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Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η      Π Δ Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 
 

Με ηελ παξνχζα Μειέηε πξνυπνινγηζκνχ   12.648.000,00 ΔΤΡΩ καδί κε ηνλ αλαινγνχληα 

Φ.Π.Α. (24%), πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα ιακπηήξσλ, πιαζηηθέο κπάιεο κε ηηο βάζεηο γηα ηα 

θσηηζηηθά,  θαη ινηπνχ ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Οξρνκελνχ. 

Η παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεηαη  ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ .    

Ο πξνκεζεπηήο ππφθεηηαη ζηηο ηζρχνπζεο εθάζηνηε λφκηκεο θξαηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο 

πξνο ηξίηνπο, δεδνκέλνπ φηη φιεο νη δαπάλεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή ηνπ ηηκνινγίνπ 

πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, πιελ ηνπ Φ.Π.Α. πνπ βαξχλεη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ. 

Η πξνκήζεηα  ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ  Γεκνηηθνχο Πφξνπο  θαη ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 
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ΣΔΥΝΙΚΔ  ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 
Όια ηα πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα, άξηζηεο πνηφηεηαο θαη θαηαζθεπήο λα κελ 

θέξνπλ δηαβξψζεηο ή θαθψζεηο, νη ηερληθέο ηνπο πξνδηαγξαθέο πξέπεη λα είλαη ίδηεο κε απηέο 

πνπ αλαγξάθνληαη ζηε ζρεηηθή κειέηε,  λα κελ θέξνπλ ειιαηψκαηα θαη λα είλαη έηνηκα πξνο 

ρξήζε 

● Κάζε πξνκεζεπηήο πνπ εθδειψλεη ελδηαθέξνλ θαη θαηαζέηεη ζρεηηθή πξνζθνξά, είλαη 

ππνρξεσκέλνο επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα θαηαζέζεη ππεχζπλε δήισζε φηη απηά πνπ 

πξνζθέξεη ζπκθσλνχλ απφιπηα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

● Σπρφλ ειαηησκαηηθά είδε ή είδε πνπ δελ θαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο , δελ ζα 

παξαιακβάλνληαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή θαη κε επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή, ρσξίο θακία 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ Γήκνπ, ζα αληηθαζίζηαληαη άκεζα απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

● Σα είδε παξαιακβάλνληαη νξηζηηθά αλ ζπκθσλνχλ κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη αθνχ 

δηαπηζησζεί κε ηνλ καθξνζθνπηθφ έιεγρν φηη είλαη θαηάιιεια γηα ηνλ ζθνπφ πνπ 

πξννξίδνληαη. ηελ πεξίπησζε πνπ παξαηεξεζνχλ δηαθνξέο ή απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ε ππεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη κέξνο ή ζχλνιν ηεο πνζφηεηαο θαη 

λα δεηήζεη ηελ άκεζε αληηθαηάζηαζή ηνπο κε είδε πνπ λα ζπκθσλνχλ απφιπηα κε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

● Η παξάδνζε ησλ πιηθψλ ηνπ αλαδφρνπ πξνκεζεπηή ζα ζπλνδεχεηαη κε ηα απαξαίηεηα 

πξνζπέθηνπο ζηα νπνία λα θαίλνληαη φια ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαδνηέσλ 

πιηθψλ. 

● Όινη νη ιακπηήξεο ζα είλαη ελδεηθηηθνχ ηχπνπ Phillips ή OSRAM (ή νπνηαζδήπνηε άιιεο 

εηαηξείαο ίδησλ ή θαιχηεξσλ πξνδηαγξαθψλ) θαηαζθεπαζκέλνη ζχκθσλα κε ηνπο 

Δπξσπατθνχο Καλνληζκνχο θαη ηε Γήισζε πκκφξθσζεο CE (απφ αμηφπηζην θαη 

πηζηνπνηεκέλν θαηαζθεπαζηή)θαη ζα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ παξαγσγήο ISO 9001/2015 

ησλ εξγνζηαζίσλ παξαγσγήο 

Δηδηθφηεξα ηζρχνπλ νη θάησζη ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο : 

 

1. ΛΑΜΠΣΗΡΔ LED VALUE CL A 100 E27 FR 13W 4000K (ενδεικηικού ηύποσ 

OSRAM), κε δηάξθεηα δσήο ηνπιάρηζηνλ 15.000 ψξεο, κε ηα παξαθάησ ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά: 

Δλεξγεηαθή θιάζε :   Α+ 

Θεξκνθξαζία ρξψκαηνο :  4000 Κ 

Ιζρχο Λακπηήξα :   13W 

Νηνπί ιακπηήξα :   E27 

Oλνκαζηηθή ηάζε :   230 V 

Σχπνο ηάζεο :    AC 

Φσηεηλή ξνή :   >1500lm 



 

2. ΛΑΜΠΣΗΡΔ LED VALUE CL A 100 E27 FR 30W 5000K (ενδεικηικού ηύποσ 

OSRAM), κε δηάξθεηα δσήο ηνπιάρηζηνλ 15.000 ψξεο, κε ηα παξαθάησ ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά: 

Δλεξγεηαθή θιάζε :   Α+ 

Θεξκνθξαζία ρξψκαηνο :  5000 Κ 

Ιζρχο Λακπηήξα :   30W 

Νηνπί ιακπηήξα :   E27 

Oλνκαζηηθή ηάζε :   230 V 

Σχπνο ηάζεο :    AC 

Φσηεηλή ξνή :   >5000lm 

            Μέγηζην κήθνο                     226mm 

             Γηάκεηξνο                             90 mm 

 

3. Πιαζηηθφ θάιπκα (κπάια) Φ 40  ρξψκαηνο ιεπθνχ,ζα θέξεη ζήκαλζε CE 

4. Πιαζηηθφ θάιπκα (κπάια) Φ 30 ρξψκαηνο ιεπθνχ ζα θέξεη ζήκαλζε CE 

5. Βάζε κε ληνπί γηα θσηηζηηθφ θνιψλαο Φ30 Δ 27,ζα θέξεη ζήκαλζε CE 

6. Bάζε κε ληνπί  γηα θσηηζηηθφ θνιψλαο Φ 40
Δ
 27 ,ζα  θέξεη ζήκαλζε CE 

7. Φσηάθηα led επεθηεηλφκελα ζε 10 m  ζε θανπηζνχθ, θαη θίο  ζνχθν 

 

8. Λαμπηήρες ηετνολογίας led ιζτύος 5 W, Δ27, GLS κε δηάξθεηα δσήο ηνπιάρηζηνλ 

15.000 ψξεο 

 

9. Φφηιζηικό επίζησλο θφηοζφλήνα  με 4 καμπάνες ζε ζώμα αλοσμινίοσ πλάηος 1m 

και ύυοσς  1,95 m  

 

 
Λοιπά 
Για όζα σλικά δεν σπάρτοσν ρηηές ελάτιζηες απαιηήζεις όπως ανωηέρω, ιζτύει απαραίηηηα 
όηι: 

 Θα πρέπει να είναι αναγνωριζμένοσ εργοζηαζίοσ καηαζκεσής με μακρά παράδοζη 
ζηο τώρο και ανηίγραθο πιζηοποιηηικού παραγωγής  ISO 9001/2015  ηων 
εργοζηαζίων παραγωγής. 

 Θα θέροσν οπωζδήποηε πιζηοποιηηικό CE και ζσμπληρωμαηική πιζηοποίηζη 
ΕΛΟΤ, EVEC ή VDE ή CEVELEC ή άλλοσ αναγνωριζμένοσ θορέα. 

 Θα ανηαποκρίνονηαι πλήρως ζηις Ελληνικές ή Εσρωπαϊκές ή Διεθνείς Νόρμες 

 

 

 

 

             ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ                                               ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 

     Οξρνκελφο   30-10- 2019                                       Οξρνκελφο   30 - 10 - 2019                             

     Ο Πξντζηάκελνο ηεο Σ.Τ.                  

                    . 

 

 

 

 

        Λεκνληά ηακαηάθε                                            Γεψξγηνο  ηάκνπ 

        Αξρηηέθησλ  Μεραληθφο                                Ηιεθηξνιφγνο  Μεραληθφο Σ.Δ. 
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ΓΔΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1.       ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΠΟΤ ΙΥΤΟΤΝ 

Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο: 

1. Σνπ Ν.4412/2016 (Α' 147) “∆εµφζηεο πµβάζεηο Έξγσλ, Πξνµεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξµνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 

2. Σνπ Ν. 3463/ΦΔΚ Α' 114/8-6-2006 «∆εµνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο»  

3. Σνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο 

θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 

  

ΑΡΘΡΟ 2.       ΑΜΟΙΒΑΙΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 

Σα ππφ πξνκήζεηα πιηθά ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο θαη ν Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα λα 

ηα ειέγμεη  εξγαζηεξηαθά κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο πιηθψλ. Η δαπάλε 

ιήςεσο δεηγκάησλ, κεηαθνξάο ηνπο ζην αξκφδην εξγαζηήξην θαη ειέγρνπ ηνπο βαξχλεη ηνλ 

πξνκεζεπηή. 

Αλ ηα πιηθά απνδεηρηνχλ απφ ηνλ έιεγρν αθαηάιιεια ε ππεξεζία έρεη δηθαίσκα λα 

ηα απνξξίςεη ή λα επηβάιιεη πεξηθνπή ιφγσ ππνβαζκηζκέλεο πνηφηεηαο, θαηά ηελ εθηίκεζε 

ηεο επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο. 

 

Γελ επηηξέπεηαη κεηαγελέζηεξε αχμεζε ησλ ηηκψλ κνλάδαο θαη ε πξνκήζεηα δελ 

ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο πεξί αλαζεσξήζεσο ησλ ηηκψλ κνλάδαο. 

Σα πιηθά ζα κεηαθέξνληαη θαη ζα παξαδίδνληαη ζηελ απνζήθε ηνπ Γήκνπ  

Οξρνκελνχ , ζχκθσλα κε ηελ επηζπκία ηεο ππεξεζίαο.  

ΑΡΘΡΟ 3.       ΔΓΓΤΗΔΙ 

 Ο πξνκεζεπηήο θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θα προζκομίζει εγγσηηική 

επιζηολή καλής εκηέλεζης ηης προμήθειας ίζη με ηο 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο 

ρσξίο ην Φ.Π.Α.  

. ε πεξίπησζε πνπ ην πιηθφ είλαη δηαηξεηφ θαη ε παξάδνζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηε 

ζχκβαζε, ηκεκαηηθά, ε εγγχεζε απνδεζκεχεηαη ζηαδηαθά χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκνδίνπ νξγάλνπ, θαηά πνζφ πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηεο πνζφηεηαο πνπ 

παξαιήθζεθε νξηζηηθά. Δάλ ζην πξσηφθνιιν παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή 

ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε παξαπάλσ ζηαδηαθή απνδέζκεπζε γίλεηαη κεηά ηελ 

αληηκεηψπηζε, θαηά ηα πξνβιεπφκελα, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ.  

 

 

  

 



 

 ΑΡΘΡΟ 4.       ΠΡΟΘΔΜΙΔ 

Η πξνκήζεηα ζα εθηειεζηεί  ηκεκαηηθά ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη κέρξη λα 

εμαληιεζνχλ νη αλαγξαθφκελεο ζηελ παξνχζα πνζφηεηεο.(Tα επίζηπια,ηα θσηάθηα  led θαη 

νη ιάκπεο led  5 watt ζα παξαδνζνχλ έσο πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

θαη ηα ππφινηπα πιηθά   έσο ην  ηέινο ηνπ ρξφλνπ).  

 Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνκεζεχζεη ηα πιηθά ζχκθσλα κε ηελ επηζπκία 

ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ  ηκεκαηηθά.  

 Δάλ παξαηεξεζνχλ θαζπζηεξήζεηο ζηελ πξνζεζκία παξάδνζεο θαη γηα θάζε εκέξα 

θαζπζηέξεζεο ζα επηβιεζεί πνηληθή ξήηξα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016. Δάλ 

θαη νη πξνζεζκίεο απηέο παξέιζνπλ άπξαθηεο ν αλάδνρνο ζα θεξπρηεί έθπησηνο. 

 ε πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ πξνκεζεπηή λα πξνκεζεχζεη ηα πιηθά ή παξαηεξνπκέλσλ 

θαζπζηεξήζεσλ παξαδφζεσο ησλ πιηθψλ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ  έρεη ην 

δηθαίσκα λα δηαιχζεη ηε ζχκβαζε θαη λα θεξχμεη ηνλ πξνκεζεπηή έθπησην ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 ΑΡΘΡΟ 5.       ΠΑΡΑΛΑΒΗ   ΤΛΙΚΩΝ 

 Η παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαιαβήο ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν θαη 

θαηά ην ρξφλν πνπ νξίδεηαη απφ ηε ζχκβαζε. Η επηηξνπή ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζ΄ απηήλ νξίδεηαη θαη ν πξφεδξφο ηεο.  

 Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πξντφλησλ θαιείηαη λα παξαζηεί, εθφζνλ ην 

επηζπκεί , ν πξνκεζεπηήο θαη δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο. Δθφζνλ δελ 

νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε ζχκβαζε, ν πνηνηηθφο έιεγρνο δηελεξγείηαη κε έλα ή φινπο ηνπο 

παξαθάησ ηξφπνπο, αλάινγα κε ην πιηθφ : 

1. Με καθξνζθνπηθφ έιεγρν 

2. Με ρεκηθή ή κεραληθή εμέηαζε 

3. Με δεηγκαηνιεπηηθή πξαθηηθή δνθηκαζία 

  ε πεξίπησζε πνπ ε ζχκβαζε πξνβιέπεη φηη παξαιαβή γίλεηαη κεηά ην καθξνζθνπηθφ 

έιεγρν, αθνχ απηφο δηελεξγεζεί, ζπληάζζεηαη νξηζηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο ή 

απφξξηςεο. ε πεξίπησζε πνπ ε ζχκβαζε πξνβιέπεη φηη παξαιαβή γίλεηαη κεηά θαη απφ 

άιιν ή άιινπο ειέγρνπο πέξαλ ηνπ καθξνζθνπηθνχ, πνπ δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ απφ ηελ 

επηηξνπή παξαιαβήο ή κε ηα κέζα ειέγρνπ πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν 

πξνζσξηλήο παξαιαβήο απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο κεηά απφ ην καθξνζθνπηθφ έιεγρν θαη 

ηνπο ηπρφλ άιινπο ειέγρνπο πνπ γίλνληαη. Σν νξηζηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο ή απφξξηςεο 

ζπληάζζεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ.  

 ΑΡΘΡΟ 6.       ΠΛΗΡΩΜΔ 

Δπεηδή ε παξαιαβή ζα γίλεη ηκεκαηηθά αληίζηνηρε ζα είλαη θαη ε ηηκνιφγεζε κε ζηαζεξή 

ηηκή  

( ηηκή πξνζθνξάο ). 

Η πιεξσκή κπνξεί λα γίλεη ηκεκαηηθά αθνχ παξαιεθζνχλ νη αληίζηνηρεο πνζφηεηεο ηεο 

πξνκήζεηαο θαη ππνβιεζνχλ ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο. 

Σνλ πξνκεζεπηή βαξχλνπλ ηα έμνδα ζπκθσλεηηθνχ, αληίγξαθα, θεξχθεηα θιπ.  

      Δπίζεο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή νη θάζε θχζεσο θξαηήζεηο, θφξνη θιπ. 

Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη κεηά ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο. 
 

       ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ                                               ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 

     Οξρνκελφο   30-10- 2019                                       Οξρνκελφο   30 - 10 - 2019                             

     Ο Πξντζηάκελνο ηεο Σ.Τ.                                   . 

 

                    Λεκνληά ηακαηάθε                                            Γεψξγηνο  ηάκνπ 

        Αξρηηέθησλ  Μεραληθφο                                Ηιεθηξνιφγνο  Μεραληθφο Σ.Δ. 
 

 



 

 

 

EΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ  ΒΟΙΩΣΙΑ 

ΓΗΜΟ ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ 

Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

 

 

 

 

                                                                         ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ Μ/Μ 
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ

Σ 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

1 Λάκπα  led 13Watt, Δ27 /865  1500 LM IP65  ηεκ. 500 3,80  1.900,00 

2 Λάκπα  led 30W E 40 4000LM IP65, ηεκ. 100 19,35  1.935,00 

3 Πιαζηηθή κπάια θσηηζηηθνχ Φ 30 Λεπθή νπάι 

ΙΡ65 

ηεκ. 20 6,65  133,00 

4 Πιαζηηθή κπάια θσηηζηηθνχ Φ 40 ιεπθή,νπάι ΙΡ65 ηεκ. 20 13,30  266,00 

5 Βάζε κε ληνπί γηα θσηηζηηθφ θνιψλαο Φ 30 Δ27 

καχξν ρξψκαηνο 

ηεκ. 20 1,70  34,00 

6 Βάζε  κε ληνπί γηα θσηηζηηθφ θνιψλαο Φ 40 Δ 27 ηεκ. 20 2,4  48,00 

7 Φσηάθηα  led επεθηεηλφκελα 10 κ  ςπρξφ ιεπθφ κε 

θαιψδην θανπηζνχθ θαη θίο ζνχθν 

ηεκ. 100 14,90 1.490,00 

8 Λάκπεο 5W led ζθαηξηθέο   ςπρξφ ιεπθφ θψο  Δ27 ηεκ. 1200 2,40 2.880,00 

9 Φσηηζηηθφ επίζηπιν κε 4 θακπάλεο ζε ζψκα 

αινπκηλίνπ  πιάηνο 1κ θαη χςνο 1,95 

ηεκ. 20 75,70 1.514,00 

 

 

 

                                                                                                                      ΎΝΟΛΟ             10.200,00                                                                                                                                       

                                                                                                                    ΦΠΑ 24%             2.448,00 

                                                                                                                     Γεληθφ ζχλνιν     12.648,00 

    ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ                                                                     ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 

    Οξρνκελφο   30-10- 2019                                        Οξρνκελφο   30 - 10 - 2019                             

     Η Πξντζηάκελε ηεο Σ.Τ.  

 

 

Λεκνληά  ηακαηάθε                                                    Γεψξγηνο  ηάκνπ 

 Αξρηηέθησλ Μεραληθφο                                             Ηιεθηξνιφγνο Μεραληθφο ΣΔ 
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