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ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ  

Ταχ. Δ/νση: Σταυροπούλου 31  

Πληροφορίες: Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή 

                            Καλτσούλα Ελένη 

Τηλ. : 26313-60983/987 

FAX: 26310-25041                                                             ΠΡΟΣ  

                                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ  

                           

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΦΟΠ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ) 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΄΄ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. 
 
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την   :« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΦΟΠ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ΄΄  ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ    » ,σύμφωνα με την από  16-04-2021  
τεχνική περιγραφή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου , με 
την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Η ανάθεση της  προμήθειας  θα διεξαχθεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων  118 παρ.3& 120 του Ν.4412/2016 καθώς και 

του άρθρου 128 του Ν.4782/2021 . 
Ενδεικτικός προϋπολογισμός το ποσό :δέκα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα επτά  ευρώ 
και είκοσι επτά λεπτά( 19.997,27 €)  και θα βαρύνει τον ΚΑ: 20.6662.04 :«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΦΟΠ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ) ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ΄΄ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ    » . 
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω  προμήθεια  έχει εκδοθεί α)η υπ’ αριθ. 525/2021 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ : 613ΓΩΡΖ-ΦΒΤ) και β) η βεβαίωση της 
Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) 
ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των 
προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο 
Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1. 
Παρακαλείσθε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο 

,όπως ταχυδρομικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έως και την Πέμπτη  24/06/2021  

και ώρα 10:00 π.μ.,στο πρωτόκολλο του Δήμου, (Ταχ.Δ/νση :Σταυροπούλου 31-Μεσολόγγι 

,1ος όροφος  Τ.Κ:30200 και e-mail : panagiotopoulou.nelly@1249.syzefxis.gov.gr. ή 

elenikaltsoula@2607.syzefxis.gov.gr 

Θα πρέπει να αναγράφονται : 
 

mailto:panagiotopoulou.nelly@1249.syzefxis.gov.gr


Προς τον Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  ( Πρωτόκολλο Δήμου ) 
 
Δ/ΝΣΗ: Σταυροπούλου 31/Ραδιομέγαρο  ,Τ.Κ:30200 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : 
‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
(ΦΟΠ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ) ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ΄΄ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ   
 
Προϋπολογισμού μελέτης : 19.997,27€ (με Φ.Π.Α.) 

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών Πέμπτη   
24/06/2021 και ώρα : 10.00 π.μ. 
               «Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». 

 
Η προσφορά θα γίνει αποδεκτή, εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της από   16-04-
2021   τεχνικής   περιγραφής της  Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας  Δήμου Ιεράς Πόλης 
Μεσολογγίου , με κριτήριο επιλογής την οικονομικότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει της 
τιμής.  
Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 
αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή), η οποία θα είναι σύμφωνη με τη μελέτη του 
Δήμου μας και αφορά στο σύνολο της υπηρεσίας . 
Η υποβολή της προσφοράς από τον οικονομικό φορέα  αποτελεί τεκμήριο και είναι 
απόδειξη ότι αυτός έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές 
συνθήκες της προμήθειας και τα συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης και τα 
αποδέχεται πλήρως. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή αλλά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της 
προσφοράς.  
Η πρόσκληση θα είναι αναρτημένη  στην  ηλεκτρονική πλατφόρμα  του ΚΗΜΔΗΣ  (άρθρο 
120 παρ.2 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021) . 
Συνημμένα με την οικονομική σας προσφορά, παρακαλούμε όπως προσκομίσετε (κατάθεση 
–αποστολή) τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει σε βάρος του 

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους της παρ. 1 άρθρο 

73 του Ν.4412/2016. 

2. Φορολογική ενημερότητα, η οποία να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της. 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα, η οποία να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της. 

4. Υπεύθυνη δήλωση, αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους 

οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές (Οργανισμούς κύριας και επικουρικής 

ασφάλισης). 

5. Αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, με 

ημερομηνία έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 

τους. 

6. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται τους όρους της με αριθμό  

14/2021  Μελέτη της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ιεράς Πόλης 

Μεσολογγίου . 

7. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο, με ημερομηνία 

έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 

8. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε 

βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 . 

https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-120-%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BE%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CF%88%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BC/
https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-120-%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BE%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CF%88%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BC/
https://4412.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-53-%ce%ad%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%be%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%8d%ce%bd%ce%b1%cf%88%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%8d%ce%bc/


9. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι 

έλαβε γνώση των ειδικών όρων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης , όπως αυτές προσδιορίζονται στην από 16-

04-2021  μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, τους οποίους αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο, 
με ημερομηνία σύνταξης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας και 
θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια υπηρεσία. Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Μέσα στο ΚΥΡΙΩΣ φάκελο θα περιλαμβάνεται επιπλέον ένας ξεχωριστός κλειστός 
υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαμβάνει 
συμπληρωμένο το «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 

Για περισσότερες πληροφορίες επί της τεχνικής έκθεσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Τμήμα 

Προμηθειών & Αποθήκης του Δήμου, τηλ: 2631360983,987 (κ.Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή 

-Καλτσούλα Ελένη ). 

 

Ο Δήμαρχος  

 

Λύρος Κώστας  

 

Συνημμένα : 

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

2.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ   

3.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Υλικά συντήρησης 

και                   

 Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                      επισκευής λοιπών 

εγκαταστάσεων 

ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                                               (ΦΟΠ λαμπτήρες) Δ.Ε. 

Αιτωλικού                  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αρ. Μελέτης :  14      /2021 

 

                                                                                           Κ.Α 
20.6662.04 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων 

φωτισμού και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού για την συντήρηση του δημοτικού 

φωτισμού της Δ.Ε. Αιτωλικού . Τα είδη που απαιτούνται είναι τα περιγραφόμενα 

(τύπου ή ισοδύναμου τύπου) στους ενδεικτικούς προϋπολογισμούς της παρούσης 

μελέτης .Τα γενικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια ειδών θα πρέπει να πληρούν 

τα κάτωθι γενικά και ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά, προδιαγραφές και απαιτήσεις: 

       Θα είναι προϊόντα αξιόπιστων και δοκιμασμένων κατασκευαστικών οίκων, 

πιστοποιημένων κατά ISO 9001 και κατασκευασμένα σύμφωνα με τα ισχύοντα 

ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. 

       Θα είναι σύμφωνα με όλες τις διεθνείς και ελληνικές προδιαγραφές, οδηγίες και 

απαιτήσεις , σε ότι αυτές αφορούν τα εν λόγω υλικά. 

           Τα υπό προμήθεια υλικά θα συνοδεύονται από ISO 9001:2008 των  

εργοστασίων  κατασκευής τα οποία θα έχουν εκδοθεί από τους αρμοδίους φορείς, 

οργανισμούς ή πιστοποιημένα εργαστήρια σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή 

πρότυπα. 

         Όλα τα υλικά τα οποία χρειάζονται επεξηγήσεις ή οδηγίες θα συνοδεύονται από 

τα αντίστοιχα εγχειρίδια χρήσης στα ελληνικά ή αγγλικά. 

         Σε όλα τα υλικά επί των τεμαχίων ή της συσκευασίας τους θα αναγράφονται, 

στα ελληνικά ή αγγλικά τα πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή ή του προμηθευτή-

εισαγωγέα (χώρα κατασκευής, διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ.). Επίσης θα παραδίδονται 

τα επίσημα τεχνικά φυλλάδια του εργοστασίου κατασκευής  των υλικών στα ελληνικά 

ή στα αγγλικά. 

    Το φωτιστικό LED 50W κατάλληλο για τοποθέτηση σε ιστό ΔΕΗ για λόγους 

βιωσιμότητας και οδικής ασφάλειας, βάση της Εγκύκλιου 22 της ΓΓΔΕ θα φέρει 

τουλάχιστον δέκα (10) φωτεινές πηγές (δίοδοι φωτοεκπομπής).  Κάθε φωτεινή πηγή 

θα προστατεύεται από ειδικό αντιθαμβωτικό φακό κατασκευασμένο από ΡΜΜΑ και 

θα έχει προστασία ενάντια στην UVακτινοβολία. Οι φωτεινές πηγές LED θα είναι 

επώνυμες (Cree, Philips, Brigdeluxκτλ) με βαθμό απόδοσης τουλάχιστον 125lm/Wμε 

συνολική φωτεινή ροη μεγαλύτερη ή ίση με 6.250Lmενώ η απόδοση του φωτιστικού 



θα είναι τουλάχιστον 110lm/Wμε συνολική φωτεινή ροη μεγαλύτερη ή ίση από 

5.500Lm. Η θερμοκρασία χρώματος  των LEDsθα κυμαίνεται από 3000Κ-4000Κ με 

δείκτη χρωματικής απόδοσης  (CRI) μεγαλύτερο ή ίσο του 70. Η τάση εισόδου θα 

είναι 100-240VACκαι το φωτιστικό θα φέρει συσκευή αντικεραυνικής προστασίας 

4kV. Ο συντελεστής ισχύος του φωτιστικού θα είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 0,90 και 

η συνολική αρμονική παραμόρφωση του φωτιστικού (THD) θα είναι μικρότερη ή ίση 

από 20%. Το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας του φωτιστικού θα κυμαίνεται μεταξύ -

20ο και +50οC και θα έχει κλάση μόνωσης Ι. Το κέλυφος του φωτιστικού θα έχει 

βαθμό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ66 ενώθα σχηματίζει ψήκτρες στο πίσω μέρος της 

πλακέτας των LEDγια μέγιστη απαγωγή της θερμοκρασίας. Το φωτιστικό θα έχει 

υποδοχή διατομής βραχίοναΦ30-42mm. Το κέλυφος του φωτιστικού θα είναι 

ανοιγόμενο με χρήση απλών εργαλείων για εύκολη συντήρηση. Το φωτιστικό θα είναι 

βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή χρώματος γκρι και θα έχει επικάλυψη με ειδικό 

βερνίκι για μέγιστη προστασία και αντοχή ενάντια στην οξείδωση και τις καιρικές 

συνθήκες. Ο βαθμός μηχανικής αντοχής του φωτιστικού θα είναι τουλάχιστον ΙΚ08. 

Το φωτιστικό θα καλύπτεται από τουλάχιστον 5 χρόνια εγγύησης.  

 

Το φωτιστικό θα πρέπει να φέρει ISO9001 του κατασκευαστή και πιστοποίηση κατά 

CEσύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές διατάξεις: 

• 2014/55/EU (Low Voltage Directive) 

• 2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility) 

• Directive 2011/65/EU (RoHS) 
 

Το παραδοσιακό φανάρι θα είναι σιδερένιο γαλβανισμένο και θα έχει ύψος  610mm  

και πλάτος 325mm  

περίπου. Το βάρoς του θα είναι περίπου 4,50 kg. Η βαφή θα είναι ηλεκτροστατική 

βαφή  

πούδρας και τα τζαµάκια θα είναι ακρυλικά (γάλακτος) και θα έχει Ε27 ντουί. 

 
Όλα τα υλικά θα φέρουν σήμανση πιστότητας CE.  

 
 

     Αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές προδιαγραφές των υπό προμήθεια 

ειδών είναι : 

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Λαμπτήρας Led 15W E27 ,IP65  4000Κ τεμ. 1800 

Λαμπτήρας Led 28W E27 ,IP65 4000Κ  τεμ. 350 

Λαμπτήρας Led 38W- 40W E27 ,IP65 4000Κ  τεμ. 220 

Λαμπτήρας Led 38W- 40W E27 ,IP65 3000Κ τεμ. 150 

Λαμπτήρες Να 150W  σωληνωτές τεμ. 70 



Λαμπτήρες METAL HALIDE LAMP 100W Ε27 

10000Η,800Ln τεμ. 30 

Λαμπτήρας led 15W Β22 μπαγιονέτ τεμ. 50 

Φωτιστικό σώμα σκαφάκι με ανταυγαστήρα 

μήκους 1,20 m με λαμπτήρα led 18W τεμ. 8 

Λαμπτήρας led 18W μήκους 1,20m  τεμ. 50 

Εκκινητής για λαμπτήρες φθορίου  τεμ. 20 

Ασφάλειες αυτόματες ράγας 6Α κουτιά 50 

Ασφάλειες αυτόματες ράγας 10Α κουτιά 40 

Ασφάλειες αυτόματες ράγας 16 Α κουτιά 20 

Ασφάλειες αυτόματες ράγας 20 Α κουτιά 10 

Ασφάλειες αυτόματες ράγας 25 Α κουτιά 10 

Ασφάλειες αυτόματες ράγας 32Α κουτιά 10 

Ασφάλειες αυτόματες ράγας 63Α κουτιά 20 

Ντουί πορσελάνης Ε27 τύπου ΔΕΗ τεμ. 150 

Ντουί πορσελάνης Ε40 τύπου ΔΕΗ τεμ. 40 

Ρελέ ισχύος  3 χ 40 Α  (για εντολή) τεμ. 7 

Φωτοκύτταρα τριών καλωδίων τεμ. 15 

Γλόμποι Φ 40 με τη γρίφα τεμ. 30 

Γλόμποι Φ 30 με τη γρίφα τεμ. 30 

Φωτιστικό οδικού φωτισμού τύπου LED 50W 

ΙΡ 65 4.000Κ τεμ. 26 

Βραχίονας Φωτιστικού  οδικού  φωτισμού  τεμ. 10 

Ταινίες μονωτικές  (άσπρες+μαύρες) τεμ. 60 

Μετασχηματιστές για λάμπες Nα 150W-

μακρόστενοι τεμ. 11 

Μετασχηματιστές για λάμπες Nα 250W-

μακρόστενοι τεμ. 22 

Καλώδιο εύκαμπτο (μαύρο) 3 Χ 0,75τχ τεμ. 150 

Καλώδιο εύκαμπτο (μαύρο) 3 Χ 1,5 τχ m 150 

Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ1,5mm2  (στροφίο) m 150 

Καλώδιο ΝΥΥ 5Χ2,5 mm2 m 150 

Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ4mm2 m 150 



Χάλκινη ράβδος γειώσεως 1,5 m τεμ. 12 

Προβολέας led 80 W   τεμ. 12 

Προβολέας Led 50 W   τεμ. 12 

Πολύμπριζο τεσσάρων θέσεων τεμ. 10 

Αντάπτορας Ε40 σε Ε27 τεμ. 300 
 

 

 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των    19.997,27 € με το 
ΦΠΑ 

 

 

 

            Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

    Ι.Π.  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  16   /  04 /2021                       Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 16  / 

04/2021          

                                                                                               O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

Δ.Τ.Υ.          

  

 

                                                                                                   ΒΑΣΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ             ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Υλικά συντήρησης & επισκευής  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                      λοιπών εγκαταστάσεων (ΦΟΠ λαμπτήρες),                                                                                 

                                                       

                                                           ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΙΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  €     

1.- Λαμπτήρας Led 15W E27 ,IP65  

4000Κ 

τεμ. 1.800 1,98 3.564,00 

2.- Λαμπτήρας Led 28W E27 ,IP65 

4000Κ  

τεμ. 350 3,80 1.330,00 

3.- Λαμπτήρας Led 38W- 40W 

E27 ,IP65 4000Κ  

τεμ. 220 8,50 1.870,00 

4.- Λαμπτήρας Led 38W- 40W 

E27 ,IP65 3000Κ 

τεμ. 150 10,00 1.500,00 

5.- Λαμπτήρας Νο 150 W 

σωληνωτές 

τεμ. 70 5,00 350,00 

6.- Λαμπτήρας METAL HALIDE 

LAMP 100W E27 10000Η 

800Ln 

Τεμ. 30 11,50 345,00 

7.- Λαμπτήρας  Led  15W Β22 

μπαγιονέτ 

Τεμ. 50 2,80 140,00 

8.- Φωτιστικό σώμα σκαφάκι με 

ανταυγαστήρα μήκους 1,20 m 

με λαμπτήρα led 18W 

τεμ. 8 24,00 192,00 

9.- Λαμπτήρας led 18W μήκους 

1,20m  

τεμ. 50 3,80 190,00 

10.- Εκκινητής για λαμπτήρες 

φθορίου  

τεμ. 20 0,39 7,80 

11.- Ασφάλειες αυτόματες ράγας 6Α 

 

τεμ. 50 3,07 153,50 

12.- Ασφάλειες αυτόματες ράγας 

10Α 

κουτιά 40 2,00 80,00 

13.- Ασφάλειες αυτόματες ράγας ΄΄ 20 2,00 40,00 



16Α 

14.- Ασφάλειες αυτόματες ράγας 

20Α 

΄΄ 10 2,00 20,00 

15.- Ασφάλειες αυτόματες ράγας 

25Α 

΄΄ 10 2,00 20,00 

16.- Ασφάλειες αυτόματες ράγας 

32Α 

΄΄ 10 2,00 20,00 

17.- Ασφάλειες αυτόματες ράγας 

63Α 

΄΄ 20 3,60 72,00 

18.- Ντουί πορσελάνης Ε27 τύπου 

ΔΕΗ 

τεμ. 150 1,25 187,50 

19.- Ντουί πορσελάνης Ε40 τύπου 

ΔΕΗ 

΄΄ 40 1,00 40,00 

20.- Ρελέ ισχύος  3 χ 40 Α  (για 

εντολή) 

τεμ. 7 83,00 581,00 

21.- Φωτοκύτταρα τριών καλωδίων 

 

τεμ. 15 13,00 195,00 

22.- Γλόμποι Φ 40 με τη γρίφα 

 

τεμ. 30 13,70 411,00 

23.- Γλόμποι Φ 30 με τη γρίφα 

 

Τεμ. 30 8,00 240,00 

24.- 

 

Φωτιστικό οδικού φωτισμού 

τύπου LED 50W ΙΡ 65 4.000Κ 

τεμ. 26 43,00 1.118,00 

25.- Βραχίονας Φωτιστικού  οδικού  

φωτισμού  

τεμ. 10 8,60 86,00 

26.- Ταινίες μονωτικές  

(άσπρες+μαύρες) 

τεμ. 60 0,74 44,40 

27.- Μετασχηματιστές για λάμπες 

Nα 150W-μακρόστενοι 

τεμ. 11 7,50 82,50 

28.- Μετασχηματιστές για λάμπες 

Nα 250W-μακρόστενοι 

τεμ. 22,00 19,20 422,40 

29.- Καλώδιο εύκαμπτο (μαύρο) 3 Χ 

0,75τχ 

τεμ. 150 0,30 45,00 

 30.- Καλώδιο εύκαμπτο (μαύρο) 3 Χ 

1,5 τχ 

m 150 0,50 75,00 

31.- Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ1,5 mm2 

(στροφίο) 

m 150 0,73 109,50 



32.- Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ2,5mm2 m 150 

 

1,25 187,50 

33.- Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ4mm2 

 

m 150 1,17 175,50 

34.- Χάλκινη Ράβδος γειώσεως 

1,5m 

m 12 14,00 168,00 

35.- Προβολέας led 80 W   τεμ. 

 

12 81,00 972,00 

36.- Προβολέας Led 50 W   τεμ. 12 

 

50,00 600,00 

37.- Πολύμπριζο τεσσάρων θέσεων τεμ. 10 

 

5,75 57,50 

38.- Αντάπτορας Ε40 σε Ε27 τεμ. 

 

300 1,44 432,00 

    

 

ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 
16.124,10 

    

 

ΣΤΡΟΓΓΥΛ. 

ΠΟΣΟΥ 
3,39 

    

 

ΣΥΝΟΛΟ Α 16.127,49 

    ΦΠΑ 24% 3.869,78 

 

    ΣΥΝΟΛΟ Β  19.997,27 

 

                                                              Μεσολόγγι 16-04-2021                                     

                                                                                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 16-06-2021 

                               Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                             Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ                     

                          

 

                    ΒΑΣΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                             ΒΑΣΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                  

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Υλικά συντήρησης και                   

 Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                        επισκευής λοιπών εγκαταταστάσεων 

ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                    (ΦΟΠ λαμπτήρες)  Δ.Ε. Αιτωλικου  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο 

 Αντικείμενο της προμήθειας είναι «ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΛΟΙΠΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ( ΦΟΠ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ) Δ.Ε. ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ » 

Άρθρο 2ο 

Ισχύουσες διατάξεις 

 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από : 

Τις διατάξεις: 

1) Παρ. 2Β του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 
2) Αρθρο 38 του Ν. 4412/2016 
3) Παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 
4) Αρθρο 54 του Ν. 4412/2016 
5) Παρ. 9 άρθρο 209 του Ν. 3463/2006 
6) Παρ. 31 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016 
7) Παρ. 1 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 

Άρθρο 3ο 

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

 Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απευθείας 
ανάθεση και σύμφωνα με το άρθρο 118 του νόμου 4412/2016. 

Άρθρο 4ο 

Ανακοίνωση αποτελέσματος 

      Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του 
αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις υποχρεούται να προσέλθει στον Δήμο σε χρόνο όχι μικρότερο 
των δέκα (10) ημερών αλλά ούτε μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ημερών από την 
παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή 
της σύμβασης. 
 

Άρθρο 5ο 

Σύμβαση 

 Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και υπογράφεται και 
από τα δύο μέρη . 
 

Αρθρο 6ο 



Προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας  

Η παράδοση του υλικού σε χώρους που θα υποδειχθούν από το Δήμο Μεσολογγίου  

θα γίνει τμηματικά και ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες ύστερα από έγγραφη 

ειδοποίηση και σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 4412/2016.  

 

Άρθρο 7ο 

Χρόνος εγγυήσεως   

 Χρόνος εγγυήσεως ορίζεται με την παραλαβή των υλικών 

 

Άρθρο 8ο 

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση της προμήθειας. 

 Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας 
εκτέλεσης της προμήθειας μπορούν να επιβληθεί πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016. 

 

 

Άρθρο  9ο  

Πλημμελής κατασκευή 

 Εάν τα είδη που έχουν παραληφθεί διαπιστωθεί ότι δεν εκπληρώνουν τους 

όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα και κακοτεχνίες, ο ανάδοχος 

υποχρεώνεται να τα αντικαταστήσει με νέα που θα πληρούν τις προδιαγραφές της 

μελέτης και τους όρους της σύμβασης σε διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών και 

σύμφωνα με το άρθρο 213 του Ν. 4412/2016 

 

 

Άρθρο 10ο 

 

Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

   Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους φόρους βάσει των κείμενων διατάξεων, τέλη 
και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 
 

Άρθρο 11ο 

 

Παραλαβή Υλικών-πληρωμή 

 Η παραλαβή του αντικειμένου της προμήθειας θα γίνει όπως ορίζεται από τις 

διατάξεις του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016 

Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο, από 
την επιτροπή παραλαβής. 



    Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 200 παρ. α του ν. 4412/216.  
 

  

Αρθρο 12ο 

Ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές 

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα προσφερόμενα είδη επί ποινή 

αποκλεισμού της προσφοράς αναφέρονται στις  Τεχνικές Προδιαγραφές, 

 

 

 

            Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Ι.Π.  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ   16 /04/2021                        Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 16 /04 /2021 

                                                                                    Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  Δ.Τ.Υ.          

       

 

 

                                                                                                    ΒΑΣΣΗΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

                                                                                      ΠΟΛ/ΚΟΣ  ΜΗΧ/ΚΟΣ  Τ.Ε. 

                                                                                                        . 



  

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ
(1)

: ΔΗΜΟ Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 

(3)
, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 

Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

α) δεν έχω καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για: 

     - συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ή 

     - δωροδοκία ή 

     - απάτη ή 

     - τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες ή 

     - νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή 

     - παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

 β) Δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

     και δεν έχει διαπιστωθεί αθέτηση με δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

 γ) Δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

     τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.  

 δ) Έλαβα πλήρη γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών Μελέτης των υπηρεσιών του Δήμου και αποδέχομαι πλήρως και   
ανεπιφύλακτα. 

 ε) Δεν έχει η εταιρία μου λυθεί η τελεί υπό πτώχευση και πτωχευτικού συμβιβασμού.  

 στ) Σε αντικατάσταση του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, δεν έχουν επιβληθεί πράξεις προστίμου σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

 
Ημερομηνία:      …../…./2021 

 
Ο – Η Δηλ. 

 
(Υπογραφή) 

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα 
ή την δηλούσα.   



 



 

 

  

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

  

 

ΠΡΟΣ
(1)

: Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 

(3)
, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 

Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

Με την παρούσα δήλωσή μου ρητά και κατηγορηματικά δίνω την συγκατάθεσή μου στο Δήμο  

Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  για την συλλογή, καταχώρηση, επεξεργασία, αποθήκευση και 
υπηρεσιακή διακίνηση των   

προσωπικών μου δεδομένων σε όσες υπηρεσίες απαιτηθεί. Κατανοώ την ανάγκη των  

παραπάνω στα πλαίσια ισχύος του νέου κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων  

GDPR. 

 

 

 (4) 

 
Ημερομηνία:        /        / 

 
Ο – Η Δηλ. 

 
 
 

(Υπογραφή) 

 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 



 


