
                      

 
 

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
  ∆ΗΜΟΣ   ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ                     
                           
ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ     
      ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ – Τ.Κ. 152 34  
        ΤΗΛ.: 213 2023959  
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
  Η παρούσα µελέτη, αφορά στην προµήθεια  α) λαµπτήρων δηµοτικού φωτισµού β) 
ηλεκτρολογικού υλικού για την συντήρηση και επισκευή δηµοτικού φωτισµού πάρκων, 
παιδικών χαρών, πεζοδροµίων γ) ηλεκτρικών λαµπτήρων – προβολέων αθλητικών 
χώρων δ) φωτιστικών σωµάτων στα κτίρια του ∆ήµου (κτίριο ∆ιοίκησης & κτίριο 
Τεχνικής Υπηρεσίας) για την εξοικονόµηση ενέργειας ε) ειδών φωταγωγήσεων για τον 
Χριστουγεννιάτικο στολισµό της πόλης, για τις ανάγκες του ∆ήµου Χαλανδρίου, όπως 
περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. 
 
Για τη διενέργεια του διαγωνισµού και την εκτέλεση της προµήθειας ισχύουν: 

• Η απόφαση µε αριθµό 11389/93 του Υπ. Εσωτερικών «περί εκδόσεως του Ενιαίου 
Κανονισµού Προµηθειών Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ Β΄ 185/23.3.93)  

• Η  απόφαση αρ. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291 Β 11-8-2010 αύξηση του ορίου σε  60.000,00 €  
για τη διενέργεια  πρόχειρου διαγωνισµού.) 

• Ο Ν. 2286/95 «Προµήθειες ∆ηµόσιου Τοµέα & συναφή θέµατα» 
• Ο Ν.3463/06 « ∆ηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας» 
• Ο Ν. 3852/ 2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
• Οι σχετικές σε ισχύ εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς και αφορούν προµήθειες 

Ο.Τ.Α., όταν αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση µε το Ν. 2286/95 
• Ο Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112Α/13-7-2010 : Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

• Ο Ν.4013/11 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/15-9-2011): Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου  ∆ηµοσίων  Συµβάσεων. 

• Το άρθρο 15 παρ. 6 του Π.∆. 118/07 

• Το άρθρο 157 του Ν. 4281 

• Λαµβάνοντας υπ’ όψη το υπ’ αριθµ.             πρωτ. έγγραφό µας µε το οποίο ζητείται η 
λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας δηµόσιου διαγωνισµού για την: “ Προµήθεια  
Ηλεκτρολογικού Υλικού για το έτος 2014” , και την µε αριθµό                     απόφαση 
∆ηµάρχου µε την οποία εγκρίνεται η σκοπιµότητα της ανάθεσης της ανωτέρω προµήθειας 
µε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού. 
Η προµήθεια µπορεί να είναι µαζική ή τµηµατική χωρίς καµία επιβάρυνση για το ∆ήµο. 
 
Η παράδοση θα γίνεται σε τόπο και χρόνο που θα υποδεικνύεται από την Υπηρεσία. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια, η φορτοεκφόρτωση - µεταφορά σε σηµείο που 

θα υποδείξει  ο ∆ήµος .  
  

ΜΕΛΕΤΗ : «Προµήθεια  Ηλεκτρολογικού 
Υλικού για το έτος 2014» 

 

 
ΠΡΟΫΠ.:  73.800.00 € µε Φ.Π.Α. 
Α.Μ. :    40 /14 

 

 



                      

 
 

 Η προσφορά που θα υποβληθεί κατά την δηµοπρασία δεσµεύει τον προµηθευτή µέχρι 
περαιώσεως της προµήθειας ανεξάρτητα τυχόν ανατιµήσεων. 
Όλα τα ενσωµατούµενα υλικά θα ακολουθούν τις σχετικές Εθνικές  Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς 
και τα σχετικά Ευρωπαϊκά Πρότυπα. 

 
Η δαπάνη έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 73.800,00€(Ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου 

του Φ.Π.Α. 23% και θα βαρύνει τους K.A. 20.6662.50 ποσού 30.000,00€,  15.6662.62 ποσού 
5.000,00€, 15.6662.63 ποσού 4.000,00€, 10.7135.53 ποσού 500,00€, 15.6691 ποσού 30.000,00€, 
20.6691 ποσού 4.300,00€, του προϋπολογισµού έτους 2014 στον οποίο έχουν εγγραφεί 
αντίστοιχες πιστώσεις. 
 

Η σύναψη σύµβασης εκτέλεσης προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µε πρόχειρο διαγωνισµό 
και µε κριτήριο κατακύρωσης την συµφερότερη προσφορά σε Ευρώ σύµφωνα µε την σε ισχύ 
νοµοθεσία, Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. 
 
 
 

Χαλάνδρι,    31 /10 /2014 
 

Η Συντάξασα 
 

 
Αντωνίου Ελένη 

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :" Ηλεκτρολογικού υλικού για το έτος 2014 "
∆ΗΜΟΣ   ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ :  73.800,00€ µε Φ.Π.Α.
ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ – Τ.Κ. 152 34 Α.Μ. : 40/14

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝ ΠΟΣΟΤ ΤΙΜΗ ΜΟΝ ΣΥΝΟΛΟ

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

1  Λαµπτήρας ηλεκτρονικής λειτουργίας (οικονοµίας) 45W 
θερµού φωτισµού Ε27 µέγιστου µήκους 200mm και 
µέγιστης διαµέτρου 80mm, σπειροειδή,  όπως 
περιγράφεται. 

907 11,33 €          10.276,31 €          

2
 Λαµπτήρας ατµών Νατρίου υψηλής πίεσης Ε40 250 W, 
σωληνωτός όπως περιγράφεται. 

TEM 1150 14,29 €          16.433,50 €          

3
 Λαµπτήρας ατµών Νατρίου υψηλής πίεσης Ε40 1000 
W,σωληνωτός όπως περιγράφεται. 

TEM 15 49,29 €          739,35 €              

4
 Λαµπτήρας HQI υψηλής απόδοσης 150W R*7s daylight 
µε ακίδες,όπως περιγράφεται. 

TEM 15 9,11 €            136,65 €              

5
 Λαµπτήρας αλογόνου HQI υψηλής απόδοσης 400W, Ε40 
σωληνωτού τύπου,όπως περιγράφεται. 

TEM
50 15,30 €          

765,00 €              

6
 Λαµπτήρας αλογόνου HQI υψηλής απόδοσης 1000W, 
Ε40  χωρίς εκκινητή όπως περιγράφεταιι 

TEM
10 87,00 €          

870,00 €              

7
 Λαµπτήρες αλογόνου ιωδίου σωληνωτή τύπου Philips 
QT32, ECO Ε27, 105 Watt 

TEM
20 2,34 €            

46,80 €                

8  Λαµπτήρες 100 Watt ιωδίου κοντή 78 mm TEM 20 1,59 €            31,80 €                

9
 Λαµπτήρες 500 Watt ιωδίου µακρύ 118 mm R7S 110V 

TEM
20 2,76 €            

55,20 €                

10
 Λαµπτήρας φθορισµού  0,60m 18W νέας γενιάς daylight, 
όπως περιγράφεται Φ26, Μ590, G13 

TEM
500 1,73 €            

865,00 €              

11
 Λαµπτήρας φθορισµού  1,20m 36W νέας γενιάς daylight, 
όπως περιγράφεται.Φ26, Μ1200, G13 

TEM
100 1,76 €            

176,00 €              

12
 Λαµπτήρας φθορισµού  1,50m 58W νέας γενιάς daylight, 
όπως περιγράφεται Φ26, Μ1500, G13 

TEM
50 2,23 €            

111,50 €              

13  Λαµπτήρας φθορισµού  PL 26W/84  2pins Θερµό TEM 50 2,11 €            105,50 €              

14
 Λαµπτήρας ηλεκτρονικής λειτουργίας daylight 26W Ε27 
240V   

TEM
90 6,00 €            

540,00 €              

15
 Ντουί  για λαµπτήρες PL  τύπου G24 2 pins, 18W µε 
άγκιστρα 

TEM

30 0,57 €            

17,10 €                

16
 Ντουί για λαµπτήρες φθορισµού κουµπωτό ασφαλείας  

TEM
60 0,26 €            

15,60 €                

17  Ντουί E27 πορσελάνης διαιρούµενο, τύπου ∆ΕΗ TEM 40 1,48 €            59,20 €                

18  Ντουί E40 πορσελάνης διαιρούµενο, τύπου ∆ΕΗ TEM 80 3,00 €            240,00 €              

19 Τσόκ για λαµπτήρες φθορισµού PL 26W. TEM 60 5,80 €            348,00 €              
20 Τσόκ για λαµπτήρες Nα υψηλής πίεσης 250W, TEM 120 15,48 €          1.857,60 €           

21 Μετασχηµατιστής HQI 150W TEM 30 10,87 €          326,10 €              
22 Μετασχηµατιστής HQI 400W TEM 50 21,14 €          1.057,00 €           

23
 Εκκινητής starter4*20W, 220-240V απλό 2Λ σε σειρά  

TEM
100 0,23 €            

23,00 €                

24 Εκκινητής starter 4*80W, όπως περιγράφεται.     TEM 100 1,45 €            145,00 €              
25  Εκκινητής 70W-400W.   (για λαµπτήρες HQI και Να) TEM 1150 4,94 €            5.681,00 €           

26
 Εκκινητής 400W-1000W   υδραργύρου S152 (για 
λαµπτήρες HQI και Να)  

TEM
50 2,54 €            

127,00 €              

27  Φωτιστικό σώµα φθορίου παραβολικό χωνευτό Τ8 ΤΕΜ 124 40,00 €          4.960,00 €           

ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

C.P.V.:31681410-0

ΟΜΑ∆Α 1 : ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΝΤΟΥΙ

ΤΣΟΚ

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ



28 Καλώδιο τηλεφώνου πλακέ 2 ζευγών επέκτασης MM 100 0,08 €            8,00 €                  
29 Καλώδιο UTP εξωτερικού χώρου 4 ζευγών MM 200 0,32 €            64,00 €                
30 Καλώδιο UTP  4 ζευγών κατηγορία 6 MM 500 0,39 €            195,00 €              
31 Καλώδιο FTP 20 ζευγών κατηγορία 5, θωρακισµένο ΜΜ 1000 1,98 €            1.980,00 €           
32 Εύκαµπτο καλώδιο 2x1,5 mm2 άσπρο ΝΥΑF MM 200 0,45 €            90,00 €                

33 Ασφάλεια ∆ΕΗ 40 Α / Ε-16 ΤΕΜ 50 0,39 €            19,44 €                
34 Ασφάλεια ∆ΕΗ 50 Α / Ε-16 ΤΕΜ 50 0,48 €            24,00 €                
35 Ασφάλεια γυάλινη 5x20 6 A ΤΕΜ 700 0,19 €            133,00 €              

36
 Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο  πορσελάνης 80 Α ΓΟΛΙΑΘ 
22Χ58ΑΜ ΤΕΜ

15 5,50 €            82,50 €                

37
 Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 100 Α ΓΟΛΙΑΘ 
22Χ58 GL ΤΕΜ

15 1,43 €            21,45 €                

38 Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 25 Α ΤΕΜ 20 0,20 €            4,00 €                  
39 Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 35 Α ΤΕΜ 10 0,24 €            2,40 €                  

40  Σειρές µικρολαµπτήρων  τύπου ψείρα 100 LED, 10m,  
χρώµα λευκό θερµό επεκτεινόµενες µε πράσινο καλώδιο ΤΕΜ 500 15,00 €

7.500,00 €           

41
 Επίστηλο σχήµατος "κλωνάρι" διαστάσεων πλάτους 
1,15m και ύψους 1,50m, µε σειρές µικρολάµπτήρων LED 
θερµού φωτισµού. ΤΕΜ 70 52,25 €

3.657,50 €           

42
Φωτοσωλήνας ευκαµπτος εξωτερικου χώρου µε 
λαµπτήρες LED χρώµατος λευκό ψυχρό MM 50 4,19 €

209,50 €              

60.000,00 €       
13.800,00 €
73.800,00 €

ΚΑΛΩ∆ΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
Φ.Π.Α. 23%:

ΣΥΝΟΛΟ:

ΟΜΑ∆Α 2 : ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
 
 
 
 
 
 

ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

 
 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ 
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ & 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ, 31 /10 /2014
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
 
 
 

ΜΑΡΙΑ ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.



 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
  ∆ΗΜΟΣ   ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ                     
                           
ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ     
      ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ – Τ.Κ. 152 34  
        ΤΗΛ.: 213 2023959  
 
 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) 
 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο (Αντικείµενο της προµήθειας) 
Η Ε.Σ.Υ. αφορά στην  προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το ∆ήµο Χαλανδρίου προυπ:  
73.800,00€ µε ΦΠΑ 23% . 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο (Ισχύουσες διατάξεις) 
Για τη διενέργεια του διαγωνισµού και την εκτέλεση της προµήθειας ισχύουν: 

• Η απόφαση µε αριθµό 11389/93 του Υπ. Εσωτερικών «περί εκδόσεως του Ενιαίου 
Κανονισµού Προµηθειών Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ Β΄ 185/23.3.93)  

• Η  απόφαση αρ. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291 Β 11-8-2010 αύξηση του ορίου σε  
60.000,00 €  για τη διενέργεια  πρόχειρου διαγωνισµού.) 

• Ο Ν. 2286/95 «Προµήθειες ∆ηµόσιου Τοµέα & συναφή θέµατα» 

• Ο Ν.3463/06 « ∆ηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας» 

• Ο Ν. 3852/ 2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

• Οι σχετικές σε ισχύ εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς και αφορούν 
προµήθειες Ο.Τ.Α., όταν αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση µε το Ν. 2286/95 

• Ο Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112Α/13-7-2010 : Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών ,διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

• Ο Ν.4013/11 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/15-9-2011): Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

∆ηµοσίων Συµβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου  ∆ηµοσίων  Συµβάσεων. 

• Το άρθρο 15 παρ. 6 του Π.∆. 118/07 

• Το άρθρο 157 του Ν. 4281 

• Λαµβάνοντας υπ’ όψη το υπ’ αριθµ.             πρωτ. έγγραφό µας µε το οποίο ζητείται η 

λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας δηµόσιου διαγωνισµού για την: 

“Προµήθεια  Ηλεκτρολογικού Υλικού για το έτος 2014” , και την µε 

αριθµό                          απόφαση ∆ηµάρχου µε την οποία εγκρίνεται η σκοπιµότητα της   

      ανάθεσης της ανωτέρω προµήθειας µε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού. 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο (Πληρωµή Αναδόχου) 
 
Η πληρωµή  του αναδόχου θα γίνει εφ’ άπαξ ή τµηµατικά µετά  το τέλος της καλής και 
εµπρόθεσµης  εκτέλεσης της προµήθειας, µε την προσκόµιση τιµολογίου 

ΜΕΛΕΤΗ : «Προµήθεια  Ηλεκτρολογικού 
Υλικού για το έτος 2014» 
 

 
ΠΡΟΫΠ.:  73.800.00 € µε Φ.Π.Α. 

Α.Μ. :40/14 
 

 



 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο (Τέλη και Κρατήσεις) 
 
Στην επιµέρους τιµή περιλαµβάνεται η αξία του είδους, το όφελος προµηθευτή και οι νόµιµες 
κρατήσεις. Ο προµηθευτής βαρύνεται µε τις κάθε φύσεως δαπάνες οι οποίες θα απαιτηθούν.  
Όλες οι δαπάνες, φόροι (εκτός ΦΠΑ), τέλη κλπ, βαρύνουν τον προµηθευτή και θα 
περιληφθούν στην προσφερόµενη τιµή, καµία αµφισβήτηση ή ενδεχόµενη απαίτηση του 
προµηθευτή, για επιπλέον καταβολή αποζηµίωσης, δεν είναι δυνατόν να προκύψει για τις 
δαπάνες αυτές. Επίσης ο προµηθευτής βαρύνεται µε κρατήσεις 2% υπέρ Τ.Α.∆.Κ.Υ., και 
λοιπές κρατήσεις που ισχύουν κατά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. 
Ο προµηθευτής θα βαρύνεται µε κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας 
εκτός Φ.Π.Α. της αρχικής σύµβασης καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης σύµφωνα 
µε τον Ν.4013/11 για τις ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο (Τιµές Τιµολογίου) 
 
Οι τιµές τιµολογίου αφορούν τις κατά µονάδα τιµές προµήθειας για την τέλεια και σύµφωνα µε 
τους κανόνες καλής εκτέλεσης της προµήθειας όπως περιγράφονται στα οικεία άρθρα. Σε 
κάθε τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια, η προσκόµιση, οι νόµιµες κρατήσεις και όλη η 
απαιτούµενη εργασία για την παράδοση τους 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο (Έξοδα δηµοσίευσης) 
 
Τα έξοδα των εκ του νόµου απαραίτητων δηµοσιεύσεων  της διακήρυξης του πρόχειρου  
διαγωνισµού  και τυχών επαναληπτικού, βαρύνουν  τον  προµηθευτή. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο  
 
Η προµήθεια του ηλεκτρολογικού υλικού θα ακολουθεί τις σχετικές Εθνικές Τεχνικές 
προδιαγραφές καθώς και τα σχετικά τεχνικά Ευρωπαϊκά Πρότυπα. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο : Τεχνικές Προδιαγραφές.      

 
Η προµήθεια θα πρέπει να πληροί τις κάτωθι προδιαγραφές: 

− Θα είναι προϊόντα αξιόπιστων και δοκιµασµένων κατασκευαστικών οίκων 
πιστοποιηµένων κατά ISO 9001 και κατασκευασµένα σύµφωνα µε τα ισχύοντα 
ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. 

− Θα είναι σύµφωνα µε όλες τις διεθνείς και ελληνικές προδιαγραφές, οδηγίες και 
απαιτήσεις (VDE, DIN, EN, IEC, ΕΛΟΤ, ΕΕΕΤ, ∆ΕΗ. ΟΤΕ κ.λ.π.) σε ότι αυτές αφορούν 
τα εν λόγω υλικά. 

− Θα συνοδεύονται από prospectus και πιστοποιητικά ISO 9001 τα οποία θα έχουν 
εκδοθεί από τους αρµόδιους φορείς, οργανισµούς ή πιστοποιηµένα εργαστήρια 
σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή πρότυπα, τα οποία θα περιλαµβάνονται στις 
τεχνικές προσφορές. 

− Όλα τα υλικά τα οποία χρειάζονται επεξηγήσεις ή οδηγίες θα συνοδεύονται από τα 
αντίστοιχα εγχειρίδια χρήσης στα ελληνικά ή αγγλικά. 

− Σε όλα τα υλικά επί των τεµαχίων ή της συσκευασίας τους θα αναγράφονται στα 
ελληνικά ή αγγλικά τα πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή ή του προµηθευτή - 
εισαγωγέα (χώρο κατασκευής, διεύθυνση, τηλέφωνο κ.λ.π.) Επίσης θα παραδίδονται 
τα επίσηµα τεχνικά φυλλάδια (Datasheets) του κατασκευαστή των υλικών στα 
ελληνικά ή στα αγγλικά. 



− Όλα τα υλικά θα φέρουν σήµανση CE. 
− Όλα τα υλικά θα πρέπει έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή. 
− Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι απολύτως καινούργια, σύγχρονης και άριστης 

κατασκευής, γνωστού και αναγνωρισµένου τύπου. 
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ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
 
Άρθρο 1ο : Αντικείµενο προµήθειας 
Η συγγραφή αυτή αφορά στην Προµήθεια  Ηλεκτρολογικού Υλικού για το 
έτος 2014 για το ∆ήµο Χαλανδρίου προυπ:  73.800,00€ µε ΦΠΑ 
 
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 
Για τη διενέργεια του διαγωνισµού και την εκτέλεση της προµήθειας 
ισχύουν: 

1. Η απόφαση µε αριθµό 11389/93 του Υπ. Εσωτερικών «περί εκδόσεως 
του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ Β΄ 185/23.3.93)  

2. Η  απόφαση αρ. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291 Β 11-8-2010 αύξηση του 
ορίου σε  60.000,00 €  για τη διενέργεια  πρόχειρου διαγωνισµού.) 

3. Ο Ν. 2286/95 «Προµήθειες ∆ηµόσιου Τοµέα & συναφή θέµατα» 
4. Ο Ν.3463/06 « ∆ηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας» 
5. Ο Ν. 3852/ 2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
6. Οι σχετικές σε ισχύ εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς και 

αφορούν προµήθειες Ο.Τ.Α., όταν αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση µε 
το Ν. 2286/95 

7. Ο Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112Α/13-7-2010 : Ενίσχυση της διαφάνειας 
µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών 
,διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

8. Ο Ν.4013/11 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/15-9-2011): Σύσταση ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου ∆ηµοσίων  Συµβάσεων. 

9. Το άρθρο 15 παρ. 6 του Π.∆. 118/07 

10. Το άρθρο 157 του Ν. 4281 

 

ΜΕΛΕΤΗ : «Προµήθεια  Ηλεκτρολογικού 
Υλικού για το έτος 2014» 
 

 
ΠΡΟΫΠ.:  73.800.00 € µε Φ.Π.Α. 

Α.Μ. :40 /14 
 

 



11.  Λαµβάνοντας υπ’ όψη το υπ’ αριθµ. ………….. πρωτ. έγγραφό µας µε 

το οποίο ζητείται η λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας 

δηµόσιου διαγωνισµού για την: “ Προµήθεια  Ηλεκτρολογικού 

Υλικού για το έτος 2014” , και την µε αριθµό   ……………. απόφαση 

∆ηµάρχου µε την οποία εγκρίνεται η σκοπιµότητα της  ανάθεσης της 

ανωτέρω προµήθειας µε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού. 

Άρθρο 3ο : Συµβατικά στοιχεία 
Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
α) Η ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού 
β) Η  προσφορά του αναδόχου 
γ) Η Ειδική Συγγραφή των Υποχρεώσεων 
δ) Η Γενική Συγγραφή των Υποχρεώσεων και 
ε) Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή της προσφοράς του αναδόχου) 
 
Άρθρο 4ο : Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 
 
Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε πρόχειρο 
διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης την 
χαµηλότερη τιµή (µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης). 
   
Άρθρο 5ο : Σύµβαση 
 
Ο ανάδοχος της προµήθειας, µετά την έγκριση του αποτελέσµατος σύµφωνα 
µε το Νόµο, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο, όχι 
µικρότερο των πέντε (5) ηµερών ούτε µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών 
για να υπογράψει τη σύµβαση και καταθέσει την κατά το άρθρο 6 της 
παρούσας εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής 
 
Άρθρο 6ο : Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε 5% επί της 
συµβατικής αξίας της προµήθειας προ ΦΠΑ, παρέχεται δε µε εγγυητική 
επιστολή. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης προµήθειας πρέπει να 
έχει ισχύ πέντε (5) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης. Τυχόν χρονικές 
παρατάσεις ισχύος της σύµβασης θα πρέπει να καλύπτονται  και 
επιστρέφεται στον ανάδοχο µετά την παραλαβή του συνόλου της 
προµήθειας υλικών πυροπροστασίας, από την αρµόδια επιτροπή. 
 
Άρθρο 7ο : Χρόνος εγγύησης 
 
Ο χρόνος εγγύησης µετρούµενος από της ηµεροµηνίας της παραλαβής, θα 
καθοριστεί µε την προσφορά των διαγωνιζοµένων και ο οποίος θα καλύπτει 
την χρονική ισχύ της σύµβασης έως περαίωσης της. 



Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προµήθειας 
µετά την παράδοση του συνόλου της προµήθειας.  
 
Άρθρο 8ο : Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου 
 
Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης ή απόρριψης των υλικών, θα 
ισχύουν τα προβλεπόµενα από τα άρθρα 33 και 34 του ΕΚΠΟΤΑ, καθώς και 
το άρθρο 35 που προβλέπει τις προϋποθέσεις για την έκπτωση του 
αναδόχου από την προµήθεια. 
 
Άρθρο 9o. : Τρόπος πληρωµής 
 
Η πληρωµή της αξίας κάθε παράδοσης των υλικών θα γίνεται για το 100% 
της αξίας του εκάστοτε τιµολογίου, αφού υπογραφούν τα σχετικά 
Πρωτόκολλα Ποσοτικής Παραλαβής από τις αρµόδιες Επιτροπές 
 
Άρθρο 10o : Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
 
Όλες οι δαπάνες, φόροι (εκτός του ΦΠΑ που βαρύνει το ∆ήµο), τέλη, 
κηρύκεια, έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης του διαγωνισµού και τυχών 
επαναληπτικού, χαρτόσηµα,  κρατήσεις 2% υπέρ ΤΑ∆ΚΥ, βαρύνουν τον 
προµηθευτή στο σύνολό τους και θα περιληφθούν στην προσφερόµενη από 
τον προµηθευτή τιµή και καµιά αµφισβήτηση δεν είναι δυνατόν να προκύψει 
η ενδεχοµένη απαίτηση του προµηθευτή για επί πλέον καταβολή 
αποζηµιώσεως σ’ αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες 
Ο ανάδοχος θα βαρύνεται µε κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται 
επί της αξίας ,εκτός Φ.Π.Α. της αρχικής σύµβασης καθώς και κάθε 
συµπληρωµατικής σύµβασης σύµφωνα µε τον Ν.4013/11 για τις ανάγκες 
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 
 
 
 
Άρθρο 11ο : Παραλαβή - Παράδοση 
 
Χρόνος παράδοσης : Ο χρόνος παράδοσης της συνολικής προµήθειας 
ορίζεται σε ένα (1)  µήνα  από την υπογραφή της σύµβασης ή έως την 
περαίωση της προµήθειας. 

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τµηµατικά  και µέχρι την 
εξάντληση της προµήθειας σε τόπο και χρόνο που θα υποδεικνύεται από την 
Υπηρεσία.  Ο χρόνος παράδοσης των παραγγελθέντων υλικών ορίζεται σε 
µία (1) ηµέρα.  
 
Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από την οικεία επιτροπή παρουσία του 
προµηθευτή. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις 
συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές η επιτροπή παραλαβής µπορεί να 
προτείνει την απόρριψη της παραλαµβανόµενης ποσότητας του είδους. Οι 
ποσότητες των ειδών των άρθρων δύνανται να µειωθούν ή να αυξηθούν 



ανάλογα µε τις ανάγκες της  Υπηρεσίας, η δε προµήθεια τους θα γίνεται από 
τον ίδιο προµηθευτή µε τις τιµές που θα έχουν συµφωνηθεί στο διαγωνισµό, 
πάντα σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
Αν υπάρχουν αδιάθετες πιστώσεις, µπορεί να παραταθεί η σύµβαση µέχρι 
την εξάντλησή της, κατόπιν των απαιτούµενων αποφάσεων, συλλογικών 
οργάν ων του ∆ήµου. 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

 

Οι τιµές αυτού του τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες ολοκληρωµένων προϊόντων  
σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης, τη Τεχνική Έκθεση, και τα λοιπά τεύχη της µελέτης. 
Σ' αυτές περιλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για τη πλήρη και έγκυρη παράδοση 
των υλικών που αναφέρονται στην  επικεφαλίδα, µέσα στο χρόνο που ορίζεται από τη 
µελέτη. 
Για κάθε δαπάνη γενικά που δεν κατονοµάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για τη πλήρη 
εκτέλεση της σχετικής προµήθειας δεν µπορεί να θεµελιωθεί καµία αξίωση ή αµφισβήτηση. 
Πιο ειδικά στις τιµές του τιµολογίου περιλαµβάνονται οι ακόλουθες δαπάνες. 
α. Προµήθειες, µεταφορές ,αποθηκεύσεις, φυλάξεις, επεξεργασίες και προσεγγίσεις όλων 
ανεξαίρετα των υλικών µαζί µε όλες τις απαραίτητες φορτεκφορτώσεις και διακινήσεις, 
µέχρι την πλήρη τους παράδοση. 
β. Η παραλαβή, η µεταφορά επί  τόπου και η επιστροφή, οι άγονες µετακινήσεις, τα 
απαιτούµενα καύσιµα τα λιπαντικά κλπ. 
γ. Οι δαπάνες καθυστέρησης από πρόσθετες εργασίες και συµπληρωµατικά µέτρα 
ασφάλειας παρεµπόδισης της οµαλής κυκλοφορίας των διαφόρων οχηµάτων και λοιπών 
µέσων µετακίνησης του κοινού και της κυκλοφορίας γενικότερα. 
δ. Οι δαπάνες για τους εργαστηριακούς ελέγχους των δοκιµών από το εργαστήριο του 
Υ.∆.Ε. και όπου αυτές απαιτούνται σύµφωνα µε τα άρθρα αυτού του τιµολογίου, της 
συγγραφής υποχρεώσεων και των τεχνικών προδιαγραφών. Οι δαπάνες για τη σήµανση 
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της υπηρεσίας καθώς και οι δαπάνες καταµετρήσεων, σύνταξη 
πρωτοκόλλων, σχεδίων, δακτυλογραφήσεις κλπ. 
ε. Το ποσοστό των γενικών εξόδων που περιλαµβάνει γενικά έξοδα και κρατήσεις, φόρους, 
χαρτόσηµα, δασµούς, δικαιώµατα, ασφάλιστρα κλπ .καθώς και το όφελος του προµηθευτή. 
 
 
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο. 

Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έγκριση του δείγµατος από την 
Υπηρεσία, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, ενός λαµπτήρα ηλεκτρονικής λειτουργίας 
(οικονοµίας) 45W, θερµού φωτισµού Ε27, µέγιστου µήκους 200mm και µέγιστης διαµέτρου 
80mm, σπειροειδή,  µε εξαιρετικά υψηλή απόδοση φωτός περίπου 3.000 Lumen, εξαιρετικά 
µεγάλη διάρκεια ζωής περίπου 12.000 ώρες, άριστης ποιότητας, από πιστοποιηµένο 
κατασκευαστή, βάση των ισχυουσών πιστοποιητικών ποιότητας, µε σήµανση CE όπως 
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περιγράφεται στο άρθρο 8 της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων. Τιµή ενός τεµαχίου: 
έντεκα ευρώ και τριάντα τρία λεπτά  ( 11,33 € ). 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο. 

Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου 
µας, ενός λαµπτήρα ατµών Νατρίου υψηλής πίεσης Ε40 σε σχήµα σωλήνα και ισχύος 
λειτουργίας 250W, περίπου 28.000 έως 32.000Lumen, µε εξαιρετικά υψηλή απόδοση 
φωτός, εξαιρετικά µεγάλη διάρκεια ζωής περίπου 16.000 ώρες, θερµοκρασία χρώµατος 
περίπου 2.000Κ, άριστης ποιότητας, από πιστοποιηµένο κατασκευαστή, βάση των 
ισχυουσών πιστοποιητικών ποιότητας, µε σήµανση CE όπως περιγράφεται στο άρθρο 8 της 
ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων. Τιµή ενός τεµαχίου: ∆εκατέσσερα ευρώ και είκοσι εννέα  
λεπτά (14,29 € ). 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο. 

Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου 
µας, ενός λαµπτήρα ατµών Νατρίου υψηλής πίεσης Ε40 σε σχήµα σωλήνα και ισχύος 
λειτουργίας 1000W, περίπου 85.000Lumen, µε εξαιρετικά υψηλή απόδοση φωτός, 
εξαιρετικά µεγάλη διάρκεια ζωής περίπου 9.000 ώρες, θερµοκρασία χρώµατος περίπου 
7250Κ, άριστης ποιότητας, από πιστοποιηµένο κατασκευαστή, βάση των ισχυουσών 
πιστοποιητικών ποιότητας, µε σήµανση CE όπως περιγράφεται στο άρθρο 8 της ειδικής 
συγγραφής υποχρεώσεων.. Τιµή ενός τεµαχίου: Σαράντα εννέα ευρώ και είκοσι εννέα 
λεπτά.(48,60€ ). 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο. 

Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου 
µας, ενός λαµπτήρα HQI  Rx7s daylight υψηλής απόδοσης και ισχύος λειτουργίας 150W µε 
ακίδες, περίπου 11.000 έως 12.500Lumen, µε εξαιρετικά υψηλή απόδοση φωτός, εξαιρετικά 
µεγάλη διάρκεια ζωής περίπου 8.000 ώρες, θερµοκρασία χρώµατος 3.000Κ, άριστης 
ποιότητας, από πιστοποιηµένο κατασκευαστή, βάση των ισχυουσών πιστοποιητικών 
ποιότητας, µε σήµανση CE όπως περιγράφεται στο άρθρο 8 της ειδικής συγγραφής 
υποχρεώσεων. Τιµή ενός τεµαχίου: Εννέα ευρώ και έντεκα λεπτά ( 9,11 € ). 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο. 

Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου 
µας, ενός λαµπτήρα HQI, Ε40 σωληνωτού τύπου daylight υψηλής απόδοσης και ισχύος 
λειτουργίας 400W, περίπου 27.000 Lumen, µε εξαιρετικά υψηλή απόδοση φωτός, 
εξαιρετικά µεγάλη διάρκεια ζωής, θερµοκρασία σώµατος 6.100Κ άριστης ποιότητας, από 
πιστοποιηµένο κατασκευαστή, βάση των ισχυουσών πιστοποιητικών ποιότητας, µε 
σήµανση CE όπως περιγράφεται στο άρθρο 8 της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων. Τιµή 
ενός τεµαχίου: ∆έκα πέντε ευρώ και τριάντα λεπτά ( 15,30 € ). 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο. 

Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου 
µας, ενός λαµπτήρα HQI, Ε40 υψηλής απόδοσης και ισχύος λειτουργίας 1000W,χωρίς 
εκκινητή, µε εξαιρετικά υψηλή απόδοση φωτός, εξαιρετικά µεγάλη διάρκεια ζωής, άριστης 
ποιότητας, από πιστοποιηµένο κατασκευαστή, βάση των ισχυουσών πιστοποιητικών 
ποιότητας, µε σήµανση CE όπως περιγράφεται στο άρθρο 8 της ειδικής συγγραφής 
υποχρεώσεων. Τιµή ενός τεµαχίου: Ογδόντα επτά ευρώ ( 87,00 € ). 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο. 

Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου 
µας, ενός λαµπτήρα αλογόνου ιωδίου σωλήνα Ε27 υψηλής απόδοσης και ισχύος 
λειτουργίας 105W, QT32, ECO µε εξαιρετικά υψηλή απόδοση φωτός, εξαιρετικά µεγάλη 
διάρκεια ζωής, άριστης ποιότητας, από πιστοποιηµένο κατασκευαστή, βάση των ισχυουσών 



                      

 
 

πιστοποιητικών ποιότητας, µε σήµανση CE όπως περιγράφεται στο άρθρο 8 της ειδικής 
συγγραφής υποχρεώσεων. Τιµή ενός τεµαχίου: ∆ύο ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά 
(2,34€ ). 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο. 
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου 
µας, ενός λαµπτήρα ιωδίου κοντή  78mm υψηλής απόδοσης και ισχύος λειτουργίας 100W, 
µε εξαιρετικά υψηλή απόδοση φωτός, εξαιρετικά µεγάλη διάρκεια ζωής, άριστης ποιότητας, 
από πιστοποιηµένο κατασκευαστή, βάση των ισχυουσών πιστοποιητικών ποιότητας, µε 
σήµανση CE όπως περιγράφεται στο άρθρο 8 της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων. Τιµή 
ενός τεµαχίου: Ένα ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά(1,59€ ). 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο. 

Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου 
µας, ενός λαµπτήρα ιωδίου µακριά 118mm υψηλής απόδοσης και ισχύος λειτουργίας 500W,  
R7S 110V µε εξαιρετικά υψηλή απόδοση φωτός, εξαιρετικά µεγάλη διάρκεια ζωής, άριστης 
ποιότητας, από πιστοποιηµένο κατασκευαστή, βάση των ισχυουσών πιστοποιητικών 
ποιότητας, µε σήµανση CE όπως περιγράφεται στο άρθρο 8 της ειδικής συγγραφής 
υποχρεώσεων. Τιµή ενός τεµαχίου: ∆ύο ευρώ και εβδοµήντα έξι λεπτά(2,76€ ). 

 
ΑΡΘΡΟ 10ο. 

Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου 
µας, ενός λαµπτήρα φθορισµού 0,60m και ισχύος λειτουργίας 18W daylight νέας γενιάς, µε 
εξαιρετικά υψηλή απόδοση φωτός, εξαιρετικά µεγάλη διάρκεια ζωής, άριστης ποιότητας, 
από πιστοποιηµένο κατασκευαστή, βάση των ισχυουσών πιστοποιητικών ποιότητας, µε 
σήµανση CE όπως περιγράφεται στο άρθρο 8 της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων. Τιµή 
ενός τεµαχίου: Ένα ευρώ και εβδοµήντα τρία λεπτά. ( 1,73 € ). 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο. 

Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου 
µας, ενός λαµπτήρα φθορισµού 1,20m και ισχύος λειτουργίας 36W daylight νέας γενιάς, µε 
εξαιρετικά υψηλή απόδοση φωτός, εξαιρετικά µεγάλη διάρκεια ζωής, άριστης ποιότητας, 
από πιστοποιηµένο κατασκευαστή, βάση των ισχυουσών πιστοποιητικών ποιότητας, µε 
σήµανση CE όπως περιγράφεται στο άρθρο 8 της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων. Τιµή 
ενός τεµαχίου: Ένα ευρώ και εβδοµήντα έξι λεπτά. ( 1,76 € ). 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο. 

Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου 
µας, ενός λαµπτήρα φθορισµού 1,50m και ισχύος λειτουργίας 58W daylight νέας γενιάς, µε 
εξαιρετικά υψηλή απόδοση φωτός, εξαιρετικά µεγάλη διάρκεια ζωής, άριστης ποιότητας, 
από πιστοποιηµένο κατασκευαστή, βάση των ισχυουσών πιστοποιητικών ποιότητας, µε 
σήµανση CE όπως περιγράφεται στο άρθρο 8 της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων. Τιµή 
ενός τεµαχίου: ∆ύο ευρώ και είκοσι τρία. ( 2,23 € ). 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο. 

Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου 
µας, ενός λαµπτήρα φθορισµού PL και ισχύος λειτουργίας 26W daylight νέας γενιάς, 2pins 
θερµού φωτισµού µε εξαιρετικά υψηλή απόδοση φωτός, εξαιρετικά µεγάλη διάρκεια ζωής, 
άριστης ποιότητας, από πιστοποιηµένο κατασκευαστή, βάση των ισχυουσών 
πιστοποιητικών ποιότητας, µε σήµανση CE όπως περιγράφεται στο άρθρο 8 της ειδικής 
συγγραφής υποχρεώσεων. Τιµή ενός τεµαχίου: ∆ύο ευρώ και έντεκα λεπτά. ( 2,11 € ). 

 
 
 



                      

 
 

ΑΡΘΡΟ 14ο. 

Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, δοκιµή στις αποθήκες του 
∆ήµου µας, ενός λαµπτήρα daylight ηλεκτρονικής λειτουργίας Ε27, 240V, και ισχύος 
λειτουργίας 26W, µε εξαιρετικά υψηλή απόδοση φωτός, εξαιρετικά µεγάλη διάρκεια ζωής, 
άριστης ποιότητας, από πιστοποιηµένο κατασκευαστή, βάση των ισχυουσών 
πιστοποιητικών ποιότητας, µε σήµανση CE όπως περιγράφεται στο άρθρο 8 της ειδικής 
συγγραφής υποχρεώσεων. Τιµή ενός τεµαχίου: Έξι ευρώ. ( 6,00 € ). 

 
ΝΤΟΥΪ 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο. 

Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, δοκιµή στις αποθήκες του 
∆ήµου µας, ενός ντουί για λαµπτήρες PL τύπου G24, 2 Pins, 18W µε άγκιστρα άριστης 
ποιότητας, από πιστοποιηµένο κατασκευαστή, βάση των ισχυουσών πιστοποιητικών 
ποιότητας, µε σήµανση CE όπως περιγράφεται στο άρθρο 8 της ειδικής συγγραφής 
υποχρεώσεων. Τιµή ενός τεµαχίου: πενήντα επτά λεπτά. (0,57€). 
 

ΑΡΘΡΟ 16ο. 

Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, δοκιµή στις αποθήκες του 
∆ήµου µας, ενός ντουί για λαµπτήρες φθορισµού, κουµπωτό ασφαλείας, άριστης 
ποιότητας, από πιστοποιηµένο κατασκευαστή, βάση των ισχυουσών πιστοποιητικών 
ποιότητας, µε σήµανση CE όπως περιγράφεται στο άρθρο 8 της ειδικής συγγραφής 
υποχρεώσεων. Τιµή ενός τεµαχίου: είκοσι έξι λεπτά. (0,26€). 

 
ΑΡΘΡΟ 17ο. 

Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, δοκιµή στις αποθήκες του 
∆ήµου µας, ενός ντουί πορσελάνης µε επίπεδη βάση στήριξης E27, διαιρούµενο τύπου ∆ΕΗ 
άριστης ποιότητας, από πιστοποιηµένο κατασκευαστή, βάση των ισχυουσών 
πιστοποιητικών ποιότητας, µε σήµανση CE όπως περιγράφεται στο άρθρο 8 της ειδικής 
συγγραφής υποχρεώσεων. Τιµή ενός τεµαχίου: Ένα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά. 
(1,48€). 
 
ΑΡΘΡΟ 18ο. 

Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, δοκιµή στις αποθήκες του 
∆ήµου µας, ενός ντουί πορσελάνης µε επίπεδη βάση στήριξης E40, διαιρούµενο τύπου ∆ΕΗ 
άριστης ποιότητας, από πιστοποιηµένο κατασκευαστή, βάση των ισχυουσών 
πιστοποιητικών ποιότητας, µε σήµανση CE όπως περιγράφεται στο άρθρο  της ειδικής 
συγγραφής υποχρεώσεων. Τιµή ενός τεµαχίου: Τρία ευρώ. ( 3,00 € ). 

 
ΤΣΟΚ 

 
ΑΡΘΡΟ 19ο. 

Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση µετά από έλεγχο, δοκιµή στις αποθήκες του 
∆ήµου µας, ενός τσόκ για λαµπτήρες φθορισµού PL 26W, άριστης ποιότητας, από 
πιστοποιηµένο κατασκευαστή, βάση των ισχυουσών πιστοποιητικών ποιότητας, µε 
σήµανση CE όπως περιγράφεται στο άρθρο 8 της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων. Τιµή 
ενός τεµαχίου :  Πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά. ( 5,80 € ). 
 
ΑΡΘΡΟ 20ο. 

Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση µετά από έλεγχο, δοκιµή στις αποθήκες του 
∆ήµου µας, ενός τσόκ για λαµπτήρες Νατρίου υψηλής πίεσης 250W, άριστης ποιότητας, 
από πιστοποιηµένο κατασκευαστή, βάση των ισχυουσών πιστοποιητικών ποιότητας, µε 
σήµανση CE όπως περιγράφεται στο άρθρο 8 της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων. Τιµή 
ενός τεµαχίου :  ∆έκα πέντε ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά (15,48 €) 



                      

 
 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 

 
ΑΡΘΡΟ 21ο. 

Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση µετά από έλεγχο, δοκιµή στις αποθήκες του 
∆ήµου µας, ενός µετασχηµατιστή ΗQI 150W, άριστης ποιότητας, από πιστοποιηµένο 
κατασκευαστή, βάση των ισχυουσών πιστοποιητικών ποιότητας, µε σήµανση CE όπως 
περιγράφεται στο άρθρο 8 της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων. Τιµή ενός τεµαχίου : 
∆έκα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά. ( 10,87 € ). 
 
ΑΡΘΡΟ 22ο. 

Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση µετά από έλεγχο, δοκιµή στις αποθήκες του 
∆ήµου µας, ενός µετασχηµατιστή ΗQI 400W, άριστης ποιότητας, από πιστοποιηµένο 
κατασκευαστή, βάση των ισχυουσών πιστοποιητικών ποιότητας, µε σήµανση CE όπως 
περιγράφεται στο άρθρο 8 της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων. Τιµή ενός τεµαχίου : 
Είκοσι ένα ευρώ και δέκα τέσσερα λεπτά. ( 21,14 € ). 

 

ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 23ο. 

Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση µετά από έλεγχο, δοκιµή στις αποθήκες του 
∆ήµου µας, ενός εκκινητή starter 4*20W, 220-240V, απλό 2Λ σε σειρά , άριστης ποιότητας, 
από πιστοποιηµένο κατασκευαστή, βάση των ισχυουσών πιστοποιητικών ποιότητας, µε 
σήµανση CE όπως περιγράφεται στο άρθρο 8 της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων. Τιµή 
ενός τεµαχίου : Είκοσι τρία λεπτά. ( 0,23 € ). 
 
ΑΡΘΡΟ 24ο. 

Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση µετά από έλεγχο, δοκιµή στις αποθήκες του 
∆ήµου µας, ενός εκκινητή starter 4*80W , άριστης ποιότητας, από πιστοποιηµένο 
κατασκευαστή, βάση των ισχυουσών πιστοποιητικών ποιότητας, µε σήµανση CE όπως 
περιγράφεται στο άρθρο 8 της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων. Τιµή ενός τεµαχίου : Ένα 
ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά. (1,45€ ). 
 
ΑΡΘΡΟ 25ο. 

Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση µετά από έλεγχο, δοκιµή στις αποθήκες του 
∆ήµου µας, ενός εκκινητή για λαµπτήρες HQI και Νατρίου 70-400W, άριστης ποιότητας, 
από πιστοποιηµένο κατασκευαστή, βάση των ισχυουσών πιστοποιητικών ποιότητας, µε 
σήµανση CE όπως περιγράφεται στο άρθρο 8 της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων. Τιµή 
ενός τεµαχίου : Τέσσερα ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά. ( 4,94 € ). 
 
ΑΡΘΡΟ 26ο. 

Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση µετά από έλεγχο, δοκιµή στις αποθήκες του 
∆ήµου µας, ενός εκκινητή υδραργύρου 400-1000W, S152, για λαµπτήρες HQI  και Na 
άριστης ποιότητας, από πιστοποιηµένο κατασκευαστή, βάση των ισχυουσών 
πιστοποιητικών ποιότητας, µε σήµανση CE όπως περιγράφεται στο άρθρο 10 της ειδικής 
συγγραφής υποχρεώσεων. Τιµή ενός τεµαχίου : ∆ύο ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά. ( 
2,54 € ). 

 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 

 
ΑΡΘΡΟ 27ο. 

Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση µετά από έλεγχο, δοκιµή στις αποθήκες του 
∆ήµου µας, ενός φωτιστικού σώµατος φθορίου Τ8 παραβολικό χωνευτό το οποίο θα φέρει 
λαµπτήρες 4XΤ8 των 18W και τάσης 220V , άριστης ποιότητας, από πιστοποιηµένο 
κατασκευαστή, βάση των ισχυουσών πιστοποιητικών ποιότητας, µε σήµανση CE όπως 



                      

 
 

περιγράφεται στο άρθρο 10 της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων. Τιµή ενός τεµαχίου : 
σαράντα ευρώ. ( 40,00 € ). 

 
ΚΑΛΩ∆ΙΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 28ο. 

Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου 
µας, ενός µέτρου καλωδίου τηλεφωνικό πλακέ 2 ζευγών, επέκτασης, άριστης ποιότητας, 
από πιστοποιηµένο κατασκευαστή, βάση των ισχυουσών πιστοποιητικών ποιότητας, µε 
σήµανση CE όπως περιγράφεται στο άρθρο 10 της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων. Τιµή 
ενός µέτρου µήκους (1 m) : οκτώ λεπτά ( 0,08 € ). 
 

ΑΡΘΡΟ 29ο. 

Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου 
µας, ενός µέτρου καλωδίου UTP, 4 ζευγών εξωτερικού χώρου, άριστης ποιότητας, από 
πιστοποιηµένο κατασκευαστή, βάση των ισχυουσών πιστοποιητικών ποιότητας, µε 
σήµανση CE όπως περιγράφεται στο άρθρο 10 της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων. Τιµή 
ενός µέτρου µήκους (1 m) : Τριάντα δύο λεπτά (0,32 € ). 
 
ΑΡΘΡΟ 30ο. 

Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου 
µας, ενός µέτρου καλωδίου UTP, 4 ζευγών κατηγορία 6, άριστης ποιότητας, από 
πιστοποιηµένο κατασκευαστή, βάση των ισχυουσών πιστοποιητικών ποιότητας, µε 
σήµανση CE όπως περιγράφεται στο άρθρο 10 της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων. Τιµή 
ενός µέτρου µήκους (1 m) : Τριάντα εννέα λεπτά ( 0,39 € ). 
 
ΑΡΘΡΟ 31ο. 

Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου 
µας, ενός µέτρου καλωδίου FTP, 20 ζευγών κατηγορία 5, θωρακισµένο, άριστης ποιότητας, 
από πιστοποιηµένο κατασκευαστή, βάση των ισχυουσών πιστοποιητικών ποιότητας, µε 
σήµανση CE όπως περιγράφεται στο άρθρο 10 της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων. Τιµή 
ενός µέτρου µήκους (1 m) : Ένα ευρώ και ενενήντα οκτώ  λεπτά ( 1,98 € ). 

 
ΑΡΘΡΟ 32ο. 

Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου 
µας, ενός µέτρου ευκάµπτου καλωδίου ΝYAF 2X1,5mm2, χρώµατος άσπρου,  άριστης 
ποιότητας, από πιστοποιηµένο κατασκευαστή, βάση των ισχυουσών πιστοποιητικών 
ποιότητας, µε σήµανση CE όπως περιγράφεται στο άρθρο 10 της ειδικής συγγραφής 
υποχρεώσεων. Τιµή ενός µέτρου µήκους (1 m) : Σαράντα πέντε λεπτά ( 0,45 €). 

 
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 33ο. 

Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου 
µας, µιας ασφάλειας φυσίγγιο τύπου ∆.Ε.Η. 40Α - Ε-16, άριστης ποιότητας, από 
πιστοποιηµένο κατασκευαστή, βάση των ισχυουσών πιστοποιητικών ποιότητας, µε 
σήµανση CE όπως περιγράφεται στο άρθρο 10 της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων. Τιµή 
ενός τεµαχίου (1 τεµ.) : Τριάντα εννέα λεπτά (0,39€). 
 
ΑΡΘΡΟ 34ο. 

Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου 
µας, µιας ασφάλειας φυσίγγιο τύπου ∆.Ε.Η. 50Α – Ε16, άριστης ποιότητας, από 
πιστοποιηµένο κατασκευαστή, βάση των ισχυουσών πιστοποιητικών ποιότητας, µε 



                      

 
 

σήµανση CE όπως περιγράφεται στο άρθρο 10 της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων. Τιµή 
ενός τεµαχίου (1 τεµ.) : Σαράντα οκτώ λεπτά (0,48€). 
 
ΑΡΘΡΟ 35ο. 

Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση, µετά από έλεγχο στις αποθήκες του ∆ήµου 
µας, µιας ασφάλειας φυσίγγιο γυάλινο µιας ασφάλειας 5Χ20, 6Α, άριστης ποιότητας, από 
πιστοποιηµένο κατασκευαστή, βάση των ισχυουσών πιστοποιητικών ποιότητας, µε 
σήµανση CE όπως περιγράφεται στο άρθρο 10 της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων. Τιµή 
ενός τεµαχίου (1 τεµ.) : ∆έκα εννέα λεπτά (0,19€). 
 
ΑΡΘΡΟ 36ο. 

Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου 
µας, µιας ασφάλειας φυσίγγιο  πορσελάνης 80 Α ΓΟΛΙΑΘ, 22Χ58ΑΜ, άριστης ποιότητας, 
από πιστοποιηµένο κατασκευαστή, βάση των ισχυουσών πιστοποιητικών ποιότητας, µε 
σήµανση CE όπως περιγράφεται στο άρθρο 10 της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων. Τιµή 
ενός τεµαχίου (1 τεµ.) : Πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά (5,50€). 

 
ΑΡΘΡΟ 37ο. 

Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου 
µας, µιας ασφάλειας φυσίγγιο  πορσελάνης 100Α ΓΟΛΙΑΘ, 22Χ58 GL, άριστης ποιότητας, 
από πιστοποιηµένο κατασκευαστή, βάση των ισχυουσών πιστοποιητικών ποιότητας, µε 
σήµανση CE όπως περιγράφεται στο άρθρο 10 της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων. Τιµή 
ενός τεµαχίου (1 τεµ.) : Ένα ευρώ και σαράντα τρία λεπτά (1,43€). 
 

ΑΡΘΡΟ 38ο. 

Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου 
µας, µιας ασφάλειας φυσίγγιο τύπου ΝΕΟΖΕD 25Α, άριστης ποιότητας, από πιστοποιηµένο 
κατασκευαστή, βάση των ισχυουσών πιστοποιητικών ποιότητας, µε σήµανση CE όπως 
περιγράφεται στο άρθρο 10 της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων. Τιµή ενός τεµαχίου (1 
τεµ.) : Είκοσι λεπτά (0,20€). 
 
 
ΑΡΘΡΟ 39ο. 

Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου 
µας, µιας ασφάλειας φυσίγγιο τύπου ΝΕΟΖΕD 35Α , άριστης ποιότητας, από πιστοποιηµένο 
κατασκευαστή, βάση των ισχυουσών πιστοποιητικών ποιότητας, µε σήµανση CE όπως 
περιγράφεται στο άρθρο 10 της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων. Τιµή ενός τεµαχίου (1 
τεµ.) : Είκοσι τέσσερα λεπτά (0,24€). 
 
 
 

 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ  

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 40ο 

Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου 
µας, σειράς µικρολαµπτήρων τύπου ψείρα, λαµπάκια 100 LED των 6mm,θερµού φωτισµού, 
10m, επεκτεινόµενα, µε πράσινο καλώδιο,  χαµηλής κατανάλωσης µε ισχύς Ρ9W – 230V, 
υψηλής αντοχής στην πίεση, για εξωτερικό χώρο, µε καλώδιο διπλής προστασίας 0,50mm2 



                      

 
 

καουτσούκ, επεκτεινόµενα έως 10 σειρές. Το προϊόν και όλα τα υλικά τους θα είναι 
εναρµονισµένα και σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά πρότηπα ασφαλείας. Η εταιρία κατασκευής 
θα είναι πιστοποιηµένη µε ISO από αναγνωρισµενο φορέα πιστοποίησης και θα φέρει την 
ένδειξη CE, όπως περιγράφεται στο άρθρο 10 της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων, ως 
κατωτέρω: 
Τιµή ενός τεµαχίου:  ∆έκα πέντε ευρώ (15,00€). 

 
ΑΡΘΡΟ 41ο: 

Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου 
µας, ενός επιστήλου διακοσµητικού κατασκευασµένο από σκελετό µορφοσίδηρου 
γαλβανισµένου εν θερµώ για την εξασφάλιση της απαιτούµενης σταθερότητας , διατοµής 
περίπου 6mm το οποίο θα πρέπει να είναι επενδεδυµένο µε φωτεινούς µίνι λαµπτήρες LED  
led σε λευκό θερµό χρώµα όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα.Οι διαστάσεις του θα  
πρέπει  να είναι: ύψος 1,50m Χ πλάτος 1,15m περίπου. Η στήριξη επί του στύλου θα 
πρέπει να είναι απολύτως ασφαλής . 
Θα πρέπει να φέρει καλώδιο παροχής εύκαµπτο 2Χ1.5, 10m ικανό να συνδεθεί είτε στο 
φωτιστικό, είτε στη θυρίδα επίσκεψης. 

 
 

Τιµή ενός τεµαχίου:  Πενήντα δύο ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (50,50€). 
 
 
ΑΡΘΡΟ 42: 

Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, 
φωτοσωλήνα εύκαµπτο, διαυγή, µε λεία επιφάνεια, high quality 36LED/m (υψηλής ποιότητας), 
που να κόβετε ανά µέτρο, µε πολύ έντονο φως, διάρκεια ζωής περίπου 100.000 ώρες λειτουργίας, 
µε χαµηλή κατανάλωση περίπου Ρ4,30W – 230V, εξωτερικού χώρου, µε χαµηλή εκποµπή 
θερµότητας και µε την παροχή σύνδεσής του.  Το προϊόν και όλα τα υλικά τους θα είναι 
εναρµονισµένα και σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας. Η εταιρία κατασκευής θα είναι 



                      

 
 

πιστοποιηµένη µε ISO από αναγνωρισµένο φορέα πιστοποίησης και θα φέρει την ένδειξη CE, όπως 
περιγράφεται στο άρθρο 10 της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων, ως κατωτέρω: 
Φωτοσωλήνας ευκαµπτος εξωτερικου χώρου µε λαµπτήρες LED χρώµατος λευκό ψυχρό: 
Τιµή ενός µέτρου:  Τέσσερα ευρώ και δέκα εννέα λεπτά (4,19€). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 
 
 
 
 

ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 

 
 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ  
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ &  

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ, 31 /10 /2014 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 

 
 

ΜΑΡΙΑ ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. 



 
 

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

  ∆ΗΜΟΣ   ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ                     
                           

ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ     
      ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ – Τ.Κ. 152 34  
        ΤΗΛ.: 213 2023959  
 

 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 

 

Είδος 
Μονάδα 

µέτρησης  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
χωρίς Φ.Π.Α. 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

µε  Φ.Π.Α. 

ΟΜΑ∆Α 1: Λαµπτήρες 

και ηλεκτρολογικό 

υλικό 

    

 
 
 

Τεµάχια  / 
Μ.Μ. 

Ως αναφέρονται αναλυτικά  
οι ποσότητες στον   

ενδεικτικό προϋπολογισµό 
της µελέτης ο οποίος 

αποτελεί αναπόσπαστο 
τµήµα του εντύπου 

προσφοράς 
 

 

      48.633,00 €  
 

59.818,59 € 

ΟΜΑ∆Α 2: 

Χριστουγεννιάτικος 

στολισµός  

 

 
 
 

Τεµάχια  / 
Μ.Μ. 

Ως αναφέρονται αναλυτικά  
οι ποσότητες στον   

ενδεικτικό προϋπολογισµό 
της µελέτης ο οποίος 

αποτελεί αναπόσπαστο 
τµήµα του εντύπου 

προσφοράς 
 

11.367,00 € 
 

13.981,41 € 
 

 
ΕΚΠΤΩΣΗ (ποσοστό %) αριθµητικά 

 

 
ΕΚΠΤΩΣΗ (ποσοστό %) ολογράφως 

 

                                   
 Σύνολο προσφοράς  χωρίς Φ.Π.Α. 

 

 
Φ.Π.Α.  23% 

 

 
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 
                                                                                  
 
                                                                                                 Χαλάνδρι, .................... 2014 
                                                                                                
                                                                                                               Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
 
 
 
                                                                                                      Υπογραφή & σφραγίδα  
 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ : «Προµήθεια  Ηλεκτρολογικού Υλικού 
για το έτος 2014» 

 

 
ΠΡΟΫΠ.:  73.800.00 € µε Φ.Π.Α. 
Α.Μ. :40 /14 

 

 
 



 
 

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

  ∆ΗΜΟΣ   ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ                     
                           

ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ     
      ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ – Τ.Κ. 152 34  
        ΤΗΛ.: 213 2023959  
 

 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 

 

Είδος 
Μονάδα 

µέτρησης  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
χωρίς Φ.Π.Α. 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

µε  Φ.Π.Α. 

ΟΜΑ∆Α 1: Λαµπτήρες 

και ηλεκτρολογικό 

υλικό 

    

 
 
 

Τεµάχια  / 
Μ.Μ. 

Ως αναφέρονται αναλυτικά  
οι ποσότητες στον   

ενδεικτικό προϋπολογισµό 
της µελέτης ο οποίος 

αποτελεί αναπόσπαστο 
τµήµα του εντύπου 

προσφοράς 
 

 

      48.633,00 €  
 

59.818,59 € 

 
 

   

 
ΕΚΠΤΩΣΗ (ποσοστό %) αριθµητικά 

 

 
ΕΚΠΤΩΣΗ (ποσοστό %) ολογράφως 

 

  

                                   
 Σύνολο προσφοράς  χωρίς Φ.Π.Α. 

 

 
Φ.Π.Α.  23% 

 

 
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 
                                                                                  
 
                                                                                                 Χαλάνδρι, .................... 2014 
                                                                                                
                                                                                                               Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
 
 
 
                                                                                                      Υπογραφή & σφραγίδα  
 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ : «Προµήθεια  Ηλεκτρολογικού Υλικού 
για το έτος 2014» 

 

 
ΠΡΟΫΠ.:  73.800.00 € µε Φ.Π.Α. 
Α.Μ. :40 /14 

 

 
 



 
 

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

  ∆ΗΜΟΣ   ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ                     
                           

ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ     
      ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ – Τ.Κ. 152 34  
        ΤΗΛ.: 213 2023959  
 

 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 

 

Είδος 
Μονάδα 

µέτρησης  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
χωρίς Φ.Π.Α. 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

µε  Φ.Π.Α. 
     

ΟΜΑ∆Α 2: 

Χριστουγεννιάτικος 

στολισµός  

 

 
 
 

Τεµάχια  / 
Μ.Μ. 

Ως αναφέρονται αναλυτικά  
οι ποσότητες στον   

ενδεικτικό προϋπολογισµό 
της µελέτης ο οποίος 

αποτελεί αναπόσπαστο 
τµήµα του εντύπου 

προσφοράς 
 

11.367,00 € 
 

13.981,41 € 
 

 
ΕΚΠΤΩΣΗ (ποσοστό %) αριθµητικά 

 

 
ΕΚΠΤΩΣΗ (ποσοστό %) ολογράφως 

 

  

                                   
 Σύνολο προσφοράς  χωρίς Φ.Π.Α. 

 

 
Φ.Π.Α.  23% 

 

 
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 
                                                                                  
 
                                                                                                 Χαλάνδρι, .................... 2014 
                                                                                                
                                                                                                               Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
 
 
 
                                                                                                      Υπογραφή & σφραγίδα  
 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ : «Προµήθεια  Ηλεκτρολογικού Υλικού 
για το έτος 2014» 

 

 
ΠΡΟΫΠ.:  73.800.00 € µε Φ.Π.Α. 
Α.Μ. :40 /14 

 

 
 


