αναδόχου 
β. Οι φόροι του, οι εισφορές στα κάθε είδους ταµεία και κάθε είδους ̟ροβλε̟όµενες 
κρατήσεις 
γ. Οι ε̟ιµέρους δα̟άνες για την άρτια εκτέλεση των συµβατικών υ̟οχρεώσεων του, δηλαδή 
µισθοί και δώρα ̟ροσω̟ικού, ε̟ιδόµατα, κάθε δα̟άνη τυχόν υ̟ερωριακή α̟ασχόληση, 
έξοδα ασφαλίσεων ̟ροσω̟ικού και γενικά κάθε δα̟άνη µη ρητά κατονοµαζόµενη. ̟λην του 
Φ.Π.Α.  
δ. Οι αµοιβές του κάθε ειδικότητας α̟ασχολούµενου βοηθητικού ̟ροσω̟ικού, καθώς ε̟ίσης 
και κάθε είδους δα̟άνη δια χρήση ή ̟ροµήθεια εξο̟λισµού ̟ου θα ̟ρέ̟ει να διαθέσει ο 
Ανάδοχος στα ̟λαίσια των υ̟ηρεσιών του, είτε α̟ασχολούνται και διατίθενται στην 
Υ̟ηρεσία είτε στα γραφεία του Αναδόχου. 

 
ΑΡΘΡΟ 16:  ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η ε̟ίβλεψη θα εξετάζει την ̟οσότητα και την ̟οιότητα των ̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών 
α̟ό τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, τις α̟αιτήσεις του ∆ήµου και τις 
ε̟ι̟ρόσθετες οδηγίες ̟ου τυχόν έχουν δοθεί ̟ρος αυτόν και θα ̟ιστο̟οιεί ανάλογα τους 
αντίστοιχους λογαριασµούς για την τµηµατική ̟ληρωµή του αναδόχου. 

Ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να ακολουθεί ε̟ακριβώς τις υ̟οδείξεις της 
ε̟ίβλεψης. 

 
ΑΡΘΡΟ 17:  ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Σε ̟ερί̟τωση ̟ου υ̟άρξουν ισότιµες ̟ροσφορές, η ανάδειξη του µειοδότη θα γίνει 
κατό̟ιν κληρώσεως (ό̟ως ορίζεται α̟ό τον νόµο)και ̟αρουσία των ενδιαφεροµένων. 

Ισότιµες θεωρούνται οι ̟ροσφορές µε την αυτή ακριβώς τιµή και ̟ου είναι σύµφωνες µε 
τους όρους της διακήρυξης. 

 
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε  

 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
  

 
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ  

 


