
     

                   
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ  

         ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

Αρ. Μελέτης : 17/2019 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ)  & ΕΙ∆ΩΝ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ 

(∆ΙΑΚΟΣΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ) ΤΗΣ ∆.Ε. ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

∆ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ» 

Ενδ. Προϋπολ/µός: 24.598,50€ 

CPV 31521000-4 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια από το ελεύθερο εµπόριο Ηλεκτρολογικού Υλικού (λαµπτήρες 

και φωτεινό διάκοσµο) για τις ανάγκες συντήρησης των δικτύων ηλεκτροφωτισµού (αντικατάσταση 

λαµπτήρων και φωτεινού διακόσµου) της ∆.Ε. Μεσσαπίων  για το έτος 2019 (CPV 31521000-4 

Ηλεκτρικές λάµπες). 

Ο προϋπολογισµός ανέρχεται σε 24.598,50€ µε το Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του ∆ήµου 

∆ιρφύων-Μεσσαπίων από την πίστωση του έτους 2019 µε: 

 

Α) Κ.Α. 20-6662.002 «προµήθεια υλικών (λαµπτήρων κλπ ηλεκτρολογικού υλικού) συντήρησης 

δικτύων ηλεκτροφωτισµού ∆.Ε. Μεσσαπίων» (20.000,00€). 

Β)  Κ.Α. 20-6691.001 «προµήθεια ειδών (διακόσµου υλικού) φωταγωγήσεων ∆.Ε. Μεσσαπίων» 

(4.600,00€). 

 

Οι ειδικότερες απαιτήσεις για τα υπό προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού, περιλαµβάνονται στο τεύχος 

Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης µελέτης.    

 Όσον αφορά το Νοµικό πλαίσιο η παρούσα  προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε : 

1). Οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν.4605/2019 

2). 3). Ο Νόµος 3463 / 2006  «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και ο Ν. 3852/2010 

4). Ο Νόµος 2286 / 95  « Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 

5). Το Π.∆ 394 / 96 « Κανονισµός προµηθειών ∆ηµοσίου» 

6). Το Π.∆ 105 / 2000 «Προσαρµογή Ελληνικής Νοµοθεσίας περί προµηθειών του ∆ηµόσιου Τοµέα προς 

το Κοινοτικό ∆ίκαιο» 

 
                                                                                      Ψαχνά, 22-011-2019 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΝΣΗΣ ΤΥ 

 

 

ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΠΤΥΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ3/Α 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

 

 

ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΤΕ/Γ 

 

 



                   

                   
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ  

         ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

Αρ. Μελέτης : 17/2019 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ)  & ΕΙ∆ΩΝ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ 

(∆ΙΑΚΟΣΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ) ΤΗΣ ∆.Ε. ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

∆ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ» 

Ενδ. Προϋπολ/µός: 24.598,50€ 

CPV 31521000-4 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 Στο παρόν κείµενο περιλαµβάνονται οι τεχνικές απαιτήσεις για τα υπό προµήθεια είδη (λαµπτήρες φωτισµού και φωτεινός 
διάκοσµος) και οι υπόλοιπες σχετικές απαιτήσεις . 
 Τα είδη θα είναι τα εξής: 
 

ΟΜΑ∆Α Α` ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

1 ΛΑΜΠΕΣ LED E27 16W (Cool Daylight) ΤΕΜ. 6500 

2 ΛΑΜΠΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ SL 23W/E27/240V (Cool Daylight) ΤΕΜ. 537 

3 ΛΑΜΠΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ  ΜΙΝΙ LLW/E27/240V   11W(Cool Daylight) ΤΕΜ. 50 

4 ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 18W-(Cool Daylight) ΤΕΜ. 50 

5 ΛΑΜΠΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 150W/Ε40/240V ΤΕΜ. 105 

6 ΛΑΜΠΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W/Ε40/240V ΤΕΜ. 50 

7 ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 400W/240V ΤΕΜ. 50 

8 ΓΛΟΜΠΟΙ Φ30 ΛΕΥΚΟΙ ΤΕΜ. 40 

 
              
ΟΜΑ∆Α Ε` ΥΛΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ∆ΙΑΚΟΣΜΟΥ 

1 ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ ΚΟΚΚΙΝΗ, ΚΙΤΡΙΝΗ, ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΣΠΡΗ ΜΕΤΡΑ 1300 

2 AΚΡΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗΣ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ ΤΕΜ. 499 

3 ΛΑΜΠΑΚΙΑ LED (COOL DAY)-ΨΥΧΡΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 10ΜΕΤΡΩΝ ΤΕΜ. 150 

 
                                                                                                                           
 

ΛΥΧΝΙΕΣ -  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

• Οι λαµπτήρες θα είναι ενδεικτικού τύπου Phillips ή OSRAM (ή οποιασδήποτε άλλης επώνυµης  εταιρείας ίδιων ή 

καλύτερων προδιαγραφών) κατασκευασµένοι σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς και το πρότυπο CE από 

αξιόπιστο και πιστοποιηµένο κατασκευαστή. 

• Λυχνίες ατµών νατρίου ισχύος 250 W ,150 W, και 110 W και ατµών υδραργύρου ισχύος 125 W, αντίστοιχα. 

• Οι προς προµήθεια λυχνίες χρειάζεται να είναι ενεργειακής κλάσης όχι χαµηλότερης από Β, ενώ ο χρόνος ζωής τους 
χρειάζεται να είναι τουλάχιστον 14.000 ώρες λειτουργία 

• Οι ηλεκτρονικές λάµπες και οι λάµπες LED θα είναι ενεργειακής κλάσης Α και µε ισχύ φωτισµού τουλάχιστον 1300 Lum 

• Οι λαµπτήρες φθορισµού θα είναι ελάχιστης ζωής 7500 ωρών, χρώµατος Νο21 τύπου  Osram ή Philips Νο84 των 18W 

1450Lum, των 36W3450Lum και των 58W 5400Lum. 

• Τα ballast θα είναι κατάλληλα για δύο λυχνίες 36W ή 58W και υψηλού συνφ, ελαχίστων απωλειών λειτουργίας και 
κατάλληλα για λαµπτήρες που χρησιµοποιούν εκκινητές. 

• Όλοι οι λαµπτήρες φθορισµού θα συνδεθούν κατά τριφασική διάταξη ή ανά δύο 36W (ή ανά 4x18W) σε σύστηµα duo. 

• ‘Ολοι οι λαµπτήρες 18W θα συνδεθούν ανά δύο εν σειρά, θα έχουν όµως ανεξάρτητο (ίδιο) εκκινητή. 

• ‘Ολοι οι πυκνωτές θα είναι τάσης 240V, κατάλληλοι για σύνδεση εν σειρά χωρητικότητας 3,6µF µε λυχνίες 2x18W ή 

36W και 5,7µF µε λυχνίες 58W. Οι εκκινητές θα είναι τύπου “αιγός” µε αντιπαρασιτικό πυκνωτή τοποθετούµενο στο ίδιο 

κέλυφος και άριστης ποιότητας. 

• Όλοι οι φωτοσωλήνες θα είναι κατασκευασµένοι σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς  και θα φέρουν 

υποχρεωτικά  CE από αξιόπιστο και πιστοποιηµένο κατασκευαστή. Σε ότι αφορά τους φωτοσωλήνες θα παραδίδονται 
ακέραιες κουλούρες ή ήµισυ κουλούρων και σε ότι αφορά τα υπόλοιπα ακέραια πλήρη τεµάχια. Όλα τα ανωτέρω δεν θα 

πρέπει να φέρουν κακώσεις, εκδορές, τσακίσεις, κλπ. 

 

 

Επιπρόσθετα θα πρέπει να πληρούνται τα κάτωθι (επί ποινή αποκλεισµού) 



• Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και κατασκευής να µην φέρουν διαβρώσεις ή κακώσεις, 
οι τεχνικές τους προδιαγραφές πρέπει να είναι ίδιες µε αυτές που ζητούνται από την υπηρεσία µας να µην φέρουν 

ελαττώµατα και να είναι έτοιµα προς χρήση. 

• Κάθε προµηθευτής που εκδηλώνει ενδιαφέρον και καταθέτει σχετική προσφορά, είναι υποχρεωµένος επί ποινή 

αποκλεισµού να καταθέσει δήλωση ότι αυτά που προσφέρει συµφωνούν απόλυτα µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

• Τα υλικά θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν την σχετική σήµανση C.E.  

• Οι κατασκευαστικοί οίκοι των  υλικών πρέπει να χορηγούν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO9001/2015 

και µεταγενέστερο. 

• Τυχόν ελαττωµατικά είδη ή είδη που δεν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές , δεν θα παραλαµβάνονται από την 

υπηρεσία µας µε ευθύνη του προµηθευτή, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση του ∆ήµου µας και θα αντικαθίστανται 
άµεσα από τον προµηθευτή. 

• Τα είδη παραλαµβάνονται οριστικά αν συµφωνούν µε τις τεχνικές προδιαγραφές και αφού διαπιστωθεί µε τον 

µακροσκοπικό έλεγχο ότι είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται.  

• Στην περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές ή αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές η υπηρεσία έχει το 

δικαίωµα να απορρίψει µέρος ή σύνολο της ποσότητας και να ζητήσει την άµεση αντικατάστασή τους µε είδη που να 

συµφωνούν απόλυτα µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

• Όλα τα είδη θα πρέπει να έχουν εγγύηση τουλάχιστον ενός (01) έτους, η οποία θα δοθεί επί ποινή αποκλεισµού µε 
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος. 

• Η προσφορά κάθε προµηθευτή θα πρέπει να συνοδεύεται µε τα απαραίτητα προσπέκτους στα οποία να φαίνονται όλα 

τα τεχνικά χαρακτηριστικά. 

• Τα είδη θα παραδοθούν στις αυθεντικές συσκευασίες τους που δεν πρέπει να φέρουν αλλοιώσεις, σκισίµατα ή εκδορές, 
εφόσον αφορούν ακέραιες ποσότητες. 

 

Για τα υλικά που υπάρχουν καθιερωµένα πρότυπα ποιότητας και κανονισµοί των παρακάτω 

αναφερόµενων οργανισµών: 

• Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) 

• Ανώνυµη εταιρία Βιοµηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών ∆οκιµών Πιστοποίησης και 
Ποιότητας (ΕΒΕΤΑΜ) 

• Γερµανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης (DIN). 

• ∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης (ISO) 

Θα είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά. 

 Όλα τα είδη θα φέρουν υποχρεωτικά σήµανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είναι σύµφωνα µε τα αντίστοιχα αυτής. 
 Όλα τα υλικά πρέπει να είναι της καλύτερης ποιότητας από αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά, χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα, 

σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις προδιαγραφές, σε ότι αφορά την προέλευση την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήµα, το 

χρωµατισµό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εµφάνισή τους. 
 Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στα σχετικά εδάφια, θα πρέπει να είναι σύµφωνο µε τις ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές ασφαλείας. 
 

                                                                                                                                                        
 

                                                                                                                              Ψαχνά, 22-11-2019 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΥΠ 

 
 

ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                            

 ΤΕ3/A 

O ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 

ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ/Γ.  
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ Μον. Ποσότ. Τ.Μ. 

ΟΜΑ∆Α Α` ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
 

      

1 ΛΑΜΠΕΣ LED E27 16W (Cool Daylight) ΤΕΜ. 6500 2,00 

2 ΛΑΜΠΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ SL 23W/E27/240V (Cool Daylight) ΤΕΜ. 537 2,50 

3 ΛΑΜΠΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ  ΜΙΝΙ LLW/E27/240V   11W(Cool Daylight) ΤΕΜ. 50 3,02 

4 ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 18W-(Cool Daylight) ΤΕΜ. 50 2,00 

5 ΛΑΜΠΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 150W/Ε40/240V ΤΕΜ. 105 7,00 

6 ΛΑΜΠΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W/Ε40/240V ΤΕΜ. 50 7,00 

7 ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 400W/240V ΤΕΜ. 50 5,00 

8 ΓΛΟΜΠΟΙ Φ40 ΛΕΥΚΟΙ ΤΕΜ. 40 5,00 

 
 
ΟΜΑ∆Α Β` ΥΛΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ∆ΙΑΚΟΣΜΟΥ 
 

      

1 ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ ΚΟΚΚΙΝΗ, ΚΙΤΡΙΝΗ, ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΣΠΡΗ ΑΠΛΗ  ΜΕΤΡΑ 1300 1,20 

2 ΑΚΡΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗΣ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ ΤΕΜ. 499 1,0 

3 ΛΑΜΠΑΚΙΑ LED(COOL DAY)ΨΥΧΡΟ ΕΞΩΤ.ΧΩΡΟΥ 10Μ ΤΕΜ. 150 11,00 

 
 
 
 

 Ψαχνά, 22-11-2019 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΥΠ 

 
 

ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 ΤΕ3/A 

O ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 

ΑΚΡΙΩΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  

ΤΕ/Γ 

 



 
 
 
 

                   
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ  

         ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

Αρ. Μελέτης : 17/2019 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ)  & ΕΙ∆ΩΝ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ 

(∆ΙΑΚΟΣΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ) ΤΗΣ ∆.Ε. ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

∆ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ» 

Ενδ. Προϋπολ/µός: 24.598,50€ 

CPV 31521000-4 

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Άρθρο 1ο – Αντικείµενο  

Η παρούσα συγγραφή  υποχρεώσεων αφορά την προµήθεια από το ελεύθερο εµπόριο Ηλεκτρολογικού Υλικού (λαµπτήρες και 
φωτεινό διάκοσµο) για τις ανάγκες συντήρησης των δικτύων ηλεκτροφωτισµού (αντικατάσταση λαµπτήρων και φωτεινού 

διακόσµου) της ∆.Ε. Μεσσαπίων  για το έτος 2019 (CPV 31521000-4 Ηλεκτρικές λάµπες). 
Ο προϋπολογισµός ανέρχεται σε 24.598,50€ µε το Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του ∆ήµου ∆ιρφύων-Μεσσαπίων 

από την πίστωση του έτους 2019 µε: 
Α) Κ.Α. 20-6662.002 «προµήθεια υλικών (λαµπτήρων κλπ ηλεκτρολογικού υλικού) συντήρησης δικτύων ηλεκτροφωτισµού ∆.Ε. 

Μεσσαπίων» (20.000,00€). 

Β)  Κ.Α. 20-6691. 001 «προµήθεια ειδών (διακόσµου υλικού) φωταγωγήσεων ∆.Ε. Μεσσαπίων» (4.600,00€). 

 

Άρθρο 2ο – Ισχύουσες ∆ιατάξεις 
Η διενέργεια της προµήθειας και η εκτέλεση της προµήθειας διέπονται από τις διατάξεις :  
1). Οι διατάξεις του Ν.4412/2016,όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2). 3). Ο Νόµος 3463 / 2006  «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 

4). Ο Νόµος 2286 / 95  « Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 

5). Το Π.∆ 394 / 96 « Κανονισµός προµηθειών ∆ηµοσίου» 

6). Το Π.∆ 105 / 2000 «Προσαρµογή Ελληνικής Νοµοθεσίας περί προµηθειών του ∆ηµόσιου Τοµέα προς το Κοινοτικό ∆ίκαιο» 

7). Τις διατάξεις του Ν. 3852 / 2010. 

 

Άρθρο 3ο – Τεύχη δηµοπράτησης 
Στοιχεία της συγκεκριµένης προµήθειας αποτελούν κατά σειρά προτεραιότητας: 
1). Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 

2). Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 
3). Ο προϋπολογισµός προσφοράς του αναδόχου 

4). Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός 
 

Άρθρο 4ο – Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 
Ο υποψήφιος ή οι υποψήφιοι ανάδοχοι δύνανται να δώσουν προσφορές είτε στο σύνολο των ειδών όλων των οµάδων του 

προϋπολογισµού, είτε για το σύνολο των ειδών οµάδας ή οµάδων. Προσφορές που δεν καλύπτουν όλα τα είδη µιας οµάδας, δεν 

θα γίνονται αποδεκτές.  
 

Άρθρο 5ο – Ανακοίνωση Αποτελέσµατος 
Ο ανάδοχος της προµήθειας αυτής, µετά την κατά νόµο έγκριση της ανάθεσης, υποχρεούται  να προσέλθει στο δήµο σε χρόνο 

όχι µεγαλύτερο των 10 ηµερών  για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.  
 

Άρθρο 6ο – Σύµβαση, ∆ιάρκεια 

Η σύµβαση συντάσσεται από τον αρµόδιο υπάλληλο και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο Ν.4412/2016. Η 

σύµβαση θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της έως τις 31-12-2019.  

 

Άρθρο 7ο – Εγγυήσεις 
Ο προµηθευτής δεν απαιτείται να καταβάλλει εγγύηση συµµετοχής  επί του προϋπολογισµού µελέτης εκτός ΦΠΑ,  σε Γραµµάτιο 

του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε ισόποση εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας.(αρ..72 ..Ν4412/2016) 

 

Άρθρο 8ο  - Τρόπος Πληρωµής 



Η πληρωµή της αξίας των υλικών θα γίνεται αργότερα των δύο µηνών από την ηµεροµηνία της  παράδοσης και σύµφωνα µε το 

εκδοθέν τιµολόγιο του προµηθευτή, αφού προηγουµένως υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής από τις αρµόδιες 
Επιτροπές του Ν.4412/2016.  

       

Άρθρο 9ο   -  Τόπος και χρόνος Παράδοσης 

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τµηµατικά στις αποθήκες του ∆ήµου µε υπηρεσιακά σηµειώµατα χωρίς καθυστέρηση και 
µέχρι το µεσηµέρι της επόµενης ηµέρας, αφαιρουµένων των αργιών. 

        

Άρθρο 10ο     - Επιβαρύνσεις Μειοδότη   

Ο ανάδοχος θα βαρύνεται µε όλες τις νόµιµες κρατήσεις. Το ποσοστό  του ΦΠΑ που προβλέπεται από το νόµο βαρύνει τον 

∆ήµο.  

 

Άρθρο 11ο  - ∆ιαχείριση µη συµµορφούµενων υλικών 

 Όταν διαπιστώνεται ακαταλληλότητα ή αστοχίες των υλικών, από οποιαδήποτε αιτία, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, 
τότε µετά από εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφαίνεται, για την έκπτωση του προµηθευτή.  

 

 

Άρθρο 12ο  - Συµφωνία µε τις τεχνικές προδιαγραφές – Τεχνικά στοιχεία της Προσφοράς 

Η προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους όλων  των ειδών.Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να 

είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. 
Προτεινόµενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση µε τις τεχνικές προδιαγραφές σε βασικά 

χαρακτηριστικά απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται προσφορές µε ασαφή ή ελλειπή τεχνική προσφορά.  

 

Άρθρο 13ο – Τιµές  
Η προσφερόµενη τιµή θα αναφέρεται σε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης  επί των τιµών της µελέτης και σε ευρώ. Τα ανωτέρω 

ποσοστά έκπτωσης  θα είναι σταθερά σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης. 

 
                                                                                                                                                     Ψαχνά, 22-11-2019 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΝΣΗΣ ΤΥ 

 

ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΠΤΥΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 ΤΕ3/Α 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

 

ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ/Γ 

 

 
 
 
 

 

 

     
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΤΟΥ 

   
           ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

   

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ Μον. 

ΟΜΑ∆Α Α` ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

    

1 ΛΑΜΠΕΣ LED E27 16W (Cool Daylight) ΤΕΜ. 



2 ΛΑΜΠΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ SL 23W/E27/240V (Cool Daylight) ΤΕΜ. 

3 ΛΑΜΠΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ  ΜΙΝΙ LLW/E27/240V   11W(Cool Daylight) ΤΕΜ. 

4 ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 18W-(Cool Daylight) ΤΕΜ. 

5 ΛΑΜΠΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 150W/Ε40/240V ΤΕΜ. 

6 ΛΑΜΠΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W/Ε40/240V ΤΕΜ. 

7 ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 400W/240V ΤΕΜ. 

8 ΓΛΟΜΠΟΙ Φ40 ΛΕΥΚΟΙ ΤΕΜ. 

    ΟΜΑ∆Α

ΟΜΑ∆Α Β` ΥΛΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ∆ΙΑΚΟΣΜΟΥ     

1 ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ ΚΟΚΚΙΝΗ, ΚΙΤΡΙΝΗ, ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΣΠΡΗ ΜΕΤΡΑ 

2 AΚΡΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΟΝΟΚΑΛΗΣ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ ΤΕΜ. 

3 ΛΑΜΠΑΚΙΑ LED(cool day)10m-ψυχρο εξωτερικου χωρου ΤΕΜ. 

    ΟΜΑ∆Α

  ΣΥΝΟΛΟ

  

    

   
   
   

  
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΥ 

   

 
ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 

 
ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ3/A 

 


