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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προµήθεια ηλεκτρολογικού  
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ   υλικού έτους 2017 - ∆.Ε. Νέστορος 
∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ  - ∆.Ε. Μεθώνης - ∆.Ε. Κορώνης 
  - ∆.Ε. Παπαφλέσσα 
 
    

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η     Ε Κ Θ Ε Σ Η 
 
 

Η παρούσα µελέτη συντάχθηκε για να συµπληρώσει ανάγκες ανάγκες της του ∆ήµου Πύλου-Νέστορος 

και αφορά στην προµήθεια λαµπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου 

ηλεκτροφωτισµού, την αντικατάσταση των χαλασµένων λαµπτήρων και την κάλυψη νέων απαιτήσεων των 

δικτύων δηµοτικού και περιφερειακού φωτισµού των ∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου και συγκεκριµένα των 

∆.Ε. Νέστορος, Μεθώνης, Κορώνης και Παπαφλέσσα, οι οποίες απαιτούν παρεµφερές ηλεκτρολογικό υλικό. 

Θα ληφθεί µέριµνα ώστε τα υλικά να είναι καινούργια και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Υπηρεσίας 

Ηλεκτροφωτισµού του ∆ήµου. 

Η προµήθεια αφορά ηλεκτρολογικό υλικό απαραίτητο για τη λειτουργία του δικτύου ηλεκτροφωτισµού 

των ανωτέρω ∆ηµοτικών Ενοτήτων. 

Η προµήθεια των υλικών θα γίνει µετά από έλεγχο δείγµατος από την Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισµού. 

Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί µε τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισµού κατά την εφαρµογή του 

Ν. 4412/2016 και λοιπών σχετικών νόµων και διατάξεων. 

Οι προµήθειες αναφέρονται στην Προµέτρηση και περιγράφονται στο Τιµολόγιο της µελέτης. 

Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει µετά την εξασφάλιση της απαιτούµενης πιστώσεως που 

αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό που περιλαµβάνεται στα τεύχη δηµοπράτησης της παρούσης 

προµήθειας και ανέρχεται, µαζί µε το 24% για Φ.Π.Α .στο συνολικό ποσό των 70,000,00 ΕΥΡΩ. 

Η πίστωση του έργου είναι γραµµένη στον Κ.Α. 20.7135.021 του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του 

∆ήµου Πύλου-Νέστορος, οικονοµικού έτους 2017, ύψους 70.000,00 ΕΥΡΩ από ιδίους πόρους. 

 
 

ΠΥΛΟΣ      /     /2017 
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 

  
  

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΚΟΓΚΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΒΙΣΚΟΣ 
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  

 
 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΠΥΛΟΣ      /     /2017 ΠΥΛΟΣ      /     /2017 
Ο ΠΡ/ΝΟΣ Τ.Τ.Υ. Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ 

 ∆ΟΜΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ 
  
  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προµήθεια ηλεκτρολογικού  
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ   υλικού έτους 2016 - ∆.Ε. Νέστορος 
∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ  - ∆.Ε. Μεθώνης - ∆.Ε. Κορώνης 
  - ∆.Ε. Παπαφλέσσα 
   
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Οι παρούσες προδιαγραφές αφορούν την προµήθεια λαµπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού για τη 
συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισµού, την αντικατάσταση των χαλασµένων λαµπτήρων και την κάλυψη 
νέων απαιτήσεων των δικτύων δηµοτικού και περιφερειακού φωτισµού του ∆ήµου Πύλου-Νέστορος. 
 
Τα προς προµήθεια υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια και αµεταχείριστα, να προέρχονται από 
αναγνωρισµένο ευρωπαϊκό οίκο κατασκευής και να πληρούν τις εθνικές (πρότυπα ΕΛΟΤ HD384, ΚΕΗΕ, 
ΤΟΤΕΕ) και τις ευρωπαϊκές (DIN, IEC, VDE, CEN, BSI κλπ.) προδιαγραφές. Όλα τα προσφερόµενα 
προϊόντα θα φέρουν τη σήµανση CE. Επίσης, θα πρέπει να προέρχονται από βιοµηχανικές µονάδες που 
εφαρµόζουν πιστοποιηµένη παραγωγική διαδικασία κατά ISO από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης. Όλα 
τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις 
προδιαγραφές, όσον αφορά την προέλευση, την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήµα, το χρωµατισµό, την 
τελική επεξεργασία και τέλος την εµφάνισή τους. Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα έχουν περάσει από 
εργαστηριακούς ελέγχους, δοκιµές, µετρήσεις, προκειµένου να πιστοποιείται η ποιότητα και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά και ιδιότηθτες τους, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω. Τα όµοια υλικά θα προέρχονται 
από τον ίδιο παραγωγό και προµηθευτή χάριν της οµοιοµορφίας και οµοιογένειας τησ κατασκευής. Όλα τα 
προσκοµιζόµενα υλικά θα έρχονται µε την κατάλληλη συσκευασία και τη δέουσα σήµανση, όπου θα 
αναφέρεται η εµπορική ονοµασία τους, ο καταςκευαστής τους, ο χρόνος παραγωγής τους, ο χρόνος ζωής 
τους και όσα τα σχετικά πρότυπα και η νοµοθεσία καθορίζουν, δόκιµα, σύγχρονα, καινούργια, άριστης 
ποιότητας και θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές αυτές, στα εγκεκριµένα πρότυπα, στα εγκεκριµένα 
δείγµατα και θα συνοδεύονται από όλα τα προβλεπόµενα έγγραφα εµπορίας και διακίνησης προϊόντων από 
τα οποία κα προκύπτει το είδος και η ποιότητά τους. 
Τυχόν απόκλιση κάποιου προσφερόµενου προϊόντος από τις παραπάνω προδιαγραφές, συνεπάγεται 
απόρριψη της προµήθειας, οι τεχνικές προδιαγραφές της οποίας παρουσιάζονται αναλυτικότερα παρακάτω. 
 
 

Β. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ - ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ  
 
ΑΡΘΡΑ Α.Τ. 1 – 2 
Λαµπτήρας ηλεκτρονικός, οικονοµικού τύπου 
 
Ηλεκτρονικός λαµπτήρας εξοικονόµησης ενέργειας 23W που αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 95W, µε µεταλλική 
λυχνιολαβή (κάλυκα) E27, 220V, εξωτερικού χώρου, τύπου globe ή prismatic. Οι λαµπτήρες θα είναι 
κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό χώρο µε αντιδιαβρωτικού τύπου προστατευτικό πλαστικό περίβληµα 
ελαφρού τύπου το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον λαµπτήρα. Θα είναι κατάλληλοι για 
σύνδεση σε δίκτυο 230V AC. Ο χρόνος εκκινήσεως δεν θα είναι µεγαλύτερος των 4 sec. Η φωτεινή ροή του 
λαµπτήρα θα είναι µεγαλύτερη/ίση από ≥1300lm, θα έχει ψυχρό λευκό φως, η θερµοκρασία λειτουργίας θα 
είναι τουλάχιστον 6500Κ και ο δείκτης χρωµατικής απόδοσης (Ra) 80. Οι λαµπτήρες θα είναι τουλάχιστον 
ενεργειακής κλάσης Α και θα έχουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον 10.000 ώρες.  
 
ΑΡΘΡΑ Α.Τ. 3 
Λαµπτήρας ηλεκτρονικός, τύπου led 
 
Ηλεκτρονικός λαµπτήρας τύπου led τουλάχιστον 13W, µε µέγιστο 15W, που αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 
100W, µε µεταλλική λυχνιολαβή (κάλυκα) E27, 220V, εξωτερικού χώρου, τύπου globe ή κλασσική. Οι 
λαµπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό χώρο µε αντιδιαβρωτικού τύπου προστατευτικό 
πλαστικό περίβληµα ελαφρού τύπου το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον λαµπτήρα. Θα είναι 
κατάλληλοι για σύνδεση σε δίκτυο 230V AC. Η φωτεινή ροή του λαµπτήρα θα είναι µεγαλύτερη/ίση από 
≥1450lm, θα έχει λευκό ψυχρό φως, η θερµοκρασία λειτουργίας θα είναι τουλάχιστον 4000Κ µε µέγιστο 
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6000Κ και ο δείκτης χρωµατικής απόδοσης (Ra) 80. Οι λαµπτήρες θα είναι τουλάχιστον ενεργειακής κλάσης 
Α και θα έχουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον 15.000 ώρες.  
 
ΑΡΘΡΑ Α.Τ. 4 
Λαµπτήρας ηλεκτρονικός, οικονοµικού τύπου, prismatic, αυξηµένης φωτεινής ροής 
 
Ηλεκτρονικός λαµπτήρας εξοικονόµησης ενέργειας 23W που αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 100W, µε µεταλλική 
λυχνιολαβή (κάλυκα) E27, 220V, εξωτερικού χώρου, τύπου prismatic, µε φωτεινή ροή λαµπτήρα 
µεγαλύτερη/ίση από ≥1485lm, ενδεικτικού τύπου Philips Master Polar. Οι λαµπτήρες θα είναι κατάλληλοι για 
χρήση σε εξωτερικό χώρο µε αντιδιαβρωτικού τύπου προστατευτικό γυάλινο περίβληµα το οποίο δεν θα 
είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον λαµπτήρα. Θα είναι κατάλληλοι για σύνδεση σε δίκτυο 230V AC. Θα 
έχουν ζεστό φως, η θερµοκρασία λειτουργίας θα είναι τουλάχιστον 2700Κ και ο δείκτης χρωµατικής 
απόδοσης (Ra) 80. Οι λαµπτήρες θα είναι τουλάχιστον ενεργειακής κλάσης Α και θα έχουν διάρκεια ζωής 
τουλάχιστον 15.000 ώρες.  
 
ΑΡΘΡΑ Α.Τ. 5 
Λαµπτήρας ηλεκτρονικός, οικονοµικού τύπου, 45W, µε µεταλλικό κάλυκα, τύπου spiral 
 
Ηλεκτρονικός λαµπτήρας εξοικονόµησης ενέργειας 45W που αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 300W, µε µεταλλική 
λυχνιολαβή (κάλυκα) E27, 220V, εξωτερικού χώρου, τύπου spiral. Οι λαµπτήρες θα είναι κατάλληλοι για 
χρήση σε εξωτερικό χώρο. Θα είναι κατάλληλοι για σύνδεση σε δίκτυο 230V AC. Η φωτεινή ροή του 
λαµπτήρα θα είναι µεγαλύτερη/ίση από ≥3500lm,οκ θα έχει ψυχρο λευκό φως και η θερµοκρασία λειτουργίας 
θα είναι τουλάχιστον 6400Κ. Οι λαµπτήρες θα είναι τουλάχιστον ενεργειακής κλάσης Α και θα έχουν διάρκεια 
ζωής τουλάχιστον 10.000 ώρες.  
 
ΑΡΘΡΑ Α.Τ. 6 – 7 
Λαµπτήρας ατµών Na 
 
Λαµπτήρας ατµών νατρίου (Na) υψηλής πίεσης, γαλακτόχρωµος, αχλαδωτής µορφής, ενεργειακής κλάσης 
Α, µε κάλυκα Ε40, τάσης δικτύου 230-240 V, λειτουργία µε εκκινητή και στραγγαλιστικό πηνίο, ισχύος 150 ή 
250 Watt. Η φωτεινή ροή θα είναι αντίστοιχα µεγαλύτερη/ίση από ≥: 16.000 Lm, 29.000 Lm. Μέσος χρόνος 
λειτουργίας τουλάχιστον 28.000 ώρες, θερµοκρασία χρώµατος 2000ºΚ, δείκτης χρωµατικής απόδοσης (Ra) 
25. 
 
ΑΡΘΡΑ Α.Τ. 8 
Λαµπτήρας ηλεκτρονικός 42V, 20W 
 
Λαµπτήρας ηλεκτρονικός χαµηλής τάσης δικτύου 42V, ισχύος 20W, οικονοµίας, σπιράλ µορφής, µε 
µεταλλική λυχνιολαβή (κάλυκα) Ε27. Η φωτεινή ροή θα είναι αντίστοιχα µεγαλύτερη/ίση από ≥: 1.000 Lm, θα 
έχει δροσερό λευκό φως, και η θερµοκρασία χρώµατος θα είναι τουλάχιστον 4000Κ. Οι λαµπτήρες θα είναι 
τουλάχιστον ενεργειακής κλάσης Α και θα έχουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον 8.000 ώρες. 
 
ΑΡΘΡΑ Α.Τ. 9 – 11 
Λαµπτήρας HQI 
 
Λαµπτήρας µεταλλικών αλογονιδίων (HQI), ενός άκρου, διάφανος, σωληνωτής µορφής, ενεργειακής κλάσης 
Α, µε κάλυκα Ε40, τάσης δικτύου 230-240 V, ισχύος 150 ή 250 ή 400 Watt, λειτουργία µε εκκινητή και 
στραγγαλιστικό πηνίο, ισχύος σύµφωνα µε το τιµολόγιο. Η φωτεινή ροή θα είναι αντίστοιχα µεγαλύτερη/ίση 
από ≥: 17.000 Lm, 22.000 Lm, 40.000 Lm. Μέσος χρόνος λειτουργίας τουλάχιστον 16.000 ώρες, 
θερµοκρασία χρώµατος 3000Κ, δείκτης χρωµατικής απόδοσης (Ra) 80. 
 
ΑΡΘΡΑ Α.Τ. 12 – 13 
Λαµπτήρας µικτού φωτισµού 
 
Λαµπτήρας µικτού φωτισµού, γαλακτόχρωµος, αχλαδωτής µορφής, µε κάλυκα Ε27 ή Ε40, τάσης δικτύου 
230-240 V, λειτουργία χωρίς εκκινητή και στραγγαλιστικό πηνίο, ισχύος ισχύος 160 ή 250 Watt. Η φωτεινή 
ροή θα είναι αντίστοιχα µεγαλύτερη/ίση από ≥: 3.200 Lm, 5.600 Lm. Μέσος χρόνος λειτουργίας τουλάχιστον 
13.000 ώρες, θερµοκρασία χρώµατος 3500Κ, δείκτης χρωµατικής απόδοσης (Ra) 58. 
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ΑΡΘΡΑ Α.Τ. 14 – 16 
Λαµπτήρας ιωδίνης 
 
Λαµπτήρας ιωδίνης, σωληνωτής µορφής, δύο άκρων, τάσης δικτύου 230-240 V, λειτουργία χωρίς εκκινητή 
και στραγγαλιστικό πηνίο, ισχύος ισχύος 150 ή 300 ή 500 Watt (αντίστοιχη ισχύς 150 ή 300 ή 500 Watt). Η 
φωτεινή ροή θα είναι αντίστοιχα µεγαλύτερη/ίση από ≥: 2.200 Lm, 4.900 Lm, 8.600 Lm. Μέσος χρόνος 
λειτουργίας τουλάχιστον 2.000 ώρες, θερµοκρασία χρώµατος 2700Κ, δείκτης χρωµατικής απόδοσης (Ra) 
100. 
 
ΑΡΘΡΑ Α.Τ. 17 
Λαµπτήρας οικονοµίας 150W ευθύγραµµου σχήµατος 
 
Λαµπτήρας οικονοµίας, ισχύος 150W, µε µεταλλική λυχνιολαβή (κάλυκα) E27, 220V, εξωτερικού χώρου, 
ευθύγραµµου σχήµατος, 6U. Η φωτεινή ροή του λαµπτήρα θα είναι µεγαλύτερη/ίση από ≥7600lm, θα έχει 
λευκό φως και η θερµοκρασία λειτουργίας θα είναι τουλάχιστον 4000Κ.  
 
ΑΡΘΡΑ Α.Τ. 18 
Λαµπτήρας led 50W, τύπου SL 
 
Λαµπτήρας led, ισχύος 50W, µε µεταλλική λυχνιολαβή (κάλυκα) E27, 220V, εξωτερικού χώρου, τύπου SL. Η 
φωτεινή ροή του λαµπτήρα θα είναι µεγαλύτερη/ίση από ≥4700lm, θα έχει λευκό φως και η θερµοκρασία 
λειτουργίας θα είναι τουλάχιστον 4000Κ.  
 
ΑΡΘΡΑ Α.Τ. 19 
Λαµπτήρας led 70W , τύπου High Bay 
 
Λαµπτήρας led, ισχύος 70W, µε µεταλλική λυχνιολαβή (κάλυκα) E27, 220V, εξωτερικού χώρου , τύπου High 
Bay. Η φωτεινή ροή του λαµπτήρα θα είναι µεγαλύτερη/ίση από ≥7100lm, θα έχει λευκό φως και η 
θερµοκρασία λειτουργίας θα είναι τουλάχιστον 4000Κ.  
 
ΑΡΘΡΑ Α.Τ. 20 – 22 
Προβολέας HQI 
 
Προβολέας για λαµπτήρα HQI, ισχύος σύµφωνα µε το τιµολόγιο, συµµετρικής δέσµης, κατάλληλος για 
τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, µαύρου ή γκρι χρώµατος, ευρωπαϊκής κατασκευής.  
Το σώµα του προβολέα θα είναι κατασκευασµένο από χυτοπρεσαριστό αλουµίνιο. Ο ανταυγαστήρας θα 
είναι κατασκευασµένος από ανοδιοµένο αλουµίνιο υψηλής καθαρότητας. Το πάχος του γυαλιού δεν θα είναι 
µικρότερο από 4 mm και θα είναι ανθεκτικό σε θερµότητα και κρούση. 
Ο προβολέας θα είναι βαµµένος µε ηλεκτροστατική βαφή, µε εποξειδική πούδρα ανθεκτικό σε συνθήκες 
διάβρωσης και σε παραθαλάσσιο περιβάλλον. 
Ο προβολέας θα φέρει κεραµική λυχνιολαβή µε επαργυρωµένες επαφές και θα έχει λαµπτήρα HQI και θα 
διαθέτει εντός αυτού και τα  κατάλληλα ηλεκτρικά όργανα έναυσης. 
Θα έχει προστασία τουλάχιστο IP65 σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 60529. Θα είναι κατάλληλος για ηλεκτρική 
τάση τροφοδοσίας 230V και συχνότητας 50Ηz. Η ηλεκτρική µόνωση θα είναι κλάσης ΙΙ. Η εσωτερική 
συνδεσµολογία θα γίνεται µε καλώδιο αντοχής 120°C. 
Οι προβολείς που θα είναι σύµφωνοι µε τα πρότυπα ΕΝ60598-1 και θα φέρουν πιστοποίηση CE. Το 
εργοστάσιο κατασκευής των προβολέων θα διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 
9001:2000. 
 
Οι προβολείς θα πρέπει να διαθέτουν το κατάλληλο οπτικό σύστηµα (κάτοπτρα, καλύµµατα, τρόπο στήριξης 
των λαµπτήρων), τους κατάλληλους λαµπτήρες από πλευράς τύπου, ισχύος και φωτεινής απόδοσης και το 
σύστηµα έναυσης, έτοιµοι προς λειτουργία. 
 
ΑΡΘΡΑ Α.Τ. 23 
Φωτιστικό σώµα τύπου ∆ΕΗ 160W, αλουµινίου, µε βραχίονα στήριξης 
 
Φωτιστικό σώµα τύπου ∆ΕΗ µε λαµπτήρα µικτού φωτισµού ισχύος 160W, αλουµινίου, σχήµατος οβάλ 
("πιάτο"), µε βραχίονα στήριξης, κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο σε ιστό καλωδίων ∆ΕΗ, µε 
ντουί πορσελάνης Ε27, ευρωπαϊκής κατασκευής, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των φωτιστικών που τοποθετεί 
η ∆ΕΗ στους ιστούς της.  
Τα φωτιστικά θα πρέπει να διαθέτουν το κατάλληλο οπτικό σύστηµα (κάτοπτρα, καλύµµατα, τρόπο στήριξης 
των λαµπτήρων), τους κατάλληλους λαµπτήρες από πλευράς τύπου, ισχύος και φωτεινής απόδοσης και το 
σύστηµα έναυσης, έτοιµοι προς λειτουργία. 
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ΑΡΘΡΑ Α.Τ. 24 – 25 
Φωτιστικό σώµα τύπου κρεµαστό 
 
Φωτιστικό σώµα τύπου κρεµαστό για λαµπτήρα µικτού φωτισµού, ισχύος σύµφωνα µε το τιµολόγιο, 
κατάλληλος για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, ευρωπαϊκής κατασκευής.  
Το σώµα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασµένο από χυτοπρεσαριστό αλουµίνιο, τύπου σκαφάκι, µε 
διάφανο πλαστικό κάλυµµα.  
Θα είναι βαµµένο µε ηλεκτροστατική βαφή, ανθεκτικό σε συνθήκες διάβρωσης και σε παραθαλάσσιο 
περιβάλλον. 
Θα έχει προστασία τουλάχιστο IP65 σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 60529. Θα είναι κατάλληλο για ηλεκτρική 
τάση τροφοδοσίας 230V και συχνότητας 50Ηz. Η ηλεκτρική µόνωση θα είναι κλάσης ΙΙ. Η εσωτερική 
συνδεσµολογία θα γίνεται µε καλώδιο αντοχής 120°C. 
Το εργοστάσιο κατασκευής των προβολέων θα διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 
9001:2000. 
Θα πρέπει να διαθέτουν το κατάλληλο οπτικό σύστηµα (κάτοπτρα, καλύµµατα, τρόπο στήριξης των 
λαµπτήρων), τους κατάλληλους λαµπτήρες από πλευράς τύπου, ισχύος και φωτεινής απόδοσης και το 
σύστηµα έναυσης, έτοιµα προς λειτουργία. 
 
ΑΡΘΡΑ Α.Τ. 26 
Φωτιστικό σώµα οδικού φωτισµού µε βραχίονα στήριξης, τύπου HQI 250W 
 
Φωτιστικό σώµα µε βραχίονα στήριξης, για λαµπτήρα τύπου HQI 250W, ισχύος σύµφωνα µε το τιµολόγιο, 
κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, γκρι χρώµατος, ευρωπαϊκής κατασκευής.  
Το σώµα του φωτιστικού θα είναι µεταλλικό, µε διάφανο πλαστικό κάλυµµα.  
Θα είναι ανθεκτικό σε συνθήκες διάβρωσης και σε παραθαλάσσιο περιβάλλον. 
Θα έχει προστασία τουλάχιστο IP65 σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 60529. Θα είναι κατάλληλο για ηλεκτρική 
τάση τροφοδοσίας 230V και συχνότητας 50Ηz. Η ηλεκτρική µόνωση θα είναι κλάσης ΙΙ. Η εσωτερική 
συνδεσµολογία θα γίνεται µε καλώδιο αντοχής 120°C. 
Το εργοστάσιο κατασκευής των προβολέων θα διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 
9001:2000. 
Θα πρέπει να διαθέτουν το κατάλληλο οπτικό σύστηµα (κάτοπτρα, καλύµµατα, τρόπο στήριξης των 
λαµπτήρων), τους κατάλληλους λαµπτήρες από πλευράς τύπου, ισχύος και φωτεινής απόδοσης και το 
σύστηµα έναυσης, έτοιµα προς λειτουργία. 
 
 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  
 
 
ΑΡΘΡΑ Α.Τ. 27 
Χρονοδιακόπτης ράγας µε εφεδρεία 
 
Χρονοδιακόπτες εφεδρείας φαρδιάς µετώπης, ράγας, πλάτους, σε στοιχεία των 9mm, 6 στοιχείων, για αφή 
και σβέση του φωτισµού, 24 ωρών µε εφεδρεία, ηµερήσιου προγραµµατισµού µε ακρίβεια τετάρτου. 
 
ΑΡΘΡΑ Α.Τ. 28 – 30 
Ηλεκτρονόµος (ρελέ ισχύος) ράγας 
 
Ηλεκτρονόµος (ρελέ ισχύος), τριπολικός, ράγας βιοµηχανικού τύπου, κατάλληλης ισχύος. 
 
ΑΡΘΡΑ Α.Τ. 31 – 38 
Ασφάλειες αυτόµατες (µικροαυτόµατοι) ράγας  
 
Η αυτόµατη ασφάλεια θα πρέπει να διακόπτει αυτόµατα ένα κυκλωµα σε περίπτωση υπερέντασης ή 
βραχυκυκλώµατος. Θα περιλαµβάνει διµεταλλικό στοιχείο για προστασία από υπερένταση και µαγνητικό 
πηνίο ταχείας απόζευξης για προστασία από βραχυκύκλωµα. Θα πρέπει να είναι σύµφωνη προς το VDE-
0641 και θα έχει ισχύ απόζευξης 3000Α/400V. Θα διακόπτει το κύκλωµα όταν το ρεύµα βραχυκυκλώσεως 
φτάσει από 3,5-5 φορές την ονοµαστική του ένταση και θα είναι κατάλληλη για το λιγότερο 20.000-
αποζεύξεις σε πλήρες φορτίο. Οι διαστάσεις της θα είναι περιορισµένες. Για τη στερέωσή της θα είναι 
εξοπλισµένη µε σύστηµα γρήγορης µανδάλωσης σε ράγα. Για την ηλεκτρική σύνδεσή της θα έχει στην 
είσοδο ακροδέκτη για αγωγό ως 16mm2 και στην έξοδό της ακροδέκτη για αγωγούς ως 3x6mm2. Θα µπορεί 
να δέχεται στην έξοδο και τους δυο τύπους κτένας γεφύρωσης, διχαλωτή και µε µύτες. 
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ΑΡΘΡΑ Α.Τ. 39 
Ασφάλειες φυσίγγι τύπου ∆ΕΗ 
 
Ασφάλειες D (φυσίγγι) τύπου ∆ΕΗ εντάσεως 40Α. 
 
ΑΡΘΡΑ Α.Τ. 40 
Ασφάλειες µαχαιρωτές, 63Α 
 
Ασφάλειες µαχαιρωτές, 63Α. 
 
ΑΡΘΡΑ Α.Τ. 41 – 42 
Ντουί πορσελάνης 
 
Ντουί (λυχνιολαβές) από πορσελάνη ανθεκτική σε υψηλές θερµοκρασίες & ρεύµατα µεγάλης έντασης, 
κατάλληλο για τοποθέτηση σε φωτιστικά εξωτερικού χώρου. Επαφές από καθαρό χαλκό (επιλεκτική 
επινικέλωση), E27 ή Ε40 διαιρούµενο, τύπου ∆ΕΗ, 250V/4A. 
 

ΑΡΘΡΑ Α.Τ. 43 – 45 
Μετασχηµατιστής λαµπτήρων Na, HQI 
 
Μετασχηµατιστής (στραγγαλιστικό πηνίο) κατάλληλος για τη λειτουργία λαµπτήρα φωτιστικών σωµάτων Na 
ή HQI υψηλής πιέσεως, τάσης 220 V, κτάλληλης ισχύος, σύµφωνα µε το τιµολόγιο. Κατάλληλος για σύνδεση 
µε εκκινητή τριών επαφών. Θα έχει αθόρυβη λειτουργία, δηλαδή δεν θα πάλλονται τα ελάσµατα του πυρήνα 
του κατά την λειτουργία του. 
 
ΑΡΘΡΑ Α.Τ. 46 
Εκκινητής λαµπτήρων Na, HQI 
 
Ηλεκτρονικός εκκινητής ισχύος 70-400 watt τριών άκρων, κατασκευασµένος για λαµπτήρες υψηλής 
εκκένωσης, τάση δικτυού 198-264V, µε φορτίο πυκνωτή 20…100 µF. 
 
ΑΡΘΡΑ Α.Τ. 47 
Πυκνωτής φωτισµού 
 
Πυκνωτής φωτισµού 25µF, κατασκευασµένος για φωτιστικά εξωτερικού χώρου µε λαµπτήρες υψηλής 
εκκένωσης, τάσης 250V, µε φορτίο πυκνωτή 20…100 µF. 
 
ΑΡΘΡΑ Α.Τ. 50 – 53 
∆ιακόπτες ράγας 
 
∆ιακόπτες ράγας µονοφασικοί και τριφασικοί. 
 
ΑΡΘΡΑ Α.Τ. 54 
Φωτοκύτταρα 
 
Φωτοκύτταρα ηµέρας – νύχτας στεγανά IP44. 
 
ΑΡΘΡΑ Α.Τ. 63 – 65 
Καλώδιο NYΥ  
 
Καλώδια ισχύος J1VV-U (ΝΥΥ), σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ 754, ονοµαστικής τάσης 
300/500V, άνθυγρα, µε αγωγούς χάλκινους µονόκλωνους στρογγυλούς, θερµοπλαστική µόνωση PVC των 
αγωγών, εσωτερική επένδυση ελαστικού ή ταινίας PVC και εξωτερικό µανδύα PVC, σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές VDE 0250 204, DIN, CE, ISO 9001, κατάλληλα για σταθερές εγκαταστάσεις σε εξωτερικούς 
χώρους και µέσα στο έδαφος εφόσον δεν καταπονούνται µηχανικά. 
Τα µήκη των καλωδίων θα είναι σε κουλούρες των 100 µ. 
 
ΑΡΘΡΑ Α.Τ. 66 
Καλώδιο NYΜ  
 
Καλώδια εύκαµπτα ισχύος H05VV-R (ΝΥΜ), σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ 754, ονοµαστικής 
τάσης 300/500V, µε αγωγούς χάλκινους πολύκλωνους στρογγυλούς, επενδεδυµένους µε θερµοπλαστική 
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µόνωση, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές VDE 0250 204, DIN, CE, ISO 9001, κατάλληλα για σταθερές 
εγκαταστάσεις σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. 
Τα µήκη των καλωδίων θα είναι σε κουλούρες των 100 µ. 
 

 

ΠΥΛΟΣ      /     /2017 
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 

  
  

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΚΟΓΚΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΒΙΣΚΟΣ 
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  

 
 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΠΥΛΟΣ      /     /2017 ΠΥΛΟΣ      /     /2017 
Ο ΠΡ/ΝΟΣ Τ.Τ.Υ. Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ 

 ∆ΟΜΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ 
  
  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

1
Λαµπτήρας ηλεκτρονικός 23W, µε µεταλλικό κάλυκα, τύπου 
globe

τεµ 2432,00

2
Λαµπτήρας ηλεκτρονικός 23W, µε µεταλλικό κάλυκα, τύπου 
prismatic

τεµ 720,00

3 Λαµπτήρας led 13-15W, τύπου globe τεµ 695,00

4
Λαµπτήρας ηλεκτρονικός 23W, τύπου prismatic, αυξηµένης 
φωτεινής ροής

τεµ 85,00

5
Λαµπτήρας ηλεκτρονικός οικονοµικού τύπου, 40W, µε 
µεταλλικό κάλυκα, τύπου spiral

τεµ 22,00

6 Λαµπτήρας Na 150W τεµ 43,00
7 Λαµπτήρας Na 250W τεµ 205,00
8 Λαµπτήρας ηλεκτρονικός 42V, 40W τεµ 60,00
9 Λαµπτήρας HQI 150W τεµ 175,00

10 Λαµπτήρας HQI 250W τεµ 234,00
11 Λαµπτήρας HQI 400W τεµ 60,00
12 Λαµπτήρας µικτού φωτισµού 160W τεµ 60,00
13 Λαµπτήρας µικτού φωτισµού 250W τεµ 20,00
14 Λαµπτήρας ιωδίνης 150W τεµ 11,00
15 Λαµπτήρας ιωδίνης 300W τεµ 6,00
16 Λαµπτήρας ιωδίνης 500W τεµ 6,00
17 Λαµπτήρας οικονοµίας 150W ευθύγραµµου σχήµατος τεµ 12,00
18 Λαµπτήρας led 50W, τύπου SL τεµ 6,00
19 Λαµπτήρας led 70W, τύπου High Bay τεµ 4,00
20 Προβολέας HQI 150W τεµ 3,00
21 Προβολέας HQI 250W τεµ 2,00
22 Προβολέας HQI 400W τεµ 20,00

23
Φωτιστικό σώµα τύπου ∆ΕΗ αλουµινίου, µε βραχίονα 
στήριξης, µε λαµπτήρα µικτού φωτισµού 160W

τεµ 35,00

24
Φωτιστικό σώµα τύπου κρεµαστό, µε λαµπτήρα µικτού 
φωτισµού 160W

τεµ 9,00

25
Φωτιστικό σώµα τύπου κρεµαστό, µε λαµπτήρα µικτού 
φωτισµού 250W

τεµ 6,00

26
Φωτιστικό σώµα οδικού φωτισµού µε βραχίονα στήριξης, 
τύπου HQI 250W

τεµ 24,00

27 Χρονοδιακόπτης ράγας µε εφεδρεία τεµ 22,00
28 Ηλεκτρονόµος (ρελέ) ράγας 4KW τεµ 23,00
29 Ηλεκτρονόµος (ρελέ) ράγας 7.5KW τεµ 35,00
30 Ηλεκτρονόµος (ρελέ) ράγας 15KW τεµ 14,00
31 Ασφάλειες αυτόµατες ράγας, 10Α τεµ 16,00
32 Ασφάλειες αυτόµατες ράγας, 16Α τεµ 38,00
33 Ασφάλειες αυτόµατες ράγας, 20Α τεµ 38,00
34 Ασφάλειες αυτόµατες ράγας, 25Α τεµ 30,00
35 Ασφάλειες αυτόµατες ράγας, 32Α τεµ 38,00
36 Ασφάλειες αυτόµατες ράγας, 40Α τεµ 34,00
37 Ασφάλειες αυτόµατες ράγας, 50Α τεµ 36,00

Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 
2017 - ∆.Ε. Νέστορος - ∆.Ε. Μεθώνης - ∆.Ε. 
Κορώνης - ∆.Ε. Παπαφλέσσα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

1. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ - ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ (CPV: 31521000-4 Ηλεκτρικές λάµπες)

2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (CPV: 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό)

α/α      
Τιµολογ.

Περιγραφή είδους Μονάδα Ποσότητα 



38 Ασφάλειες αυτόµατες ράγας, 63Α τεµ 31,00
39 Ασφάλειες φυσίγγι τύπου ∆ΕΗ, 40Α τεµ 73,00
40 Ασφάλειες µαχαιρωτές, 63Α τεµ 14,00
41 Ντουί πορσελάνης Ε27 τεµ 376,00
42 Ντουί πορσελάνης Ε40 τεµ 116,00
43 Μετασχηµατιστής λαµπτήρων Na, Hg, HQI 150W τεµ 78,00
44 Μετασχηµατιστής λαµπτήρων Na, Hg, HQI 250W τεµ 58,00
45 Μετασχηµατιστής λαµπτήρων Na, Hg, HQI 400W τεµ 29,00
46 Εκκινητής λαµπτήρων HQI τεµ 465,00
47 Πυκνωτής φωτισµού 25µF τεµ. 357,00
48 Μονωτικές ταινίες τεµ 60,00
49 Μονωτικές ταινίες 3Μ ελαστικες τεµ 13,00
50 ∆ιακόπτες ράγας 40Α, 1P τεµ 24,00
51 ∆ιακόπτες ράγας 63Α, 1P τεµ 26,00
52 ∆ιακόπτες ράγας 40Α, 3P τεµ 21,00
53 ∆ιακόπτες ράγας 63Α, 3P τεµ 17,00
54 Φωτοκύτταρα τεµ 13,00
55 Κλέµες 2.5mm2 τεµ 24,00
56 Κλέµες 6mm2 τεµ 30,00
57 Κλέµες 10mm2 τεµ 30,00
58 Κλέµες 16mm2 τεµ 28,00
59 Κλέµασφαλειοθήκες για γυάλινες ασφάλειες τεµ 50,00
60 Ενδεικτικές λυχνίες ράγας, 1P τεµ. 39,00
61 Ενδεικτικές λυχνίες ράγας, 3P τεµ. 25,00
62 Αντισκωριακό σπρέυ τεµ 15,00
63 Καλώδιο NYY 2x1.5m2 m 200,00
64 Καλώδιο NYY 3x1.5m2 m 300,00
65 Καλώδιο NYY 3x2.5m2 m 500,00
66 Καλώδιο NYΜ 3x1.5m2 εύκαµπτο m 300,00
67 Βαζελίνη 100ml τεµ. 18,00

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΚΟΓΚΟΤΣΗΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΠΥΛΟΣ    /   /2017
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΒΙΣΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΡΓΟ : 
∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Τιµή 
Μονάδ. Μερική Ολική

1
Λαµπτήρας ηλεκτρονικός 23W, µε µεταλλικό 
κάλυκα, τύπου globe

τεµ 2432,00 6,70 16.294,40

2
Λαµπτήρας ηλεκτρονικός 23W, µε µεταλλικό 
κάλυκα, τύπου prismatic

τεµ 720,00 5,45 3.924,00

3 Λαµπτήρας led 13-15W, τύπου globe τεµ 695,00 8,16 5.671,20

4
Λαµπτήρας ηλεκτρονικός 23W, τύπου 
prismatic, αυξηµένης φωτεινής ροής

τεµ 85,00 7,50 637,50

5
Λαµπτήρας ηλεκτρονικός οικονοµικού τύπου, 
40W, µε µεταλλικό κάλυκα, τύπου spiral

τεµ 22,00 7,60 167,20

6 Λαµπτήρας Na 150W τεµ 43,00 5,40 232,20
7 Λαµπτήρας Na 250W τεµ 205,00 12,90 2.644,50
8 Λαµπτήρας ηλεκτρονικός 42V, 40W τεµ 60,00 5,50 330,00
9 Λαµπτήρας HQI 150W τεµ 175,00 12,60 2.205,00

10 Λαµπτήρας HQI 250W τεµ 234,00 14,80 3.463,20
11 Λαµπτήρας HQI 400W τεµ 60,00 17,30 1.038,00
12 Λαµπτήρας µικτού φωτισµού 160W τεµ 60,00 6,90 414,00
13 Λαµπτήρας µικτού φωτισµού 250W τεµ 20,00 9,80 196,00
14 Λαµπτήρας ιωδίνης 150W τεµ 11,00 3,30 36,30
15 Λαµπτήρας ιωδίνης 300W τεµ 6,00 3,30 19,80
16 Λαµπτήρας ιωδίνης 500W τεµ 6,00 3,30 19,80

17
Λαµπτήρας οικονοµίας 150W ευθύγραµµου 
σχήµατος

τεµ 12,00 26,80 321,60

18 Λαµπτήρας led 50W, τύπου SL τεµ 6,00 17,90 107,40
19 Λαµπτήρας led 70W, τύπου High Bay τεµ 4,00 57,50 230,00
20 Προβολέας HQI 150W τεµ 3,00 62,00 186,00
21 Προβολέας HQI 250W τεµ 2,00 72,00 144,00
22 Προβολέας HQI 400W τεµ 20,00 82,00 1.640,00

23
Φωτιστικό σώµα τύπου ∆ΕΗ αλουµινίου, µε 
βραχίονα στήριξης, µε λαµπτήρα µικτού 
φωτισµού 160W

τεµ 35,00 36,00 1.260,00

24
Φωτιστικό σώµα τύπου κρεµαστό, µε 
λαµπτήρα µικτού φωτισµού 160W

τεµ 9,00 39,00 351,00

25
Φωτιστικό σώµα τύπου κρεµαστό, µε 
λαµπτήρα µικτού φωτισµού 250W

τεµ 6,00 44,00 264,00

26
Φωτιστικό σώµα οδικού φωτισµού µε 
βραχίονα στήριξης, τύπου HQI 250W

τεµ 24,00 58,00 1.392,00

43.189,10

27 Χρονοδιακόπτης ράγας µε εφεδρεία τεµ 22,00 41,00 902,00
28 Ηλεκτρονόµος (ρελέ) ράγας 4KW τεµ 23,00 14,50 333,50
29 Ηλεκτρονόµος (ρελέ) ράγας 7.5KW τεµ 35,00 19,70 689,50
30 Ηλεκτρονόµος (ρελέ) ράγας 15KW τεµ 14,00 28,80 403,20
31 Ασφάλειες αυτόµατες ράγας, 10Α τεµ 16,00 3,80 60,80
32 Ασφάλειες αυτόµατες ράγας, 16Α τεµ 38,00 3,80 144,40
33 Ασφάλειες αυτόµατες ράγας, 20Α τεµ 38,00 3,80 144,40
34 Ασφάλειες αυτόµατες ράγας, 25Α τεµ 30,00 3,80 114,00
35 Ασφάλειες αυτόµατες ράγας, 32Α τεµ 38,00 3,80 144,40
36 Ασφάλειες αυτόµατες ράγας, 40Α τεµ 34,00 3,80 129,20
37 Ασφάλειες αυτόµατες ράγας, 50Α τεµ 36,00 5,20 187,20
38 Ασφάλειες αυτόµατες ράγας, 63Α τεµ 31,00 6,70 207,70

Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 - 
∆.Ε. Νέστορος - ∆.Ε. Μεθώνης - ∆.Ε. Κορώνης - 
∆.Ε. Παπαφλέσσα

∆απάνη
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (CPV: 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό)

Μονάδα Ποσότητα 
α/α      

Τιµολογ.
Περιγραφή είδους

1. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ - ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ (CPV: 31521000-4 Ηλεκτρικές λάµπες)



39 Ασφάλειες φυσίγγι τύπου ∆ΕΗ, 40Α τεµ 73,00 0,40 29,20
40 Ασφάλειες µαχαιρωτές, 63Α τεµ 14,00 2,40 33,60
41 Ντουί πορσελάνης Ε27 τεµ 376,00 2,10 789,60
42 Ντουί πορσελάνης Ε40 τεµ 116,00 3,20 371,20

43
Μετασχηµατιστής λαµπτήρων Na, Hg, HQI 
150W

τεµ 78,00 12,10 943,80

44
Μετασχηµατιστής λαµπτήρων Na, Hg, HQI 
250W

τεµ 58,00 15,60 904,80

45
Μετασχηµατιστής λαµπτήρων Na, Hg, HQI 
400W

τεµ 29,00 17,20 498,80

46 Εκκινητής λαµπτήρων HQI τεµ 465,00 5,70 2.650,50
47 Πυκνωτής φωτισµού 25µF τεµ. 357,00 2,40 856,80
48 Μονωτικές ταινίες τεµ 60,00 0,65 39,00
49 Μονωτικές ταινίες 3Μ ελαστικες τεµ 13,00 10,60 137,80
50 ∆ιακόπτες ράγας 40Α, 1P τεµ 24,00 3,70 88,80
51 ∆ιακόπτες ράγας 63Α, 1P τεµ 26,00 4,25 110,50
52 ∆ιακόπτες ράγας 40Α, 3P τεµ 21,00 10,45 219,45
53 ∆ιακόπτες ράγας 63Α, 3P τεµ 17,00 14,55 247,35
54 Φωτοκύτταρα τεµ 13,00 22,31 290,03
55 Κλέµες 2.5mm2 τεµ 24,00 0,60 14,40
56 Κλέµες 6mm2 τεµ 30,00 0,75 22,50
57 Κλέµες 10mm2 τεµ 30,00 0,80 24,00
58 Κλέµες 16mm2 τεµ 28,00 1,50 42,00
59 Κλέµασφαλειοθήκες για γυάλινες ασφάλειες τεµ 50,00 2,10 105,00
60 Ενδεικτικές λυχνίες ράγας, 1P τεµ. 39,00 3,00 117,00
61 Ενδεικτικές λυχνίες ράγας, 3P τεµ. 25,00 5,00 125,00
62 Αντισκωριακό σπρέυ τεµ 15,00 5,00 75,00
63 Καλώδιο NYY 2x1.5m2 m 200,00 0,50 100,00
64 Καλώδιο NYY 3x1.5m2 m 300,00 0,70 210,00
65 Καλώδιο NYY 3x2.5m2 m 500,00 1,05 525,00
66 Καλώδιο NYΜ 3x1.5m2 εύκαµπτο m 300,00 0,65 195,00
67 Βαζελίνη 100ml τεµ. 18,00 2,00 36,00

13.262,43
56.451,53
13.548,37
69.999,90

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΚΟΓΚΟΤΣΗΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΠΥΛΟΣ      /    /2017
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Υ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Φ.Π.Α. 24% 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΥΛΟΣ    /   /2017

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΒΙΣΚΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΠΥΛΟΣ      /    /2017
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ
∆ΟΜΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΓΟ : 
∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Τιµή 
Μονάδ. Μερική Ολική

1 Ηλεκτρικές λάµπες 31521000-4 τεµ 1,00 43189,10 43.189,10
2 Ηλεκτρολογικό υλικό 31681410-0 τεµ 1,00 13262,43 13.262,43

56.451,53
13.548,37
69.999,90

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΚΟΓΚΟΤΣΗΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΠΥΛΟΣ      /    /2017
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Υ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 - ∆.Ε. 
Νέστορος - ∆.Ε. Μεθώνης - ∆.Ε. Κορώνης - ∆.Ε. 
Παπαφλέσσα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ CPV

Α/Α Περιγραφή Κωδικός CPV
Μονά-
δα

Ποσό-
τητα 

ΣΥΝΟΛΟ 
Φ.Π.Α. 24% 

∆απάνη

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ

ΠΥΛΟΣ    /   /2017
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΒΙΣΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΠΥΛΟΣ      /    /2017
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ
∆ΟΜΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- 
ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

ΕΡΓΟ:  Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 
έτους 2017 - ∆.Ε. Νέστορος - ∆.Ε. 
Μεθώνης - ∆.Ε. Κορώνης - ∆.Ε. 
Παπαφλέσσα 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Ι.Π. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  70.000,00 € 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 
 

1. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ - ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 
 

Α.Τ. 1 
Λαµπτήρας ηλεκτρονικός 23W, µε µεταλλικό κάλυκα τύπου globe 
 
Λαµπτήρας ηλεκτρονικός, εξοικονόµησης ενέργειας 23W, τύπου globe (σφαιρικός), µε πλαστικό 
κάλυµµα ελαφρού τύπου, ενεργειακής κλάσης Α, µε αντιδιαβρωτικού τύπου, µεταλλικό κάλυκα 
Ε27, φωτεινής ροής ≥1300lm, ενδ. τύπου Megaman ή Philips ή ανάλογος, σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προµήθεια και παράδοση στον τόπο και 
χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  έξι και εβδοµήντα λεπτά 
         (Αριθµητικά) :   6,70 
 
Α.Τ. 2 
Λαµπτήρας ηλεκτρονικός 23W, µε µεταλλικό κάλυκα τύπου prismatic 
 
Λαµπτήρας ηλεκτρονικός, εξοικονόµησης ενέργειας 23W, τύπου prismatic (πρίσµα), µε 
πλαστικό κάλυµµα ελαφρού τύπου, ενεργειακής κλάσης Α, µε αντιδιαβρωτικού τύπου, µεταλλικό 
κάλυκα Ε27, φωτεινής ροής ≥1300lm, ενδ. τύπου Megaman ή Philips ή ανάλογος, σύµφωνα µε 
τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προµήθεια και παράδοση στον τόπο και 
χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  πέντε και σαράντα πέντε λεπτά 
         (Αριθµητικά) :   5,45 
 
Α.Τ. 3 
Λαµπτήρας led 13-15W, τύπου globe 
 
Λαµπτήρας ηλεκτρονικός, led 13-15W, τύπου globe (σφαιρικός) ή κλασσικός, µε πλαστικό 
κάλυµµα ελαφρού τύπου, ενεργειακής κλάσης Α, µε αντιδιαβρωτικού τύπου, µεταλλικό κάλυκα 
Ε27, φωτεινής ροής ≥1450lm, ενδ. τύπου Philips ή Lumen ή ανάλογος, σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προµήθεια και παράδοση στον τόπο και 
χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  οκτώ και δέκα έξι λεπτά 
         (Αριθµητικά) :   8,16 



 2 

Α.Τ. 4 
Λαµπτήρας ηλεκτρονικός 23W, τύπου prismatic, αυξηµένης φωτεινής ροής 
 
Λαµπτήρας ηλεκτρονικός, εξοικονόµησης ενέργειας 23W, τύπου prismatic (πρίσµα), µε γυάλινο 
κάλυµµα, ενεργειακής κλάσης Α, µε αντιδιαβρωτικού τύπου, µεταλλικό κάλυκα Ε27, φωτεινής 
ροής ≥1485lm, ενδ. τύπου Philips ή ανάλογος, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
Προδιαγραφών, δηλαδή προµήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας.   
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  επτά και πενήντα λεπτά 
         (Αριθµητικά) :   7,50 
 
Α.Τ. 5 
Λαµπτήρας ηλεκτρονικός οικονοµικού τύπου, 45W, µε µεταλλικό κάλυκα, τύπου spiral 
 
Λαµπτήρας ηλεκτρονικός, εξοικονόµησης ενέργειας 45W, τύπου spiral, ενεργειακής κλάσης Α, 
µε αντιδιαβρωτικού τύπου, µεταλλικό κάλυκα Ε27, φωτεινής ροής ≥3500lm, σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προµήθεια και παράδοση στον τόπο και 
χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  επτά και εξήντα λεπτά 
         (Αριθµητικά) :   7,60 
 
Α.Τ. 6 
Λαµπτήρας Na 150W 
 
Λαµπτήρας Na ισχύος 150W, υψηλής πίεσης, γαλακτόχρωµος, αχλαδωτής µορφής, 
ενεργειακής κλάσης Α, µε κάλυκα Ε40, φωτεινής ροής ≥16.000lm, ενδ. τύπου Osram ή Sylvania 
ή ανάλογος, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προµήθεια και 
παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  πέντε και σαράντα λεπτά 
         (Αριθµητικά) :   5,40 
 
Α.Τ. 7 
Λαµπτήρας Na 250W 
 
Λαµπτήρας Na ισχύος 250W, υψηλής πίεσης, γαλακτόχρωµος, αχλαδωτής µορφής, 
ενεργειακής κλάσης Α, µε κάλυκα Ε40, φωτεινής ροής ≥29.000lm, ενδ. τύπου Philips ή Osram ή 
ανάλογος, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προµήθεια και 
παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δώδεκα και ενενήντα λεπτά 
         (Αριθµητικά) :   12,90 
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Α.Τ. 8 
Λαµπτήρας ηλεκτρονικός 42V, 20W 
 
Λαµπτήρας ηλεκτρονικός 42V, 20W, διάφανος, σπιράλ µορφής, µε κάλυκα Ε27, ενδ. τύπου 
Philips ή ανάλογος, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή 
προµήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  πέντε και πενήντα λεπτά 
         (Αριθµητικά) :   5,50 
 
Α.Τ. 9 
Λαµπτήρας HQI 150W 
 
Λαµπτήρας µεταλλικών αλογονιδίων (HQI), ισχύος 150W, ηλεκτρονικός, ενός άκρου, διάφανος, 
σωληνωτής µορφής, ενεργειακής κλάσης Α, µε κάλυκα Ε40, φωτεινής ροής ≥17.000lm, ενδ. 
τύπου Philips ή Osram ή ανάλογος, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, 
δηλαδή προµήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δώδεκα και εξήντα λεπτά 
         (Αριθµητικά) :   12,60 
 
Α.Τ. 10 
Λαµπτήρας HQI 250W 
 
Λαµπτήρας µεταλλικών αλογονιδίων (HQI), ισχύος 250W, ηλεκτρονικός, ενός άκρου, διάφανος, 
σωληνωτής µορφής, ενεργειακής κλάσης Α, µε κάλυκα Ε40, φωτεινής ροής ≥22.000lm, ενδ. 
τύπου Philips ή Osram ή ανάλογος, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, 
δηλαδή προµήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δέκα τέσσερα και ογδόντα λεπτά 
         (Αριθµητικά) :   14,80 
 
Α.Τ. 11 
Λαµπτήρας HQI 400W 
 
Λαµπτήρας µεταλλικών αλογονιδίων (HQI), ισχύος 400W, ηλεκτρονικός, ενός άκρου, διάφανος, 
σωληνωτής µορφής, ενεργειακής κλάσης Α, µε κάλυκα Ε40, φωτεινής ροής ≥40.000lm, ενδ. 
τύπου Philips ή Osram ή ανάλογος, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, 
δηλαδή προµήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δέκα επτά και τριάντα λεπτά 
         (Αριθµητικά) :   17,30 
 
Α.Τ. 12 
Λαµπτήρας µικτού φωτισµού 160W 
 
Λαµπτήρας µικτού φωτισµού, ισχύος 160W, γαλακτόχρωµος, αχλαδωτής µορφής, µε κάλυκα 
Ε27, φωτεινής ροής ≥3.200lm, ενδ. τύπου Philips ή Osram ή ανάλογος, σύµφωνα µε τις 
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απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προµήθεια και παράδοση στον τόπο και 
χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  έξι και ενενήντα λεπτά 
         (Αριθµητικά) :   6,90 
 
Α.Τ. 13 
Λαµπτήρας µικτού φωτισµού 250W 
 
Λαµπτήρας µικτού φωτισµού, ισχύος 250W, γαλακτόχρωµος, αχλαδωτής µορφής, µε κάλυκα 
Ε40, φωτεινής ροής ≥5.600lm, ενδ. τύπου Philips ή Osram ή ανάλογος, σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προµήθεια και παράδοση στον τόπο και 
χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  εννέα και ογδόντα λεπτά 
         (Αριθµητικά) :   9,80 
 
Α.Τ. 14 
Λαµπτήρας ιωδίνης 150W 
 
Λαµπτήρας ιωδίνης ισχύος 150W, σωληνωτής µορφής, δύο άκρων, φωτεινής ροής ≥2.200lm, 
ενδ. τύπου Philips ή Osram ή ανάλογος, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
Προδιαγραφών, δηλαδή προµήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας.   
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  τρία και τριάντα λεπτά 
         (Αριθµητικά) :   3,30 
 
Α.Τ. 15 
Λαµπτήρας ιωδίνης 300W 
 
Λαµπτήρας ιωδίνης ισχύος 300W, σωληνωτής µορφής, δύο άκρων, φωτεινής ροής ≥4.900lm, 
ενδ. τύπου Philips ή Osram ή ανάλογος, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
Προδιαγραφών, δηλαδή προµήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας.   
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  τρία και τριάντα λεπτά 
         (Αριθµητικά) :   3,30 
 
Α.Τ. 16 
Λαµπτήρας ιωδίνης 500W 
 
Λαµπτήρας ιωδίνης ισχύος 500W, σωληνωτής µορφής, δύο άκρων, φωτεινής ροής ≥8.600lm, 
ενδ. τύπου Philips ή Osram ή ανάλογος, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
Προδιαγραφών, δηλαδή προµήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας.   
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  τρία και τριάντα λεπτά 
         (Αριθµητικά) :   3,30 
 
Α.Τ. 17 
Λαµπτήρας οικονοµίας 150W ευθύγραµµου σχήµατος 
 
Λαµπτήρας οικονοµίας ισχύος 150W ευθύγραµµου σχήµατος 6U, µε αντιδιαβρωτικού τύπου 
µεταλλικό κάλυκα Ε27, φωτεινής ροής ≥7600lm,, ενδ. τύπου Lumen ή ανάλογος, σύµφωνα µε 
τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προµήθεια και παράδοση στον τόπο και 
χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  είκοσι έξι και ογδόντα λεπτά 
         (Αριθµητικά) :   26,80 
 
Α.Τ. 18 
Λαµπτήρας led 50W, τύπου SL 
 
Λαµπτήρας ηλεκτρονικός, led, ισχύος 50W τύπου SL, µε αντιδιαβρωτικού τύπου µεταλλικό 
κάλυκα Ε27, φωτεινής ροής ≥4700lm,, ενδ. τύπου Lumen ή ανάλογος, σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προµήθεια και παράδοση στον τόπο και 
χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δέκα επτά και ενενήντα λεπτά 
         (Αριθµητικά) :   17,90 
 
Α.Τ. 19 
Λαµπτήρας led 70W, τύπου High Bay 
 
Λαµπτήρας ηλεκτρονικός, led, ισχύος 70W τύπου High Bay, µε αντιδιαβρωτικού τύπου 
µεταλλικό κάλυκα Ε27, φωτεινής ροής ≥7100lm,, ενδ. τύπου Lumen ή ανάλογος, σύµφωνα µε 
τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προµήθεια και παράδοση στον τόπο και 
χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  πενήντα επτά και πενήντα λεπτά 
         (Αριθµητικά) :   57,50 
 
Α.Τ. 20 
Προβολέας HQI 150W 
 
Προβολέας για λαµπτήρα HQI ισχύος 150W, κατάλληλος για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, 
µαύρου ή γκρι χρώµατος, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή 
προµήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισµού. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται και ο λαµπτήρας HQI 150W, τοποθετηµένος εντός του προβολέα, σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  εξήντα δύο 
         (Αριθµητικά) :   62,00 
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Α.Τ. 21 
Προβολέας HQI 250W 
 
Προβολέας για λαµπτήρα HQI ισχύος 250W, κατάλληλος για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, 
µαύρου ή γκρι χρώµατος, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή 
προµήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισµού. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται και ο λαµπτήρας HQI 250W, τοποθετηµένος εντός του προβολέα, σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  εβδοµήντα δύο 
         (Αριθµητικά) :   72,00 
 
Α.Τ. 22 
Προβολέας HQI 400W 
 
Προβολέας για λαµπτήρα HQI ισχύος 400W, κατάλληλος για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, 
µαύρου ή γκρι χρώµατος, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή 
προµήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισµού. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται και ο λαµπτήρας HQI 400W, τοποθετηµένος εντός του προβολέα, σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  ογδόντα δύο 
         (Αριθµητικά) :   82,00 
 
Α.Τ. 23 
Φωτιστικό σώµα τύπου ∆ΕΗ αλουµινίου, µε βραχίονα στήριξης, µε λαµπτήρα µικτού φωτισµού 
160W 
 
Φωτιστικό σώµα τύπου ∆ΕΗ µε λαµπτήρα µικτού φωτισµού 160W, αλουµινίου, σχήµατος οβάλ 
("πιάτο"), µε βραχίονα στήριξης, κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις της ∆ΕΗ και των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προµήθεια και παράδοση στον 
τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισµού. Στην τιµή περιλαµβάνεται ο 
λαµπτήρας µικτού φωτισµού ισχύος 160W, ο βραχίονας στήριξης και το ντουί πορσελάνης Ε27, 
τοποθετηµένο εντός του φωτιστικού, σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  τριάντα έξι 
         (Αριθµητικά) :   36,00 
 
Α.Τ. 24 
Φωτιστικό σώµα τύπου κρεµαστό, µε λαµπτήρα µικτού φωτισµού 160W 
 
Φωτιστικό σώµα κρεµαστό µε λαµπτήρα µικτού φωτισµού ισχύος 160W, τύπου σκαφάκι, µε 
διάφανο πλαστικό κάλυµµα, κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προµήθεια και παράδοση στον τόπο και 
χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισµού. Στην τιµή περιλαµβάνεται ο λαµπτήρας 
µικτού φωτισµού 160W, τοποθετηµένος εντός του φωτιστικού, σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  τριάντα εννέα 
         (Αριθµητικά) :   39,00 
 
Α.Τ. 25 
Φωτιστικό σώµα τύπου κρεµαστό, µε λαµπτήρα µικτού φωτισµού 250W 
 
Φωτιστικό σώµα κρεµαστό µε λαµπτήρα µικτού φωτισµού ισχύος 250W, τύπου σκαφάκι, µε 
διάφανο πλαστικό κάλυµµα, κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προµήθεια και παράδοση στον τόπο και 
χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισµού. Στην τιµή περιλαµβάνεται ο λαµπτήρας 
µικτού φωτισµού 250W, τοποθετηµένος εντός του φωτιστικού, σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  σαράντα τέσσερα 
         (Αριθµητικά) :   44,00 
 
Α.Τ. 26 
Φωτιστικό σώµα οδικού φωτισµού µε βραχίονα στήριξης, τύπου HQI 250W 
 
Φωτιστικό σώµα οδικού φωτισµού µε βραχίονα στήριξης για λαµπτήρα τύπου HQI ισχύος 
250W, µε διάφανο πλαστικό κάλυµµα, κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, σύµφωνα 
µε τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προµήθεια και παράδοση στον τόπο 
και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισµού. Στην τιµή περιλαµβάνεται ο λαµπτήρας 
τύπου HQI 250W και το σύστηµα έναυσης, τοποθετηµένα εντός του φωτιστικού και ο βραχίονας 
στήριξης σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  πενήντα οκτώ 
         (Αριθµητικά) :   58,00 
 
 

2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
Α.Τ. 27 
Χρονοδιακόπτης ράγας µε εφεδρεία, φαρδιάς µετώπης 
 
Χρονοδιακόπτης ράγας µε εφεδρεία, φαρδιάς µετώπης, ηµερήσιος, 24ωρος, µε ακρίβεια 
τετάρτου, ενδ. τύπου Schneider ή ανάλογος, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
Προδιαγραφών, δηλαδή προµήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της 
Υπηρεσίας.   
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  σαράντα ένα  
         (Αριθµητικά) :   41,00 
 
Α.Τ. 28 
Ηλεκτρονόµος (ρελέ) ράγας 4KW 
 
Ηλεκτρονόµος (ρελέ), τριπολικός, ράγας ισχύος 4KW, ενδ. τύπου Schneider ή ανάλογος, 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, δηλαδή προµήθεια και παράδοση στον τόπο και 
χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δέκα τέσσερα και πενήντα λεπτά 
         (Αριθµητικά) :   14,50 
 
Α.Τ. 29 
Ηλεκτρονόµος (ρελέ) ράγας 7.5KW 
 
Ηλεκτρονόµος (ρελέ), τριπολικός, ράγας ισχύος 7.5KW, ενδ. τύπου Schneider ή ανάλογος, 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, δηλαδή προµήθεια και παράδοση στον τόπο και 
χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δέκα εννέα και εβδοµήντα λεπτά 
         (Αριθµητικά) :   19,70 
 
Α.Τ. 30 
Ηλεκτρονόµος (ρελέ) ράγας 15KW 
 
Ηλεκτρονόµος (ρελέ), τριπολικός, ράγας ισχύος 15KW, ενδ. τύπου Schneider ή ανάλογος, 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, δηλαδή προµήθεια και παράδοση στον τόπο και 
χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  είκοσι οκτώ και ογδόντα λεπτά 
         (Αριθµητικά) :   28,80 
 
Α.Τ. 31 
Ασφάλειες αυτόµατες ράγας 10Α 
 
Ασφάλειες αυτόµατες (µικροαυτόµατοι) ράγας 10A, ενδ. τύπου Hager ή ανάλογες, σύµφωνα µε 
τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προµήθεια και παράδοση στον τόπο και 
χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  τρία και ογδόντα λεπτά 
         (Αριθµητικά) :   3,80 
 
Α.Τ. 32 
Ασφάλειες αυτόµατες ράγας 16Α 
 
Ασφάλειες αυτόµατες (µικροαυτόµατοι) ράγας 16A, ενδ. τύπου Hager ή ανάλογες, σύµφωνα µε 
τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προµήθεια και παράδοση στον τόπο και 
χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  τρία και ογδόντα λεπτά 
         (Αριθµητικά) :   3,80 
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Α.Τ. 33 
Ασφάλειες αυτόµατες ράγας 20Α 
 
Ασφάλειες αυτόµατες (µικροαυτόµατοι) ράγας 20A, ενδ. τύπου Hager ή ανάλογες, σύµφωνα µε 
τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προµήθεια και παράδοση στον τόπο και 
χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  τρία και ογδόντα λεπτά 
         (Αριθµητικά) :   3,80 
 
Α.Τ. 34 
Ασφάλειες αυτόµατες ράγας 25Α 
 
Ασφάλειες αυτόµατες (µικροαυτόµατοι) ράγας 25A, ενδ. τύπου Hager ή ανάλογες, σύµφωνα µε 
τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προµήθεια και παράδοση στον τόπο και 
χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  τρία και ογδόντα λεπτά 
         (Αριθµητικά) :   3,80 
 
Α.Τ. 35 
Ασφάλειες αυτόµατες ράγας 32Α 
 
Ασφάλειες αυτόµατες (µικροαυτόµατοι) ράγας 32A, ενδ. τύπου Hager ή ανάλογες, σύµφωνα µε 
τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προµήθεια και παράδοση στον τόπο και 
χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  τρία και ογδόντα λεπτά 
         (Αριθµητικά) :   3,80 
 
Α.Τ. 36 
Ασφάλειες αυτόµατες ράγας 40Α 
 
Ασφάλειες αυτόµατες (µικροαυτόµατοι) ράγας 40A, ενδ. τύπου Hager ή ανάλογες, σύµφωνα µε 
τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προµήθεια και παράδοση στον τόπο και 
χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  τρία και ογδόντα λεπτά 
         (Αριθµητικά) :   3,80 
 
Α.Τ. 37 
Ασφάλειες αυτόµατες ράγας 50Α 
 
Ασφάλειες αυτόµατες (µικροαυτόµατοι) ράγας 50A, ενδ. τύπου Hager ή ανάλογες, σύµφωνα µε 
τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προµήθεια και παράδοση στον τόπο και 
χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  πέντε και είκοσι λεπτά 
         (Αριθµητικά) :   5,20 
 
Α.Τ. 38 
Ασφάλειες αυτόµατες ράγας 63Α 
 
Ασφάλειες αυτόµατες (µικροαυτόµατοι) ράγας 63A, ενδ. τύπου Hager ή ανάλογες, σύµφωνα µε 
τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προµήθεια και παράδοση στον τόπο και 
χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  έξι και εβδοµήντα λεπτά 
         (Αριθµητικά) :   6,70 
 
Α.Τ. 39 
Ασφάλειες φυσίγγι τύπου ∆ΕΗ, 40Α 
 
Ασφάλειες φυσίγγι τύπου ∆ΕΗ, D, 40Α, ενδ. τύπου Hager ή ανάλογες, σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις της Υπηρεσίας, δηλαδή προµήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης 
της Υπηρεσίας.   
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  σαράντα λεπτά 
         (Αριθµητικά) :   0,40 
 
Α.Τ. 40 
Ασφάλειες µαχαιρωτές, 63Α 
 
Ασφάλειες µαχαιρωτές, 63Α, ενδ. τύπου Hager ή ανάλογες, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 
Υπηρεσίας, δηλαδή προµήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δύο και σαράντα λεπτά 
         (Αριθµητικά) :   2,40 
 
Α.Τ. 41 
Ντουί πορσελάνης Ε27 
 
Ντουί πορσελάνης Ε27, τύπου ∆ΕΗ, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, 
δηλαδή προµήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δύο και δέκα λεπτά 
         (Αριθµητικά) :   2,10 
 
Α.Τ. 42 
Ντουί πορσελάνης Ε40 
 
Ντουί πορσελάνης Ε40, τύπου ∆ΕΗ, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, 
δηλαδή προµήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
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Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  τρία και είκοσι λεπτά 
         (Αριθµητικά) :   3,20 
 
Α.Τ. 43 
Μετασχηµατιστής λαµπτήρων Na, HQI 150W 
 
Μετασχηµατιστές (στραγγαλιστικά πηνία) κατάλληλοι για λαµπτήρες Na, HQI 150W, σύµφωνα 
µε τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προµήθεια και παράδοση στον τόπο 
και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δώδεκα και δέκα λεπτά 
         (Αριθµητικά) :   12,10 
 
Α.Τ. 44 
Μετασχηµατιστής λαµπτήρων Na, HQI 250W 
 
Μετασχηµατιστές (στραγγαλιστικά πηνία) κατάλληλοι για λαµπτήρες Na, HQI 250W, σύµφωνα 
µε τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προµήθεια και παράδοση στον τόπο 
και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δέκα πέντε και εξήντα λεπτά 
         (Αριθµητικά) :   15,60 
 
Α.Τ. 45 
Μετασχηµατιστής λαµπτήρων Na, Hg, HQI 400W 
 
Μετασχηµατιστές κατάλληλοι για λαµπτήρες Na, Hg, HQI 400W, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προµήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο 
υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δέκα επτά και είκοσι λεπτά 
         (Αριθµητικά) :   17,20 
 
Α.Τ. 46 
Εκκινητής λαµπτήρων Na, HQI 
 
Εκκινητής κατάλληλος για λαµπτήρες Na, HQI, ενδ. τύπου ELT ή ανάλογος, σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις της Υπηρεσίας, δηλαδή προµήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης 
της Υπηρεσίας.   
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  πέντε και εβδοµήντα λεπτά 
         (Αριθµητικά) :   5,70 
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Α.Τ. 47 
Πυκνωτής φωτισµού 25µF 
 
Πυκνωτής φωτισµού 25µF κατάλληλος για για φωτιστικά εξωτερικού χώρου µε λαµπτήρες Na, 
HQI, τάσης 250V, ενδ. τύπου SCHWABE ή ανάλογος, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 
Υπηρεσίας, δηλαδή προµήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δύο και σαράντα λεπτά 
         (Αριθµητικά) :   2,40 
 
Α.Τ. 48 
Μονωτικές ταινίες 
 
Μονωτικές ταινίες, κατάλληλες για ηλεκτρολογικές εργασίες, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 
Υπηρεσίας, δηλαδή προµήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  εξήντα πέντε λεπτά 
         (Αριθµητικά) :   0,65 
 
Α.Τ. 49 
Μονωτικές ταινίες 3Μ ελαστικες 
 
Μονωτικές ταινίες 3Μ ελαστικες, ανθεκτικές, κατάλληλες για ειδικές µονώσεις σε ηλεκτρολογικές 
εργασίες, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, δηλαδή προµήθεια και παράδοση στον 
τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δέκα και εξήντα λεπτά 
         (Αριθµητικά) :   10,60 
 
Α.Τ. 50 
∆ιακόπτες ράγας 40Α, 1P 
 
∆ιακόπτες ράγας 40Α, µονοφασικοί (1P), σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, δηλαδή 
προµήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  τρία και εβδοµήντα λεπτά 
         (Αριθµητικά) :   3,70 
 
Α.Τ. 51 
∆ιακόπτες ράγας 63Α, 1P 
 
∆ιακόπτες ράγας 63Α, µονοφασικοί (1P), σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, δηλαδή 
προµήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  τέσσερα και είκοσι πέντε λεπτά 
         (Αριθµητικά) :   4,25 
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Α.Τ. 52 
∆ιακόπτες ράγας 40Α, 3P 
 
∆ιακόπτες ράγας 40Α, τριφασικοί (3P), σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, δηλαδή 
προµήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δέκα και σαράντα πέντε λεπτά 
         (Αριθµητικά) :   10,45 
 
Α.Τ. 53 
∆ιακόπτες ράγας 63Α, 3P 
 
∆ιακόπτες ράγας 63Α, τριφασικοί (3P), σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, δηλαδή 
προµήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δέκα τέσσερα και πενήντα πέντε λεπτά 
         (Αριθµητικά) :   14,55 
 
Α.Τ. 54 
Φωτοκύτταρα 
 
Φωτοκύτταρα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, δηλαδή προµήθεια και παράδοση 
στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  είκοσι δύο και τριάντα ένα λεπτά 
         (Αριθµητικά) :   22,31 
 
Α.Τ. 55 
Κλέµες 2.5mm2 
 
Κλέµες 2.5m2, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, δηλαδή προµήθεια και παράδοση 
στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  εξήντα λεπτά 
         (Αριθµητικά) :   0,60 
 
Α.Τ. 56 
Κλέµες 6mm2 
 
Κλέµες 6m2, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, δηλαδή προµήθεια και παράδοση στον 
τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  εβδοµήντα πέντε λεπτά 
         (Αριθµητικά) :   0,75 
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Α.Τ. 57 
Κλέµες 10mm2 
 
Κλέµες 10m2, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, δηλαδή προµήθεια και παράδοση 
στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  ογδόντα λεπτά 
         (Αριθµητικά) :   0,80 
 
Α.Τ. 58 
Κλέµες 16mm2 
 
Κλέµες 16m2, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, δηλαδή προµήθεια και παράδοση 
στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  ένα και πενήντα λεπτά 
         (Αριθµητικά) :   1,50 
 
Α.Τ. 59 
Κλέµασφαλειοθήκες για γυάλινες ασφάλειες 
 
Κλέµασφαλειοθήκες για γυάλινες ασφάλειες, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, δηλαδή 
προµήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δύο και δέκα λεπτά 
         (Αριθµητικά) :   2,10 
 
Α.Τ. 60 
Ενδεικτικές λυχνίες ράγας, 1P 
 
Ενδεικτικές λυχνίες ράγας µονοφασικές (1P), σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, 
δηλαδή προµήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  τρία 
         (Αριθµητικά) :   3,00 
 
Α.Τ. 61 
Ενδεικτικές λυχνίες ράγας, 3P 
 
Ενδεικτικές λυχνίες ράγας τριφασικές (3P), σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, δηλαδή 
προµήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  πέντε 
         (Αριθµητικά) :   5,00 
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Α.Τ. 62 
Αντισκωριακό σπρέυ 
 
Αντισκωριακό σπρέυ, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, δηλαδή προµήθεια και 
παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  πέντε 
         (Αριθµητικά) :   5,00 
 
Α.Τ. 63 
Καλώδιο NYY 2x1.5m2 
 
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ (J1VV-U), διπολικό, διατοµής 2Χ1,5 mm2, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 
Υπηρεσίας, δηλαδή προµήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιµή ανά µέτρο (m) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  πενήντα λεπτά 
         (Αριθµητικά) :   0,50 
 
Α.Τ. 64 
Καλώδιο NYY 3x1.5m2 
 
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ (J1VV-U), τριπολικό, διατοµής 3Χ1,5 mm2, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προµήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο 
υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιµή ανά µέτρο (m) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  εβδοµήντα λεπτά 
         (Αριθµητικά) :   0,70 
 
Α.Τ. 65 
Καλώδιο NYY 3x2.5m2 
 
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ (J1VV-U), τριπολικό, διατοµής 3Χ2,5 mm2, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προµήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο 
υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιµή ανά µέτρο (m) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  ένα και πέντε λεπτά 
         (Αριθµητικά) :   1,05 
 
Α.Τ. 66 
Καλώδιο NYΜ 3x1.5m2 εύκαµπτο 
 
Καλώδιο τύπου ΝΥΜ (H05VV-R), τριπολικό, διατοµής 3Χ1,5 mm2, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
των Τεχνικών Προδιαγραφών, δηλαδή προµήθεια και παράδοση στον τόπο και χρόνο 
υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιµή ανά µέτρο (m) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  εξήντα πέντε λεπτά 
         (Αριθµητικά) :   0,65 
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Α.Τ. 67 
Βαζελίνη 100ml 
 
Βαζελίνη σε βαζάκι 100ml για χρήση σε µεταλλικούς κάλυκες, δηλαδή προµήθεια και παράδοση 
στον τόπο και χρόνο υπόδειξης της Υπηρεσίας.   
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δύο 
         (Αριθµητικά) :   2,00    
 
 

ΠΥΛΟΣ     /    /2017 
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 

  
  

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΚΟΓΚΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΒΙΣΚΟΣ 
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  

 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΠΥΛΟΣ     /    /2017 ΠΥΛΟΣ      /    /2017 

Ο ΠΡ/ΝΟΣ Τ.Τ.Υ. Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ 

 ∆ΟΜΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ 
  
  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 



 1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ   έτους 2017 - ∆.Ε. Νέστορος- ∆.Ε. Μεθώνης 
∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ  - ∆.Ε. Κορώνης - ∆.Ε. Παπαφλέσσα 
   

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προµήθεια λαµπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού 

υλικού, όπως αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση, στις Τεχνικές Προδιαγραφές και στο Τιµολόγιο άρθρων. 

Η προµήθεια θα γίνει µε τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισµού. 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ  ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε: 

- Της Π1 7445/2002 του Υπουργείου Ανάπτυξης µε τίτλο «Εξαίρεση προµηθειών από την ένταξή του στο 

Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών» (ΦΕΚ 112/31.01.2002 ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ). 

- Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 

- Το N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης».  

- Το N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

- Τη µε αριθµό 35130/739/2010 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1291/Β’/11-8-2010) «Αύξηση των 

χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1του Ν.2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν 

προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 

- Το  Ν.4155/2013/Α’120 «Εθνικό σύστηµα ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων και άλλες διατάξεις». 

- Του Ν. 4281/2014 

- Του Ν. 4412/16. 

- Την ανάγκη του ∆ήµου για τη σχετική προµήθεια. 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο: ΣΕΙΡΑ  ΙΣΧΥΟΣ 
 

Συµβατικά στοιχεία εκτέλεσης της προµήθειας κατά σειρά ισχύος αποτελούν: 

• - Η διακήρυξη. 

• - Η συγγραφή υποχρεώσεων. 

• - Οι Τεχνικές Προδιαγραφές. 

• - Ο προϋπολογισµός και το τιµολόγιο. 

• - Η Τεχνική Προσφορά. 

• - Η Οικονοµική Προσφορά. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο   ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ – ΑΠΟΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ 
 

Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί µε τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες 

προσφορές, µε κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
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προσφορά, µόνο βάσει της τιµής, η οποία θα προκύψει µετά από έκπτωση που θα δώσει ο προσφέρων επί 

του προϋπολογισµού µελέτης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86 και 117 του Ν. 4412/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο: ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Η οικονοµική προσφορά για κάθε υποψήφιο προµηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τελικά το σύνολο των 

ειδών της παρούσας προµήθειας, θα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της σχετικής σύµβασης. Συνεπώς σε 

αυτή την περίπτωση η τιµή µονάδας της προσφοράς του προµηθευτή για τα προς προµήθεια είδη θα 

παραµένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύµβαση για την παρούσα προµήθεια, δηλαδή µέχρι την 

πραγµατοποίηση και της τελευταίας παράδοσης των προς προµήθεια ειδών, σύµφωνα µε ότι προβλέπεται 

στην παρούσα µελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προµηθευτή θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύµβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Όλα τα προς προµήθεια υλικά θα είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα και σύµφωνα 

µε τα όσα περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης, θα είναι δε γνωστών και 

αναγνωρισµένων, ευρωπαϊκών, κατασκευαστικών οίκων, µε καλή φήµη στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  

Θα πρέπει να είναι καινούρια, αµεταχείριστα και να προέρχονται από αναγνωρισµένο ευρωπαϊκό οίκο 

κατασκευής, ο οποίος εφαρµόζει πιστοποιηµένη παραγωγική διαδικασία κατά ISO από διαπιστευµένο φορέα 

πιστοποίησης. Όλα τα υλικά θα φέρουν σήµανση CE. 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν στην τεχνική τους προσφορά, επί ποινής 

απόρριψης της προσφοράς τους, για τα επί µέρους υλικά ή τις κατηγορίες υλικών της συγκεκριµένης 

προµήθειας, τα ακόλουθα: 

1. Πίνακα προσφερόµενων υλικών, σύµφωνα µε τον πρότυπο πίνακα, στον οποίο δίπλα σε κάθε υλικό 

θα αναγράφεται ο οίκος κατασκευής αυτών και η χώρα προέλευσης.  

2. Τεχνικά φυλλάδια για όλους τους λαµπτήρες και τα φωτιστικά από τα οποία θα πιστοποιούνται τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά τους. 

3. Πιστοποιητικό της σειράς ISO 9001:2008 κάθε κατασκευαστικού οίκου των προσφεροµένων 

προϊόντων, εκδοθέν από αναγνωρισµένο Ευρωπαϊκό οργανισµό. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντα ότι: 

- τα προσφερόµενα υλικά είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

- η φωτεινή ροή των λαµπτήρων ανταποκρίνεται στα ζητούµενα των τεχνικών προδιαγραφών. 

- θα γίνεται άµεση αντικατάσταση ελαττωµατικών υλικών/εξαρτηµάτων. 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο   ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Για την αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συµµετοχής στις διαδικασίες σύναψης 

∆ηµοσίων συµβάσεων προµηθειών λαµβάνεται υπόψη το άρθρο 100 του Ν.4412/16. 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

Στην προσφερόµενη τιµή, σύµφωνα µε το τιµολόγιο, συµπεριλαµβάνεται η µεταφορά προς τον τόπο που 

θα υποδειχθεί από το ∆ήµο. 
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Οποιαδήποτε ζηµιά γίνει στους λαµπτήρες ή τα φωτιστικά κατά τη µεταφορά ή την εκφόρτωσή τους 

βαρύνει τον ανάδοχο, ο οποίος πρέπει να προβεί στην άµεση, εντός δυο (2) αντικατάσταση αυτών. Το ίδιο 

ισχύει για οποιοδήποτε υλικό βρεθεί χαλασµένο κατά την παραλαβή ή τη χρησιµοποίησή του. 

Ο προµηθευτής θα πρέπει να παραδίδει τα είδη, παρουσία της επιτροπής παραλαβής. Κατά συνέπεια 

σε περίπτωση παράβασης ή ατυχήµατος, πριν και κατά τη διάρκεια της παραλαβής, παραµένει ο ανάδοχος 

µόνος υπεύθυνος αστικά και ποινικά για ζηµιές και ατυχήµατα είτε στο προσωπικό του, είτε στον εργοδότη, 

είτε σε τρίτους λόγω παραβάσεως ή παραλήψεως εφαρµογής αυτών που αναγράφονται στην παρούσα. 

Εποµένως, ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπόχρεος για την ενδεχόµενη καταβολή προστίµων ή 

αποζηµιώσεων καθώς και κάθε άλλη αστική ή ποινική ευθύνης, που θα προκύψει αν η παράβαση ή το 

ατύχηµα οφείλεται σε υπαιτιότητα ή παράλειψη του αναδόχου. 

 
ΑΡΘΡΟ 9ο   ΧΡΟΝΟΣ  ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ (άρθρο 206, Ν.4412/16) - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 
 

1. Ο  χρόνος παράδοσης των υλικών ορίζεται έως το τέλος του έτους 2017 τµηµατικά, ανάλογα µε τις 

καθηµερινές ανάγκες του ∆ήµου, µέχρι την συµπλήρωση της υπάρχουσας πίστωσης. Ο  χρόνος παράδοσης 

των υλικών ορίζεται σε πέντε (5) τουλάχιστον ηµερολογιακές ηµέρες από την αναφορά της έγγραφης 

παραγγελίας.  

Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες του ∆ήµου.  

Ο προµηθευτής θα πρέπει να παραδώσει τα προς προµήθεια είδη στον τόπο και χρόνο που θα του  

υποδειχθεί από τον φορέα της προµήθειας. Στις τιµές προσφοράς νοούνται ότι περιλαµβάνονται όλες γενικά 

οι δαπάνες για την προµήθεια, µεταφορά, παράδοση και εκφόρτωση στον τόπο που θα του  υποδειχθεί από 

το ∆ήµο Πύλου - Νέστορος  των προς προµήθεια υλικών. 

 Τυχόν ζηµιές που θα προκληθούν κατά την µεταφορά και την τοποθέτηση βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον 

προµηθευτή. 

Από πλευράς ∆ήµου κατά την εκτέλεση των παραγγελιών βάσει των µετρήσεων της µελέτης δεν είναι 

υποχρεωτικό να καλυφθούν οι προϋπολογισµοί στο σύνολο τους. Στην περίπτωση αυτή ένας προµηθευτής 

δεν δικαιούται αποζηµίωση για διαφυγόντα κέρδη παρά µόνο την αξία των υλικών που παραδόθηκαν µέχρι 

εκείνη την στιγµή. 

Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές 

προϋποθέσεις: 

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν. 4412/16, 

β) έχει εκδοθεί αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής 

µετά από γνωµοδότηση αρµοδίου συλλογικού οργάνου είτε µε πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και 

εφόσον συµφωνεί ο προµηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή το οποίο υποβάλλεται 

υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου, 

γ) το χρονικό διάστηµα της παράτασης είναι ίσο ή µικρότερο από τον αρχικό συµβατικό χρόνο 

παράδοσης. 

2. Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν 

συνυπολογίζεται στο συµβατικό χρόνο παράδοσης. 

3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος από την υποβολή του 

σχετικού αιτήµατος του προµηθευτή. 
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4. Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή 

άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των 

συµβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συµβατικού 

χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν.4412/16. 

5. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν 

λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προµηθευτής κηρύσσεται 

έκπτωτος. 

6. Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, την αποθήκη 

υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το 

υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 

7. Τα υλικά θα παραδοθούν σε τόπο που θα ορίσει η υπηρεσία. Η παράδοση των υλικών θα γίνει εξ 

ολοκλήρου ή τµηµατικά, σύµφωνα µε τις ανάγκες του ∆ήµου. 

8. Τυχόν ζηµιές που θα προκληθούν κατά την µεταφορά και την τοποθέτηση βαρύνουν εξ ολοκλήρου 

τον προµηθευτή. 

9. Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να αυξοµειώσει την ποσότητα των προς προµήθεια 

υλικών κατά 40%, µε βάση τη συµβατική τιµή, χωρίς να υπερβεί το ποσό της σύµβασης. Σε περίπτωση που 

τροποποιηθούν οι ποσότητες που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή, µετά από ειδοποίηση της 

Υπηρεσίας, δεν θα γίνει καµία αλλαγή στην τιµή µονάδας (τιµή προσφοράς) µετά την κύρωση του 

διαγωνισµού. Η αύξηση ή η µείωση αυτή θα αφορά ενδεχόµενη µεταβολή µε βάση τις πραγµατικές ανάγκες 

του ∆ήµου. Αν η αύξηση ή η µείωση των ποσοτήτων των ειδών ξεπερνάει τα παραπάνω όρια, ο ανάδοχος 

µπορεί να ζητήσει τον περιορισµό της στα όρια αυτά. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο  ΚΗΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (άρθρο 207, Ν.4412/16) 
 

1. Αν το υλικό φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου και µέχρι 

λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 209 του Ν. 4412/16, επιβάλλεται 

πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 

2. 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. 

3. Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωση παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου 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 προµηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 

φόρτωσης - παράδοσης. 

4. Εφόσον ο προµηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόµενο κατά τα ανωτέρω 

πρόστιµο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από 

την επόµενη της λήξης του συµβατικού χρόνου, µέχρι την προσκόµιση του συµβατικού υλικού, µε το ισχύον 

κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερηµερίας. 
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5. Η είσπραξη του προστίµου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται µε παρακράτηση από το 

ποσό πληρωµής του προµηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση 

της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προµηθευτής δεν καταθέσει το 

απαιτούµενο ποσό. 

6. Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα 

τα µέλη της ένωσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ (άρθρο 200, Ν.4412/16) 
 

1. Ο τρόπος πληρωµής και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα καθορίζονται απαραίτητα στη διακήρυξη. 

2. Η πληρωµή της αξίας των υλικών ή της υπηρεσίας στον ανάδοχο µπορεί να γίνει µε ένα από τους 

παρακάτω τρόπους: 

α. Με την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των υλικών ή της 

υπηρεσίας. 

β. Με την χορήγηση έντοκης προκαταβολής µέχρι ποσοστού 50% της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ 

έναντι ισόποσης εγγύησης και την καταβολή του υπολοίπου είτε µετά την οριστική παραλαβή των υλικών είτε 

µε πληρωµή ποσοστού 20% της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ µε το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του 

µακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συµβατικής αξίας µε τον συνολικό ΦΠΑ µετά την 

οριστική παραλαβή των υλικών. 

3. Οι παραπάνω τρόποι πληρωµής εφαρµόζονται και στις τµηµατικές παραδόσεις εφόσον αυτές 

προβλέπονται από την σύµβαση. 

4. Στις συµβάσεις προµήθειας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, 

αποδεικτικό προσκόµισης του υλικού στην αποθήκη, σύµφωνα µε το άρθρο 208 του Ν. 4412/16. 

β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 

γ) Τιµολόγιο του προµηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

δ) Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας 

5. Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωµή, µπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείµενη 

νοµοθεσία ή στα έγγραφα της σύµβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ (άρθρο 208, Ν.4412/16) 
 

1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του Ν.4412/16 

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται 

να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί, ο προµηθευτής. Η σύµβαση µπορεί να προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος 

γίνεται µε έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους: 

α) Με βάση από τον πίνακα προσφερόµενων υλικών, τον οποίο κατέθεσε ο ανάδοχος στο διαγωνισµό 

(άρθρο 6). Αν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τον πίνακα, η επιτροπή παραλαβής µπορεί να 
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προτείνει την επιστροφή και άµεση αντικατάσταση των υλικών µέσα σε πέντε (5) ηµερολογιακές ηµέρες από 

την ειδοποίησή του, µε αυτά του κατασκευαστικού οίκου που αναγράφεται στον πίνακα. 

β) Με µακροσκοπική εξέταση. 

γ) Με χηµική ή µηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση). 

δ) Με πρακτική δοκιµασία. 

ε) Με όλους ή µε όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα µε το προς προµήθεια υλικό 

ή και µε οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυόµενο τρόπο, εφόσον ο τρόπος αυτός προβλέπεται από τη σύµβαση. 

3. Κατά την παραλαβή των υλικών θα γίνει αρχικός έλεγχος, από την Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισµού, των 

υλικών µε τις τεχνικές προδιαγραφές. Για τους λαµπτήρες θα ελέγχεται ειδικότερα η φωτεινή ροή αυτών, η 

οποία θα πρέπει να ανταποκρίνεται στα ζητούµενα των τεχνικών προδιαγραφών. Αν κατά την παραλαβή 

διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές η επιτροπή παραλαβής µπορεί να 

προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωµαλιών των 

παραλαµβανόµενων υλικών. Ο ανάδοχος οφείλει προβεί, µέσα σε τρεις (3) ηµερολογιακές ηµέρες από την 

ειδοποίησή του, σε αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης ποσότητας, διαφορετικά υπόκειται στις 

προβλεπόµενες σχετικές κυρώσεις. 

Σε περίπτωση ψευδούς συµπληρώσεως του πίνακα προσφεροµένων υλικών, ο προµηθευτής 

κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε καταπίπτει, υπέρ του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος, η εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης. 

Εφ’ όσον ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε αυτές τις προτάσεις της επιτροπής εντός της προθεσµίας 

που ορίζεται από την ίδια την επιτροπή, ο ∆ήµος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών σε βάρος και 

λογαριασµό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο τρόπο για τα συµφέροντα και τις ανάγκες του ∆ήµου. 

Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιµοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. 

4. Αν η σύµβαση προβλέπει µόνο µακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής 

πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης µετά τη διενέργεια της µακροσκοπικού ελέγχου. Όταν η 

σύµβαση προβλέπει, εκτός από την µακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους, ιδίως χηµική εξέταση, 

µηχανική εξέταση, πρακτική δοκιµασία, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, εκτός από το 

πρωτόκολλο µακροσκοπικού ελέγχου και δειγµατοληψίας και πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή 

απόρριψης µετά τα αποτελέσµατα των ελέγχων τούτων. Εάν, λόγω της φύσης του είδους, όλοι οι 

προβλεπόµενοι από την σύµβαση έλεγχοι γίνονται από την επιτροπή παραλαβής και δεν µεσολαβούν 

εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για την σύνταξη του ανωτέρου πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την 

επιτροπή χωρίς να προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου µακροσκοπικού ελέγχου και δειγµατοληψίας. 

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής µπορεί: 

α) να παραλάβει το υλικό, 

β) να παραλάβει το υλικό µε παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σύµβασης, 

γ) να απορρίψει το υλικό. 

Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προµηθευτή. 

5. Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό µε παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο 

τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύµβασης και διατυπώνει αιτιολογηµένα τη γνώµη 

της για το ζήτηµα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την 
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αρµόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν 

επηρεάζουν την καταλληλότητά του και µπορεί να χρησιµοποιηθεί, µε αιτιολογηµένη απόφαση του 

αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή 

του υλικού, µε ή χωρίς έκπτωση επί της συµβατικής τιµής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την 

αρµόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού 

επηρεάζουν την καταλληλότητά του και δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί, µε αιτιολογηµένη απόφαση του 

αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, το υλικό µπορεί να απορριφθεί. 

Εάν το υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά 

τον µακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή δειγµάτων και αντιδειγµάτων 

για άλλους περαιτέρω ελέγχους. 

6. Στη δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής της παραγράφου 5 του άρθρου 120 του Ν.4412/16 µπορούν 

να παραπέµπονται για επανεξέταση περιπτώσεις υλικών που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα µε 

έκπτωση επί της συµβατικής τιµής µε βάση του ελέγχους που διενέργησε η πρωτοβάθµια επιτροπή 

παραλαβής. Η παραποµπή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή ή 

αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Η δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής προβαίνει εκ νέου, σε όλους τους 

προβλεπόµενους από τη σύµβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης 

και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 4. 

Το αίτηµα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον 

προµηθευτή, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 

σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της δευτεροβάθµιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον προµηθευτή, 

εφόσον τα είδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν µε έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για 

επανεξέταση γίνεται µετά από αίτηµα του προµηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται µε 

απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου και εκπίπτουν από το ποσό πληρωµής του προµηθευτή ή 

εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης ή µε βεβαίωση µέσω του δηµοσίου ταµείου. 

7. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθµιες ή δευτεροβάθµιες, 

κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προµηθευτές. 

8. Με απόφαση του αρµόδιου αποφαινοµένου οργάνου, µπορεί να παραπέµπεται για επανεξέταση υλικό 

σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται προς τούτο, ακόµη και στην περίπτωση που 

παραλήφθη κε οριστικά από την πρωτοβάθµια επιτροπή παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν για το 

∆ηµόσιο και για τον προµηθευτή τα αναφερόµενα στην παραπάνω παράγραφο 5. 

9. Αν ο προµηθευτής διαφωνεί µε το αποτέλεσµα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν 

κατά την παραλαβή από την πρωτοβάθµια ή τη δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής, µπορεί να ζητήσει 

εγγράφως εξέταση κατ’ έφεση των οικείων αντιδειγµάτων. Η κατ’ έφεση εξέταση γίνεται, ύστερα από 

έγγραφο της υπηρεσίας, σε εργαστήριο διαφορετικό από εκείνο που διενήργησε την αρχική εξέταση, 

σύµφωνα µε την παράγραφο 13 του άρθρου 214 του Ν.4412/16. Ο προµηθευτής µπορεί να ζητήσει κατ’ 

έφεση εξέταση είτε η παραλαβή διενεργείται από πρωτοβάθµια είτε από δευτεροβάθµια επιτροπή 

παραλαβής. 

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο κατάλληλο εργαστήριο από αυτό που διενήργησε τον αρχικό 

έλεγχο, η κατ’ έφεση εξέταση γίνεται σε αυτό, αλλά µε εξεταστή του Γενικού Χηµείου του Κράτους ή άλλου 

φορέα. Ο προµηθευτής υποχρεούται να καταβάλει τα προβλεπόµενα για την περίπτωση τέλη. Το αίτηµα του 
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προµηθευτή για την κατ’ έφεση εξέταση πρέπει να υποβάλλεται µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία είκοσι (20) 

ηµερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσµάτων της αρχικής εξέτασης. κατ’ έφεση εξέταση 

µπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτα µε απόφαση του αρµόδιου αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από 

γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την λήψη του πρωτοκόλλου της 

επιτροπής παραλαβής. 

Κατά την κατ’ έφεση εξέταση παρίσταται εκπρόσωπος του φορέα, υποχρεωτικά δε καλείται να παραστεί, 

εφόσον το επιθυµεί ο προµηθευτής. Εάν κατά τη διενέργεια της κατ’ έφεση εξέτασης υπάρχει διαφωνία από 

τον εκπρόσωπο του φορέα ή τον προµηθευτή σε τεχνικό θέµα (όπως εφαρµοζόµενη µέθοδος εξέτασης 

χρήση οργάνων), αυτή διατυπώνεται µε σαφήνεια σε σχετικό πρωτόκολλο, η δε υπόθεση παραπέµπεται στο 

Ανώτατο Χηµικό Συµβούλιο για γνωµάτευση. 

Το αποτέλεσµα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο µέρη. Μετά το 

αποτέλεσµα της κατ’ έφεση εξέτασης ο προµηθευτής δεν µπορεί να ζητήσει παραποµπή σε δευτεροβάθµια 

επιτροπή παραλαβής. 

10. Τα υπό προµήθεια υλικά µπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκµετάλλευση µόνο µετά την οριστική 

παραλαβή τους από τον φορέα. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΦΟΡΤΩΣΗΣ (άρθρο 211, Ν.4412/16) 
 

1. Ο προµηθευτής αµέσως µετά την φόρτωση των υλικών, υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην 

αναθέτουσα αρχή, µε τηλεγράφηµα ή τηλετύπηµα ή τηλεοµοιοτυπία, τα στοιχεία φόρτωσης στα οποία να 

περιλαµβάνονται τουλάχιστον: 

α) Ο αριθµός της σύµβασης και της σχετικής πίστωσης της Τράπεζας της Ελλάδος, αν υπάρχει. 

β) Αν η µεταφορά γίνεται µε πλοίο, το όνοµα του πλοίου, η εθνικότητα του και η σηµαία του. 

γ) Ο αριθµός των κιβωτίων, τα επ’ αυτών σηµεία και αριθµοί, καθώς και η φορτωθείσα ποσότητα και το 

βάρος (µικτό - καθαρό). 

δ) Η πιθανή ηµεροµηνία άφιξης του µεταφορικού µέσου στον τόπο προορισµού. 

2. Αν ο προµηθευτής παραλείψει ή καθυστερήσει να αποστείλει το ανωτέρω τηλεγράφηµα ή τηλετύπηµα 

ή τηλεοµοιοτυπία, βαρύνεται µε έξοδα υπερηµεριών και παραµονής σε τελωνειακούς χώρους ή χώρους 

INTRANSIT των συµβατικών υλικών, από την εποµένη της άφιξης του µεταφορικού µέσου µέχρι την 

παραλαβή τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο  ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (άρθρο 212, Ν.4412/16) 
 

1. Όταν τα υλικά εισάγονται από το εξωτερικό πριν από τη φόρτωσή τους ή κατά το στάδιο κατασκευής 

τους, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αναθέσει, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις περί ∆ηµοσίων 

συµβάσεων, τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο σε διεθνές γραφείο ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή, η οριστική 

παραλαβή του υλικού γίνεται στην Ελλάδα από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα από τη σύµβαση και τις κείµενες διατάξεις. 

2. Έναντι του διεθνούς γραφείου ελέγχου ο οικονοµικός φορέας έχει τις εξής υποχρεώσεις: 

α) Να διαθέτει τα απαιτούµενα τεχνικά µέσα και εργατοτεχνικό προσωπικό, ιδίως για µετακίνηση, 

µετατόπιση, στοιβασία του προς έλεγχο υλικού και για κάθε άλλη ενέργεια που είναι αναγκαία για τον έλεγχο. 
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β) Να διαθέτει για την εξακρίβωση της ποιότητας του προς έλεγχο υλικού όσα τεχνικά µέσα έχει στην 

διάθεση του. 

γ) Να έχει συγκεντρωµένα τα υλικά στην ίδια πόλη ή τοποθεσία, άλλως, βαρύνεται µε τα πρόσθετα 

έξοδα του ελέγχου. 

δ) Να ενηµερώνει τα αρµόδια όργανα του διεθνούς γραφείου ελέγχου, σχετικά µε την πορεία εκτέλεσης 

της παραγγελίας. 

ε) Σε περίπτωση απόρριψης των υλικών από το διεθνές γραφείο ελέγχου, ο οικονοµικός φορέας 

βαρύνεται µε τα έξοδα που θα προκύψουν από τον απαιτούµενο έλεγχο ή ελέγχους. 

3. Αν δεν προσέλθει έγκαιρα το διεθνές γραφείο ελέγχου για τον έλεγχο του υλικού, ο οικονοµικός 

φορέας υποχρεούται να απευθυνθεί στην αρµόδια υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, για να προβεί στις 

απαραίτητες ενέργειες. 

4. Η αξία των δειγµάτων και αντιδειγµάτων του υλικού, όπου τούτο απαιτείται, κατά τον έλεγχο στο 

εξωτερικό, βαρύνει τον οικονοµικό φορέα. 

5. Το διεθνές γραφείο ελέγχου υποχρεούται, αν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι το υλικό δεν 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύµβασης, να µην εκδώσει το πιστοποιητικό ελέγχου, αλλά να 

ενηµερώσει αµέσως την αναθέτουσα αρχή, προκειµένου να λάβει οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειες του. 

6. Η αναθέτουσα αρχή, αντί να αναθέσει τον έλεγχο σε διεθνές γραφείο ελέγχου, µπορεί να αποστείλει 

επιτροπή από εξειδικευµένους υπαλλήλους του δηµοσίου τοµέα, για τη διενέργεια του ελέγχου στο 

εξωτερικό. Στην περίπτωση, αυτή η επιτροπή συντάσσει και υποβάλει στην αναθέτουσα αρχή πρακτικό του 

διενεργηθέντος ελέγχου. Οι υποχρεώσεις του οικονοµικού φορέα έναντι της επιτροπής είναι ίδιες µε εκείνες 

προς το διεθνές γραφείο ελέγχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο  ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (άρθρο 213, Ν.4412/16) 
 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας των υλικών, µε 

απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη, που να είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή 

προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η προθεσµία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συµβατικού χρόνου, ο δε προµηθευτής 

θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. 

Αν ο προµηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του 

τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες 

κυρώσεις. 

2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται µετά την προσκόµιση ίσης ποσότητας µε την 

απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προµηθευτής υποχρεούται να 

παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την 

ηµεροµηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί ύστερα 

από αίτηµα του προµηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την 

εκπνοή της, µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου µε την οποία και επιβάλλεται πρόστιµο σε 

ποσοστό 2,5% επί της συµβατικής αξίας της συγκεκριµένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσµία αυτή και η 
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παράταση που χορηγήθηκε και ο προµηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας µπορεί 

να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 

3. Με απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου 

οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προµηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την 

αντικατάστασή τους, µε την προϋπόθεση ο προµηθευτής να καταθέσει χρηµατική εγγύηση που να καλύπτει 

την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ (άρθρο 203, Ν.4412/16) 
 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από 

κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από 

γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου: α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/16  

, β) σε περίπτωση δηµόσιας σύµβασης προµηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 

συµβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης 

που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν.4412/16  γ) στην περίπτωση 

δηµόσιας σύµβασης υπηρεσιών: αα) αν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν 

συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες 

διατάξεις και ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, λαµβανοµένων 

υπόψη των παρατάσεων. 

2. Στην περίπτωση συνδροµής λόγου έκπτωσης του α ναδόχου από σύµβαση παροχής υπηρεσιών κατά 

την περίπτωση γ' της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία 

µνηµονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαµβάνει συγκεκριµένη περιγραφή των ενεργειών στις 

οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσµία για τη συµµόρφωσή του. Η τασσόµενη προθεσµία 

πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύµβασης και πάντως όχι µικρότερη των δεκαπέντε 

(15) ηµερών. Αν η προθεσµία, που τέθηκε µε την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να 

συµµορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την άπρακτη πάροδο της 

προθεσµίας συµµόρφωσης, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι 

της µη συµµόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση µε αναφορά στους 

λόγους που οδήγησαν σε αυτήν. 

3. Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση 

όταν: 

α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη 

του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

4. Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, 

επιβάλλονται, µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, 

το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω 

κυρώσεις: 

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά περίπτωση. 

β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύµβαση ανάδοχο είτε 

από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε µε κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε µε κατάπτωση της 
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εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής 

από τον προµηθευτή µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, µε το ισχύον 

κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της 

επιστροφής της, µε το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας. 

Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο των συµβάσεων 

προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου κατά τα 

ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ (άρθρο 204, Ν.4412/16) 
 

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που 

συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει 

στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
(άρθρο 205, Ν.4412/16) 
 

Ο οικονοµικός φορέας µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάµει 

των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 του Ν. 4412/16, να υποβάλει προσφυγή για λόγους 

νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία 

τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, 

αποφασίζει το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού 

οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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