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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας 

Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών – Αλίαρτος 

Ταχ. Κώδικας: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ 

Πληροφορίες: Ταρώνη Στέλλα 

Τηλέφωνο: 22683-50.220 
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Τεχνική Έκθεση 
 

 
 

Η εκπόνηση της παρούσας μελέτης γίνεται με σκοπό την Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στις 

δημοτικές εγκαταστάσεις οδοφωτισμού του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων καθώς και για την αναβάθμιση του 

φωτισμού σε υποφωτισμένες οδούς του Δήμου.  

Η παρέμβαση αναβάθμισης του φωτισμού περιλαμβάνει τα εξής (ανάλογα και με τις προδιαγραφές του δρόμου 

τοποθέτησης):  

• Την αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων δρόμου με λαμπτήρες τεχνολογίας Hg ή Να, 

ισχύος 150W, με προμήθεια φωτιστικών δρόμου νέας τεχνολογίας LED (πλήρη με σύστημα έναυσης και 

την αντίστοιχη φωτεινή πηγή), συνολικής ισχύος έως 60W.  

• Την αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων δρόμου με λαμπτήρες τεχνολογίας Να, ισχύος 

250W, με προμήθεια φωτιστικών δρόμου νέας τεχνολογίας LED (πλήρη με σύστημα έναυσης και την 

αντίστοιχη φωτεινή πηγή), συνολικής ισχύος έως 90W. 

Απώτερος σκοπός της ενεργειακής αναβάθμισης του δημοτικού οδοφωτισμού είναι η εξοικονόμηση πόρων, η 

μείωση των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης, η βελτίωση της ποιότητας φωτισμού και η μείωση του 

περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Δήμου.  

Ο τομέας του οδοφωτισμού στους ΟΤΑ είναι ο δεύτερος κατά σειρά μετά τα αντλιοστάσια μεγαλύτερος 

καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας των ΟΤΑ. Το μεγαλύτερο μέρος του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των ΟΤΑ 

περιλαμβάνει φωτιστικά σώματα και λαμπτήρες, εκ των οποίων, τα περισσότερα είναι παλιάς τεχνολογίας με 

σημαντικά μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με τους σύγχρονους. 

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την ύπαρξη και εδραίωση στην αγορά νέων τεχνολογιών φωτισμού, 

επιτρέπει την αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων με νέα, οδηγώντας στην επίτευξη 

σημαντικού δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας στον τομέα του οδοφωτισμού. 

Σκοπός της Προμήθειας  

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών φωτισμού που παρέχει ο Δήμος Αλιάρτου - Θεσπιέων στους δημότες του, 

επιδιώκεται η ανάπτυξη σύγχρονων συστημάτων αστικού φωτισμού με στόχο την μέγιστη γεωγραφική κάλυψη 

και την βέλτιστη ποιότητα του φωτισμού. Ειδικότερα προωθείται η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνικών 
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δυνατοτήτων, η βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της υπάρχουσας υποδομής και εν 

τέλει η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες. Η βελτίωση της εξυπηρέτησης των 

δημοτών (καθώς και των επιχειρήσεων) είναι ένας από τους σημαντικότερους στόχους της προσπάθειας 

εκσυγχρονισμού του Δήμου. Η προμήθεια συμβάλλει στην αξιοποίηση της νέας πράσινης τεχνολογίας για την 

υποστήριξη του Δήμου, στην αναβάθμιση της λειτουργίας του Δικτύου Αστικού Φωτισμού μέσα από τη 

δημιουργία ενός κρίσιμου πυρήνα υποδομών και εφαρμογών αστικού φωτισμού.  

Κύριο αντικείμενο της προμήθειας αποτελεί η προμήθεια φωτιστικών σωμάτων τύπου led με σκοπό την 

γεωγραφική κάλυψη μεγάλου μέρους του Δήμου, την αναβάθμιση της παρεχόμενης προς τους δημότες 

υπηρεσίας φωτισμού και την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. 

Η επιλογή της τεχνολογίας LED έγινε επειδή αφενός προσφέρει εξαιρετική ποιότητα φωτισμού με μεγάλες 

δυνατότητες κατευθυντικότητας και ομοιομορφίας, και αφετέρου επειδή παρέχει μεγάλης κλίμακας 

εξοικονόμηση ενέργειας, αφού μπορούν να καλύπτονται οι απαιτήσεις του για την ασφάλεια οχημάτων και 

πεζών με φωτιστικά πολύ μικρότερης ενεργειακής κατανάλωσης. 

Η προτεινόμενη παρέμβαση θα εξασφαλίσει την αναβάθμιση του φωτισμού με ομοιογένεια στις φωτιστικές 

συνθήκες και εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα της προμήθειας:  

Ποσοτική και ποιοτική βελτίωση του δημοτικού φωτισμού: Η υλοποίηση της παρούσας προμήθειας θα 

συντελέσει στην ποσοτική και ποιοτική βελτίωση του δημοτικού φωτισμού και στην εξοικονόμηση πόρων.  

Εξοικονόμηση:  

Η υλοποίηση της παρούσας προμήθειας θα συντελέσει στην βραχυπρόθεσμη εξοικονόμηση ενέργειας (μείωση 

της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για την ίδια ποσοτικά και βελτιωμένη ποιοτικά υπηρεσία / 

σταθεροποίηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για βελτιωμένη ποιοτικά και αυξημένη ποσοτικά 

υπηρεσία), και στην μεσομακροπρόθεσμη μείωση του σχετικού κόστους για τον Δήμο (αυξημένη διάρκεια ζωής 

υλικών, ύπαρξη και ομοιομορφία ανταλλακτικών – οικονομίες κλίμακος).  

Καλύτερη εξυπηρέτηση του Δημότη:  

Ο Δημότης θα έχει βραχυπρόθεσμα, καλύτερες υπηρεσίες φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων καθώς και 

ποιοτικά αναβαθμιζόμενο φωτιστικό αποτέλεσμα, χωρίς αύξηση των τελών φωτισμού και 

μεσομακροπρόθεσμα πιθανή μείωση των τελών φωτισμού. 

 

Πλεονεκτήματα  

Τα φωτιστικά και λαμπτήρες τύπου LED σεβόμενα το περιβάλλον, παρέχουν καθαρής και προηγμένης 

τεχνολογίας φωτισμό. Χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια από τις συμβατικές λύσεις φωτισμού, επιτυγχάνοντας 

έτσι τη δραστική μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Αποτελούν την καλύτερη λύση φωτισμού, στα 

πλαίσια ανάπτυξης μορφών πράσινης ενέργειας.  

Ειδικότερα τα πλεονεκτήματα των φωτιστικών και λαμπτήρων τύπου LED είναι τα παρακάτω:  

 Διάρκεια ζωής: οι δίοδοι φωτοεκπομπής LED έχουν δέκα φορές μεγαλύτερο χρόνο ζωής από τους 

λαμπτήρες οικονομίας και εξαιρετικά πολύ μεγαλύτερο χρόνο από τους λαμπτήρες πυρακτώσεως. 

 Ανθεκτικότητα: Επειδή τα φωτιστικά και οι λαμπτήρες LED δεν έχουν γυάλινο περίβλημα και 

αποτελούνται κυρίως από αλουμίνιο και πολυκαρβουνικό υλικό είναι ανθεκτικά και δεν σπάνε όπως οι 

κλασσικοί λαμπτήρες.  
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 Θερμοκρασία: οι δίοδοι φωτοεκπομπής LED δεν εκπέμπουν θερμότητα κατά την διάρκεια λειτουργίας 

τους αποτρέποντας το φωτιστικό ή τον λαμπτήρα από το να θερμανθεί και να συμβάλλει στην αύξηση 

θερμοκρασίας του χώρου στον οποίο βρίσκεται εγκατεστημένο. 

 Δεν περιέχουν υδράργυρο (του οποίου έχει απαγορευτεί η χρήση του) - Δεν χρησιμοποιείται υδράργυρος 

για την κατασκευή των φωτιστικών και λαμπτήρων LED.  

 Αποδοτικότητα: τα φωτιστικά και οι λαμπτήρες LED καταναλώνουν λιγότερο ρεύμα και συμβάλλουν στην 

οικονομία με την εξαιρετικά υψηλή διάρκεια ζωής τους.  

 Έξυπνα φωτιστικά: τα φωτιστικά και λαμπτήρες τύπου LED είναι από την κατασκευή του έξυπνα, διότι 

υπάρχει δυνατότητα ελέγχου και διαχείρισης αυτών εφόσον συνδεθούν με κεντρικό σύστημα διαχείρισης 

φωτισμού. Επιπλέον μπορούν να δίνουν διάφορες πληροφορίες προς εξυπηρέτηση του πολίτη ανάλογα 

με τις ανάγκες του Δήμου.  

 Μείωση ατυχημάτων κατά την διάρκεια της νύχτας λόγω της καλύτερης απόδοσης φωτισμού - ύστερα 

από μελέτες από διεθνή ινστιτούτα έχει αποδειχθεί ότι τα παλαιού τύπου συμβατικά φωτιστικά με τον 

υπερβολικά θερμό (κίτρινο) φωτισμό προκαλούν το φαινόμενο της υπνηλίας στους οδηγούς. Το φως 

ημέρας το οποίο παρέχουν τα νέας τεχνολογίας φωτιστικά και λαμπτήρες LED προκαλεί εγρήγορση στο 

μάτι του παρατηρητή (οδηγού) με αποτέλεσμα να βελτιώνεται η αντίληψη αυτών.  

 Μείωση της εγκληματικότητας και του αισθήματος φόβου των δημοτών λόγω της αισθητικής και 

ποιοτικής αναβάθμισης του φωτιστικού αποτελέσματος και του χρώματος φωτός (φως ημέρας) που 

εκπέμπουν οι δίοδοι φωτοεκπομπής LED. Έχει αποδεδειχθεί παγκοσμίως βάση διεθνών μελετών ότι η 

ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση φωτισμού είναι αποτρεπτική στην εκδήλωση εγκληματικών πράξεων 

και βίας σε δημόσιους χώρους. 

Εκπομπές Ρύπων CO2  

Τα φωτιστικά και οι λαμπτήρες LED παρέχουν μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας, αφού αφενός καταναλώνουν 

πολύ λιγότερη ηλεκτρική ισχύ από τους συμβατικούς λαμπτήρες και αφετέρου δεν έχουν μεγάλες απώλειες σε 

θερμότητα. Αυτό έχει πολύ ευεργετικά αποτελέσματα για το περιβάλλον, καθώς ελάττωση των αναγκών για 

ηλεκτρική ενέργεια σημαίνει λιγότερες ώρες λειτουργίας των μονάδων παραγωγής, οι οποίες επιβαρύνουν 

σημαντικά το περιβάλλον με εκπομπές CO2 και άλλων αέριων ρύπων, ή στην περίπτωση της διάρκειας ζωής 

της LED. Επιπλέον, λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής τους, οι LED δεν χρειάζονται συχνή αντικατάσταση και 

έτσι μειώνεται ο συνολικός όγκος των απορριμμάτων. Ένας τρίτος λόγος, που οι LED θεωρούνται ιδιαίτερα 

φιλικές προς το περιβάλλον, είναι ότι, σε αντίθεση με λαμπτήρες άλλων τεχνολογιών, οι LED δεν περιέχουν 

ουσίες όπως γυαλί, ίνες υδραργύρου, μόλυβδο και άλλα τοξικά υλικά. 

Ο Δήμος Αλιάρτου - Θεσπιέων έχει το δικαίωμα να αυξομειώσει μονομερώς χωρίς αποζημίωση ή αύξηση των 

τιμών, τις υπό προμήθεια ποσότητες μέχρι του 15% του ποσού της δοθείσας έκπτωσης του αναδόχου. 

Σημειώνεται ότι, κατόπιν της διαδικασίας ανάθεσης κι εφόσον προκύψουν εκπτώσεις από τον ανάδοχο, ο 

Δήμος δύναται να αναθέσει σε αυτόν την προμήθεια επιπλέον ποσοτήτων των υπό προμήθεια ειδών (βάσει 

των προσφορών του) και μέχρι την προσέγγιση της προϋπολογισθείσας δαπάνης εφόσον η επιπλέον δαπάνη 

δεν υπερβαίνει το 30% της προϋπολογισθείσας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 105 του 

ν.4412/2016 ή 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. 

Ο αριθμός αναφοράς της ονοματολογίας (CPV) της ζητούμενης προμήθειας είναι: 
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CPV Περιγραφή 

34993000-4 Φωτιστικά οδών 

Οι προδιαγραφές που πρέπει να τηρούνται στο θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 

αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. 

Σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης το συνολικό κόστος της προμήθειας, 

προϋπολογίζεται στο ποσό των 23.975,40 €, και θα αντιμετωπιστεί από πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον 

προϋπολογισμό οικ. έτους 2022 και συγκεκριμένα στον ακόλουθο K.A. Εξόδων: 

Κ.Α.Ε. Τίτλος 

20-6699 
Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για εξοικονόμηση ηλεκτρικής 

ενέργειας  

Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης και 

για διάστημα έως 31/12/2022 ή μέχρι εξάντλησης του συμβατικού ποσού. 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 

118 του Ν. 4412/2016 (Τεύχος 147 Α’), όπως έχει τροποποιηθεί ή/και αντικατασταθεί και ισχύει, με κριτήριο 

κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 

Η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, έχει το δικαίωμα να ελέγξει όποτε κρίνει 

απαραίτητο, τις προσφερόμενες υπηρεσίες ως προς την ποιότητα αν είναι σύμφωνες με τις προβλεπόμενες 

προδιαγραφές. 

Συντάχθηκε 
Αλίαρτος, 16-06-2022 

 
 

Στάμου Γεώργιος  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 
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Τεχνικές Προδιαγραφές 
Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων νέας τεχνολογίας LED ισχύος 

60W, 90W και 120W, στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων . 

Τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια νέας τεχνολογίας LED φωτιστικών σωμάτων: ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ LED 

ΕΠΙ ΙΣΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ πρέπει να διαθέτει τα εξής τεχνικά 

χαρακτηριστικά: 

Α/Α Προδιαγραφή  Απαίτηση 

1 Ισχύς φωτιστικού  60W 

2 Ενδεικτική φωτεινότητα 8400LM 

3 Αντοχή σε σκόνη και υγρασία  ≥ IP 65 

4 Τάση εισόδου 220 έως 240V AC 

5 Χρώμα φωτισμού  4.000K 

6 Δείκτης βαθμού απόδοσης χρωμάτων  (CRI) ≥70 

7 Διάρκεια ζωής  50.000 

8 Αντοχή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος  -40 έως +55 °C 

9 

Εξωτερικό κάλυμμα Ανθεκτικό, υψηλής διαφάνειας με UV 

πρόσθετο για αντίσταση στη γήρανση λόγω 

του ήλιου και των καιρικών συνθηκών.  

Ανοιγόμενο για εύκολη και γρήγορη 

αντικατάσταση - συντήρηση του 

φωτιστικού. 

10 
Κέλυφος φωτιστικού  υψηλής θερμικής αγωγιμότητας από 

αλουμίνιο με ψήκτρα 
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Α/Α Προδιαγραφή  Απαίτηση 

11 Εγγύηση  ≥5 χρόνια 

12 

Προστασία υπερθέρμανσης των LED: το τροφοδοτικό 

των LED θα πρέπει να έχει θερμοστάτη και να επιτρέπει 

τη λειτουργία τους στο 100% όσο η θερμοκρασία 

περιβάλλοντος είναι μεταξύ –40°C και +55°C. Αν η 

θερμοκρασία υπερβεί τους 55°C τότε το τροφοδοτικό 

πρέπει να προστατεύει τα LED, μειώνοντας το ρεύμα 

λειτουργίας τους ή ακόμα και διακόπτοντας αυτήν 

Ναι  

13 

Μαχαιρωτός διακόπτης διακοπής παροχής σε 

περίπτωση ανοίγματος του καλύμματος του 

φωτιστικού 

Ναι  

 

 

Α/Α Προδιαγραφή  Απαίτηση 

1 Ισχύς φωτιστικού  90W 

2 Ενδεικτική φωτεινότητα 12600LM 

3 Αντοχή σε σκόνη και υγρασία  ≥ IP 66 

4 Τάση εισόδου 220 έως 240V AC 

5 Χρώμα φωτισμού  4.000K 

6 Δείκτης βαθμού απόδοσης χρωμάτων  (CRI) ≥70 

7 Διάρκεια ζωής  50.000 

8 Αντοχή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος  -40 έως +55 °C 

9 

Εξωτερικό κάλυμμα Ανθεκτικό, υψηλής διαφάνειας με UV 

πρόσθετο για αντίσταση στη γήρανση λόγω 

του ήλιου και των καιρικών συνθηκών.  

Ανοιγόμενο για εύκολη και γρήγορη 

αντικατάσταση - συντήρηση του 

φωτιστικού. 

10 
Κέλυφος φωτιστικού  υψηλής θερμικής αγωγιμότητας από 

αλουμίνιο με ψήκτρα 

11 Εγγύηση  ≥5 χρόνια 

12 

Προστασία υπερθέρμανσης των LED: το τροφοδοτικό 

των LED θα πρέπει να έχει θερμοστάτη και να επιτρέπει 

τη λειτουργία τους στο 100% όσο η θερμοκρασία 

περιβάλλοντος είναι μεταξύ –40°C και +55°C. Αν η 

Ναι  
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θερμοκρασία υπερβεί τους 55°C τότε το τροφοδοτικό 

πρέπει να προστατεύει τα LED, μειώνοντας το ρεύμα 

λειτουργίας τους ή ακόμα και διακόπτοντας αυτήν 

13 

Μαχαιρωτός διακόπτης διακοπής παροχής σε 

περίπτωση ανοίγματος του καλύμματος του 

φωτιστικού 

Ναι  

 

 

Α/Α Προδιαγραφή  Απαίτηση 

1 Ισχύς φωτιστικού  120W 

2 Ενδεικτική φωτεινότητα 16500 LM 

3 Αντοχή σε σκόνη και υγρασία  ≥ IP 66 

4 Τάση εισόδου 220 έως 240V AC 

5 Χρώμα φωτισμού  4.000K 

6 Δείκτης βαθμού απόδοσης χρωμάτων  (CRI) ≥80 

7 Διάρκεια ζωής  50.000 

8 Αντοχή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος  -40 έως +55 °C 

9 

Εξωτερικό κάλυμμα Ανθεκτικό, υψηλής διαφάνειας με UV 

πρόσθετο για αντίσταση στη γήρανση λόγω 

του ήλιου και των καιρικών συνθηκών.  

Ανοιγόμενο για εύκολη και γρήγορη 

αντικατάσταση - συντήρηση του 

φωτιστικού. 

10 
Κέλυφος φωτιστικού  υψηλής θερμικής αγωγιμότητας από 

αλουμίνιο με ψήκτρα 

11 Εγγύηση  ≥5 χρόνια 

12 

Προστασία υπερθέρμανσης των LED: το τροφοδοτικό 

των LED θα πρέπει να έχει θερμοστάτη και να επιτρέπει 

τη λειτουργία τους στο 100% όσο η θερμοκρασία 

περιβάλλοντος είναι μεταξύ –40°C και +55°C. Αν η 

θερμοκρασία υπερβεί τους 55°C τότε το τροφοδοτικό 

πρέπει να προστατεύει τα LED, μειώνοντας το ρεύμα 

λειτουργίας τους ή ακόμα και διακόπτοντας αυτήν 

Ναι  

13 

Μαχαιρωτός διακόπτης διακοπής παροχής σε 

περίπτωση ανοίγματος του καλύμματος του 

φωτιστικού 

Ναι  
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ που απαιτούνται: 

 Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 του κατασκευαστή. 

 Πιστοποιητικό ISO 14001:2015 του κατασκευαστή. 

 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του φωτιστικού κατά ENEC ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει πιστοποιητικό 

συμμόρφωσης κατά ENEC: 

Πιστοποιητικό συμφωνίας με  

 ΕΝ 60598-1 (Γενικό Πρότυπο Φωτιστικών) 

 ΕΝ 60598-/- (Ειδικό Πρότυπο της Κατηγορίας) 

 ΕΝ 55015 / ΕΝ 61547 (Πρότυπο ραδιοταραχών/ατρωσίας ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας) 

 ΕΝ 61000-3-2/ΕΝ61000-3-3 (ΕκπομπώνΑρμονικών και Διακυμάνσεων) 

 Να έχει σήμανση CE της ευρωπαϊκής ένωσης 

 Εγγύηση καλής λειτουργίας για πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια. Οι προσφέροντες θα αναφέρουν το χρόνο και 

τους όρους εγγύησης των προσφερόμενων φωτιστικών σωμάτων. 

Ως ελάχιστος χρόνος εγγύησης ορίζονται για τον εξοπλισμό τα 5 έτη, από την οριστική παραλαβή της 

προμήθειας. 

Οι υπηρεσίες εγγύησης παρέχονται δωρεάν και στα πλαίσια αυτά ο Ανάδοχος θα αναλαμβάνει: 

 Την αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήματα κατασκευαστικής λειτουργίας 

για όλο το διάστημα εγγύησης 

Η ανταπόκριση του αναδόχου σε περίπτωση βλάβης θα πρέπει να είναι: 

 Εντός 48 ωρών από τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης, εφόσον η ειδοποίηση έγινε από Δευτέρα 

μέχρι Παρασκευή σε εργάσιμες ημέρες και στο διάστημα από 08:00 έως 17:00 ή 

 Εντός 48 ωρών από το πρωί (08:00 π.μ.) της επόμενης εργάσιμης ημέρας εφόσον η ειδοποίηση έγινε 

εκτός των πιο πάνω ημερών και ωρών. 

  

 

 
Συντάχθηκε 

Αλίαρτος, 16-06-2022 

 

Θεωρήθηκε 
Αλίαρτος, 16-06-2022 

Στάμου Γεώργιος  Βαρουξής Χρήστος 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας 

Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών – Αλίαρτος 

Ταχ. Κώδικας: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ 

Πληροφορίες: Ταρώνη Στέλλα 

Τηλέφωνο: 22683-50.220 

Fax: 22680-22.690 

E-mail: technic1@aliartos.gov.gr 

 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

 
 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα 
Τιμή Μονάδας 

σε € 
Δαπάνη 

1 

Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων δρόμου, 

νέας τεχνολογίας LED, συνολικής ισχύος έως 

60W-8.400lm τουλ.- 4000K-CRI≥70, πλήρες με 

τροφοδοτικό, προς αντικατάσταση του 

υφιστάμενου ηλεκτροφωτισμού, με βραχιόνα 

Φ60 

Τεμάχιο 72 130,00 € 9.360,00 € 

2 

Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων δρόμου, 

νέας τεχνολογίας LED, συνολικής ισχύος έως 

90W-12.600lm τουλ.-4000K-CRI≥70, πλήρες με 

τροφοδοτικό, προς αντικατάσταση του 

υφιστάμενου ηλεκτροφωτισμού 

Τεμάχιο 50 150,00 € 7.500,00 € 

3 

Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων δρόμου, 

νέας τεχνολογίας LED, συνολικής ισχύος έως 

120W-16.500lm τουλ.- 4000K-CRI≥70, πλήρες 

με τροφοδοτικό, προς αντικατάσταση του 

υφιστάμενου ηλεκτροφωτισμού 

Τεμάχιο 11 225,00 € 2.475,00 € 
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ΣΥΝΟΛΟ 19.335,00 € 

Φ.Π.Α. 24 % 4.640,40 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 23.975,40 € 

 
 

 

 

 

Συντάχθηκε 
Αλίαρτος, 16-06-2022 

Θεωρήθηκε 
Αλίαρτος, 16-06-2022 

 
 
 

Στάμου Γεώργιος  Βαρουξής Χρήστος 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας 

Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών – Αλίαρτος 

Ταχ. Κώδικας: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ 

Πληροφορίες: Ταρώνη Στέλλα 

Τηλέφωνο: 22683-50.220 

Fax: 22680-22.690 

E-mail: technic1@aliartos.gov.gr 

Συγγραφή Υποχρεώσεων  
 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο συγγραφής 

Η εκπόνηση της παρούσας μελέτης γίνεται με σκοπό την Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στις 

δημοτικές εγκαταστάσεις οδοφωτισμού του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων καθώς και για την αναβάθμιση του 

φωτισμού σε υποφωτισμένες οδούς του Δήμου.  

Η παρέμβαση αναβάθμισης του φωτισμού περιλαμβάνει τα εξής (ανάλογα και με τις προδιαγραφές του δρόμου 

τοποθέτησης):  

• Την αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων δρόμου με λαμπτήρες τεχνολογίας Hg ή Να, 

ισχύος 150W, με προμήθεια  

• φωτιστικών δρόμου νέας τεχνολογίας LED (πλήρη με σύστημα έναυσης και την αντίστοιχη φωτεινή πηγή), 

συνολικής ισχύος έως 60W.  

• Την αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων δρόμου με λαμπτήρες τεχνολογίας Να, ισχύος 

250W, με προμήθεια  

• φωτιστικών δρόμου νέας τεχνολογίας LED (πλήρη με σύστημα έναυσης και την αντίστοιχη φωτεινή πηγή), 

συνολικής ισχύος έως 90W. 

Απώτερος σκοπός της ενεργειακής αναβάθμισης του δημοτικού οδοφωτισμού είναι η εξοικονόμηση πόρων, η 

μείωση των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης, η βελτίωση της ποιότητας φωτισμού και η μείωση του 

περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Δήμου.  

Ο τομέας του οδοφωτισμού στους ΟΤΑ είναι ο δεύτερος κατά σειρά μετά τα αντλιοστάσια μεγαλύτερος 

καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας των ΟΤΑ. Το μεγαλύτερο μέρος του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των ΟΤΑ 

περιλαμβάνει φωτιστικά σώματα και λαμπτήρες, εκ των οποίων, τα περισσότερα είναι παλιάς τεχνολογίας με 

σημαντικά μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με τους σύγχρονους. 

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την ύπαρξη και εδραίωση στην αγορά νέων τεχνολογιών φωτισμού, 

επιτρέπει την αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων με νέα, οδηγώντας στην επίτευξη 

σημαντικού δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας στον τομέα του οδοφωτισμού. 

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί ή/και αντικατασταθεί και ισχύουν.  
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Άρθρο 2ο: Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

 α. Σύμβαση που θα υπογραφεί  

β. Τεχνική Έκθεση 

γ. Τεχνικές Προδιαγραφές 

δ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

ε. Συγγραφή Υποχρεώσεων 

Άρθρο 3ο: Χρόνος εκτέλεσης 

Ο χρόνος εκτέλεσης ορίζεται έως 31/12/2022 ή έως εξαντλήσεως του αντικειμένου της παρούσας. 

 

Άρθρο 4ο: Υποχρεώσεις του αναδόχου 

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι: 

α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν 

από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί 

με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 

4412/2016, όπως αυτό ισχύει. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα 

που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 

ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους 

β) δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ'όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης 

γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

Άρθρο 5ο: Συμβατική Δαπάνη 

Η συνολική αμοιβή για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης ορίζεται το ποσό των 23.975,40 €, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 

Άρθρο 6ο: Ανωτέρα βία 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και 

εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσής του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η 

ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, 

πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι 

ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του 

εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να 

ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος 

για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας 

βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα. 
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Άρθρο 7ο: Αναθεώρηση τιμών 

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και 

αμετάβλητες. 

Άρθρο 8ο: Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου ή του τμήματος της 

προμήθειας. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε 

άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και 

την πληρωμή. 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση της παρεχόμενης υπηρεσίας στο Δήμο. 

Άρθρο 9ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, 

δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της 

ανάθεσης. 

Άρθρο 10ο: Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία της υπηρεσίας με τα αρμόδια όργανα θα παρακολουθεί στενά και συστηματικά και 

θα ελέγχει την πρόοδο των συμβατικών υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα και την εξέλιξη της σύμβασης. 

Ο οικονομικός φορέας τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της Δ/νσης Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών του 

Δήμου και οι οδηγίες για την εκτέλεση και διάρθρωση των εργασιών θα δίνονται από εκείνη. 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης, καθώς και η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης όλων των 

υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, που έχει ορισθεί με απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να εισηγείται ως κατά Νόμο αρμόδιο, για την επιβολή κυρώσεων στον Ανάδοχο, 

σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα στη σύμβαση. 

Άρθρο 11ο : Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 

αυτήν, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον 

δεν παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον 

συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του 

ν. 4412/2016 όπως αυτό διαμορφώνεται με το άρθρο 104 του Ν. 4782/2021. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα 

που εκτελεί τη σύμβαση. β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος 
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από την σύμβαση, επιβάλλονται κυρώσεις, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων,. Επιπλέον μπορεί 

να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 23 

του Ν. 4782/2021 αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

Αν το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της 

παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, όπως αυτό διαμορφώνεται με το 

άρθρο 104 του Ν. 4782/2021, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 

παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 

παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη 

χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής 

αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για 

παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 

στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 

φόρτωσης - παράδοσης. 

 

Άρθρο 12ο : Τροποποίηση της Σύμβασης 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα προβλέπονται 

στα αρ.132 και 201 του Ν. 4412/16, όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί ή/και αντικατασταθεί και ισχύουν. 

 

Άρθρο 13ο: Μονομερής λύση της Σύμβασης 

Ο αναθέτων φορέας μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, όπως αυτό ισχύει, 

β) ο προμηθευτής , κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 όπως αυτό ισχύει και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε 

να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

άρθρου 133 του Ν.4412/16, όπως αυτό ισχύει. 

 

Άρθρο 14ο: Επίλυση διαφορών-Εφαρμοστέο Δίκαιο 

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και περιέχει όλες τις συμπεφωνημένες υποχρεώσεις και 

δικαιώματα των συμβαλλομένων. Για ότι δεν προβλέπεται ρητά από τη Σύμβαση, εφαρμόζονται αυτοδικαίως 

οι όροι της κατακυρωτικής απόφασης. Ελλείψει φιλικού διακανονισμού μεταξύ των συμβαλλομένων, 

οποιαδήποτε διαφορά θα διακανονισθεί σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και με βάση τις διατάξεις του 

αστικού κώδικα για το υπόψη αντικείμενο. Αρμόδια για την επίλυση τυχόν αντιδικίας μεταξύ του Δήμου και 

του Αναδόχου, ορίζονται τα δικαστήρια της Βοιωτίας. 
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Άρθρο 15ο : Σπουδαιότητα των όρων 

Όλοι οι όροι της σύμβασης είναι ουσιώδεις, κατάργηση ή τροποποίηση αυτών μόνο εγγράφως μπορεί να γίνει 

και μόνο μετά από κοινή αποδοχή των συμβαλλομένων. Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου της 

σύμβασης, η Υπηρεσία δύναται να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο και να επιβάλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η 

απόδειξη της οποίας βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, θα γνωστοποιείται με έγγραφο του προς την 

Υπηρεσία εντός δύο (2) ημερών και θα αποδεικνύει τα περιστατικά που συνέβησαν και προκάλεσαν την 

αδυναμία του, για την ολική ή μερική εκτέλεση της σύμβασης, που ανέλαβε, προσκομίζοντας τα απαραίτητα 

αποδεικτικά στοιχεία. 

 

Συντάχθηκε 
Αλίαρτος, 16-06-2022 

Θεωρήθηκε 
Αλίαρτος, 16-06-2022 

 

 

Στάμου Γεώργιος Βαρουξής Χρήστος 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας 

Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών – Αλίαρτος 

Ταχ. Κώδικας: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ 

Τηλέφωνο: 22683-50.231 

Fax: 22680-22.690 

E-mail: technic1@aliartos.gov.gr 

 
 

 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
 

 

 
του οικονομικού φορέα ή ενώσεων αυτών 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

με έδρα τ……………………………… οδός  ………………………………………………………αριθμ. …………... Τ.Κ. …………………......... Τηλ. 

……………………............. Fax…………………….......... 

Αφού έλαβα γνώση τα τεύχη «Τεχνική Έκθεση», «Τεχνικές Προδιαγραφές», «Ενδεικτικό Προϋπολογισμό» «Συγγραφή 

Υποχρεώσεων» της προμήθειας που αναγράφεται στην επικεφαλίδα, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της, δηλώνω 

ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά, αναλαμβάνω την προμήθεια και υποβάλλω την παρούσα 

προσφορά 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα 
Τιμή Μονάδας 

σε € 
Δαπάνη 

1 

Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών 

σωμάτων δρόμου, νέας τεχνολογίας LED, 

συνολικής ισχύος έως 60W-8.400lm τουλ.- 

4000K-CRI≥70, πλήρες με τροφοδοτικό, προς 

αντικατάσταση του υφιστάμενου 

ηλεκτροφωτισμού, με βραχιόνα Φ60 

Τεμάχιο 72   

«Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων τύπου Led  

για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του δημοτικού οδοφωτισμού και εξωτερικών 

κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων» 

http://www.aliartos.gov.gr/
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Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών 

σωμάτων δρόμου, νέας τεχνολογίας LED, 

συνολικής ισχύος έως 90W-12.600lm τουλ.-

4000K-CRI≥70, πλήρες με τροφοδοτικό, προς 

αντικατάσταση του υφιστάμενου 

ηλεκτροφωτισμού 

Τεμάχιο 50   

 

Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών 

σωμάτων δρόμου, νέας τεχνολογίας LED, 

συνολικής ισχύος έως 120W-16.500lm τουλ.- 

4000K-CRI≥70, πλήρες με τροφοδοτικό, προς 

αντικατάσταση του υφιστάμενου 

ηλεκτροφωτισμού 

Τεμάχιο 11   

ΣΥΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α. 24 %  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  

 

Ο προσφέρων 
 
 

Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή - Σφραγίδα 
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