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ΓΓΓΕΕΕΝΝΝΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΣΣΣΥΥΥΓΓΓΓΓΓΡΡΡΑΑΑΦΦΦΗΗΗ   ΥΥΥΠΠΠΟΟΟΧΧΧΡΡΡΕΕΕΩΩΩΣΣΣΕΕΕΩΩΩΝΝΝ

Άρθρο 1ο
Αντικείµενο της προµήθειας

Η συγγραφή αυτή αφορά στην ∆ΙΑΝΟΙΞΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Ο∆ΩΝ ΕΝΤΟΣ 
ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ (∆ΑΙ∆ΑΛΟΥ & Ο∆ΟΣ ΑΠΟ ILIOS ΕΩΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

Α ρ θ ρ ο 2ο
∆ιαταξεις που ισχυουν

Η διενεργεια του διαγωνισµου και η εκτελεση της προµηθειας γινονται συµφωνα µε 
τις διαταξεις:

α)Της υπ.αριθµ.11389/93 Υπ.Αποφ."Ενιαιος κανονισµος προµηθειων οργανισµων 
τοπικης αυτοδιοικησης", της 26625/31-5-93 αποφ.ΥΠΕΣ, του Ν.1797/88, του Ν.2000/91 
καθως και των εκτελεστικων πραξεων τους.

β)Του εν ισχυει ∆.Κ.Κ.εφ'οσον δεν αντικειται στα παραπανω.

Α ρ θ ρ ο 3ο
Συµβατικα τευχη

Συµβατικα τευχη κατα σειρα ισχυος ειναι:
α)Η διακηρυξη του διαγωνισµου
β)Το τιµολογιο προσφορας του αναδοχου
γ)Ο Προυπολογισµος προσφορας του αναδοχου
δ)Τα τεχνικα στοιχεια (τεχνικη περιγραφη) της προσφορας  του αναδοχου

Α ρ θ ρ ο 4ο
Τροπος εκτελεσης της προµηθειας

Η εκτελεση της προµηθειας αυτης θα πραγµατοποιηθει µε προχειρο διαγωνισµο µε 
τους ορους που θα καθορισει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Χερσονήσου κατα τις 
διαταξεις των αρθρων 7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 της Υπ.Αποφ.11389/93

Σε περιπτωση που η αξια (χωρις ΦΠΑ) του δηµοπρατουµενου αντικειµενου 
υπερβαινει τα 200.000 ECU, η διακηρυξη πρεπει να δηµοσιευθει στην επισηµη εφηµεριδα 
των Ε.Κ.

Α ρ θ ρ ο 5ο

Η δαπανη δηµοσιευσης της προκυρηξης βαραινει τους ΟΤΑ.

Α ρ θ ρ ο 6ο
Ανακοινωση κατακυρωσης-αναθεσης.-Συµβαση
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Στον προµηθευτη στον οποιο εγινε κατακυρωση η αναθεση προµηθειας 
αποστελλεται σχετικη ανακοινωση οπως οριζεται στο Αρθ.24 της Υπ.Αποφ.11389/93. Με την 
αποστολη της ανακοινωσης η συµβαση θεωρειται οτι συναφθηκε και ο προµηθευτης 
υποχρεουται να προσελθει µεσα σε δεκα (10) ηµερες απο την ηµεροµηνια κοινοποιησης της 
ανακοινωσης, για την υπογραφη της σχετικης συµβασης κατα τα λοιπα οπως στο ανωτερω 
Αρθρο οριζονται.

Μετα την ανακοινωση κατακυρωσης η συµβαση  καταρτιζεται από τον ΟΤΑ που 
υπογραφεται και απο τα δυο συµβαλλοµενα µερη, οπως οριζεται µε το Αρθρο 25 της 
Υπ.Αποφ. 11389/93.

Α ρ θ ρ ο 7ο
Εγγυηση καλης εκτελεσης της συµβασης

Η εγγυηση καλης εκτελεσης της συµβασης καθοριζεται σε 10% επι του 
προυπολογισµου της προµηθειας. Παρεχεται δε µε εγγυητικη επιστολη οπως οριζεται απο το 
Αρ.26 της Υπ.Απ.11389/93.

Η εγγυηση καλης εκτελεσης της συµβασης επιστρεφεται στον αναδοχο της 
προµηθειας µετα την παραλαβη απο αρµοδια επιτροπη.

Α ρ θ ρ ο 8ο
Χρονος εγγυησης

Ο χρονος εγγυησης µετα την παροδο του οποιου ενεργειται η οριστικη παραλαβη 
µετρουµενος απο της ηµεροµηνιας της υπογραφης της συµβασης θα καθορισθει µε την 
προσφορα των διαγωνιζοµενων και ο χρονος δεν δυναται να ειναι µικροτερος του ενος (1) 
ετους.

Α ρ θ ρ ο 9ο
Εκπτωση του αναδοχου

Εφοσον υπαρξει αδικαιολογητος υπερβαση της συµβατικης προθεσµιας εκτελεσης 
της προµηθειας η ο αναδοχος δεν συµµορφωνεται προς τις καθε ειδους υποχρεωσεις του, 
µπορει να κηρυχθει εκπτωτος συµφωνα µε τις διαταξεις του Αρθρ.35 της Υπ.Αποφ. 
11389/93.

Α ρ θ ρ ο 10ο
Πληµµελης κατασκευη

Εαν η κατασκευη και η λειτουργια του υπό προµήθεια είδους, δεν ειναι συµφωνα µε 
τους ορους της συµβασης, ή εµφανιζει ελαττωµατα ή κακοτεχνιες, ο αναδοχος υποχρεουται 
να αποκαταστησει η βελτιωσει αυτες, συµφωνα µε τις ισχυουσες διαταξεις.

Α ρ θ ρ ο 11ο
Φοροι,τελη,κρατησεις

Ο αναδοχος υποκειται σε ολους τους βασει των κειµενων διαταξεων φορους τελη και 
κρατησεις που θα ισχυουν κατα την ηµερα της διενεργειας του διαγωνισµου. Ο ΦΠΑ 
βαρυνει τους ΟΤΑ

Α ρ θ ρ ο 12ο
Παραλαβη Υλικων

Η παραλαβη του υπο προµηθεια ειδους θα γινει απο επιτροπη παραλαβης συµφωνα 
µε τον τροπο και κατα τον χρονο που οριζεται απο τη συµβαση. Η επιτροπη συγκροτειται 
για τη  συγκεκριµενη καθε φορα προµηθεια, µε αποφαση του ∆ηµοτικου η Κοινοτικου 
Συµβουλιου και σ'αυτην οριζεται και ο προεδρος της,κατα τα λοιπα οπως οριζονται απο το 
Αρθρο 28 της Υπ.Αποφ.11389/93.

Η παραλαβη των υλικων και η εκδοση των σχετικων πρωτοκόλλων παραλαβης 
πραγµατοποιειται µεσα απο τον οριζοµενο απο την συµβαση χρονο, κατα τα λοιπα οπως το 
Αρθρ.29 της Υπ.Αποφ.11389/93 οριζεται.  
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Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Λ. Χερσονήσου 27/07/2009

Ο Προϊστάµενος ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ/ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

& Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ήµου 
Χερσονήσου

Σταύρος Κασωτάκης
Πολιτικός Μηχανικός

Λ. Χερσονήσου  27/07/2009
Οι Συντάξαντες

Τζαγκαράκη Στεφανία
Υφαντή Σοφία



-4-
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∆ΗΜΟΣ: Χερσονήσου 
ΤΙΤΛΟΣ: ∆ΙΑΝΟΙΞΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Ο∆ΩΝ ΕΝΤΟΣ 
ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ (∆ΑΙ∆ΑΛΟΥ & Ο∆ΟΣ ΑΠΟ 
ILIOS ΕΩΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

                             

∆∆∆ΙΙΙΑΑΑΚΚΚΗΗΗΡΡΡΥΥΥΞΞΞΗΗΗ   ∆∆∆ΗΗΗΜΜΜΟΟΟΠΠΠΡΡΡΑΑΑΣΣΣΙΙΙΑΑΑΣΣΣ   ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΜΜΜΗΗΗΘΘΘΕΕΕΙΙΙΩΩΩΝΝΝ

 Ο ∆ήµος Χερσονήσου Νοµού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει οτι 
εκτιθεται σε Προχειρο µειοδοτικο διαγωνισµο συµφωνα µε τον ΕΚΠΟΤΑ, η 
∆ΙΑΝΟΙΞΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Ο∆ΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ 
(∆ΑΙ∆ΑΛΟΥ & Ο∆ΟΣ ΑΠΟ ILIOS ΕΩΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ).
  

Α ρ θ ρ ο 1ο
Τοπος και χρονος διεξαγωγης του διαγωνισµου

O διαγωνισµος θα διενεργηθει ............... την ............... ηµερα ............... και απο 
ωρα ............... εως ............... ενωπιον της αρµοδιας επιτροπης.

Α ρ θ ρ ο 2ο
∆εκτοι στο διαγωνισµο

Στο διαγωνισµο γινονται δεκτοι οικοι κατασκευαστες και αντιπροσωποι των οικων 
κατασκευης των ζητουµενων.

Α ρ θ ρ ο 3ο
Προυπολογισµος Προµηθεια

Η προυπολογισθεισα ενδεικτικη δαπανη για την ως ανω προµηθεια εχει εκτιµηθει στο 
ποσο των  ΕΥΡΩ µαζι µε το ΦΠΑ.

Α ρ θ ρ ο 4ο
Προελευση µηχανηµατος

Στο διαγωνισµο γινονται δεκτες προσφορες που αφορουν σε µηχανηµατα αλλοδαπης 
προελευσεως γνωστων εργοστασιων η εγχωριας κατασκευης αποδεδειγµενης καλης 
λειτουργικοτητας. Θα τηρηθουν οι ισχυουσες διαταξεις περι προστασιας της εγχωριας 
βιοµηχανιας.

Α ρ θ ρ ο 5ο
∆ικαιολογητικα συµµετοχης στο διαγωνισµο

Τα φυσικα η νοµικα προσωπα που θα λαβουν µερος στο διαγωνισµο οφειλουν να 
προσκοµισουν κατα τη διενεργεια αυτου τα ακολουθα δικαιολογητικα:

Πιστοποιητικο του Επµορικου και Βιοµηχανικου Επιµελητηριου που να φαινεται το 
επαγγελµα του διαγωνιζοµενου και οτι ειναι εγγεγραµµενος σ'αυτο, ή εργατικο πτυχιο σε 
ισχυ συµφωνα µε το αρθρο 2.

Εαν δεν προσκοµισθουν ολα τα ανωτερα δικαιολογητικα η προσφορα απορριπτεται 
σαν απαραδεκτη.

Α ρ θ ρ ο 6ο
Τροπος διενεργειας του διαγωνισµου
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α) Οι προσφορες θα επιδοθουν µεσα σε σφραγισµενο φακελλο που θα περιεχει :
  1.Τα δικαιολογητικα συµµετοχης στο διαγωνισµο (Αρθρ.5)
  2.Τις Τεχνικες περιγραφες,σχεδια,λοιπα στοιχεια και πληροφοριες.
  3.Σφραγισµενο φακελλο µε την οικονοµικη προσφορα.

β) Οι προσφορες θα γινονται δεκτες απο την αρµοδια επιτροπη απο την ............... 
µεχρι την ............... ακριβως ωρα. Μετα το περας του ανωτερω χρονου, καµµια προσφορα 
δεν γινεται δεκτη εκτος εαν η επιδοση των προσφορων συνεχιζεται χωρις διακοπη και µετα 
την ωρα αυτη.

γ) Η επιδοση εναλλακτικων προσφορων απο τον ιδιο προµηθευτη επιτρεπεται.
δ) Αντιπροσφορες δεν γινονται δεκτες.
ε) Οταν η οριζοµενη ανωτερω ωρα παρελθει, ανακοινωνεται η ληξη της παραδοσεως 

των προσφορων και γραφεται τουτο στα πρακτικα. Η επιτροπη συνεχιζει να συνεδριαζει 
δηµοσια και αρχιζει την αποσφραγιση των φακελλων των προσφορων κατα σειρα επιδοσεως 
και αναγραφονται στο πρακτικο τα εγγραφα και δικαιολογητικα που βρισκονται σε καθε 
φακελλο περιληπτικα ετσι ωστε να τ'ακουν ολοι οι ενδιαφεροµενοι.

Ο φακελλος της οικονοµικης προσφορας παραµενει σφραγισµενος και γραφεται 
επ'αυτου ο αυτος µε κεινον του εξωτερικου φακελλου αυξοντας αριθµος.

Μετα την καταγραφη των δικαιολογητικων ολων των προσφορων οι παρισταµενοι 
στην αιθουσα του διαγωνισµου εξερχονται και η συνεδριαση συνεχιζεται µυστικη.

Η επιτροπη στη συνεχεια και σε µυστικη συνεδριαση ελεγχει τα δικαιολογητικα 
συµµετοχης και αποφασιζει ποιες προσφορες γινονται δεκτες και ποιες απορριπτονται .

Κατοπιν η συνεδριαση γινεται δηµοσια και ο προεδρος ανακοινωνει ποιοι 
αποκλειονται και για ποιους λογους και τους καλει να παραλαβουν τα σχετικα εγγραφα της 
προσφορας τους µε τον σφραγισµενο φακελλο της οικονοµικης προσφορας.

Στη συνεχεια αποσφραγιζονται κατα σειρα οι φακελλοι των οικονοµικων προσφορων 
εκεινων που εγιναν δεκτες στο διαγωνισµο και ανακοινωνονται οι τιµες µεγαλοφωνα.

Οσες προσφορες δεν φερουν την υπογραφη του διαγωνιζοµενου η δεν ειναι 
συµφωνες µε τους ορους της διακηρυξης απορριπτονται.

Επισης απορριπτονται οι προσφορες που ειναι αοριστες και δεν µπορουν να 
εκτιµηθουν η σε καποιο σηµειο δεν ειναι συµφωνες προς τους ορους της διακηρυξης.

Οι προσφορες και τα απαιτουµενα δικαιολογητικα συµµετοχης στο διαγωνισµο 
µονογραφονται κατα την διενεργεια αυτου από ολα τα µελη της επιτροπης.

Κατοπιν ακολουθειται η νοµιµος διαδικασια για την εγκριση του αποτελεσµατος του 
διαγωνισµου.

Α ρ θ ρ ο 7ο
Εγγυηση καλης εκτελεσης

Προ της υπογραφης της συµβασεως ο αναδοχος οφειλει να καταθεσει εγγυηση 
καλης εκτελεσης συµφωνα µε το αρθρο επτα (7) της γενικης συγγραφης υποχρεωσεως της 
µελετης.

Α ρ θ ρ ο 8ο
Τιµες προµηθειας - Κρατησεις

Οι τιµες της προµηθειας θα δοθουν σε ΕΥΡΩ για ελευθερη παραδοση στον ∆ήµο 
Χερσονήσου  Ο αναδοχος της προµηθειας βαρυνεται µε τις νοµιµες κρατησεις.

Ο Φ.Π.Α. βαρυνει τους Ο.Τ.Α. / Ν.Π.∆.∆.

Α ρ θ ρ ο 9ο
Γλωσσα συνταξεως των προσφορων

Οι προσφορες θα ειναι συνταγµενες εξ ολοκληρου στην Ελληνικη γλωσσα η στην 
Αγγλικη απο τον οικο µε µεταφραση στην Ελληνικη.

Α ρ θ ρ ο 10ο
Χρονος εγγυησεως

Ο χρονος εγγυησεως καλης λειτουργιας των υπο προµηθεια µηχανηµατων θα 
καθοριζεται στις προσφορες των διαγωνιζοµενων. Ο χρονος αυτος αρχιζει απο την 
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ηµεροµηνια προσωρινης παραλαβης απο την αρµοδια προς τουτο επιτροπη. Κατα τον χρονο 
εγγυησεως ο προµηθευτης υποχρεωνεται µε δικη του δαπανη να αντικαταστησει καθε 
ανταλλακτικο που θα παρουσιασει βλαβη η φθορα λογω κακης ποιοτητας η κακης 
συναρµολογησεως και να επισκευασει καθε βλαβη απο οµοια αιτια.

Ο χρονος εγγυησεως καλης λειτουργιας δεν µπορει να ειναι µικροτερος του ενος 
ετους.

Σε περίπτωση που ο προµηθευτης παραληψει ή αµελησει να προβει στις ανωτερω 
ενεργειες,τοτε κανει τουτο ο ∆ηµος σε βαρος και για λογαριασµο του προµηθευτη.

Α ρ θ ρ ο 11ο
∆ασµοι εισαγωγης

Οι διαγωνιζοµενοι πρεπει να εχουν υποψη τους οτι ο ∆ήµος απαλλασεται της 
καταβολης δασµων κατα τον εκτελωνισµο του µηχανηµατος. Κατοπιν αυτου η τιµη αυτου 
δεν θα επιβαρυνθει µε αντιστοιχο ποσο δασµων εισαγωγης και εποµενως οι τιµες δεν θα 
περιλαµβανουν κονδυλια που αντιστοιχουν σε δασµους.

Η σχετικη ατελεια θα προσκοµισθει στο τελωνειο µε µεριµνα του ∆ήµου.
Εαν για καποιο λογο δεν µπορει να χορηγηθει ατελεια δασµων εισαγωγης ο ∆ήµος θα 

καταβαλλει αυτους επι πλεον της συµβατικης αξιας της προµηθειας.

Α ρ θ ρ ο 12ο
Υποβολη τευχους τεχνικης περιγραφης

Με την προσφορα οι διαγωνιζοµενοι πρεπει να υποβαλλουν ειδικο τευχος τεχνικης 
περιγραφης στο οποιο θα διδεται σαφης περιγραφη για το προσφεροµενο και προσπεκτους 
τεχνικων στοιχειων του οικου κατασκευης.

Οποια προσφορα δεν συνοδευεται απο το τευχος αυτο η συνοδευεται απο το τευχος 
µε ασαφεις η ελλειπεις τεχνικες περιγραφες µπορει να απορριφθει, αναλογα µε τις ελλειψεις 
η ασαφειες.

Α ρ θ ρ ο 13ο
Ληψη Πληροφοριων - ∆ηµοσιευση

Αντιγραφο της διακηρυξης αυτης θα βρισκεται στα γραφεια του φορέα και θα 
βρισκεται στη διαθεση των ενδιαφεροµενων κατα τις εργασιµες ηµερες και ωρες .

∆ήµος Χερσονήσου
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ/

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ήµου 

Χερσονήσου

∆ΗΜΟΣ: Χερσονήσου 
ΤΙΤΛΟΣ: ∆ΙΑΝΟΙΞΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Ο∆ΩΝ ΕΝΤΟΣ 
ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ (∆ΑΙ∆ΑΛΟΥ & Ο∆ΟΣ ΑΠΟ ILIOS 
ΕΩΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

                            

ΕΕΕΙΙΙ∆∆∆ΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΣΣΣΥΥΥΓΓΓΓΓΓΡΡΡΑΑΑΦΦΦΗΗΗ   ΥΥΥΠΠΠΟΟΟΧΧΧΡΡΡΕΕΕΩΩΩΣΣΣΕΕΕΩΩΩΝΝΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο Προµήθειας

Με την µελέτη αυτή προβλέπεται η ∆ΙΑΝΟΙΞΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Ο∆ΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
ΠΟΛΗΣ (∆ΑΙ∆ΑΛΟΥ & Ο∆ΟΣ ΑΠΟ ILIOS ΕΩΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), για να καλυφθούν 
ανάγκες του ∆ήµου Χερσονήσου.  

ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες δατάξεις

Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις:
α) Του ισχύοντος ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικος. 
β) Αποφ. ΥΠΕΣ 11389/93

ΑΡΘΡΟ 3ο
Τεχνικές Προδιαγραφές

3.13.13.13.1    Ιστός από ΧάλυβαΙστός από ΧάλυβαΙστός από ΧάλυβαΙστός από Χάλυβα     

ΙΣΤΟΣ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 

∆ΙΑΤΟΜΗΣ KAI ΤΟΞΟΕΙ∆ΟΥΣ ΜΟΡΦΗΣ.

ΒΑΜΜΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ  Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ 

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΣΤΗ ∆ΙΑΒΡΩΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

ΥΨΟΣ ΙΣΤΟΥ: 5,980m ΜΕ ∆ΙΑΤΟΜΗ ΒΑΣΗΣ ΦΦΦΦ    115115115115mm.

Ο ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΕΠΙΣΗΣ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ 

ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ 2 m ΚΙ ΑΠΟΛΗΞΗ ΣΕ ΦΦΦΦ60606060mm.

Ο ΙΣΤΟΣ ΣΥΝΟ∆ΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, 

ΜΗΚΟΥΣ L=0.40m, ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΡΟ∆ΕΛΕΣ KAI ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΑΞΙΜΑ∆ΙΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Η ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑ ΒΑΣΗ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΣΤΗΡΙΧΘΕΙ Ο ΙΣΤΟΣ, ΘΑ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ) ΜxΠxΥ=1300x1300x1000mm.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑ ISO 9001 :2000

3333....2222    Φωτιστικό επί Ιστού ΟδικούΦωτιστικό επί Ιστού ΟδικούΦωτιστικό επί Ιστού ΟδικούΦωτιστικό επί Ιστού Οδικού     ––––    Αστικού ΦωτισµούΑστικού ΦωτισµούΑστικού ΦωτισµούΑστικού Φωτισµού

ΣΩΜΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ. 

ΒΑΜΜΕΝΟ ΣΕ ΤΡΙΑ ΣΤΑ∆ΙΑ:

ΠΡΩΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ. ΕΠΟΞΙΚΗ ΒΑΦΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

ΦΩΣΦΑΤΩΣΗΣ, ΠΟΥ ΤΟ ΚΑΘΙΣΤΑ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗ 

∆ΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΟΜΙΧΛΗ 

ΑΛΜΗΣ).

∆ΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑ∆ΙΟ:  ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 
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UV  ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ.

ΤΡΙΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ:  ΤΕΛΙΚΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΒΑΦΗ ΣΤΟ 

∆ΙΑΘΕΣΙΜΟ ΧΡΩΜΑ.

ΑΝΤΑΥΓΑΣΤΗΡΑΣ ΑΠΟ ΑΝΟ∆ΕΙΩΜΕΝΟ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 

ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ 99,85, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ 

ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΦΩΤΟΡΥΠΑΝΣΗ (LIGHT POLLUTION).

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΑΚΡΙΒΗ ΚΛΙΣΗ ΤΟΥ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ.

ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΜΕ ΕΠΑΡΓΥΡΩΜΕΝΕΣ ΕΠΑΦΕΣ.

∆ΙΑΧΥΤΗΣ (ΚΑΛΥΜΜΑ) ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΠΑΧΟΥΣ 

5mm, ΜΕΓΑΛΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ (UNI7142 

British standard 3193).

ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕ 

CLIPS  ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ.

ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΕΡΕΩΜΕΝΟ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ. 

ΦΕΡΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΥΣΗΣ ΜΕ FAST 

CONNECTORS ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΣΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ∆ΙΣΚΟ, ΓΙΑ 

ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ. 

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ “ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ” ΚΛΙΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο 

ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟΣ(ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 405.

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΑΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΚΑΛΩ∆ΙΩΜΕΝΑ, ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 

ΚΑΛΩ∆ΙΟ 1mm
2

, ΜΕ ΘΩΡΆΚΙΣΗ ΑΠΟ FIBREGLASS.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ ΤΟΥ, ΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΕΡΕΙ ∆ΙΠΟΛΙΚΗ 

“ΚΛΕΜΑ” ΓΙΑ ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ∆ΙΑΤΟΜΗ 2,5mm
2

.

ΜΑΧΑΙΡΩΤΟΣ ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ, ∆ΙΑΚΟΠΤΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

ΟΣΟ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΟΙΧΤΟ.

ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΣΕ 

∆ΙΑΤΟΜΗ ΦΦΦΦ60606060mm.

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ.

ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΙΙ.

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ 6j (IK08).

ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ IP66.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ EN60598 

EN60529.

ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ CDMT 70W (Μεταλλικών Αλογονιδίων µε Κεραµικό 

Καυστήρα) ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΑΥΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Λ. Χερσονήσου 20/07/2009

Ο Προϊστάµενος ∆/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ/

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ήµου 

Χερσονήσου

Λ. Χερσονήσου  20/07/2009
Οι Συντάξαντες

Τζαγκαράκη Στεφανία
Υφαντή Σοφία
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Σταύρος Κασωτάκης
Πολιτικός Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ήµου 
Χερσονήσου

∆ΗΜΟΣ: Χερσονήσου 
ΤΙΤΛΟΣ: ∆ΙΑΝΟΙΞΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
Ο∆ΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ 
(∆ΑΙ∆ΑΛΟΥ & Ο∆ΟΣ ΑΠΟ ILIOS ΕΩΣ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

                           

ΠΠ  ΡΡ  ΟΟ  ΥΥ  ΠΠ  ΟΟ  ΛΛ  ΟΟ  ΓΓ  ΙΙ  ΣΣ  ΜΜ  ΟΟ  ΣΣ

ΑΑΑΑ////ΑΑΑΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆ΑΜΟΝΑ∆ΑΜΟΝΑ∆ΑΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤΠΟΣΟΤΠΟΣΟΤΠΟΣΟΤ.... ΤΙΜΗ ΜΤΙΜΗ ΜΤΙΜΗ ΜΤΙΜΗ Μ.... ∆ΑΠΑΝΗ∆ΑΠΑΝΗ∆ΑΠΑΝΗ∆ΑΠΑΝΗ

1 Φωτιστικό µοντέρνας σχεδίασης 
για τοποθέτηση ιστού µε 
βραχίονα, στεγανό (ΙΡ66), µε 
έναν λαµπτηρα αλογόνου 
µετάλλου 70W, χρωµα ασηµι

τεµ 26,00 378,00 9.828,009.828,009.828,009.828,00

2 Ιστός κωνικής διατοµής και 
τοξοειδούς µορφής από χάλυβα 
ύψους 5,98 µ, Να φέρει βραχίονα 
και να διαθέτει τέσσερα αγκύρια 
για την τοποθέτηση του. Χρωµα 
ασηµι. Αποληξη βραχιονα σε Φ60

τεµ 26,00 714,00 18.564,0018.564,0018.564,0018.564,00

3 Κλεµµα Ρητινης τεµ 26,00 55,00 1.430,001.430,001.430,001.430,00

ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ 29.822,0029.822,0029.822,0029.822,00

ΦΠΑ 19191919% 5.666,185.666,185.666,185.666,18

ΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ            ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ            ((((((((((((ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ            ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ)))))))))))):::::::::::: 35.488,0035.488,0035.488,0035.488,00

       

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Λ. Χερσονήσου 20/07/2009

Ο Προϊστάµενος ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ/ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

& Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ήµου 
Χερσονήσου

Σταύρος Κασωτάκης
Πολιτικός Μηχανικός       

Λ. Χερσονήσου  20/07/2009
Οι Συντάξαντες

Τζαγκαράκη Στεφανία
Υφαντή Σοφία


