
 

 

 

 

 
 

                                                                     
          ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ για την  ¨ Προμήθεια εξειδικευμένης μπαταρίας για       

απινιδωτή Κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης 

    
 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης  ανακοινώνει τη διενέργεια εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

επιλογή αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή της δαπάνης για την ¨ 

Προμήθεια εξειδικευμένης μπαταρίας για απινιδωτή Κολυμβητηρίου 

Αλεξανδρούπολης 
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 399,28 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με εξασφαλισμένη 

πίστωση μέσω του  προϋπολογισμού  του Δήμου  Αλεξανδρούπολης  για το 2018. 

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/08.08.2016) 

Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, και Υπηρεσιών, (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/14/ΕΕκαι 2014/25/ΕΕ) και τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στη μελέτη. 

 

 

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Δεκτοί στην πρόσκληση γίνονται αναγνωρισμένοι  προμηθευτές για  το συγκεκριμένο αντικείμενο  

και  γραμμένοι  στο  οικείο  Επιμελητήριο. 

 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο το αργότερο μέχρι την 

ημέρα Δευτέρα 20/08/2018 και ώρα 11:00 π.μ. , στο Γραφείο Προμηθειών τα αναφερόμενα 

παρακάτω δικαιολογητικά. 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ –ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

α) Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου. 

β) Τεχνική προσφορά. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Αρ. Πρωτ.:23607/10-08-2018 

 

 

 

                                                       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

ΕΡΓΟ: ¨ Προμήθεια 

εξειδικευμένης μπαταρίας 

για απινιδωτή 

Κολυμβητηρίου 

Αλεξανδρούπολης 
 

 

 
 



 

 

γ) Οικονομική προσφορά (σε κλειστό φάκελο). 

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, 

μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (τ. Α) ως προκαταρτική απόδειξη ότι δεν υπάρχει 

εις βάρος του συμμετέχοντος τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

παρακάτω λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β)δωροδοκία, γ) απάτη, δ) 

τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων (άρθρο 73 του ν. 

4412/2016). 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις 

βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη δικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση 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.  

 

β. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (τ. Α) στην οποία θα αναφέρει ότι: α) η επιχείρηση 

είναι εγγεγραμμένη στο οικείο Επιμελητήριο ή σε οικείο επαγγελματικό σύλλογο και ασκώ 

επάγγελμα συναφές με το αντικείμενο της σύμβασης, β)  ότι τα είδη που προσφέρω τηρούν 



 

 

τις ζητούμενες προδιαγραφές, γ) δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή μου σε διαγωνισμού του 

δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).   

γ. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του 

νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016). 

  Από τον ανάδοχο θα ζητηθεί Απόσπασμα ποινικού μητρώου προς απόδειξη των ανωτέρω 

και Πιστοποιητικό Οικείου Επιμελητηρίου προ της υπογραφής της σύμβασης.  

 

 

Συγκεκριμένα οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο 

Αλεξανδρούπολης (Γραφείο Προμηθειών, κ. Βαγγέλη Σιδερά) το αργότερο μέχρι την 

ημέρα  Δευτέρα  20/08/2018 και ώρα 11:00 π.μ., προσωπικά ή με εκπρόσωπό τους τα 

αναφερόμενα παραπάνω δικαιολογητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για την 

παραλαβή τεύχους τεχνικών προδιαγραφών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 

στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Προϋπολογισμού – 

Λογιστηρίου- Προμηθειών & Αποθήκης του Δήμου Αλεξανδρούπολη (στο τηλέφωνο: 

2551350214). 

 

 

 

 
 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

                                                 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

         
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 
Πληροφορίες: Γρηγοράκη Βαρβάρα 
Τηλ: 2551064211 

 
ΕΡΓΟ: « Προμήθεια εξειδικευμένης 
μπαταρίας για απινιδωτή Κολυμβητηρίου  
Αλεξανδρούπολης » .                   
 
 

  

 
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 
     Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια εξειδικευμένης μπαταρίας για τη λειτουργία του απινιδωτή 
που αποτελεί μέρος του  εξοπλισμού του ιατρείου  του κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης. 
Επισημαίνεται ότι ειδικά για τα κολυμβητήρια, τηρούνται επιπρόσθετα ειδικές  υγειονομικές διατάξεις 
και κανονισμοί,  για την παροχή πρώτων βοηθειών προκειμένου να αντιμετωπίζονται έκτακτες  
ανάγκες. Ως εκ τούτου, η λειτουργία του απινιδωτή κρίνεται επιτακτική και επιβεβλημένη 
προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγεία των χρηστών του Κολυμβητηρίου. 
 
 Η μπαταρία  θα πρέπει να πληρεί  τις παρακάτω προδιαγραφές. 
Τύπος  : Επαναφορτιζόμενη μπαταρία απινιδωτή με την τεχνολογία Li ion . 
Χρόνος επαναφόρτισης: 2,5 ώρες  
Αυτονομία: 400 κραδασμοί για νέο και πλήρως φορτισμένο συσσωρευτή 
(θερμοκρασία 20ºC) ccc 
Διάρκεια ζωής: 2,5 έτη ή 300 κύκλοι φόρτισης (θερμοκρασία 20ºC) ccc 

 
    Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 399,28€  
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% που θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.7135.040  πίστωσης 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018. 

 

 
                                   ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1. 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ  
ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 322,00 322,00 

   ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 322,00 

   Φ.Π.Α. 24% 77,28 

   ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 399,28 
 
 

                                                                                    Αλεξανδρούπολη  26.06.2018 
 
 

                                                                                              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                                                                                         Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ                                                     
   Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                    ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ                                                        
 

    
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ  ΒΑΡΒΑΡΑ                                          ΠΕΙΧΑΜΠΕΡΗ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
 

 



 

 

   

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο :  Αντικείμενο της προμήθειας 
      Η παρούσα συγγραφή αφορά στην προμήθεια  εξειδικευμένης μπαταρίας για     

απινιδωτή Κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης. 

 

Άρθρο 2ο :  Ισχύουσες διατάξεις 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

• Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».  

• Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 

διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

• Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 

• Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

• Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 

Άρθρο 3ο :  Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

1. Η τεχνική περιγραφή-τεχνικές προδιαγραφές 

2. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 

3. Η συγγραφή υποχρεώσεων  

4. Η οικονομική προσφορά του αναδόχου  

5. Η σύμβαση 

 

Άρθρο 4ο :  Οικονομική προσφορά - κριτήριο κατακύρωσης 

α) ο διαγωνιζόμενος υποβάλλει μία μόνο προσφορά, σε δύο (2) αντίτυπα (στο πρώτο 

αναγράφεται η λέξη «πρωτότυπο» και στο δεύτερο η λέξη «αντίγραφο»). Σε περίπτωση 

υποβολής περισσότερων της μίας προσφορών αυτές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

β) σε περίπτωση διαφοράς ανάμεσα σε «πρωτότυπο» και «αντίγραφο», θα ισχύει το 

«πρωτότυπο». 

Η προμήθεια θα γίνει με κριτήριο την συνολικά χαμηλότερη σε ευρώ προσφορά. 

 

Άρθρο 5ο :  Τρόπος και χρόνος παράδοσης των ειδών  

Τα υλικά θα παραδοθούν στο σύνολό τους ή τμηματικά μετά από παραγγελία της υπηρεσίας, μέσα 

σε δύο μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

 Ο τόπος παράδοσης των υλικών θα ορίζεται από την υπηρεσία και η μεταφορά τους θα γίνεται με 

μεταφορικό μέσο του προμηθευτή. Σε περίπτωση καθυστερήσεως της παραπάνω παραδόσεως, 

επιβάλλονται στον προμηθευτή κυρώσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

  

 

Άρθρο 6ο :  Υποχρεώσεις του προμηθευτή 



 

 

Ο προμηθευτής οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλλει στην υπηρεσία όσα αναφέρονται στις 

τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Τα υλικά θα παραδίδονται εντός 24 ωρών από την παραγγελία. 

Κάθε είδος κακής ποιότητας που δεν συμφωνεί με την παραγγελία θα επιστρέφεται στον 

προμηθευτή ο οποίος υποχρεούται να το αντικαταστήσει αμέσως. Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα 

στο προσωπικό του αναδόχου ή σε τρίτους ή οποιαδήποτε ζημιά που προκαλείται από τον ανάδοχο, 

βαρύνεται αποκλειστικά ο ίδιος ο ανάδοχος.         

 

Άρθρο 7ο : Υποχρεώσεις του εντολέα  

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης δια των αρμοδίων υπηρεσιών αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

υποστηρίξει τον ανάδοχο ανάλογα με τις δυνατότητές του. 

 

Άρθρο 8ο : Περιεχόμενο τιμών - Αναθεώρηση  

Στη συνολική τιμή κάθε προσφοράς θα περιλαμβάνονται όλες γενικά οι κρατήσεις και δαπάνες για 

την προμήθεια, μεταφορά, παράδοση και έλεγχο των υλικών. Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία 

αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. 

 

 

Άρθρο 9ο: Κήρυξη αναδόχου ως έκπτωτου 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 10ο: Τρόπος πληρωμής  

Η πληρωμή της αξίας των ειδών της προμήθειας θα γίνεται μετά την οριστική παραλαβή και τη 

σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής και κατόπιν προσκόμισης του σχετικού 

παραστατικού δαπάνης (τιμολογίου ή τιμολογίου-δελτίου αποστολής) που θα εκδίδεται στα στοιχεία 

του φορέα της προμήθειας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην σχετική μελέτη της υπηρεσίας του 

Δήμου (είδος, ποσότητες κλπ) και των αποδεικτικών εξοφλήσεως όλων των υποχρεώσεων του 

προμηθευτή. Ο προμηθευτής οφείλει να αντικαταστήσει κάθε τεμάχιο που θα αποδειχθεί 

ελαττωματικό. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του προμηθευτή κηρύσσεται έκπτωτος.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 200 του ν. 4412/2016. 

 

 

 

                                                          Αλεξ/πολη 10/08/2018 

 

                                                                                           Ο συντάξας                                               

      

 

                                                                                                 Ευάγγελος Σιδεράς 

                                                                                   

                                                                                            


