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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Νέα Ιωνία,  5.5.2022 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                                             Αρ. Πρωτ/λλου 10339 
 
Δ/νση: Τεχνικών υπηρεσιών 
Τμήμα: Μελετών & Κατασκευής έργων                                                                                                                                                                             
Ταχ. Δ/νση : Αγ. Γεωργίου 40 και Αντλιοστασίου                                                                            
  142 34  ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ                                                            
Πληροφορίες : Κ. Σερπάνος                                                                          
Τηλέφωνο : 213-2000.476 
Ηλ. δ/νση : serpanos@neaionia.gr                                            

 

 

Προμήθεια ειδών ηλεκτρολογικής και ηλεκτρονικής φύσεως 

   

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 221.084,60 € 

Φ.Π.Α. (24%)   53.060,30 € 

Συνολική Δαπάνη 274.144,90 € 

Χρηματοδότηση Ίδιοι πόροι 

K.A.  Προϋπολογισμού 

20.6699.0002 Προµήθεια λαµπτήρων, 20.6699.0003 
Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων, 20.6699.0004 Προµήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού , 15.6691.0001  
Προμήθεια φωτεινών διάκοσμων για το στολισμό της πόλης 
κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων, 35.6662.0002 
Προµήθεια υλικών συντήρησης γεωτρήσεων, 35.7135.0007 
Προµήθεια πάγιου εξοπλισµού γεωτρήσεων και 
συστήματος αυτόµατου ποτίσματος, 35.7135.0008 
Προμήθεια εξοπλισμού φωτισμού συντριβανιών  

CPV 
31681410-0, 34991000-0, 31531000-7, 39298500-2, 
31700000-3 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 12Α/2022 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ανοιχτός  διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός 

 

  

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

• Τεχνική Έκθεση  

• Τεχνικές Προδιαγραφές 

• Προϋπολογισμός 

• Συγγραφή υποχρεώσεων 

• Έντυπο οικονομικής προσφοράς 
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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η προμήθεια :  

• Φωτιστικών σωμάτων που θα τοποθετηθούν σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου. 

• Λαμπτήρων για δημοτικά κτίρια και αθλητικούς χώρους .   

• Ηλεκτρολογικού υλικού.  

• Φωτεινός διάκοσμος για τον στολισμό της πόλης κατά τις εορτές. 

• Ηλεκτρονικού υλικού. 
 

 Η παρούσα θα ανατεθεί μετά από ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 
 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες 
συμβάσεις (CPV), η ανωτέρω προμήθεια ταξινομείται με CPV υπό  κωδικούς  31681410-0, 34991000-0, 
31531000-7, 39298500-2, 31700000-3. 
 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 221.084,60 € πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι συνολικού 
προϋπολογισμού 274.144,90 € και θα βαρύνει τους ΚΑ 20.6699.0002 «Προµήθεια λαµπτήρων», 20.6699.0003 
«Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων», 20.6699.0004 «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού», 15.6691.0001 
«Προμήθεια φωτεινών διάκοσμων για το στολισμό της πόλης κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων»,  
35.6662.0002 Προµήθεια υλικών συντήρησης γεωτρήσεων, 35.7135.0007 Προµήθεια πάγιου εξοπλισµού 
γεωτρήσεων και συστήματος αυτόµατου ποτίσματος, 35.7135.0008 Προμήθεια εξοπλισμού φωτισμού 
συντριβανιών. Τα ποσά θα βαρύνουν τους προϋπολογισμούς οικονομικών ετών 2022 και 2023 και τους ΚΑ όπως 
περιγράφετε στους παρακάτω πίνακες 1 & 2. Η δαπάνη θα πληρωθεί από ιδίους πόρους του Δήμου. 

 

Πίνακας 1 

ΕΤΟΣ 20.6699.0002 20.6699.0003 20.6699.0004 15.6691.0001 ΣΥΝΟΛΟ 

2022 39.593,20 19.827,60 0,00 65.286,00 124.706,80 

2023 39.593,20 19.827,60 46.800,82 0,00 106.221,62 

ΣΥΝΟΛΟ 79.186,40 39.655,20 46.800,82 65.286,00 230.928,42 

 

 

Πίνακας 2 

ΕΤΟΣ 35.6662.0002 35.7135.0007 35.7135.0008 ΣΥΝΟΛΟ 

2022 13.795,00 9.758,80 8.060,00 31.613,80 

2023 11.602,68 0,00 0,00 11.602,68 

ΣΥΝΟΛΟ 25.397,68 9.758,80 8.060,00 43.216,48 

 

 

ΕΤΟΣ 
Σύνολο Πινάκων  

ΣΥΝΟΛΟ 1ος 2ος 

2022 124.706,80 31.613,80 156.320,60 

2023 106.221,62 11.602,68 117.824,30 

ΣΥΝΟΛΟ 230.928,42 43.216,48 274.144,90 
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2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Είδη ηλεκτρολογικής φύσεως  

• Καλώδια ΝΥΑ H07-V/H07V-R 

• Καλώδια ΝΥΜ   H05VV-U 

• Καλώδια εύκαμπτα H05VV-F 

• Καλώδια ΝΥΥ JIVV-U 

• Καλώδια  HO7RN-F από καουτσούκ 

• Όλα τα φωτιστικά θα φέρουν λαμπτήρες  LED εκτός των φωτιστικών κώνου που θα έχουν ντουί  Ε27 

• Τα  αξονικά φωτιστικά θα είναι τύπου UFO 

• Όλα τα φωτιστικά πλην των πάνελ θα έχουν δύο(2) έτη εγγύηση τουλάχιστο 

• Όλα τα φωτιστικά θα είναι κατάλληλα για τάση μέχρι 240V 

• Οι προβολείς θα έχουν απόδοση τουλάχιστο 95 lm/W και άνοιγμα δέσμης 100 μοίρες(γωνία) .Βαθμός 
προστασίας ΙΡ65, 30000 ώρες λειτουργίας, 25000 ON-OFF  

• Τα φωτιστικά πάνελ με λαμπτήρες LED θα έχουν δέσμη φωτός 110 μοίρες γωνία και τρία (3) έτη 
εγγύηση, πάχος μέχρι 10mm. 

• Πολύπριζο ευθύ, 5 θέσεων σούκο, με ασφάλεια, διακόπτη και καλώδιο,  220V, 50Hz 

• Επέκταση σούκο, 16Α -250V-3*1,5mm, Χρώμα: λευκό, Στεγανή: Όχι, Μήκος: 10m 

• Επέκταση σούκο, 16Α -250V-3*1,5mm, Χρώμα: λευκό, Στεγανή: Όχι, Μήκος: 20m 

• Πλαστικό ακροκιβώτιο ιστών ηλεκτροφωτισμού για τερματισμό έως τριών καλωδίων παροχής διατομής 
έως 5x10 mm2, με πέντε επινικελωμένες ορειχάλκινες υποδοχές συσφίγξεως αγωγών και δύο 
ασφάλειες τύπου Neozed 16/6 A. Κλάση στεγανότητας ΙΡ 43. Κάλυμμα διαφανές προ των ασφαλειών. 
Κλάση προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας ΙΙ. Κατάλληλο για ιστούς εσωτερικής διαμέτρου 70 mm ή 
μεγαλύτερης. Ενδεικτικές διαστάσεις: ύψος x πλάτος x βάθος: 240 x 66 x 55 mm.  
Διακριτική ονομασία στην παρούσα μελέτη : «Πλαστικό ακροκιβώτιο ιστών ηλεκτροφωτισμού χωρητικότητας 

3x(5x10 mm2) με ασφάλειες τύπου Neozed». 

• Πλαστικό ακροκιβώτιο ιστών ηλεκτροφωτισμού για τερματισμό έως τριών καλωδίων παροχής διατομής 
έως 5x16 mm2, με πέντε επινικελωμένες ορειχάλκινες υποδοχές συσφίγξεως αγωγών, ράγα τύπου DIN 
TS 35/7,5 και χώρο για έως τρείς μικροαυτόματους διακόπτες ύψους 70 mm στηριζόμενους επί της 
ράγας. Κλάση στεγανότητας ΙΡ 54. Κάλυμμα διαφανές προ των μικροαυτόματων διακοπτών. Κλάση 
προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας ΙΙ. Κατάλληλο για ιστούς εσωτερικής διαμέτρου 102 mm ή 
μεγαλύτερης. Ενδεικτικές διαστάσεις: ύψος x πλάτος x βάθος: 257 x 82 x 83 mm. 
Διακριτική ονομασία στην παρούσα μελέτη : «Πλαστικό ακροκιβώτιο ιστών ηλεκτροφωτισμού χωρητικότητας 

3x(5x16 mm2) με ράγα για τρεις μικροαυτόματους διακόπτες». 
 

Λαμπτήρες  

Τα χαρακτηριστικά των λαμπτήρων  θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις παρακάτω κατά ελάχιστο τεχνικές 

προδιαγραφές : 

• Οι λαμπτήρες LED (αντικατάστασης για υπάρχουσες εγκαταστάσεις και για νέες και ανακαινισμένες 
εγκαταστάσεις) δεν πρέπει να έχουν διάρκεια ζωής μικρότερη από 20.000 h. 

• Εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης  

• Δήλωση για τον κατάλογο ουσιών του Κανονισμού REACH 

• Ασφαλής συλλογή, εξυγίανση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση εξοπλισμού. 

• Λαμπτήρας LED 15 W / θερμοκρασία χρώματος 4000-6500 οK ±5%  

• Λαμπτήρας LED Σχήμα μανώλιας / Θερμοκρασία χρώματος 4000-6500 οK ±5% / Ωρες Λειτουργίας ≥ 
40.000h / θερμοκρασία λειτουργίας -200C έως +500C / Κύκλοι ανάμματος ≥ 50.000 / Δέσμη 360ο /  IP-44 

✓ Έως 40W / E27 / Aπόδοση 3500-5000 lm ±5% / Διάμετρος έως Φ80mm, Μήκος έως 180mm  
✓ >40W / E40 / Aπόδοση >6500 lm ±5% / Διάμετρος έως Φ120mm, Μήκος έως 310mm   

• Προβολέας  LED  50W / IP-65 / 4000-4800 lm ±5% / Δύο χρόνια εγγύηση   

• Προβολέας  LED  100W / IP-65 / 9000-9500 lm ±5% / Δύο χρόνια εγγύηση   

• Λαμπτήρας LED έως 18W / T8 / Mήκος 1200 mm / Θερμοκρασία χρώματος 6000-6500oΚ ±5% /1600 lm 

±5%  

 
Οι υπόλοιπες  προδιαγραφές φαίνονται με την αναφορά των ειδών στον ενδεικτικό προϋπολογισμό 
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Φωτεινός Διάκοσμος  
 

Φωτεινό σώμα «ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΓΙΡΛΑΝΤΑ» αποτελούμενο από σκελετό αλουμινίου στέρεα συγκολλημένου 

με καλαίσθητες ενώσεις  πάνω στον οποίο δένεται  μονοκάναλος εύκαμπτος φωτοσωλήνας LED και λυχνίες 

LED. 

O φωτοσωλήνας LED  θα είναι λείος εύκαμπτος διαφανής  με 36 λυχνίες LED ανά μέτρο,  θερμού ή ψυχρού 

ή γαλάζιου φωτισμού,  μονοκάναλος και διαμέτρου 13mm , με δυνατότητα κοπής ανά ένα μέτρο. Δεν θα 

σπάει κσι δεν θα ξεβάφει.  Η κατανομή φωτός θα είναι ισομερής με καθαρότητα και φωτεινότητα. Η τάση 

λειτουργίας θα είναι 220-240V, με 100.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας και  δείκτη στεγανότητας 

τουλάχιστον IP65 προκειμένου για χρήση σε εξωτερικό χώρο.  

Οι μικρολαμπτήρες θα είναι  με  λυχνίες LED  7-8mm, ειδικής κατασκευής ώστε να αντέχουν σε όλες τις καιρικές 

συνθήκες, με πλαστικό καπάκι πάνω σε κάθε λαμπτήρα για προστασία από χτυπήματα και με 

θερμοσυστελλόμενο φιλμ στη βάση τους για διασφάλιση της στεγανότητάς τους. Οι  λυχνίες LED θα βρίσκονται 

σε καλώδιο καουτσούκ H03RN-F 0.50mm2 με διπλή εξωτερική προστασία, υψηλής ασφάλειας, για μεγαλύτερη 

μηχανική αντοχή στα τραβήγματα και σε ταλαντώσεις. Τάση λειτουργίας 220-240V με 100.000 ώρες συνεχούς 

λειτουργίας και δείκτη στεγανότητας τουλάχιστον IP65, προκειμένου για χρήση εξωτερικού χώρου. 

Η παροχής  σύνδεσης θα έχει σταθεροποιητή 3Α με καλώδιο  μήκους  1,5μ  τύπου καουτσούκ H05RN-F 

3x2,50mm2. Για χρήση σε εξωτερικό χώρο με δείκτη στεγανότητας IP65.Σε κάθε γιρλάντα θα περιλαμβάνονται 

τα αξεσουάρ στερέωσης, συρματόσχοινο με πλαστική μόνωση Φ8mm , ναυτικούς σφικτήρες και μεταλλικά 

βύσματα Φ16. 

 

Φωτεινό σώμα «ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΕΝΤΡΟ ΜΕ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΧΡΌΝΙΑ ΠΟΛΛΆ ΚΑΙ ΜΠΆΛΕΣ» αποτελούμενο από 

σκελετό αλουμινίου στέρεα συγκολλημένου με καλαίσθητες ενώσεις  πάνω στον οποίο δένεται  

μονοκάναλος εύκαμπτος φωτοσωλήνας LED.  

Αποτελείται από 3 μπάλες διάστασης Φ60, Φ70 και Φ80, ενός δέντρου ύψους 4m  και μιας επιδαπέδιας 

επιγραφής ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ. Η  συνολική κατανάλωση της παράστασης δε θα ξεπερνά τα 510W.  

Τα μεταλλικά μέρη της κατασκευής θα είναι από αλουμίνιο, θα είναι διαιρούμενα σε τεμάχια, ώστε να είναι 

εύκολη η συναρμολόγηση και η αποσυναρμολόγηση της, καθώς και η  αποθήκευσή της. 

Η κατασκευή θα αποτελείται από βάση αλουμινίου 30x15x2mm και το υπόλοιπο μέρος του σκελετού θα 

είναι από αλουμίνιο 20x20x1,5mm και λάμα αλουμινίου 10x4mm. Θα φέρει μεταλλικό πίνακα 20cmx30cm 

στεγανό με διακόπτη, αντιηλεκτροπληξιακό, αυτόματες ασφάλειες 10-16Α και μετασχηματιστή 220/48V με 

σταθεροποιητή. O φωτοσωλήνας LED  θα είναι λείος εύκαμπτος διαφανής  με 36 λυχνίες LED ανά μέτρο,  

θερμού ή ψυχρού ή γαλάζιου φωτισμού,  μονοκάναλος και διαμέτρου 13mm , με δυνατότητα κοπής ανά 

ένα μέτρο. Δεν θα σπάει κσι δεν θα ξεβάφει.  Η κατανομή φωτός θα είναι ισομερής με καθαρότητα και 

φωτεινότητα. Η τάση λειτουργίας θα είναι 220-240V. Η  στεγανότητα του τουλάχιστον IP65. Η διάρκεια ζωής 

του 100.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας. 

 

Διακόσμηση πεζοδρόμου-πλατείας 

Διακόσμηση δεκαπέντε(15) φυσικών δέντρων με λυχνίες  LED,δύο σειρές από 20 προβολείς LED των 50 W 

και 5 τεμάχια διακοσμητικές μπάλες με φωτοσωλήνα LED και μοκέτα σε σημεία υπόδειξης του Δήμου. 

Οι μικρολαμπτήρες LED θα τοποθετηθούν ασφαλώς στον κορμό του δέντρου με κατασκευή και τρόπο ώστε 

να είναι εύκολη η αποσυναρμολόγηση τους. Η κατασκευή θα αποτελείται από συνολικά 6000 λαμπτήρες 

περίπου. Επιπλέον θα τοποθετηθούν 1-2 προβολείς RGB 50 W έκαστος  σε κάθε δέντρο για φωτισμό των 

κλαδιών και του φυλλώματος. Τέλος θα τοποθετηθούν και τεμάχια- διακοσμητικές μπάλες Φ60- Φ70- Φ80. 

 
O φωτοσωλήνας LED   θα είναι λείος εύκαμπτος διαφανής   με 36 λυχνίες LED ανά μέτρο,   θερμού ή 
ψυχρού ή γαλάζιου φωτισμού,   μονοκάναλος και διαμέτρου 13mm , με δυνατότητα κοπής ανά ένα μέτρο. 
Δεν θα σπάει και δεν θα ξεβάφει.  Η κατανομή φωτός θα είναι ισομερής με καθαρότητα και φωτεινότητα. Η 
τάση λειτουργίας θα είναι 220-240V, με 100.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας και  δείκτη στεγανότητας 
τουλάχιστον IP65 προκειμένου για χρήση σε εξωτερικό χώρο.  
 
Οι μικρολαμπτήρες θα είναι  με  λυχνίες LED  7-8mm, ειδικής κατασκευής ώστε να αντέχουν σε όλες τις καιρικές 
συνθήκες, με πλαστικό καπάκι πάνω σε κάθε λαμπτήρα για προστασία από χτυπήματα και με 
θερμοσυστελλόμενο φιλμ στη βάση τους για διασφάλιση της στεγανότητάς τους. Οι  λυχνίες LED θα βρίσκονται 
σε καλώδιο καουτσούκ H03RN-F 0.50mm2 με διπλή εξωτερική προστασία, υψηλής ασφάλειας, για μεγαλύτερη 
μηχανική αντοχή στα τραβήγματα και σε ταλαντώσεις. Τάση λειτουργίας 220-240V με 100.000 ώρες συνεχούς 
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λειτουργίας και δείκτη στεγανότητας τουλάχιστον IP65, προκειμένου για χρήση εξωτερικού χώρου. Η παροχής  
σύνδεσης θα έχει σταθεροποιητή 1,6Α με καλώδιο μήκους  1,5μ  τύπου καουτσούκ H05RN-F 3x2,50mm2. Για 
χρήση σε εξωτερικό χώρο με δείκτη στεγανότητας IP65. 
 

 

Είδη ηλεκτρονικής  φύσεως  

 

• Πηνίο BERMAND MODEL S-985 (12 -50) VDC ή ισοδύναμο 

• Πηνίο BACCARA ΓΙΑ PICCOLO RTU ή ισοδύναμο 

• Κάρτα PICCOLO RTU ή ισοδύναμη 

• Μπαταρία για μονάδα IRRINET M της MOTOROLA (12V - 14AH) ή ισοδύναμη  

• Πηνίο  HUNTER 24V AC ή ισοδύναμο 

• Προγραμματιστής άδρευσης διαμέτρου ¾'' αδιάβροχος (IP68) 1ας ηλεκτροβάνας 

• Προγραμματιστής άδρευσης διαμέτρου 1'' αδιάβροχος (IP68) 1ας ηλεκτροβάνας 

• Προγραμματιστής άδρευσης διαμέτρου 1'' αδιάβροχος (IP68) 3ων ηλεκτροβανών 

• Module Super CPU για IrriNet Legancy της Motorola ή ισοδύναμη 

• Κεραία κατευθυντική Yagi 5.5 db για Scorpio ή ισοδύναμη  

• Κεραία παν κατευθυντική OMNI 5.5db για μονάδες Irrinet Legancy ή ισοδύναμη 

• Ρυθμιστής Στροφών (inverter) για την αντλία αποστολής νερού στη δεξαμενή Παναιτωλίου ισχύος 
11KW 

• Υποβρύχιοι προβολείς ΙP68 D=175mm τύπου GN-10L SMD LED COOL WHITE, λευκού φωτισμού, 

κατασκευασμένοι εξ΄ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 με βάσεις στήριξης 

• Κουτιά για υποβρύχιες διακλαδώσεις με ρητίνη  

• Τροφοδοτικό για την λειτουργία των LED 

• Panel φωτισμού 

 
Τα χαρακτηριστικά των προγραμματιστών  θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις παρακάτω κατά ελάχιστο τεχνικές 

προδιαγραφές : 

• Εντελώς αδιάβροχος - Ανθεκτικός στις καιρικές συνθήκες. 

• Κατάλληλος για φρεάτια – ΙΡ68 

• Ενσωματωμένη επαγγελματική ηλεκτροβαλβλίδα 

• Εβδομαδιαίο η κυκλικό πρόγραμμα. 

• Μέχρι 8 επαναλήψεις/ημέρα. 

• Διάρκεια ποτίσματος 1λ. – 12ώρες. 

• Πίεση λειτουργίας: από 0.5 έως 10 bar   

• Παροχή: 2500 lt/h 

• Σύνδεση: ¾” ή 1" 

• Λειτουργεί με μια αλκαλική μπαταρία 9V 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

Αναλυτικά τα υπό προμήθεια είδη χωρίζονται σε πέντε τμήματα: 
 
Α Τμήμα : Φωτιστικά υπαίθριων χώρων. 
Β Τμήμα : Ηλεκτρολογικό υλικό. 
Γ Τμήμα : Λαμπτήρες. 
Δ Τμήμα : Φωτεινός διάκοσμος. 
Ε Τμήμα : Ηλεκτρονικό υλικό. 

 
Τα προμηθευόμενα είδη θα ικανοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, καθώς και τις 
προδιαγραφές που ισχύουν με βάσει την κείμενη νομοθεσία.  

 
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά τμήμα ειδών. 
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Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται για ένα, ή  περισσότερα τμήματα, χωρίς περιορισμό των τμημάτων που 
μπορεί να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά θα περιλαμβάνει το σύνολο 
των αναφερομένων ειδών ανά τμήμα. 
 
 

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
A΄ Τμήμα - Φωτιστικά υπαίθριων χώρων 

ΚΑ 20.6699.0003 /  CPV 34991000-0  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

Αξονικό φωτιστικό LED 150W 4000Κ 80 95,00 7.600,00 

Φωτιστικό βραχίονα  LED  40W 4000Κ 20 40,00 800,00 

Φωτιστικό βραχίονα  LED  90W   4000K 40 65,00 2.600,00 

Φωτιστικό κορυφής κώνου  απλό Ε27   IP65 200 50,00 10.000,00 

Φωτιστικό  LED panel 50 W- (120 Χ 30 ) cm - 4000K 90 38,00 3.420,00 

Φωτιστικό LED panel 50 W-(60 Χ 60) cm - 4000K 90 35,00 3.150,00 

Μπάλα πλαστική λευκή Φ40 90 20,00 1.800,00 

Μπάλα πλαστική λευκή Φ30 90 11,00 990,00 

Βραχίονας δημοτικού φωτισμού 90 18,00 1.620,00 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 31.980,00 

Φ.Π.Α. 24% 7.675,20 

ΣΥΝΟΛΟ 39.655,20 
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Β΄ Τμήμα - Ηλεκτρολογικό   υλικό 

ΚΑ  20.6699.0004 / CPV 31681410-0    

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΥΝΟΛΟ 
Καλώδιο ΝΥΑ 1,5mm μαύρο 400 μέτρα 0,30 120,00 

Καλώδιο ΝΥΑ 1,5mm μπλε 400 μέτρα 0,30 120,00 

Καλώδιο ΝΥΑ 1,5mm κίτρινο 400 μέτρα 0,30 120,00 

Καλώδιο ΝΥΑ 2,5mm μαύρο 300 μέτρα 0,49 147,00 

Καλώδιο ΝΥΑ 2,5mm κίτρινο 300 μέτρα 0,49 147,00 

Καλώδιο ΝΥΑ 2,5mm μπλε 200 μέτρα 0,49 98,00 

Καλώδιο ΝΥΜ  2 Χ 1,5 mm 500 μέτρα 0,98 490,00 

Καλώδιο ΝΥΜ 3 Χ 1,5mm  500 μέτρα 1,18 590,00 

Καλώδιο ΝΥΜ 3 Χ 2,5mm 200 μέτρα 1,90 380,00 

Καλώδιο εύκαμπτο  2 Χ 1,5mm 800 μέτρα 0,89 712,00 

Καλώδιο εύκαμπτο 3 Χ 1,5mm 800 μέτρα 1,19 952,00 

Καλώδιο εύκαμπτο 3 Χ 2,5mm 800 μέτρα 1,79 1.432,00 

Καλώδιο  ΝΥΥ 3 Χ 1,5 mm 800 μέτρα 1,40 1.120,00 

Καλώδιο ΝΥΥ 3 Χ 2,5 mm 800 μέτρα 2,00 1.600,00 

Καλώδιο ΝΥΥ 3 Χ 4 mm 800 μέτρα 3,10 2.480,00 

Καλώδιο ΝΥΥ 5 Χ 4 mm 200 μέτρα 4,76 952,00 

Καλώδιο ΝΥΥ 5 Χ 6 mm 300 μέτρα 7,00 2.100,00 

Καλώδιο ΝΥΥ 5 Χ 10 mm 300 μέτρα 10,50 3.150,00 

Καλώδιο HO7RN-F 2 x 1,5 mm 300 μέτρα 1,60 480,00 

Καλώδιο HO7RN-F 3 x 1,5 mm 300 μέτρα 2,20 660,00 

Καλώδιο HO7RN-F 2 x 2,5 mm 300 μέτρα 3,20 960,00 

Καλώδιο από γυμνό χαλκό  Φ16 300 μέτρα 3,32 996,00 

Καλώδιο από γυμνό χαλκό  Φ25 200 μέτρα 5,18 1.036,00 

Καλώδιο UTP CAT6 700 μέτρα 0,64 448,00 

Καλώδιο FTP CAT6 700 μέτρα 0,76 532,00 

Ράβδος γείωσης (μέταλλο και χαλκός) 24 τεμάχια 10,80 259,20 

Κολάρο ράβδου γείωσης (μέταλλο και 
μπρούτζος)  

25 τεμάχια 2,40 60,00 

Σωλήνας ευθύς βαρέως τύπου Φ20 200 μέτρα 1,45 290,00 

Σωλήνας ευθύς βαρέως τύπου Φ32 200 μέτρα 2,90 580,00 

Σωλήνας σπιράλ βαρέως τύπου Φ20 200 μέτρα 1,10 220,00 

Σωλήνας σπιράλ βαρέως τύπου Φ32 200 μέτρα 1,94 388,00 

Στηρίγματα βαρέως τύπου Φ20 200 τεμάχια 0,23 46,00 

Στηρίγματα βαρέως τύπου Φ32 200 τεμάχια 0,44 88,00 

Μούφα βαρέως τύπου Φ20 100 τεμάχια 0,19 19,00 

Μούφα βαρέως τύπου Φ32 100 τεμάχια 0,52 52,00 

Εξωτερικοί διακόπτες  αλερετούρ 50 τεμάχια 2,90 145,00 

Εξωτερικοί διπλοί διακόπτες κομιντατέρ 50 τεμάχια 2,90 145,00 

Εξωτερική πρίζα σούκο 100 τεμάχια 2,42 242,00 

Διακόπτης χωνευτός αλερετούρ 50 τεμάχια 2,90 145,00 

Διακόπτης χωνευτός  κομιντατέρ 50 τεμάχια 2,90 145,00 

Πρίζα σούκο 50 τεμάχια 2,42 121,00 

Κλέμες-συνδέσεις  4 mm 200 τεμάχια 0,54 108,00 

Κλέμες-συνδέσεις 16 mm 35 τεμάχια 1,80 63,00 

Στηρίγματα καλωδίων  ρόκκα 8/25 1.000 τεμάχια 0,02 20,00 

Στηρίγματα καλωδίων  ρόκκα 10/25 1.000 τεμάχια 0,02 20,00 

Ρελέ διαρροής 2 Χ 40 -30mA 20 τεμάχια 37,20 744,00 

Ρελέ διαρροής 4 Χ 40 -30mA 10 τεμάχια 48,00 480,00 

Ρελέ διαρροής 4 Χ 63 -30Ma 5 τεμάχια 57,60 288,00 
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Ρελέ φορτίου 4 Χ 63 -30mA 8 τεμάχια 45,60 364,80 

Αυτόματη ασφάλεια ράγας 6 Α 200 τεμάχια 3,24 648,00 

Αυτόματη ασφάλεια ράγας 10 Α 100 τεμάχια 3,24 324,00 

Αυτόματη ασφάλεια ράγας 16 Α 100 τεμάχια 3,24 324,00 

Αυτόματη ασφάλεια ράγας 20 Α 100 τεμάχια 3,24 324,00 

Αυτόματη ασφάλεια ράγας 32 Α 100 τεμάχια 3,24 324,00 

Αυτόματη ασφάλεια ράγας 63 Α 100 τεμάχια 4,80 480,00 

Διακόπτης ράγας 1 Χ 40 25 τεμάχια 3,60 90,00 

Διακόπτης ράγας 3 Χ 40 25 τεμάχια 11,76 294,00 

Διακόπτης ράγας 3 Χ 63 25 τεμάχια 12,60 315,00 

Μπάρα τριφασική χτένι μέτρου 10 τεμάχια 22,68 226,80 

Μπάρα μονοφασική χτένι μέτρου 10 τεμάχια 10,20 102,00 

Πινακάκι απλό εξωτερικό 2 θέσεων 100 τεμάχια 1,80 180,00 

Πίνακας εξωτερικός 12 στοιχείων με πόρτα 10 τεμάχια 19,80 198,00 

Πίνακας εξωτερικός 24 στοιχείων με πόρτα 10 τεμάχια 45,60 456,00 

Χρονοδιακόπτης ράγας με εφεδρεία 10 τεμάχια 26,40 264,00 

Μετασχηματιστής  νατρίου 150 W 100 τεμάχια 14,40 1.440,00 

Εκκινητής μέχρι  400 W 100 τεμάχια 4,44 444,00 

Ντουί πορσελάνης Μ8 Ε27 236 τεμάχια 0,80 188,80 

Ντουί πορσελάνης Ε40 200 τεμάχια 1,80 360,00 

Πολύπριζο ευθύ, 5 θέσεων σούκο, με 
ασφάλεια, διακόπτη και καλώδιο,  220V, 
50Hz 

40 Τεμάχια 15,00 600,00 

Επέκταση σούκο, 16Α -250V-3*1,5mm, 
Χρώμα: λευκό, Στεγανή: Όχι, Μήκος: 10m 

3 Τεμάχια 15,00 45,00 

Επέκταση σούκο, 16Α -250V-3*1,5mm, 
Χρώμα: λευκό, Στεγανή: Όχι, Μήκος: 20m 

3 τεμάχια 20,00 60,00 

Πλαστικό ακροκιβώτιο ιστών 
ηλεκτροφωτισμού χωρητικότητας 3x(5x10 
mm2) με ασφάλειες τύπου Neozed ** 

20 Τεμάχια 90,00 1.800,00 

Πλαστικό ακροκιβώτιο ιστών 

ηλεκτροφωτισμού χωρητικότητας 3x(5x16 

mm2) με ράγα για τρεις μικροαυτόματους 

διακόπτες ** 

20 τεμάχια 70,00 1.400,00 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 37.742,60 

Φ.Π.Α. 24% 9.058,22 

ΣΥΝΟΛΟ 46.800,82 

 

** Ανάλυση του είδους στις τεχνικές προδιαγραφές. 
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Γ΄ Τμήμα - Λαμπτήρες 

ΚΑ 20.6699.0002 / CPV 31531000-7  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

Λαμπτήρας  LED  15W   600 5,00 3.000,00 

Λαμπτήρας LED έως 40 W μανώλια 340 29,00 9.860,00 

Λαμπτήρας LED >40 W μανώλια 200 37,00 7.400,00 

Προβολέας LED  50W  400 25,00 10.000,00 

Προβολέας LED  100W  200 45,00 9.000,00 

Προβολέας LED  30W 100 20,00 2.000,00 

Προβολέας LED  150W 120 70,00 8.400,00 

Προβολέας LED  200W 100 90,00 9.000,00 

Λαμπτήρας LED έως 18W  200 6,00 1.200,00 

Λαμπτήρας LED 8 W 1.000 4,00 4.000,00 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 63.860,00 

Φ.Π.Α. 24% 15.326,40 

ΣΥΝΟΛΟ 79.186,40 
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Δ΄ Τμήμα - Φωτεινός διάκοσμος  

ΚΑ 15.6691.0001 / CPV 39298500-2 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

Μετασχηματιστές 220V-48V 100VA 10 29,00 290,00 

Φωτεινό σώμα  αλουμινίου με φωτοσωλήνα  LED 

Αστέρια Μεσαία  
20 128,00 2.560,00 

Παράσταση δέντρο με περιγραφή ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 

και μπάλες  αλουμινίου με λυχνίες και 

φωτοσωλήνα LED 

10 1.950,00 19.500,00 

Στολισμός πεζόδρομου σύμφωνα με τα τις τεχνικές 

προδιαγραφές  στολισμού πεζοδρόμων-πλατείας   
6 4.250,00 25.500,00 

Γιρλάντα με 21 αστέρια διαμέτρου 28 εκατοστών, 

μήκους 21 μέτρων συνδεδεμένα με συρματόσχοινο 
10 480,00 4.800,00 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 52.650,00 

Φ.Π.Α. 24% 12.636,00 

ΣΥΝΟΛΟ 65.286,00 
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Ε΄ Τμήμα – Ηλεκτρονικό υλικό 

CPV 31700000-3  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

Πηνίο BERMAND MODEL S-985 (12 -50) VDC 
ή ισοδύναμο 

35.6662.0002 30 162,00 4.860,00 

Πηνίο BACCARA ΓΙΑ PICCOLO RTU ή 
ισοδύναμο 

35.6662.0002 17 176,00 2.992,00 

Κάρτα PICCOLO RTU ή ισοδύναμο 35.6662.0002 35 248,00 8.680,00 

Μπαταρία για μονάδα IRRINET M της 
MOTOROLA (12V - 14AH) ή ισοδύναμη  

35.6662.0002 8 100,00 800,00 

Πηνίο  HUNTER 24V AC ή ισοδύναμο 35.6662.0002 10 8,00 80,00 

Προγραμματιστής άδρευσης διαμέτρου ¾'' 
αδιάβροχος (IP68) 1ας ηλεκτροβάνας 

35.6662.0002 20 90,00 1.800,00 

Προγραμματιστής άδρευσης διαμέτρου 1'' 
αδιάβροχος (IP68) 1ας ηλεκτροβάνας 

35.6662.0002 10 95,00 950,00 

Προγραμματιστής άδρευσης διαμέτρου 1'' 
αδιάβροχος (IP68) 3ων ηλεκτροβανών 

35.6662.0002 2 160,00 320,00 

Module Super CPU για IrriNet Legancy της 
Motorola ή ισοδύναμη 

35.7135.0007 2 1.700,00 3.400,00 

Κεραία κατευθυντική Yagi 5.5 db για Scorpio 
ή ισοδύναμη  

35.7135.0007 6 330,00 1.980,00 

Κεραία παν κατευθυντική OMNI 5.5db για 
μονάδες Irrinet Legancy ή ισοδύναμη 

35.7135.0007 3 330,00 990,00 

Ρυθμιστής Στροφών (inverter) για την αντλία 
αποστολής νερού στη δεξαμενή Παναιτωλίου 
ισχύος 11KW 

35.7135.0007 1 1.500,00 1.500,00 

Υποβρύχιοι προβολείς ΙP68 D=175mm τύπου 
GN-10L SMD LED COOL WHITE, λευκού 
φωτισμού, κατασκευασμένοι εξ΄ ολοκλήρου 
από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 με βάσεις 
στήριξης, Κουτιά για υποβρύχιες 
διακλαδώσεις με ρητίνη. 

35.7135.0008 22 260,00 5.720,00 

Τροφοδοτικό για την λειτουργία των LED, 

Panel φωτισμού. 
35.7135.0008 2 390,00 780,00 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 34.852,00 

Φ.Π.Α. 24% 8.364,48 

ΣΥΝΟΛΟ 43.216,48 
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Αναλυτικά ο ανωτέρω πίνακας για τα έτη 2022 και 2023 διαμορφώνεται ως εξείς : 

Πίνακας τεμαχίων ανά έτος (2022, 2023) ηλεκτρονικών ειδών 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

2022 2023 ΣΥΝΟΛΟ 

Πηνίο BERMAND MODEL S-985 (12 -50) VDC 
ή ισοδύναμο 

15 15 30 

Πηνίο BACCARA ΓΙΑ PICCOLO RTU ή 
ισοδύναμο 

10 7 17 

Κάρτα PICCOLO RTU ή ισοδύναμο 20 15 35 

Μπαταρία για μονάδα IRRINET M της 
MOTOROLA (12V - 14AH) ή ισοδύναμη  

4 4 8 

Πηνίο  HUNTER 24V AC ή ισοδύναμο 5 5 10 

Προγραμματιστής άδρευσης διαμέτρου ¾'' 
αδιάβροχος (IP68) 1ας ηλεκτροβάνας 

10 10 20 

Προγραμματιστής άδρευσης διαμέτρου 1'' 
αδιάβροχος (IP68) 1ας ηλεκτροβάνας 

5 5 10 

Προγραμματιστής άδρευσης διαμέτρου 1'' 
αδιάβροχος (IP68) 3ων ηλεκτροβανών 

1 1 2 

Module Super CPU για IrriNet Legancy της 
Motorola ή ισοδύναμη 

2  2 

Κεραία κατευθυντική Yagi 5.5 db για Scorpio 
ή ισοδύναμη  

6  6 

Κεραία παν κατευθυντική OMNI 5.5db για 
μονάδες Irrinet Legancy ή ισοδύναμη 

3  3 

Ρυθμιστής Στροφών (inverter) για την αντλία 
αποστολής νερού στη δεξαμενή Παναιτωλίου 
ισχύος 11KW 

1  1 

Υποβρύχιοι προβολείς ΙP68 D=175mm τύπου 
GN-10L SMD LED COOL WHITE, λευκού 
φωτισμού, κατασκευασμένοι εξ΄ ολοκλήρου 
από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 με βάσεις 
στήριξης, Κουτιά για υποβρύχιες 
διακλαδώσεις με ρητίνη. 

22  22 

Τροφοδοτικό για την λειτουργία των LED, 

Panel φωτισμού. 
2  2 

 

 

Στην προσφορά του αναδόχου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα που μπορεί να απαιτηθούν για 
την ορθή εκτέλεση και την έγκαιρη παράδοση των ανωτέρω αγαθών, συμπεριλαμβανομένων του κόστους 
μεταφοράς, του κόστους φορτοεκφόρτωσης των ειδών, κάθε απαιτούμενης δαπάνης της εργασίας 
απασχολούμενου προσωπικού του αναδόχου και των ασφαλιστικών του εισφορών, των νόμιμων κρατήσεων 
κ.ά. 
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4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο σύμβασης 
Η παρούσα μελέτη αφορά  την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων, λαμπτήρων  ηλεκτρολογικού 
υλικού, φωτεινών διάκοσμων και ηλεκτρονικού υλικού. Εργοδότης θα ονομάζεται ο Δήμος Νέας 
Ιωνίας και ανάδοχος ο οικονομικός φορέας (ή φορείς) που θα υλοποιήσει τη σύμβαση και θα 
προκύψει από τον ανοιχτό ηλεκτρονικό  διαγωνισμό.  
 
Άρθρο 2- Προϋπολογισθείσα δαπάνη – Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 
Η εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 221.084,60 € (μη συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.), ήτοι συνολικής δαπάνης ποσού ύψους 274.144,90 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Η 
δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη διαγωνιστική διαδικασία θα καλυφθεί : 
 
Πιστώσεις (156.320,60 €) του προϋπολογισμού εξόδων του τρέχοντος οικονομικού έτους 2022 για 
τους Κ.Α. 20.6699.0002 Προµήθεια λαµπτήρων, 20.6699.0003 Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων, 
15.6691.0001  Προμήθεια φωτεινών διάκοσμων για το στολισμό της πόλης κατά τις γιορτές των 
Χριστουγέννων, 35.6662.0002 Προµήθεια υλικών συντήρησης γεωτρήσεων, 35.7135.0007 
Προµήθεια πάγιου εξοπλισµού γεωτρήσεων και συστήματος αυτόµατου ποτίσματος, 35.7135.0008 
Προμήθεια εξοπλισμού φωτισμού συντριβανιών. 
 
Πιστώσεις (117.824,30 €) οι οποίες θα βαρύνουν αποκλειστικά τον προϋπολογισμό του επόμενου 
οικονομικού έτους 2023 για τους Κ.Α. 20.6699.0002 Προµήθεια λαµπτήρων, 20.6699.0003 
Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων, 20.6699.0004 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, 35.6662.0002 
Προµήθεια υλικών συντήρησης γεωτρήσεων. 

 
Άρθρο 3ο: Ισχύουσες διατάξεις 
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 
1. του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 
2. του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ιδίως του άρθρου 209, 
3. του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
4. του Ν.4555/18 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση 

της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του 
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, 
ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.», 

5. του Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

6. του Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,  
7. του Ν.4013/11 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», 
8. της Κ.Υ.Α. 76928/21 «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)», 
9. του Ν.4727/20 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 

(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο 
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.», κεφάλαιο ΙΑ΄ ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ – άρθρα 75 έως 83 (κατάργηση Ν.3861/10), 

10. του Ν.2690/99 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις», 
11. της παραγράφου Z’ του άρθρου 1 του Ν.4152/13 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 

4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013». 
12. του ΦΕΚ 466/8-2-2021 «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις» 
13. την Κ.Υ.Α. με αριθμό: 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών 

ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με 
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χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

14. την ΚΥΑ 14900/8-2-2021  ( 466 Β’/8-02-2021, ΑΔΑ:ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92) με θέμα «Εθνικό Σχέδιο 
Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις»  

15. Την αριθ. οικ. 3/11543/26-03-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Ανάδειξη 
προμηθευτών-χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των  νομικών τους 
προσώπων, των Περιφερειών, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού».  

16. Την παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 όπου προβλέπεται: «Κατά παρέκκλιση από τα 
προβλεπόμενα στις παραγράφους 8 και 9, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν 
συμβάσεις για μεμονωμένα τμήματα κατά τις διατάξεις του παρόντος Βιβλίου, λαμβάνοντας 
υπόψη την εκτιμώμενη αξία μόνο του τμήματος, εφόσον αυτή, χωρίς ΦΠΑ, είναι μικρότερη από 
80.000 ευρώ για προμήθειες ή υπηρεσίες ή από 1.000.000 ευρώ για έργα. Πάντως, η συνολική 
αξία των τμημάτων που ανατίθενται με αυτόν τον τρόπο, δεν υπερβαίνει το 20 % της συνολικής 
αξίας όλων των τμημάτων στις οποίες έχει διαιρεθεί το προτεινόμενο έργο, η προτεινόμενη 
απόκτηση ομοιογενών αγαθών ή η προτεινόμενη παροχή υπηρεσιών». 

17. Την Κατευθυντήρια Οδηγία 25 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (αριθ. πρωτ. 4577/28-08-2020) με θέμα: 
«Ζητήματα υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης σε περίπτωση υποδιαίρεσής της σε 
τμήματα. Εφαρμογή της παρέκκλισης του άρθρου 6 παρ. 10 ν. 4412/2016». 

18. του ΦΕΚ 4819/2021 ‘’ Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση 
των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της 
Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του 
Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία 
του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες  
ρυθμίσεις.’’ 
 

Άρθρο 4ο: Έγγραφα της σύμβασης 
Τα έγγραφα της σύμβασης, κατά σειρά ισχύος, είναι: 

• Το συμφωνητικό 

• Η παρούσα μελέτη 

• Η απόφαση ανάθεσης 

• Η προσφορά του αναδόχου συμπεριλαμβανομένων των αποδεικτικών μέσων 
 

Άρθρο 5ο: Διαδικασία Ανάθεσης - Κριτήριο Κατακύρωσης 
Η ανάθεση της σύμβασης εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 «Δημόσιες  
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)» και θα εκτελεστεί μέσω της διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού. Οι 
συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν Προσφορά, είτε για ένα ΤΜΗΜΑ ειδών, 
ή και για περισσότερα, είτε και για το σύνολο των ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Α, Β, Γ, Δ & Ε), υπό την 
προϋπόθεση/αίρεση ότι η Προσφορά τους θα περιλαμβάνει το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών 
που συνθέτουν κάθε ένα από τα ΤΜΗΜΑΤΑ αυτά. Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον 
συμφέρουσα, από οικονομική άποψη Προσφορά (χαμηλότερη τιμή) ανά ΤΜΗΜΑ, όπου η 
προσφερόμενη τιμή στο σύνολο του τμήματος ή στο σύνολο του ΚΑ (τμήμα Ε) δεν θα πρέπει να 
ξεπερνά τα όρια του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 
 
Άρθρο 6ο: Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 
Αμέσως μετά την επίσημη κατακύρωση του αποτελέσματος της διαδικασίας οι Αναθέτουσες Αρχές  
θα απευθύνουν Πρόσκληση στους αναδόχους, κατά περίπτωση, με την οποία θα τους καλούν να 
προσέλθουν, δια του νομίμου εκπροσώπου τους, για την υπογραφή του οικείου Συμφωνητικού, 
εντός τασσόμενης προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής  
πρόσκλησης (άρθρο 105 του ν. 4412/2016). Το Συμφωνητικό θα έχει δε αποδεικτικό χαρακτήρα. Στην 
περίπτωση που ο κάποιος ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω Συμφωνητικό μέσα 
στην τιθέμενη προθεσμία, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος και ακολουθείται η διαδικασία του 
άρθρου 103 του ν. 4412/2016 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει 
για την υπογραφή του Συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με τα 
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οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 106 του ν. 4412/16. Σε περίπτωση κατά την οποία ο εκάστοτε 
υπογράφων τη σύμβαση ανάδοχος, δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις που ορίζονται στα έγγραφα της 
Σύμβασης, θα επιβάλλονται ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
 
Άρθρο 7ο: Χρόνος ισχύος Προσφορών 
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στη διαδικασία για διάστημα πέντε (5) 
μηνών, διάστημα υπολογιζόμενο από την ημερομηνία κατάθεσης τους. Προσφορά που ορίζει 
μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να 
παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις. 
 
Άρθρο 8ο: Σχετικά με το διαγωνισμό 
Για την ανάδειξη αναδόχου θα γίνει ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης  
τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς. Ο διαγωνισμός θα γίνει σε πέντε τμήματα, το Α τμήμα θα αφορά 
τα φωτιστικά σώματα, το Β τμήμα το ηλεκτρολογικό υλικό το Γ τμήμα θα αφορά  τους λαμπτήρες το 
Δ τμήμα τον φωτεινό διάκοσμο για τον στολισμό της πόλης κατά την εορταστική περίοδο και  το Ε 
τμήμα τον ηλεκτρονικού εξοπλισμό. 
 
Άρθρο 9ο: Εγγυητικές επιστολές 
 
Συμμετοχής 
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (άρθρο 72 του ν. 4412/2016), 
το ύψος της οποίας ανέρχεται σε δύο (2) τοις εκατό (%), υπολογιζόμενη επί της εκτιμώμενης αξίας 
της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., του κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ που θα συμμετέχουν, με την 
ανάλογη στρογγυλοποίηση. Στην περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων, η Εγγύηση Συμμετοχής 
περιλαμβάνει και τον όρο ότι η Εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων 
που συμμετέχουν στην Ένωση. 
 
Καλής Εκτέλεσης 
Οι ανάδοχοι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να καταθέσουν Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης (άρθρο 72 
παρ. 1 β. του ν. 4412/2016), το ύψος της οποίας ανέρχεται σε πέντε (5) τοις εκατό (%), 
υπολογιζόμενη επί της αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, και η οποία 
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή του οικείου Συμφωνητικού. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή (συμμετοχής, καλής 
εκτέλεσης) σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :  
 

Τμήμα  
Ποσό εγγυητικής επιστολής 

Συμμετοχής Καλής Εκτέλεσης 

Α 640,00 € 1.600,00 € 

B 755,00 € 1.890,00 € 

Γ 1.280,00 € 3.200,00 € 

Δ 1.055,00 € 2.640,00 € 

E 697,00 € 1.745,00 € 

 
Άρθρο 10ο: Προϋποθέσεις συμμετοχής 
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής οικονομικοί φορείς και σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη αυτών, 
μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
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δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση γ' και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς, όμως η Α.Α. 
μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική 
μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση 
οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον. 
 
Άρθρο 11ο: Λόγοι αποκλεισμού  
Αποκλείεται από τη διαδικασία οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας:   
11.1. Εάν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα 
εγκλήματα: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 
(εγκληματική οργάνωση), 
β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 
(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία 
επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 
γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 
2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α 
(δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 
(δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη 
κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις 
επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού 
Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών 
συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, 
καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 
και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την 
τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία 
ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα 
εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 
32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για 
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 
141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),  
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για 
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την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 
101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία 
ανθρώπων).  
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση 
του προηγούμενου εδαφίου αφορά:  
- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 
- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει 
ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 
- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση  νόμιμο εκπρόσωπο. 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 
11.2 Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) όταν ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή  
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 
και την επικουρική ασφάλιση.  
Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί 
ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους 
του δεσμευτικού κανονισμού.  
 
Άρθρο 12ο: Αποδεικτικά Μέσα 
Ο ανάδοχος, πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, θα πρέπει να υποβάλλει τα αναφερόμενα 
στο παρόν άρθρο πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά μέσα εκτός και εάν τα έχει 
συνυποβάλλει με την προσφορά του. 
Τα απαιτούμενα έγγραφα είναι τα ακόλουθα: 
12.1 Απόσπασμα του σχετικού μητρώου (για την περίπτωση 11.1), όπως του ποινικού μητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω 
οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.  
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 
στην ως άνω παράγραφο 11.1. 
Εναλλακτικά, η αναθέτουσα αρχή δύναται αντί του αποσπάσματος ποινικού μητρώου να απαιτήσει: 
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ως αποδεικτικό μέσο με την οποία ο οικονομικός φορέας θα 
δηλώνει: 
α) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16.  
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β) Στην περίπτωση νομικού προσώπου (εταιρίας), ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 εις βάρος 
των προσώπων που αναφέρονται ανωτέρω καθώς και στην παράγραφο 11.1. 
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από το φυσικό πρόσωπο (για τις ατομικές επιχειρήσεις) ή από τον 
νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα (στην περίπτωση εταιριών) όπως αυτός ορίζεται στο 
άρθρο 79Α του Ν.4412/16. 
12.2 Πιστοποιητικό (για την περίπτωση 11.2), που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους – μέλους ή χώρας από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει 
τις υποχρεώσεις του όσο αφορά στην:  
α) καταβολή φόρων 
β) καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύρια και επικουρική για τους Έλληνες πολίτες και 
για τους οικονομικούς φορείς που έχουν την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα) 
Σε περίπτωση νομικών προσώπων, αφορά το νομικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη 
διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία.   
Σε περίπτωση φυσικών προσώπων (ατομικών επιχειρήσεων), αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι 
ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό. 
Πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική 
ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους 
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, αποδεικτικό 
ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε. 

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης, πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ. 

12.3 Στην περίπτωση νομικών προσώπων, απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικών της νόμιμης 
σύστασης και εκπροσώπησης. 
Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και 
δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό 
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 
Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 
Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και 
τις μεταβολές του στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης.  
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών νομικού προσώπου, γενικό 
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ. 
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης, (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις 
συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού 
φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες 
σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον 
απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την 
οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν 
χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές 
και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία 
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής 
κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία 
του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 
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Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 19 του Ν.4412/2016. 
 
Χρόνος έκδοσης και διάρκεια ισχύος των αποδεικτικών μέσων 

• Το απόσπασμα ποινικού μητρώου εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του. 

• Η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα θα πρέπει να είναι εν ισχύ κατά την υποβολή τους, 
άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρείς (3) 
μήνες πριν την υποβολή τους. 

• Το πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επιμελητηρίου/μητρώου θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 

• Το πιστοποιητικό εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ, θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 

• Το γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του Γ.Ε.ΜΗ. σε περίπτωση νομικών προσώπων, θα πρέπει 
να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

• Τυχόν υποβαλλόμενες ένορκες βεβαιώσεις θα πρέπει να έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες 
πριν την υποβολή τους.  

• Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης 
για υποβολή δικαιολογητικών. 

 

Άρθρο 13ο:  Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα 
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν βεβαιώσεις συμμετοχής σε Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης 
Αποβλήτων και Σε Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών. Οι συμμετέχοντες 
παραγωγοί υποβάλλουν βεβαιώσεις που αφορούν στην δικιά τους επιχείρηση ενώ οι μεταπωλητές-έμποροι  
καταθέτουν τις βεβαιώσεις των προμηθευτριών εταιρειών.  
 
Εάν ο συμμετέχοντας είναι υπόχρεος (δηλ. εισαγωγέας, κατασκευαστής) τότε πρέπει να υποβάλλει την 
βεβαίωση συμμετοχής σε Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων και Σε Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής 
Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών. Σε περίπτωση που είναι μεταπωλητής τότε πρέπει να υποβάλλει 
υπεύθυνη δήλωση  που να αναφέρει τον αριθμό ΕΜΠΑ του κατασκευαστή ή εισαγωγέα.  
 

Άρθρο 14ο: Υποχρέωση Εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών 
O ανάδοχος οικονομικός φορέας υποχρεούται κατόπιν της κοινοποίησης απόφασης κατακύρωσης, να 
υποβάλλει (μέσα στο διάστημα που θα του οριστεί), μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ, 
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνει τον υπόχρεο παραγωγό (κατ’ είδος βάσει της 
προσφοράς του) καθώς και τον αριθμό καταχώρισης του υπόχρεου παραγωγού στο Εθνικό Μητρώο 
Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ., προκειμένου να ελεγχθεί από την 
αναθέτουσα αρχή κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του Ν. 4412/16. Προαιρετικά, ο ανάδοχος δύναται να 
συνυποβάλλει και σχετικό πιστοποιητικό / βεβαίωση. 

 
Άρθρο 15ο: Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
 
Προσκόμιση πιστοποιητικών για φωτεινό διάκοσμο 
Η κατασκευάστρια εταιρεία θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτει: 

• Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 

• Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 

• Πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία ISO 45001:2018 
 
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού, να έχουν δήλωση συμμόρφωσης CE, να 
είναι κατασκευασμένα βάση Ευρωπαϊκών προδιαγραφών , θα πρέπει να συνοδεύονται από : 
  
Α) Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει συμμόρφωση των προσφερόμενων ειδών με τα πρότυπα 
ασφαλείας που σχετίζονται με τη χαμηλή τάση LVD  

• EN 60598-1:2015 

• EN 60598-2-20:2015  

• EN 60598-2-21:2015  
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Β) Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφαλείας που σχετίζονται με την 
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα EMC  

• EN 55015:2013+A1:2015 

• ΕΝ 61547:2009  

• EN 61000-3-3:2013  

• EN 61000-3-2:2014  

 
Προσκόμιση πιστοποιητικών για λαμπτήρες 
Η κατασκευάστρια  εταιρεία  των λαμπτήρων θα πρέπει να διαθέτει: 

• Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 

• Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 

 
Άρθρο 16ο: Εξακρίβωση πράσινων κριτήριων 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ/ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ 
Οι λαμπτήρες LED (αντικατάστασης για υπάρχουσες 
εγκαταστάσεις και για νέες και ανακαινισμένες 
εγκαταστάσεις) θα έχουν φωτεινή απόδοση ισοδύναμη ή 
μεγαλύτερη από την ελάχιστη απόδοση της ενεργειακής 
τάξης Α 

Ετικέτα λαμπτήρα της οριζόμενης ενεργειακής τάξης ή 
καλύτερης. Τα προϊόντα που φέρουν οικολογικό σήμα τύπου 
Ι θεωρείται ότι συμμορφώνονται, με την προϋπόθεση ότι το 
εν λόγω οικολογικό σήμα πληροί τις απαιτήσεις που 
απαριθμούνται ανωτέρω. Θα γίνουν αποδεκτά άλλα 
κατάλληλα αποδεικτικά μέσα όπως η δήλωση απόδοσης 
λαμπτήρα του κατασκευαστή (lumens ανά Watt) και ο 
υπολογισμός από τον οποίο θα προκύπτει ότι ισοδυναμεί ή 
υπερβαίνει την ελάχιστη τιμή για την οριζόμενη ενεργειακή 
τάξη. 

Οι λαμπτήρες LED (αντικατάστασης για υπάρχουσες 
εγκαταστάσεις και για νέες και ανακαινισμένες 
εγκαταστάσεις) δεν πρέπει να έχουν διάρκεια ζωής 
μικρότερη από 20000h. 

Τα προϊόντα που φέρουν οικολογικό σήμα τύπου Ι θεωρείται 
ότι συμμορφώνονται, με την προϋπόθεση ότι το εν λόγω 
οικολογικό σήμα πληροί τις απαιτήσεις που απαριθμούνται 
ανωτέρω. Θα γίνονται δεκτά και άλλα κατάλληλα 
αποδεικτικά μέσα όπως το αποτέλεσμα της δοκιμής 
διάρκειας ζωής λαμπτήρων σύμφωνα με τη διαδικασία 
δοκιμών του προτύπου EN 50285.  

Απαιτήσεις που αφορούν τη συσκευασία : Απαγορεύεται η 
χρήση πολυστρωματικών (επικολλητών) υλικών και 
σύνθετων πλαστικών υλών. Όταν χρησιμοποιούνται 
χαρτοκιβώτια και κυψελωτά χαρτοκιβώτια, πρέπει να είναι 
κατασκευασμένα κατά 50% από ανακυκλωμένα υλικά. Όταν 
χρησιμοποιούνται πλαστικές ύλες, αυτές είναι 
κατασκευασμένες κατά 50% από ανακυκλωμένα υλικά. 

Τα προϊόντα που φέρουν οικολογικό σήμα τύπου Ι θεωρείται 
ότι συμμορφώνονται, με την προϋπόθεση ότι το εν λόγω 
οικολογικό σήμα πληροί τις απαιτήσεις που απαριθμούνται 
ανωτέρω. Άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα θα πρέπει 
επίσης να γίνονται αποδεκτά, όπως για παράδειγμα γραπτά 
αποδεικτικά στοιχεία από τον ανάδοχο ότι πληρούνται οι 
απαιτήσεις. 

Ο προσφέρων πρέπει να παράσχει οδηγίες όσον αφορά τον 
τρόπο αντικατάστασης των λαμπτήρων 

Ο προσφέρων πρέπει να παράσχει γραπτές οδηγίες στην 
αναθέτουσα αρχή. 
 

Εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης 
 

Πιστοποιητικά συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης 
κατά EMAS ή ΙSO14001 της κατασκευάστριας εταιρίας. 

Δήλωση για τον κατάλογο ουσιών του Κανονισμού REACH 
 
 

Πιστοποίηση σύμφωνα με την Οδηγία RoHS. Δήλωση με την 
οποία γνωστοποιεί συγκεκριμένες ουσίες οι οποίες είναι 
παρούσες. 
 

Ασφαλής συλλογή, εξυγίανση, επαναχρησιμοποίηση και 
ανακύκλωση εξοπλισμού. 
 

Ο προμηθευτής οφείλει να συμμετέχει σε εγκεκριμένο 
σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού [ΑΗΗΕ, Waste Electrical and 
Electronic Equipment (WEEE)], (ν.2939/2001 (Α΄ 179), Οδηγία 
2002/96/Ε.Κ. (L 37)).  Στην περίπτωση που ο προμηθευτής 
δεν είναι εγγεγραμμένος στο ανωτέρω σύστημα ως 
παραγωγός, αλλά είναι διανομέας (διακινητής) ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ), σύμφωνα με τους 
ορισμούς στο προαναφερόμενο νομικό πλαίσιο, τότε στην 
τεχνική του προσφορά δηλώνει ποιος είναι ο παραγωγός των 
ΗΗΕ και υποβάλει τη σχετική βεβαίωση του παραγωγού. 

Εγγύηση και συμφωνίες παροχής υπηρεσιών 
 

Γραπτή δήλωση ότι τα υπό προμήθεια προϊόντα  
συνοδεύονται από εγγύηση σε συμμόρφωση με τις 
προδιαγραφές της σύμβασης και τις απαιτήσεις παροχής 
υπηρεσιών 
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Άρθρο 17ο: Διάρκεια της  σύμβασης 
Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση στον ανάδοχο της πρόσκλησης για υπογραφή 
συμφωνητικού. Το συμφωνητικό συντάσσεται με βάση τα έγγραφα της σύμβασης και τίθεται σε ισχύ από την 
ημερομηνία υπογραφής του έως την 31/12/2023. Σε κάθε περίπτωση, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των 
υλικών μπορεί να παρατείνεται, υπό τιςπροϋποθέσεις του άρθρου 132 και του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 για 
χρονικό διάστημα ίσο ή μικρότεροαπό τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. 
Άρθρο 18ο: Χρόνος παράδοσης 
Για την εκτέλεση της προμήθειας  εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 200 – 215. 
Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων, ενώ σε ενδεχόμενο 
που λήξει η διάρκεια της σύμβασης και οι ανωτέρω ποσότητες δεν έχουν εξαντληθεί, ο ανάδοχος δεν θα έχει 
κανένα δικαίωμα να διεκδικήσει οποιασδήποτε μορφής αποζημίωση από την ενέργεια αυτή. Εφόσον όμως 
κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων για κάθε είδος, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
ανταποκριθεί στην απαίτηση της Υπηρεσίας. Η προμήθεια  θα πρέπει να παραληφθεί από την αρμόδια 
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών.  
 
Για τα τμήματα Α, Γ η προμήθεια γίνεται τμηματικά στο χώρο της κεντρικής αποθήκης του Δήμου (Σεβαστείας 
60) ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών και το πολύ εντός 5 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση προς τον 
ανάδοχο για τα προς παράδοση προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση όλα τα προῑόντα θα πρέπει να παραληφθούν 
εντός του 2022 και 2023 και όχι αργότερα από την 31/10/2023.  
 
Για το τμήμα B η προμήθεια γίνεται τμηματικά στο χώρο της κεντρικής αποθήκης του Δήμου (Σεβαστείας 60) 
ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών και το πολύ εντός 5 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση προς τον 
ανάδοχο για τα προς παράδοση προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση όλα τα προῑόντα θα πρέπει να παραληφθούν 
εντός του 2023 από 1/1/2023 και όχι αργότερα από την 31/10/2023.  
 
Για το τμήμα Δ η προμήθεια και ο τόπος παράδοσης των προϊόντων θα γίνει σε συνεννόηση με την αρμόδια 
υπηρεσία του δήμου και θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 30/11/2022.  Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την 
τοποθέτηση των προϊόντων χωρίς επιπλέον κόστος για τον Δήμο. 
 
Για το τμήμα Ε η προμήθεια και ο τόπος παράδοσης των προϊόντων θα γίνει σε συνεννόηση με την αρμόδια 
υπηρεσία του δήμου. Σε κάθε περίπτωση όλα τα προϊόντα θα πρέπει να παραληφθούν εντός του 2022 και 2023 
(σύμφωνα με τις ποσότητες όπως έχουν περιγραφεί στον πίνακα «Πίνακας τεμαχίων ανά έτος (2022, 2023) 
ηλεκτρονικών ειδών») και όχι αργότερα από την 31/10/2023. 
 
Άρθρο 19ο: Σταθερότητα τιμών 
Η προσφερόμενη τιμή μονάδας θα δοθεί υποχρεωτικά σε €. Η τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή 
και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν 
υπόκειται. Στην τιμή περιλαμβάνεται η αξία των υλικών, το κόστος μεταφοράς και κάθε άλλη απαιτούμενη 
δαπάνη της εργασίας απασχολούμενου προσωπικού και των ασφαλιστικών του εισφορών καθώς και οι νόμιμες 
κρατήσεις. 
 
Άρθρο 20ο: Πληρωμή αναδόχου 
Η πληρωμή θα γίνεται εφάπαξ στο 100% της αξίας του εκτελεσθέντος συμβατικού αντικειμένου στο όνομα του 
αναδόχου, μετά την έκδοση των σχετικών παραστατικών και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων 
παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής εφόσον δεν διαπιστώθηκε καμιά 
απόκλιση ως προς την τεχνική περιγραφή. 
 
Άρθρο 21ο: Τροποποίηση Συμφωνητικού Κατά τη Διάρκειά ισχύος του 
Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της 
σύμβασης δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, κατά τα οριζόμενα στην 
παρ. 4 του άρθρο 132 του ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής (τροποποίηση) της σύμβασης κατά τη διάρκειά 
της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, υφίσταται μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 
132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και 
Παραλαβής που διοικεί και παρακολουθεί την εκτέλεση της Σύμβασης ή άλλως της Υπηρεσίας η οποία ορίζεται 
με σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
Άρθρο 22ο: Δικαίωμα Μονομερούς Λύσης της Σύμβασης 
Ο Δήμος Νέας Ιωνίας διατηρεί το δικαίωμα, υπό την αίρεση των προϋποθέσεων που ορίζουν οι κείμενες 
διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, γεγονός που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
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αναφέρονται στα άρθρα 11 της παρούσης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
 
Άρθρο 23ο: Δικαίωμα Εκχώρησης Σύμβασης 
Μετά το πέρας της διαγωνιστικής διαδικασίας και τη σύναψη, υπογραφή και ανάρτηση των οικείων 
Συμφωνητικών δεν υφίσταται (από τους αναδόχους) δικαίωμα μεταβίβασης ή εκχώρησης, σε οιοδήποτε 
τρίτο, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων τους, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση/συναίνεση του 
Δήμου Νέας Ιωνίας. 
 
 
Άρθρο 24ο: Λύση της Σύμβασης 
Με την επιφύλαξη του άρθρου 22 (Δικαίωμα Μονομερούς Λύσης της Σύμβασης) της παρούσας, η σύμβαση 
λύεται αυτοδικαίως με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 17 
(Διάρκεια της Σύμβασης) της παρούσας. 
 
Άρθρο 25ο: Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο 
Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις 
του ν. 4412/2016, του ν. 3852/2010, του ν. 3463/2006, τυχόν παράλληλη σχετική νομοθεσία που είναι σε 
ισχύ σήμερα, καθώς και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως 
προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, ο 
Δήμος και ο εκάστοτε ανάδοχος καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα 
με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Σε περίπτωση αδυναμίας 
επίλυσης μιας διαφοράς µε αυτόν τον τρόπο, η διαφορά θα επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια 
Δικαστήρια των Αθηνών. 
 
Άρθρο 24ο: Λοιπές  ρυθμίσεις  
Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων, έχουν εφαρμογή τα όσα αναφέρονται 
στο Νόμο 4412/16 περί Δημοσίων Συμβάσεων και σε οποιαδήποτε τροποποιητική ή συμπληρωματική 
νομοθεσία σχετική με το αντικείμενο.  
 
 
 
             Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                                            Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
 
 
   Σερπάνος Κωνσταντίνος                                                                                             Εμμανουήλ Σμαραγδάκης 
 Μηχανολόγος μηχανικός ΤΕ                                                                                           Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 
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5. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

A΄ Τμήμα - Φωτιστικά υπαίθριων χώρων 
 

ΚΑ 20.6699.0003 /  CPV 34991000-0  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Αξονικό φωτιστικό LED 150W 4000Κ 80   

Φωτιστικό βραχίονα  LED  40W 4000Κ 20   

Φωτιστικό βραχίονα  LED  90W   4000K 40   

Φωτιστικό κορυφής κώνου  απλό Ε27   IP65 200   

Φωτιστικό  LED panel 50 W- (120 Χ 30 ) cm - 4000K 90   

Φωτιστικό LED panel 50 W-(60 Χ 60) cm - 4000K 90   

Μπάλα πλαστική λευκή Φ40 90   

Μπάλα πλαστική λευκή Φ30 90   

Βραχίονας δημοτικού φωτισμού 90   

ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

Φ.Π.Α. 24%  

ΣΥΝΟΛΟ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πλήρη στοιχεία 
οικονομικού φορέα 
(Προμηθευτή) 
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Β΄ Τμήμα - Ηλεκτρολογικό   υλικό 

ΚΑ  20.6699.0004 / CPV 31681410-0    

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 

ΣΥΝΟΛΟ 

Καλώδιο ΝΥΑ 1,5mm μαύρο 400 μέτρα   

Καλώδιο ΝΥΑ 1,5mm μπλε 400 μέτρα   

Καλώδιο ΝΥΑ 1,5mm κίτρινο 400 μέτρα   

Καλώδιο ΝΥΑ 2,5mm μαύρο 300 μέτρα   

Καλώδιο ΝΥΑ 2,5mm κίτρινο 300 μέτρα   

Καλώδιο ΝΥΑ 2,5mm μπλε 200 μέτρα   

Καλώδιο ΝΥΜ  2 Χ 1,5 mm 500 μέτρα   

Καλώδιο ΝΥΜ 3 Χ 1,5mm  500 μέτρα   

Καλώδιο ΝΥΜ 3 Χ 2,5mm 200 μέτρα   

Καλώδιο εύκαμπτο  2 Χ 1,5mm 800 μέτρα   

Καλώδιο εύκαμπτο 3 Χ 1,5mm 800 μέτρα   

Καλώδιο εύκαμπτο 3 Χ 2,5mm 800 μέτρα   

Καλώδιο  ΝΥΥ 3 Χ 1,5 mm 800 μέτρα   

Καλώδιο ΝΥΥ 3 Χ 2,5 mm 800 μέτρα   

Καλώδιο ΝΥΥ 3 Χ 4 mm 800 μέτρα   

Καλώδιο ΝΥΥ 5 Χ 4 mm 200 μέτρα   

Καλώδιο ΝΥΥ 5 Χ 6 mm 300 μέτρα   

Καλώδιο ΝΥΥ 5 Χ 10 mm 300 μέτρα   

Καλώδιο HO7RN-F 2 x 1,5 mm 300 μέτρα   

Καλώδιο HO7RN-F 3 x 1,5 mm 300 μέτρα   

Καλώδιο HO7RN-F 2 x 2,5 mm 300 μέτρα   

Καλώδιο από γυμνό χαλκό  Φ16 300 μέτρα   

Καλώδιο από γυμνό χαλκό  Φ25 200 μέτρα   

Καλώδιο UTP CAT6 700 μέτρα   

Καλώδιο FTP CAT6 700 μέτρα   

Ράβδος γείωσης (μέταλλο και χαλκός) 24 τεμάχια   

Κολάρο ράβδου γείωσης (μέταλλο και 
μπρούτζος)  

25 τεμάχια   

Σωλήνας ευθύς βαρέως τύπου Φ20 200 μέτρα   

Σωλήνας ευθύς βαρέως τύπου Φ32 200 μέτρα   

Σωλήνας σπιράλ βαρέως τύπου Φ20 200 μέτρα   

Σωλήνας σπιράλ βαρέως τύπου Φ32 200 μέτρα   

Στηρίγματα βαρέως τύπου Φ20 200 τεμάχια   

Στηρίγματα βαρέως τύπου Φ32 200 τεμάχια   

Μούφα βαρέως τύπου Φ20 100 τεμάχια   

Μούφα βαρέως τύπου Φ32 100 τεμάχια   

Εξωτερικοί διακόπτες  αλερετούρ 50 τεμάχια   

Εξωτερικοί διπλοί διακόπτες κομιντατέρ 50 τεμάχια   

Εξωτερική πρίζα σούκο 100 τεμάχια   

Διακόπτης χωνευτός αλερετούρ 50 τεμάχια   

Διακόπτης χωνευτός  κομιντατέρ 50 τεμάχια   

Πρίζα σούκο 50 τεμάχια   

Κλέμες-συνδέσεις  4 mm 200 τεμάχια   

Κλέμες-συνδέσεις 16 mm 35 τεμάχια   

Στηρίγματα καλωδίων  ρόκκα 8/25 1.000 τεμάχια   

Στηρίγματα καλωδίων  ρόκκα 10/25 1.000 τεμάχια   

Ρελέ διαρροής 2 Χ 40 -30mA 20 τεμάχια   

Ρελέ διαρροής 4 Χ 40 -30mA 10 τεμάχια   

Ρελέ διαρροής 4 Χ 63 -30Ma 5 τεμάχια   
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Ρελέ φορτίου 4 Χ 63 -30mA 8 τεμάχια   

Αυτόματη ασφάλεια ράγας 6 Α 200 τεμάχια   

Αυτόματη ασφάλεια ράγας 10 Α 100 τεμάχια   

Αυτόματη ασφάλεια ράγας 16 Α 100 τεμάχια   

Αυτόματη ασφάλεια ράγας 20 Α 100 τεμάχια   

Αυτόματη ασφάλεια ράγας 32 Α 100 τεμάχια   

Αυτόματη ασφάλεια ράγας 63 Α 100 τεμάχια   

Διακόπτης ράγας 1 Χ 40 25 τεμάχια   

Διακόπτης ράγας 3 Χ 40 25 τεμάχια   

Διακόπτης ράγας 3 Χ 63 25 τεμάχια   

Μπάρα τριφασική χτένι μέτρου 10 τεμάχια   

Μπάρα μονοφασική χτένι μέτρου 10 τεμάχια   

Πινακάκι απλό εξωτερικό 2 θέσεων 100 τεμάχια   

Πίνακας εξωτερικός 12 στοιχείων με 
πόρτα 

10 τεμάχια   

Πίνακας εξωτερικός 24 στοιχείων με 
πόρτα 

10 τεμάχια   

Χρονοδιακόπτης ράγας με εφεδρεία 10 τεμάχια   

Μετασχηματιστής  νατρίου 150 W 100 τεμάχια   

Εκκινητής μέχρι  400 W 100 τεμάχια   

Ντουί πορσελάνης Μ8 Ε27 236 τεμάχια   

Ντουί πορσελάνης Ε40 200 τεμάχια   

Πολύπριζο ευθύ, 5 θέσεων σούκο, με 
ασφάλεια, διακόπτη και καλώδιο,  220V, 
50Hz 

40 Τεμάχια   

Επέκταση σούκο, 16Α -250V-3*1,5mm, 
Χρώμα: λευκό, Στεγανή: Όχι, Μήκος: 10m 

3 Τεμάχια   

Επέκταση σούκο, 16Α -250V-3*1,5mm, 
Χρώμα: λευκό, Στεγανή: Όχι, Μήκος: 20m 

3 τεμάχια   

Πλαστικό ακροκιβώτιο ιστών 
ηλεκτροφωτισμού χωρητικότητας 3x(5x10 
mm2) με ασφάλειες τύπου Neozed ** 

20 Τεμάχια   

Πλαστικό ακροκιβώτιο ιστών 

ηλεκτροφωτισμού χωρητικότητας 3x(5x16 

mm2) με ράγα για τρεις μικροαυτόματους 

διακόπτες ** 

20 τεμάχια   

ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

Φ.Π.Α. 24%  

ΣΥΝΟΛΟ  

 

** Ανάλυση του είδους στις τεχνικές προδιαγραφές. 
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Γ΄ Τμήμα - Λαμπτήρες 

ΚΑ 20.6699.0002 / CPV 31531000-7  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Λαμπτήρας  LED  15W   600   

Λαμπτήρας LED έως 40 W μανώλια 340    

Λαμπτήρας LED >40 W μανώλια 200    

Προβολέας LED  50W  400   

Προβολέας LED  100W  200   

Προβολέας LED  30W 100   

Προβολέας LED  150W 120   

Προβολέας LED  200W 100   

Λαμπτήρας LED έως 18W  200   

Λαμπτήρας LED 8 W 1.000   

ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

Φ.Π.Α. 24%  

ΣΥΝΟΛΟ  
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Δ΄ Τμήμα - Φωτεινός διάκοσμος  

ΚΑ 15.6691.0001 / CPV 39298500-2 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Μετασχηματιστές 220V-48V 100VA 10   

Φωτεινό σώμα  αλουμινίου με φωτοσωλήνα  LED 

Αστέρια Μεσαία  
20   

Παράσταση δέντρο με περιγραφή ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 

και μπάλες  αλουμινίου με λυχνίες και 

φωτοσωλήνα LED 

10   

Στολισμός πεζόδρομου σύμφωνα με τα τις τεχνικές 

προδιαγραφές  στολισμού πεζοδρόμων-πλατείας   
6   

Γιρλάντα με 21 αστέρια διαμέτρου 28 εκατοστών, 

μήκους 21 μέτρων συνδεδεμένα με συρματόσχοινο 
10   

ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

Φ.Π.Α. 24%  

ΣΥΝΟΛΟ  
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Ε΄ Τμήμα – Ηλεκτρονικό υλικό 

CPV 315712000-0  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Πηνίο BERMAND MODEL S-985 (12 -50) VDC 
ή ισοδύναμο 

35.6662.0002 30   

Πηνίο BACCARA ΓΙΑ PICCOLO RTU ή 
ισοδύναμο 

35.6662.0002 17   

Κάρτα PICCOLO RTU ή ισοδύναμο 35.6662.0002 35   

Μπαταρία για μονάδα IRRINET M της 
MOTOROLA (12V - 14AH) ή ισοδύναμη  

35.6662.0002 8   

Πηνίο  HUNTER 24V AC ή ισοδύναμο 35.6662.0002 10   

Προγραμματιστής άδρευσης διαμέτρου ¾'' 
αδιάβροχος (IP68) 1ας ηλεκτροβάνας 

35.6662.0002 20   

Προγραμματιστής άδρευσης διαμέτρου 1'' 
αδιάβροχος (IP68) 1ας ηλεκτροβάνας 

35.6662.0002 10   

Προγραμματιστής άδρευσης διαμέτρου 1'' 
αδιάβροχος (IP68) 3ων ηλεκτροβανών 

35.6662.0002 2   

Module Super CPU για IrriNet Legancy της 
Motorola ή ισοδύναμη 

35.7135.0007 2   

Κεραία κατευθυντική Yagi 5.5 db για Scorpio 
ή ισοδύναμη  

35.7135.0007 6   

Κεραία παν κατευθυντική OMNI 5.5db για 
μονάδες Irrinet Legancy ή ισοδύναμη 

35.7135.0007 3   

Ρυθμιστής Στροφών (inverter) για την αντλία 
αποστολής νερού στη δεξαμενή Παναιτωλίου 
ισχύος 11KW 

35.7135.0007 1   

Υποβρύχιοι προβολείς ΙP68 D=175mm τύπου 
GN-10L SMD LED COOL WHITE, λευκού 
φωτισμού, κατασκευασμένοι εξ΄ ολοκλήρου 
από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 με βάσεις 
στήριξης, Κουτιά για υποβρύχιες 
διακλαδώσεις με ρητίνη. 

35.7135.0008 22   

Τροφοδοτικό για την λειτουργία των LED, 

Panel φωτισμού. 
35.7135.0008 2   

ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

Φ.Π.Α. 24%  

ΣΥΝΟΛΟ  

 
 

Αποδέχομαι εξ ολοκλήρου και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και προϋποθέσεις της μελέτης με 
αριθμό 12A/2022. 

 
 
 

Σφραγίδα και υπογραφή του 
συμετέχοντος 

 


