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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ 
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

_______________ 
ΓΗΜΟ ΥΔΡΟΝΗΟΤ 

 ΔΗΜΟ: Υεπζονήζος  
ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗ 
Γ.Δ. ΓΟΤΒΩΝ 
Πξνϋπνινγηζκόο: 72.877,50 ΕΤΡΩ 
Υξεκαηνδόηεζε: Δζοδα 

                              

 

ΣΣΣ   ΔΔΔ   ΥΥΥ   ΝΝΝ   ΙΙΙ   ΚΚΚ   ΗΗΗ            ΔΔΔ   ΚΚΚ   ΘΘΘ   ΔΔΔ      ΗΗΗ   

   

   
Έγγπαθο Γήμος-Φοπέα:  
Έπγο: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗ Γ.Δ. ΓΟΤΒΩΝ 
Κωδ. Πποϋπ/ζμού:  
 
 
Πεπιγπαθή: 
Η παξνχζα πξνκήζεηα ζηνρεχεη ζηελ βειηίσζε ηνπ θσηηζκνχ ζε ζπγθεθξηκέλα 

ζεκεία ηεο Γ.Δ. Γνπβψλ ηνπ Γήκνπ Φεξζνλήζνπ κέζσ ηεο ζπληήξεζεο αιιά θαη ηεο 

αλαβάζκηζεο ησλ ππαξρνπζψλ ππνδνκψλ ζε δηάθνξεο ζέζεηο. Η πξνκήζεηα 

πεξηιακβάλεη λένπο ηζηνχο θσηηζκνχ πξνο αληηθαηάζηαζε ππαξρφλησλ αιιά θαη 

ηκήκαηα ηζηψλ θσηηζκνχ φπσο βξαρίνλεο κε θσηηζηηθά ζψκαηα πνπ ρξίδνπλ 

απνθαηάζηαζεο.  

 

Οη πεξηγξαθέο θαη νη πξνδηαγξαθέο ησλ εηδψλ απηψλ αλαθέξνληαη ζηελ εηδηθή 

ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ, ε πνζφηεηά ηνπο αλαθέξεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ν 

ελδεηθηηθφο ζρεδηαζκφο ηνπο απνηππψλεηαη ζηα ζπλεκκέλα ζθαξηθήκαηα, έληππα πνπ 

απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο κειέηεο. 

 

Η ηνπνζέηεζή ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο* ηεο Γ.Δ. Γνπβψλ εθηφο πεξηνρήο 

αηγηαινχ πνπ ζα ππνδεηρζνχλ επαθξηβψο απφ ηελ ππεξεζία ζα γίλεη απφ ηνπο 

πξνκεζεπηέο θαη ε δαπάλε ηεο πεξηιακβάλεηαη ζηηο επηκέξνπο ηηκέο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ.  

 

*Θέζεηο ηνπνζέηεζεο 

Α/Α Θέζη 

1 Παξαιηαθφο Γνπβψλ  (απφ μελνδνρείν amirandes έσο camping) 

2 Παξαιηαθφο Γνπξλψλ (απφ Κνπβνρψξη έσο θαηαζθελψζεηο ΠΙΚΠΑ) 

3 
Δληφο νηθηζκνχ Γνπξλψλ (παιαηά εζληθή νδφο απφ γέθπξα θαη 

δπηηθά) 

4 
Πεξηνρέο Κνθθίλε Φάλη θαη Βαζεηαλφο Κάκπνο  (παιαηά εζληθή νδφο 

απφ θαηαζθελψζεηο ΠΙΚΠΑ έσο μελνδνρείν arina) 

5 Παξαιηαθφο Κνθθίλε Φάλη 

6 
Πεξηνρή Καξηεξνχ (παιαηά εζληθή νδφο απφ ηαβέξλα Παξαζχξε έσο 

δπηηθά φξηα ηνπ δήκνπ θαη απφ παιαηά εζληθή νδφ έσο παξαιία   



(ΔΟΤ) 

 

                                                           

 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 72.877,50 € 

κε ην ΦΠΑ 

 

 

                                              
Θ Δ Ω Ρ Η Θ Η Κ Δ 

Λ. Υεπζονήζος 22/10/2014 
Η Πποϊζηαμένη ηηρ Γ/ΝΗ  

ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
 
 
 
 

Μαπία Πιηαπίδη 
  πολιηικόρ μησανικόρ 

 
Λ. Υεπζονήζος  22/10/2014 

Οι ςνηάξανηερ 
 
 
 
 

Κοπανάκηρ Νικόλαορ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ 
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ 

ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
_______________ 

ΓΗΜΟ ΥΔΡΟΝΗΟΤ 

 ΔΗΜΟ: Υεπζονήζος  
ΣΙΣΛΟ:     ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗ 
Γ.Δ. ΓΟΤΒΩΝ 
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Άπθπο 1ο 

Ανηικείμενο ηηρ ππομήθειαρ 
 

 Η ζπγγξαθή απηή αθνξά ζηελ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗ Γ.Δ. 
ΓΟΤΒΩΝ 
 

Α π θ π ο 2ο 
Γιαηαξειρ πος ιζσςοςν 

 
 Η δηελεξγεηα ηνπ δηαγωληζκνπ θαη ε εθηειεζε ηεο πξνκεζεηαο γηλνληαη 
ζπκθωλα κε ηηο δηαηαμεηο: 
 α) Σεο ππ.αξηζκ.11389/93 Τπ.Απνθ."Εληαηνο θαλνληζκνο πξνκεζεηωλ 
νξγαληζκωλ ηνπηθεο απηνδηνηθεζεο", ηεο 26625/31-5-93 απνθ.ΤΠΕ, ηνπ Ν.1797/88, 
ηνπ Ν.2000/91 θαζωο θαη ηωλ εθηειεζηηθωλ πξαμεωλ ηνπο. 
 β) Σνπ ελ ηζρπεη Δ.Κ.Κ.εθ'νζνλ δελ αληηθεηηαη ζηα παξαπαλω. 
 

Α π θ π ο 3ο 
ςμβαηικα ηεςση 

 
 πκβαηηθα ηεπρε θαηα ζεηξα ηζρπνο εηλαη: 
 α) Η δηαθεξπμε ηνπ δηαγωληζκνπ 
 β) Σν ηηκνινγην πξνζθνξαο ηνπ αλαδνρνπ 
 γ) Ο Πξνππνινγηζκνο πξνζθνξαο ηνπ αλαδνρνπ 
 δ) Σα ηερληθα ζηνηρεηα (ηερληθε πεξηγξαθε) ηεο πξνζθνξαο  ηνπ αλαδνρνπ 
 

Α ξ ζ ξ ν 4ν 
Σποπορ εκηελεζηρ ηηρ ππομηθειαρ 

 
 Η εθηειεζε ηεο πξνκεζεηαο απηεο ζα πξαγκαηνπνηεζεη κε πξνρεηξν 
δηαγωληζκν κε ηνπο νξνπο πνπ ζα θαζνξηζεη ην Δεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Δήκνπ 



Υεπζονήζος θαηα ηηο δηαηαμεηο ηωλ αξζξωλ 
7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 ηεο Τπ.Απνθ.11389/93 
 ε πεξηπηωζε πνπ ε αμηα (ρωξηο ΦΠΑ) ηνπ δεκνπξαηνπκελνπ αληηθεηκελνπ 
ππεξβαηλεη ηα 200.000 ECU, ε δηαθεξπμε πξεπεη λα δεκνζηεπζεη ζηελ επηζεκε 
εθεκεξηδα ηωλ Ε.Κ. 
 

Α π θ π ο 5ο 
 
 Η δαπάλε δεκνζίεπζεο ηεο πξνθπξεμεο βαξαίλεη ηνλ αλάδνρν, από 4/9/2009, 
ζύκθωλα κε ην άξζξν 46 ηνπ Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163. 
 
 

Α π θ π ο 6ο 
Ανακοινωζη καηακςπωζηρ - αναθεζηρ / ςμβαζη 

 
 ηνλ πξνκεζεπηε ζηνλ νπνην εγηλε θαηαθπξωζε ε αλαζεζε πξνκεζεηαο 
απνζηειιεηαη ζρεηηθε αλαθνηλωζε νπωο νξηδεηαη ζην Αξζ.24 ηεο Τπ.Απνθ.11389/93. 
Με ηελ απνζηνιε ηεο αλαθνηλωζεο ε ζπκβαζε ζεωξεηηαη νηη ζπλαθζεθε θαη ν 
πξνκεζεπηεο ππνρξενπηαη λα πξνζειζεη κεζα ζε δεθα (10) εκεξεο απν ηελ 
εκεξνκεληα θνηλνπνηεζεο ηεο αλαθνηλωζεο, γηα ηελ ππνγξαθε ηεο ζρεηηθεο 
ζπκβαζεο θαηα ηα ινηπα νπωο ζην αλωηεξω Αξζξν νξηδνληαη. 
 Μεηα ηελ αλαθνηλωζε θαηαθπξωζεο ε ζπκβαζε  θαηαξηηδεηαη από ηνλ ΟΣΑ 
πνπ ππνγξαθεηαη θαη απν ηα δπν ζπκβαιινκελα κεξε, νπωο νξηδεηαη κε ην Αξζξν 25 
ηεο Τπ.Απνθ. 11389/93. 

 
Α π θ π ο 7ο 

Δγγςηζη καληρ εκηελεζηρ ηηρ ζςμβαζηρ 
 

 Η εγγπεζε θαιεο εθηειεζεο ηεο ζπκβαζεο θαζνξηδεηαη ζε 5% επη ηνπ 
πξνππνινγηζκνπ ηεο πξνκεζεηαο. Παξερεηαη δε κε εγγπεηηθε επηζηνιε νπωο νξηδεηαη 
απν ην Αξ.26 ηεο Τπ.Απ.11389/93. 
 Η εγγπεζε θαιεο εθηειεζεο ηεο ζπκβαζεο επηζηξεθεηαη ζηνλ αλαδνρν ηεο 
πξνκεζεηαο κεηα ηελ παξαιαβε απν αξκνδηα επηηξνπε. 
 

Α π θ π ο 8ο 
Υπονορ εγγςηζηρ 

 
 Ο ρξνλνο εγγπεζεο κεηα ηελ παξνδν ηνπ νπνηνπ ελεξγεηηαη ε νξηζηηθε 
παξαιαβε κεηξνπκελνο απν ηεο εκεξνκεληαο ηεο ππνγξαθεο ηεο ζπκβαζεο ζα 
θαζνξηζζεη κε ηελ πξνζθνξα ηωλ δηαγωληδνκελωλ θαη ν ρξνλνο δελ δπλαηαη λα εηλαη 
κηθξνηεξνο ηνπ ελνο (1) εηνπο. 
 

Α π θ π ο 9ο 
Δκπηωζη ηος αναδοσος 

 
 Εθνζνλ ππαξμεη αδηθαηνινγεηνο ππεξβαζε ηεο ζπκβαηηθεο πξνζεζκηαο 
εθηειεζεο ηεο πξνκεζεηαο ε ν αλαδνρνο δελ ζπκκνξθωλεηαη πξνο ηηο θαζε εηδνπο 
ππνρξεωζεηο ηνπ, κπνξεη λα θεξπρζεη εθπηωηνο ζπκθωλα κε ηηο δηαηαμεηο ηνπ 
Αξζξ.35 ηεο Τπ.Απνθ. 11389/93. 
 

Α π θ π ο 10ο 
Πλημμεληρ καηαζκεςη 



 
 Εαλ ε θαηαζθεπε θαη ε ιεηηνπξγηα ηνπ ππό πξνκήζεηα είδνπο, δελ εηλαη 
ζπκθωλα κε ηνπο νξνπο ηεο ζπκβαζεο, ή εκθαληδεη ειαηηωκαηα ή θαθνηερληεο, ν 
αλαδνρνο ππνρξενπηαη λα απνθαηαζηεζεη ε βειηηωζεη απηεο, ζπκθωλα κε ηηο 
ηζρπνπζεο δηαηαμεηο. 
 

Α π θ π ο 11ο 
Φοποι,ηελη,κπαηηζειρ 

 
 Ο αλαδνρνο ππνθεηηαη ζε νινπο ηνπο βαζεη ηωλ θεηκελωλ δηαηαμεωλ θνξνπο 
ηειε θαη θξαηεζεηο πνπ ζα ηζρπνπλ θαηα ηελ εκεξα ηεο δηελεξγεηαο ηνπ δηαγωληζκνπ. 
Ο ΦΠΑ βαξπλεη ηνπο Ο.Σ.Α. 
 

Α π θ π ο 12ο 
Παπαλαβη Τλικων 

 
 Η παξαιαβε, ηωλ ππν πξνκεζεηα εηδώλ, ζα γηλεη απν επηηξνπε παξαιαβεο 
ζπκθωλα κε ηνλ ηξνπν θαη θαηα ηνλ ρξνλν πνπ νξηδεηαη απν ηε ζπκβαζε. Η 
επηηξνπε ζπγθξνηεηηαη γηα ηε  ζπγθεθξηκελε θαζε θνξα πξνκεζεηα, κε απνθαζε ηνπ 
Δεκνηηθνπ ε Κνηλνηηθνπ πκβνπιηνπ θαη ζ'απηελ νξηδεηαη θαη ν πξνεδξνο ηεο,θαηα ηα 
ινηπα νπωο νξηδνληαη απν ην Αξζξν 28 ηεο Τπ.Απνθ.11389/93. 
 Η παξαιαβε ηωλ πιηθωλ θαη ε εθδνζε ηωλ ζρεηηθωλ πξωηνθόιιωλ παξαιαβεο 
πξαγκαηνπνηεηηαη κεζα απν ηνλ νξηδνκελν απν ηελ ζπκβαζε ρξνλν, θαηα ηα ινηπα 
νπωο ην Αξζξ.29 ηεο Τπ.Απνθ.11389/93 νξηδεηαη.   
 

Θ Δ Ω Ρ Η Θ Η Κ Δ 
Λ. Υεπζονήζος 22/10/2014 

Ο Πποϊζηάμενορ Γ/ΝΗ  ΣΔΥΝΙΚΩΝ 
ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

 
 
 
 

Μαπία Πιηαπίδη 
  πολιηικόρ μησανικόρ 

Λ. Υεπζονήζος  22/10/2014 
Οι ςνηάξανηερ 

 
 
 
 

Κοπανάκηρ Νικόλαορ 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ 
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ 

ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
_______________ 

ΓΗΜΟ ΥΔΡΟΝΗΟΤ 

 ΔΗΜΟ: Υεπζονήζος  
ΣΙΣΛΟ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗ 
Γ.Δ. ΓΟΤΒΩΝ 

 
                             

 

ΔΔΔΙΙΙΓΓΓΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΤΤΤΓΓΓΓΓΓΡΡΡΑΑΑΦΦΦΗΗΗ   ΤΤΤΠΠΠΟΟΟΥΥΥΡΡΡΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΝΝΝ   

   

   
ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αληηθείκελν Πξνκήζεηαο 
Με ηελ κειέηε απηή πξνβιέπεηαη ε ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗ Γ.Δ. 
ΓΟΤΒΩΝ, γηα λα θαιπθζνύλ αλάγθεο ηνπ Δήκνπ Υεπζονήζος.   
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
Ιζρύνπζεο δαηάμεηο 

Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο: 
α) Σνπ ηζρύνληνο Δεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθνο.  
β) Απνθ. ΤΠΕ 11389/93 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

1.Φωηιζηικός ιζηός παραδοζιακού ηύποσ, με 2 θωηιζηικά ζώμαηα, 

ηηλεζκοπικός 

 

Ο θσηηζηηθφο ηζηφο ζα είλαη παξαδνζηαθνχ ηχπνπ ρπηνζηδεξφο, κε δχν θσηηζηηθά 

ζψκαηα ζρήκαηνο κπάιαο Φ 300mm, κε ιπρλίεο νηθνλνκίαο Δ27 21W, ηειεζθνπηθφο, 

ζπλνιηθνχ χςνπο 3,15m κε κέγηζηε απφθιηζε 5cm, απφρξσζεο RAL6009 

(ελδεηθηηθνχ ηχπνπ ζχκθσλα κε ην ζθαξίθεκα ηνπ θσηηζηηθνχ ηζηνχ).  

A . Βάζε 

Η βάζε ηεο θνιφλαο λα είλαη εμαγσληθήο κνξθήο, έρεη χςνο 70-75 cm 

θαηαζθεπαζκέλε απφ ρπηνζίδεξν. Σε πιατλφ κέξνο ηεο βάζεο λα ππάξρεη ζηεγαλή 

ζπξίδα επηζθέςεσο αθξνθηβσηίνπ ζχκθσλα κε ΔΝ 40-2 εληφο ηεο νπνίαο ζα είλαη 

ηνπνζεηεκέλν αθξνθηβψηην γηα ηελ ειεθηξνινγηθή ζχλδεζε. Σην εζσηεξηθφ ηεο 

βάζεο λα ππάξρεη εηδηθή βίδα Μ10 γηα ηε γείσζε. Σην θάησ κέξνο ζα θέξεη ηέζζεξεηο 

νπέο γηα ηε δηέιεπζε ησλ θνριηψλ αγθχξσζεο (ελδεηθηηθνχ ηχπνπ ζχκθσλα κε ην 

ζθαξίθεκα ηεο βάζεο) .  

B . Κνξκφο  

Ο θνξκφο ηεο θνιφλαο λα απνηειείηαη απφ επηκέξνπο θνκκάηηα κε ζπλνιηθφ χςνο 

240-245 cm θαηαζθεπαζκέλα απφ ρπηνζίδεξν. Να έρεη απιαθσηή θαη αλάγιπθε 

επηθάλεηα θαη ηειείσκα ζηελ θνξπθή. Όια ηα ηκήκαηα ηνπ λα είλαη ηνξλαξηζκέλα γηα 

θαιχηεξε εθαξκνγή θαη ζηεγαλφηεηα θαη λα ζπλδένληαη θαη λα θεληξάξνληαη κεηαμχ 

ηνπο κε βίδεο ALLEN . Σηηο αιιαγέο ησλ δηαηνκψλ λα ππάξρνπλ δηαθνζκεηηθνί 



δαθηχιηνη. Να θέξεη 2 θαιψδηα ΝΥΥ 3ρ1,5 ζπλδεδεκέλα κε ηα θσηηζηηθά θαη ην 

αθξνθηβψηην φπσο επίζεο θαη ηα θαιψδηα ηεο παξνρήο.  

Γ. Μπξάηζα 

Τα δχν κπξάηζα ηεο θνιφλαο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ρπηνζίδεξν, 

παξαδνζηαθά κε αλάγιπθε επηθάλεηα θαη λα βηδψλνληαη κε ηέζζεξηο βίδεο ζε εηδηθή 

βάζε πνπ ηνπνζεηείηαη ζην πάλσ κέξνο ηνπ θνξκνχ. Σην εζσηεξηθφ θάζε κπξάηζνπ 

λα ππάξρεη ζσιελάθη γηα λα δηαπεξλά ην θαιψδην ηνπ θσηηζηηθνχ θαη λα πξνζθέξεη 

κεγαιχηεξε αλζεθηηθφηεηα ζην κπξάηζν. Σηελ άθξε θάζε κπξάηζνπ λα ππάξρεη βάζε 

ζηελ νπνία λα βηδψλεηαη ε κπάια γαιαθηεξήο απφρξσζεο θαη φρη δηάθαλε (ε νπνία 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή κε ηνλ ιακπηήξα ηεο Δ27 21W) γηα κεγαιχηεξε 

ζηαζεξφηεηα. Τν πάρνο θάζε κπξάηζνπ λα είλαη άλσ ηνπ Φ32mm  

Γ. Πξνδηαγξαθέο  

O ηζηφο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο κε άξηζηεο πνηφηεηαο ρπηνζίδεξν ζχκθσλα κε ηηο 

επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο θαη λα δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα απφ ηελ λνκνζεζία 

πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο. 

Σηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ε εξγαζία ηνπνζέηεζήο ηνπ ζε ππάξρνπζα βάζε ή ε 

πάθησζε ηνπ κε ληίδεο γαιβαληζκέλεο Φ14mm κήθνπο 60cm νη νπνίεο ζα 

ηνπνζεηεζνχλ ζε νπή Φ16mm θαη βάζνπο 55cm ε νπνία αθνχ αλνηρζεί θαη 

θαζαξηζηεί κε θαηάιιεια εξγαιεία ζα γεκίζεη κε ξεηίλε ζπγθφιιεζεο   θαζψο θαη ε 

ζχλδεζή ηνπ κε ην πθηζηάκελν δίθηπν παξνρήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρψλ 

αλαγθαίσλ κηθξνπιηθψλ γηα ηελ παξάδνζή ηνπ ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 



 

(ζθαξίθεκα θσηηζηηθνχ ηζηνχ)    

 



 

(ζθαξίθεκα θσηηζηηθνχ ηζηνχ θαη βάζεο) 

 

2.Κεθαλή δίθωηη θωηιζηικού ιζηού παραδοζιακού ηύποσ  

 

Τν κέξνο ηνπ θσηηζηηθνχ ηζηνχ φπνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα δχν κπξάηζα κε ηα 

αληίζηνηρα θσηηζηηθά ζψκαηα ηχπνπ κπάιαο Φ 300mm κε ηνπο ιακπηήξεο 

νηθνλνκίαο Δ27 21W θαη ηελ απαξαίηεηε θαισδίσζε ην νπνίν λα κπνξεί λα 

αληηθαηαζηήζεη ην αληίζηνηρν κέξνο ηνπ θσηηζηηθνχ ηζηνχ παξαδνζηαθνχ ηχπνπ πνπ 

πεξηγξάθεθε πξνεγκέλνο  (ελδεηθηηθνχ ηχπνπ ζχκθσλα κε ην ζθαξίθεκα ηεο 

δίθσηεο θεθαιήο). Πξνδηαγξαθέο: Σχκθσλα κε ηηο επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο θαη λα 

δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα απφ ηελ λνκνζεζία πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο. 



Σηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ε εξγαζία ηνπνζέηεζήο ηνπ ζε ππάξρσλ ηζηφ 

θσηηζκνχ θαζψο θαη ε ζχλδεζή ηνπ κε ην πθηζηάκελν δίθηπν παξνρήο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρψλ αλαγθαίσλ κηθξνπιηθψλ γηα ηελ παξάδνζή ηνπ ζε 

πιήξε ιεηηνπξγία. 

 

(ζθαξίθεκα δίθσηεο θεθαιήο) 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ 

Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
_______________ 

ΓΗΜΟ ΥΔΡΟΝΗΟΤ 

 ΔΗΜΟ: Υεπζονήζος 
ΣΙΣΛΟ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΣΗ Γ.Δ. ΓΟΤΒΩΝ 

 
                            

 

ΠΠ  ΡΡ  ΟΟ  ΫΫ  ΠΠ  ΟΟ  ΛΛ  ΟΟ  ΓΓ  ΙΙ    ΜΜ  ΟΟ    

  

  
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝ. ΔΑΠΑΝΗ 

 
1 Φωηιζηικός ιζηός παραδοζιακού ηύποσ, 

με 2 θωηιζηικά ζώμαηα, ηηλεζκοπικός 
 TEM 90,00 600,00 54.000,00 

 

2 Κεθαλή δίθωηη θωηιζηικού ιζηού 
παραδοζιακού ηύποσ  

 TEM 35,00 150,00 5.250,00 

 

      0,00 

 

      0,00 

 

      0,00 

 
    ΤΤΤΝΝΝΟΟΟΛΛΛΟΟΟ    59.250,00 

  0,00 13.627,50  ΦΠΑ 23% 13.627,50 

 

  ΣΣΣΕΕΕΛΛΛΙΙΙΚΚΚΟΟΟ    ΤΤΤΝΝΝΟΟΟΛΛΛΟΟΟ    (((ΕΕΕ    ΕΕΕΤΤΤΡΡΡΩΩΩ ))) :::    72.877,50 
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