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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ                 Κάτω Τιθορέα   2 /2/2015 

          Αριθ. Πρωτ.: 1061 
         

 

 
ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ» 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 του Ν 2286/95 (Φ.Ε.Κ. Α' 19/1-2-95) 
2. Τις διατάξεις του αρ. 23 παρ. 4-6 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β' 185/23-3-93) 

3. Την Π1/7938/98 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 1313/98 τ. Β') με την οποία 
ορίστηκαν τα ποσά του άρθρου 2 (παρ. 12 εδ.γ και 13 εδ. VIII) του Ν 2286/95. 

4. Τον προϋπολογισμό του Δήμου, και συγκεκριμένα των κωδικών ΚΑ 20.7135.0003 με διαθέσιμη 

πίστωση 50.000,00 €, ΚΑ 20.7135.0004 με διαθέσιμη πίστωση 5.000,00 €  για το έτος 2015, (συνολική 
πίστωση 55.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την εν΄λόγω προμήθεια, οι πιστώσεις έχουν 

ψηφιστεί και νομίμως αναληφθεί. 
5. Την 1/2015 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμφίκλειας Ελάτειας  

6. Την αριθμ.  15/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των τεχνικών 

προδιαγραφών και τη διάθεση- ψήφιση των πιστώσεων. 
7.         Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 60.000 ευρώ χωρίς 

Φ.Π.Α., κατά κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών. 
8. Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια του αναφερόμενου στο θέμα είδους 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 

 
τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ» συνολικής 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης με Φ.Π.Α. 54.999,94 ΕΥΡΩ, με τους εξής όρους: 

   ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 9η Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης υποβολής 
προσφορών την 13:00 μ.μ. , στο Δημοτικό Κατάστημα της Κάτω Τιθορέας ,ενώπιον της αρμόδιας 

επιτροπής του Δήμου. 
    ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και 

συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο. 
             

     ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
α. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. 

β. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 
γ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου περί εγγραφής του σ’ αυτό. 

δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την 

επαγγελματική του δραστηριότητα, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή 
ανάλογη κατάσταση και ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης. 

ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της παρούσης διακήρυξης, ότι 
συμφωνεί με αυτές ότι θα καταβάλλει τη δαπάνη δημοσίευσης σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο της 

παρούσης. 

στ. Όταν συμμετέχουν εταιρίες υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού μητρώου 
έχουν οι διοικούντες ή νομίμως εκπροσωπούντες αυτές. Η νόμιμη εκπροσώπηση προκύπτει 

από το καταστατικό της εταιρίας. 
 

 
Στοιχεία της παρούσης προμήθειας αποτελούν: 

15PROC002554407 2015-02-03

ΑΔΑ: 69ΨΕΩΨΚ-Ρ7Δ



` 

 Η παρούσα διακήρυξη 

 Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων 

 Οι τεχνικές προδιαγραφές  

 Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου 

 Ο προϋπολογισμός του αναδόχου και 

 Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  

           

 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 
 Η προσφορές θα πρέπει να υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο  

Ειδικότερα: Στον κυρίως φάκελο θα αναγράφεται  με κεφαλαία γράμματα  
  α)ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:<< ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ >>  

β)Η ημερομηνία του διαγωνισμού 
γ) τα στοιχεία του αποστολέα 

Μέσα στο  φάκελο της προσφοράς θα τοποθετηθούν όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη 
δικαιολογητικά. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς θα τοποθετηθούν σε καλά σφραγισμένο 

υποφάκελο (εντός του κυρίως φακέλου) με την ένδειξη  με κεφαλαία γράμματα 
<<ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ>>. 

Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και να περιλαμβάνει τις κρατήσεις υπέρ τρίτων. 

Οι προσφορές που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν θα αξιολογηθούν 
Οι προσφορές που θα κατατεθούν εκπρόθεσμα δεν θα γίνονται δεκτές 

Οι προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής  απορρίπτονται ως απαράδεκτες 
Οι προσφορές θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένες, χωρίς σβησίματα, τυχόν διορθώσεις θα πρέπει να 

είναι καθαρογραμμένες και ευκρινείς. Διαφορετικά θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες 

Οι οικονομικές προσφορές που υπερβαίνουν τη δαπάνη του ενδεικτικού προϋπολογισμού θα 
απορρίπτονται ως ασύμφορές 

Οι προσφορές δεσμεύουν τους προμηθευτές για εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού 

 

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή των τευχών  
της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά, τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2234350324 ,Φαξ : 22340 48785 ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ).Για πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές οι ενδιαφερόμενοι 

θα απευθύνονται στην Τεχνική Υπηρεσία στα τηλ. :22343 50219 ή 22343 50200 στην κ. 
Νικολάου Ελένη. 

 

    Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικώς μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη 
ημέρα του διαγωνισμού ήτοι την 6η Φεβρουαρίου 2015, στην παρακάτω διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ 

ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ -ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ,  Τ.Κ. 35015 , στις Διοικητικές 
Υπηρεσίες του Δήμου (Γραφείο Πρωτοκόλλου) Αρμόδιος Υπάλληλος Γιαλούρη Μαργαρίτα, ή να 

κατατίθενται στην αρμόδια επιτροπή  του Δήμου έως την ώρα  λήξης υποβολής προσφορών την 13:00 

μ.μ., την 9η Φεβρουαρίου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα της Κάτω Τιθορέας . 
 

 
 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Μετά την λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών αριθμούνται από την Επιτροπή Διενέργειας του 

διαγωνισμού, οι φάκελοι των προσφορών με την σειρά που επιδόθηκαν. 
Η αποσφράγιση γίνεται δημόσια από την αρμόδια επιτροπή ενώπιον των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό με την 

παρακάτω διαδικασία: 
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η Υπεύθυνη 

Δήλωση. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και τοποθετούνται 

σ’ ένα νέο φάκελο ο οποίος παραδίδεται στην Υπηρεσία. Οι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, 
μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν 

αποδεκτές, στην Επιτροπή για την αποσφράγισή τους κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζει σχετική πρόσκληση 
και ακολουθεί η ανακοίνωση των τιμών . 
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Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων και πριν το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, 

όσες από αυτές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, γνωστοποιείται δε στους ενδιαφερομένους, έγκαιρα, 

με έγγραφο, ο λόγος της απόρριψης της προσφοράς. 
Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση 

αυτών σε πρακτικό. 
 

                                                           ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

    Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν, μόνο από 
προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 

του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται στο Δήμο Αμφίκλειας- 
Ελάτειας κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του 

αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, 

αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο, το οποίο 
υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται 

τελικά. 
   Ο Δήμος Αμφίκλειας- Ελάτειας υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες το περιεχόμενο των 

αποφάσεων που λαμβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται με την αποστολή σχετικού εγγράφου 
ή της ίδιας της απόφασης με τηλεομοιοτυπική συσκευή (fax). Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός 

των προαναφερομένων δεν λαμβάνονται υπόψη. 

 
 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή (ή τους προμηθευτές)  που προσφέρει τη συνολική 

χαμηλότερη τιμή . 

 
                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ -ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

    Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση της απόφασης τελικής έγκρισης. Μετά 

την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το Δήμο Αμφίκλειας- Ελάτειας η σχετική σύμβαση που 
υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης 

και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας.  

 
 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
    Ο προμηθευτής  στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης, ύψους 5% του συμβατικού ποσού χωρίς Φ.Π.Α. . 

   Τον προμηθευτή βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις καθώς και η κράτηση για φόρο εισοδήματος, 
πλην του Φ.Π.Α., που βαρύνει το Δήμο. 

  Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και που θα επισυναφθεί και στη σύμβαση. 

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ  
Η  παραλαβή των υλικών θα γίνεται τμηματικά από αρμόδια επιτροπή παραλαβής (σύμφωνα με το 

άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ).    
Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στη σύμβαση και στα άρθρα 28 και 29 του ΕΚΠΟΤΑ.  Συγκεκριμένα εάν κατά την παραλαβή 
διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές (ως προς την ποιότητα των υλικών) η    

επιτροπή    παραλαβής   μπορεί    να    προτείνει    την    απόρριψη    των παραλαμβανομένων ειδών.  

Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις ανωτέρω προτάσεις της επιτροπής εντός της 
οριζόμενης από της ίδιας προθεσμίας α Δήμος δικαιούται να κάνει τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για 

λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφερότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα του τρόπο. 
Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. Όταν περάσει ο 

συμβατικός χρόνος εγγύησης ενεργείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις οριστική παραλαβή από την 

αρμόδια επιτροπή. 
    Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνει μετά την προσωρινή παραλαβή. 

Στη συνολική τιμή κάθε προσφοράς, εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες γενικά οι δαπάνες για την 
προμήθεια των ειδών στο Δήμο με το ΦΠΑ, καθώς και τα γενικά και επισφαλή έξοδα του αναδόχου 
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καθώς και το όφελος του. Ο χρόνος παράδοσης καθορίζεται από την υπηρεσία και θα γίνεται 

τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου, μετά την υπογραφή της σύμβασης και θα 

ολοκληρωθεί σε 12 μήνες από την υπογραφή της. 

Η ποσότητα της προμήθειας των ειδών που υπάρχουν στον ενδεικτικό προϋπολογισμό δεν είναι 

δεσμευτική  μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί μετά την ανάθεση της παραγγελίας ,ελεύθερα ανάλογα  

με τις ανάγκες της Υπηρεσίας . Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προμηθεύσει τις επιπλέον 

ποσότητες με τις αυτές τιμές και με τους ίδιους όρους της αρχικής προμήθειας χωρίς καμία αντίρρηση ή 

αξίωση του για αποζημίωση από διαφυγόντα κέρδη ή για οιανδήποτε άλλο λόγο. 

Οι τιμές των υλικών θα είναι σταθερές σε όλη τη διάρκεια της παραγγελίας. 

 

ΠΛΗΡΩΜΗ 

    Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά με τα αντίστοιχα τιμολόγια, με την έκδοση 

χρηματικού εντάλματος ίσης  αξίας με αυτή των προϊόντων που παρελήφθησαν, μετά τον έλεγχο των 
απαραίτητων δικαιολογητικών . 

    Η κατακύρωση της προμήθειας, θα γίνει σε όποιον προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον κριθεί 
ότι η προσφορά του πληροί τις  προδιαγραφές, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης. 

 
 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ -ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης του αρχικού διαγωνισμού 

και του τυχόν επαναληπτικού, βαρύνουν τον προμηθευτή στον οποίο θα 

κατακυρωθεί οριστικά η δημοπρασία, τις οποίες υποχρεούται να καταβάλλει με την 

υπογραφή της σύμβασης , σε περίπτωση άρνησής του να τις καταβάλλει 

κηρύσσεται έκπτωτος από το διαγωνισμό. 

Περίληψη της παρούσης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Δημοτικού καταστήματος,  σε δύο ημερήσιες εφημερίδες της έδρας του Νομού (ΛΑΜΙΑΚΟΣ 

ΤΥΠΟΣ & ΠΡΩΪΝΑ ΝΕΑ) πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την διενέργειά του. 

Η περίληψη και το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη Διαύγεια, στην 

ιστοσελίδα του Δήμου και στον διαδικτυακό τόπο www.dimos-amfiklias-elatias.gr.  

 
 

 
                                                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 

 

 
 

                                                                                                   
                                                                                         ΓΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
κ. Πρόεδρο Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού του  Δήμου  
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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 
Τ Μ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
 

ΔΗΜΟΣ :ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 
ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ,ΥΛΙΚΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΩΜΑΤΩΝ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :54.999,94 € (με ΦΠΑ)  
ΑΡ. ΜΕΛ. :1/26-01-2015 

  
        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ,ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 54.999,94 € (μαζί με ΦΠΑ 23%) 

 
 
 
 
 

  
Ελάτεια, 26/01/2015 

Η συντάξασα 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 
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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 
Τ Μ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
 

ΔΗΜΟΣ :ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 
ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ 
,ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :54.999,94 € (με 
ΦΠΑ)  
ΑΡ. ΜΕΛ. :1/26-01-2015 

 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο προμήθειας 

 Η παρούσα αφορά την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων, λαμπτήρων και υλικών 

Δημοτικού φωτισμού, που θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών 

ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας.  

Άρθρο 2ο : Τεχνικές Προδιαγραφές 

Τα προς προμήθεια ηλεκτρολογικά είδη και υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας και θα 

πληρούν τις προϋποθέσεις των ισχυόντων διεθνών κανονισμών και τα παρακάτω: 

 

1. Κανονισμοί 

 

 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. 

 Οι αγωγοί και τα καλώδια θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς 

Κανονισμούς και το πρότυπο CE από αξιόπιστο και πιστοποιημένο κατασκευαστή. Σε 

ότι αφορά τα καλώδια θα παραδίδονται σε ακέραιες κουλούρες ή ήμισυ κουλούρων και 

σε ότι αφορά τα υπόλοιπα πλήρη τεμάχια. Όλα τα ανωτέρω δεν θα πρέπει να φέρουν 

κακώσεις, εκδορές, τσακίσεις, κλπ. 

 Όλοι οι σωλήνες θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς 

Κανονισμούς και το πρότυπο CE από αξιόπιστο και πιστοποιημένο κατασκευαστή. Σε 

ότι αφορά τους σωλήνες 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. 

 Οι διακόπτες και οι ρευματοδότες θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τους 

Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και το πρότυπο CE από αξιόπιστο και πιστοποιημένο 

κατασκευαστή. Θα παραδίδονται ακέραια τεμάχια, πλήρη, συνοδευόμενα από όλα τα 

απαραίτητα μικροϋλικά στηρίξεως, ως επί τω πλείστον χρώματος λευκού εκτός κι αν 

ρητά αναγράφεται διαφορετικό χρώμα στο έντυπο παραγγελίας της Υπηρεσίας. 
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 Οι λαμπτήρες θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς 

και το πρότυπο CE από αξιόπιστο και πιστοποιημένο κατασκευαστή. 

 

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές καλύπτουν εκείνα τα υλικά για τα οποία υπάρχουν 
αυξημένες απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας. 

 
1. ΚΑΛΩΔΙΑ 

Τα καλώδια θα έχουν διατομές όπως αυτές αναφέρονται στον προϋπολογισμό, θα προέρχονται 

από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ISO 

από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 

Οι αγωγοί θα φέρουν σε όλο το μήκος τους χαρακτηριστικούς χρωματισμούς των φάσεων, 

ουδετέρου και γείωσης.      

 

2. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

1. Επωνυμία – διεύθυνση του κατασκευαστή του λαμπτήρα – εμπορικό σήμα 

2. Γενική περιγραφή του λαμπτήρα που πρέπει να είναι επαρκής για την μονοσήμαντη 

αναγνώριση του 

3. Πληροφορίες σχετικά με τα κύρια κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του μοντέλου και 

ιδίως εκείνα που επηρεάζουν σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας αυτού. 

4. Τάση τροφοδοσίας και συχνότητα 

5. Φωτεινή ροή του λαμπτήρα σε LUMENS (όχι μικρότερη από 1300 LUMENS) 

6. Ονομαστική ισχύς σε WATT (όχι μεγαλύτερη από 23 watt) 

7. Χρωματικός δείκτης του λαμπτήρα 

8. Εξωτερικά στην συσκευασία κάθε λαμπτήρα να υπάρχει επικολλημένη ή τυπωμένη 

ετικέτα. Στην ετικέτα πρέπει να καθορίζεται η τάξη ενεργειακής απόδοσης του 

λαμπτήρα. (Α’ Ενεργειακής κλάσης) 

 
3. ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ  
Όπως αναφέρονται στον προϋπολογισμό. 

 
 

Για όσα αντικείμενα δεν υπάρχουν ρητές ελάχιστες απαιτήσεις όπως ανωτέρω, ισχύει ότι: 

 Θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου εργοστασίου κατασκευής  

 Θα φέρουν οπωσδήποτε πιστοποιητικό CE  

 

Ιδιαίτερα τα καλώδια και οι λαμπτήρες θα συνοδεύονται με τις τεχνικές προδιαγραφές 
του κατασκευαστή (prospectus), τεχνικών φυλλαδίων - πιστοποιητικών ποιότητας στην 
ελληνική γλώσσα (ή όπου αυτό δεν είναι εφικτό, στην αγγλική) σφραγισμένες από τον 
προσφέροντα.  

Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια, αρίστης ποιότητας, να πληρούν τις 
προϋποθέσεις των ισχύοντα διεθνών κανονισμών καθώς και να φέρουν υποχρεωτικά την 
σήμανση καταλληλότητας CE . 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

α/α Είδος Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή 
Μονάδας 

(€) 

Ολική 
Δαπάνη 

Ολική 
Δαπάνη 

1 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 μ 200 0,65 130,00 130,00 

2 Καλώδιο NYL εύκαμπτο 2ΧΟ,75 μ 600 0,30 180,00 180,00 

3 Καλώδιο ΝΥLεύκαμπτο 3Χ1,5 μ 350 0,80 280,00 280,00 

4 Καλώδιο ΝΥY υπόγειο 3Χ2,5 μ 50 1,00 50,00 50,00 

5 Ρόκα 8Χ25 (ανά 100 τεμάχια) κουτιά 6 2,25 13,50 13,50 

6 Ρόκα 10Χ35  (ανά 100 τεμάχια) κουτιά 6 2,30 13,80 13,80 

7 Ούπα 8mm  (ανά 100 τεμάχια) κουτιά 8 1,20 9,60 9,60 

8 Ούπα 6mm  (ανά 100 τεμάχια) κουτιά 6 1,10 6,60 6,60 

9 Ούπα 10mm  (ανά 100 τεμάχια) κουτιά 6 1,25 7,50 7,50 

10 Ντουί πορσελάνη βιδωτά Ε27 (σαν 
της ΔΕΗ) 

τεμ 230 0,65 149,50 149,50 

11 Ντουί πορσελάνη βιδωτά Ε27 (απλό 
βιδωτό) 

τεμ 140 0,70 98,00 98,00 

12 Ντουί  βακελλίτι Ε27 (απλό βιδωτό) τεμ 120 0,60 72,00 72,00 

13 Ντουί πορσελάνη  Ε40 (μεγάλο 
βιδωτό) 

τεμ 50 1,30 65,00 65,00 

14 Ντουί βιδωτά εξωτερικού χώρου 
(στεγανά) 

τεμ 50 1,15 57,50 57,50 

15 Ντουί για λάμπες μίνιου 3w ( βιδωτά) τεμ 50 0,50 25,00 25,00 
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16 Μονωτικές ταινίες τεμ 250 0,50 125,00 125,00 

17 Κλεμενς των 2,5 σειρές 50 0,40 20,00 20,00 

18 Κλεμενς των 6 σειρές 50 0,45 22,50 22,50 

19 Κλεμενς των 10 σειρές 30 0,65 19,50 19,50 

20 Λάμπες μίνιον 3w βιδωτές τεμ 800 0,25 200,00 200,00 

21 Λάμπες  σφαιρικές Halogen ECO 
Classic P 28w/Ε27 

τεμ 200 1,40 280,00 280,00 

22 Λάμπες  σφαιρικές Halogen ECO 
Classic P 15w/Ε27 

τεμ 200 1,40 280,00 280,00 

23 Λάμπες (αχλάδι) 250w με την μεγάλη 
βόλτα Ε40 HQL 

τεμ 220 4,60 1.012,00 1.012,00 

24 Λάμπες (αχλάδι) 125 w με την 
κανονική βόλτα Ε27 HQL 

τεμ 130 2,40 312,00 312,00 

25 Λάμπες οικονομικές 21w με γυάλινο 
περίβλημα (πρίσμα) 

τεμ 1000 4,20 4.200,00 4.200,00 

26 Λάμπες οικονομικές 24w με γυάλινο 
περίβλημα (για κολώνες ΔΕΗ- 
πρίσμα) 

τεμ 5.500 4,20 23.100,00 23.100,00 

27 Λάμπες νατρίου σωληνωτές των 
400w (μεγάλη βόλτα) 

τεμ 70 10,50 735,00 735,00 

28 Λάμπες νατρίου σωληνωτές των 
250w (μεγάλη βόλτα) 

τεμ 70 9,50 665,00 665,00 

29 Λάμπες HQI 1000w  τεμ 20 40,00 800,00 800,00 

30 Λάμπες HQI 400w  τεμ 50 11,00 550,00 550,00 

31 Λάμπες HQI 250w  τεμ 50 11,00 550,00 550,00 

32 Λάμπες φθορίου ευθείες Νο 18/865 
(μήκους 0,60 εκ.) 

τεμ 80 2,40 192,00 192,00 
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33 Λάμπες φθορίου ευθείες Νο 36/865 
(μήκους 1,20 μ.) 

τεμ 60 2,40 144,00 144,00 

34 Λάμπες φθορίου ευθείες Νο 58/865 
(μήκους 1,50 μ.) 

τεμ 40 2,40 96,00 96,00 

35 Starter των 4-80w τεμ 60 0,40 24,00 24,00 

36 Starter των 4-22w τεμ 60 0,40 24,00 24,00 

37 Μπάλλες γλόμποι πλαστικοί Φ30 τεμ 110 11,75 1.292,50 1.292,50 

38 Μπάλλες γλόμποι πλαστικοί Φ40 τεμ 100 20,00 2.000,00 2.000,00 

39 Φωτοκύτταρo μέρα-νύχτα τεμ 30 12,00 360,00 360,00 

40 Ρελέ των 20Α θερμάνσεως τεμ 30 15,60 468,00 468,00 

41 Χρονοδιακόπτες 1 στοιχείο και 
εφεδρεία 

τεμ 20 17,00 340,00 340,00 

42 Ασφάλεις νεοζετ 10Α ταχείας τήξεως 
(φυσίγγι) 

τεμ 60 0,25 15,00 15,00 

43 Ασφάλεις νεοζετ 35Α ταχείας τήξεως 
(φυσίγγι) 

τεμ 60 0,40 24,00 24,00 

44 Ασφάλεις μεγάλες 35Α ταχείας 
τήξεως (φυσίγγι) 

τεμ 60 0,50 30,00 30,00 

45 Ασφάλειες αυτόματες 16Α Ραγας τεμ 50 3,60 180,00 180,00 

46 Ασφάλειες αυτόματες 10Α Ραγας τεμ 50 3,60 180,00 180,00 

47 Διακόπτες Ραγας 40Α τεμ 30 3,60 108,00 108,00 

48 Διακόπτες Ραγας 20Α τεμ. 30 3,60 108,00 108,00 

49 Μήτρες των 35Α τεμ 30 0,45 13,50 13,50 
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50 Πώματα των 35Α τεμ 40 0,75 30,00 30,00 

51 Βάση των 35Α τεμ 30 3,45 103,50 103,50 

52 Μήτρες των 10Α τεμ 40 0,30 12,00 12,00 

53 Πώματα των 25Α τεμ 32 0,60 19,20 19,20 

54 Βάση των 25Α τεμ 30 1,65 49,50 49,50 

55 Σωλήνα πλαστική σπιράλ (simple) 
Φ16 beton CB 

κουλούρα 10 33,00 330,00 330,00 

56 Φις σούκο θηλυκά (στεγανά 
καουτσούκ) 

τεμ 100 2,20 220,00 220,00 

57 Φις σούκο αρσενικά (στεγανά 
καουτσούκ) 

τεμ 28 1,90 53,20 53,20 

58 Πινακάκια εξωτερικά μιας σειράς(εως 
5 θέσεις) 4Θ ΙΡ65 

τεμ 25 10,00 250,00 250,00 

59 Φωτιστικό σώμα μονόφωτο απλο 

τεμ 46 75,00 3.450,00 3.450,00 

60 

Μεταλλικός στύλος φωτιστικού 
σώματος ύψους 4μ. 

τεμ 10 25,00 250,00 250,00 

61 
Επιτοίχιο φωτιστικό σώμα μονόφωτο 
με μπράτσο 

τεμ 10 32,00 320,00 320,00 

        ΣΥΝΟΛΟ 44.715,40 44.715,40 

Ενδεικτικός Προυπολογισμός 44.715,40 

ΦΠΑ 23% 10.284,54 

Ενδεικτική Απαιτ. Πίστωση 54.999,94 
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