
 
 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ     

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      

ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ     

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΡΗΕΣΙΑ   

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
 

Α. ΜΕΛΕΤΗΣ62/2019 
       
       
       
       

ΜΕΛΕΤΗ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΥΡΗΕΣΙΩΝ 
 
 
 

"Προμήθεια και αντικατάςταςη χριςτουγεννιάτικου φωτεινοφ διάκοςμου, 
τοποθζτηςη, αποξήλωςη και φφλαξη εξοπλιςμοφ" 

 
CPV : 31527200-8  Φωτιςτικά εξωτερικϊν χϊρων 
CPV : 45316100-6 Τοποκζτθςθ εξοπλιςμοφ φωτιςμοφ εξωτερικϊν χϊρων 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ:  60.000,00 € 
                   ΦΠΑ:   14.400,00 €     
            ΤΝΟΛΟ:  74.400,00 €     
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ   Προμήθεια και αντικατάςταςη  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    χριςτουγεννιάτικου φωτεινοφ διάκοςμου,   
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ  τοποθζτηςη, αποξήλωςη και φφλαξη εξοπλιςμοφ  
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  
ΕΓΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
    

CPV:  31527200-8 «Φωτιςτικά εξωτερικϊν χϊρων» 
45316100-6 Τοποκζτθςθ εξοπλιςμοφ 
φωτιςμοφ εξωτερικϊν χϊρων 

Ρροχπολογιςμόσ: 74.400,00 € με ΦΡΑ 24% 
Α.Μ. 62/2019 
Κ.Α. 10.6265.18 και 10.7135.68 

 

Η παροφςα μελζτθ αφορά τθν προμικεια διακοςμθτικϊν ειδϊν για χριςτουγεννιάτικο 

ςτολιςμότθσ πόλθσ, τθν τοποκζτθςθ με άναμμα των νζων και υφιςτάμενων φωτεινϊν 
χριςτουγεννιάτικων διακοςμθτικϊν ςτοιχείων, κακϊσ επίςθσ το ςβιςιμο  από τισ 7/1/2019 
ζωσ και 10/1/2019,με αποξιλωςθ  και φφλαξθ αυτϊν ςε ιδιόκτθτο χϊρο του αναδόχου. 

Για τθν πλιρθ λειτουργία των υπό προμικεια φωτεινϊν ςτοιχείων ςυμπεριλαμβάνονται οι 
ακόλουκεσ εργαςίεσ: 

Τον ζλεγχο αςφαλοφσ και πλιρουσ λειτουργίασ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ περί 
θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων. 

Με ιδία μζςα του αναδόχου κα γίνει αμζςωσ μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 Το άναμμα των 417 νζων φωτεινϊν χριςτουγεννιάτικων  

 Το άναμμα των λειτουργικϊν υφιςτάμενων φωτοςωλινων(350τεμ) μικουσ 5 m ζκαςτοσ 

 Το άναμμα των λειτουργικϊν φωτεινϊν χριςτουγεννιάτικων επίςτθλων 

 Τθν επιςκευι και αποκατάςταςθ των υφιςτάμενων επίςτθλων ζωσ εξαντλιςεωσ των 
ποςοτιτων που προβλζπονται ςτον προυπολογιςμό και με τθν ςειρά που αναφζρονται 
παρακάτω. 

Η τοποκζτθςθ των υπό προμικεια ςτοιχείων κα γίνει κατϋ υπόδειξθ τθσ Υπθρεςίασ. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πλα τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν κα ςυνοδεφονται από τισ ιςχφουςεσ για 
τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ Ριςτοποιιςεισ ποιότθτασ και αςφάλειασ. Οι ενδιαφερόμενοι κα 
πρζπει να διακζτουν υποχρεωτικά Ριςτοποίθςθ ISO 9001:2015 (διαχείριςθ ποιότθτασ), ISO 
45001:2018 (διαχείριςθ αςφάλειασ των εργαηομζνων) και ISO 14001-2015 (περιβαλλοντικι 
διαχείριςθ), διλωςθ ςυμμόρφωςθσ  CEεναρμονιςμζνα κατά ΕΝ 60598-1/2000 . Η μθ 
προςκόμιςθ των ανωτζρω ι αντιςτοίχων ςε ιςχφ ςθμαίνει και τον αποκλειςμό των 
ςυμμετεχόντων από τον  διαγωνισμό. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραλάβει των υφιςτάμενο ςτολιςμό από το ςθμείο που κα του 
υποδείξει θ Υπθρεςία. Τα μζτρα φωτοςωλινα που κα αντικαταςτακοφν ςφμφωνα με τον 
προχπολογιςμό τθσ μελζτθσ κα προςκομιςτοφν ςτθν Υπθρεςία προκειμζνου να προβεί ςε 
πρωτόκολλο καταςτροφισ 

Ο προχπολογιςμόσ ανζρχεται ςτο ποςό των 74.400,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% 
και κα βαρφνει τθν πίςτωςθ του κωδικοφ ΚΑ: 10.7135.68: ποςοφ 46.655,00€ για το 
οικονομικό ζτοσ 2019 και του ΚΑ: 10.6265.18 ποςοφ 27.745,00€ αντί του ποςοφ των 
20.000,00€  για το οικονομικό ζτοσ 2019 και τθν πίςτωςθ του υπόλοιπου ποςοφ 7.745,00 € 
του προχπολογιςμοφ για το οικονομικό ζτοσ 2020. 
 

Τα υπό προμικεια φωτεινά επίςτθλα ςτοιχεία που κα τα κζςει ςε πλιρθ λειτουργία ο 
εργολάβοσ είναι τθσ ακόλουκθσ μορφισ: 
 

 

 

 

 

Επίςτθλο τριπλό αςτζρι βθκλεζμ με 150 περίπου  λαμπτιρεσ LED 
διαςτάςεων 1,00 Χ 0,60m (περίπου) με δυνατότθτα απόκλιςθσ ± 15% 
Ο ςκελετόσ κα είναι από λάμα μθ αναδυομζνου αλουμινίου 
διαςτάςεων 10mmX 3mm ( πλάτοσ – πάχοσ ) ενϊ κα ςτθρίηεται ςε 
πλαίςιο  ςχιματοσ Ρ καταςκευαςμζνο από καρζ αλουμινίου 
διαςτάςεων 15 mmX 15mm . Η καταςκευι κα ςτθρίηεται ςτον ςτφλο 
με ειδικι βάςθ από αλουμίνιο διαςτάςεων 30 mmX 3μμ ( πλάτοσ – 
πάχοσ ) θ οποία κα φζρει 2 εγκοπζσ  μζςα από τισ οποίεσ κα 
διζρχεται διάτρθτο μεταλλικό τςζρκι   και 2 οπζσ διατομισ  Φ8 mm 
ϊςτε να περνάει βίδα ανάλογθσ διατομισ . Η βάςθ κα ςυνοδεφεται 
από ειδικό καπάκι το οποίο κα ςτερεϊνει το πλαίςιο τθσ καταςκευισ 
μα τθν βάςθ ςτιριξθσ . Το αλουμίνιο και υλικά που κα απαιτθκοφν 
κα είναι αρίςτθσ ποιότθτασ .  
Τα αςτζρια κα είναι από φωτοςωλιναLED  ψυχροφ χρϊματοσ με 36 
λαμπτιρεσ ανά μζτρο και κατανάλωςθ 3,4w /m και διατομι 13mm . 
Ο ορκογϊνιοσ ςκελετόσ κα είναι καλυμμζνοσ με μίνι λαμπτιρεσ LED 
χρϊματοσ κερμοφ λευκοφ . Θα είναι τοποκετθμζνοι ανά 100 ςε 
καλϊδιο καουτςοφκ τφπου HO5RNF και κα ζχουν απόςταςθ μεταξφ 
τουσ 10cm.  Θα ζχουν δυνατότθτα επζκταςθσ και κα είναι ςφμφωνα 
με τθν οδθγία EN 60598-1 
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Τα υπό τοποκζτθςθ φωτεινά επίςτθλα ςτοιχεία με ςειρά προτεραιότθτασ που κα τα κζςει ςε 
πλιρθ λειτουργία ο εργολάβοσ είναι τθσ ακόλουκθσ μορφισ: 

 
1. Γιρλάντεσ Ζναςτροσ Ουρανόσ (με διπλά αςτζρια 54 τεμάχια) 0,75 μζτρα φψοσ και 0,75 μζτρα 

πλάτοσ και 0,60 μζτρα φψοσ και 0,60 μζτραπλάτοσαντιςτοίχωσ ενιςχφοντασ των εςωτερικό 
διάκοςμο των αςτεριϊν για μεγαλφτερθ φωτεινότθταμε μίνι λαμπτιρεσ  ledυπάρχοντοσ 
χρϊματοσ, με διπλι προςταςία Ι 65 και αντικακιςτϊντασ τα καμζνα μζρθ.  
 

 

 

2. Τοποκζτθςθ λειτουργικϊν φωτοςωλινωνLED(ζωσ 350 τεμάχια) 5 μζτρα ζκαςτοσ.  

 

 

Επίςτθλο ςχζδιο – κορδζλα με 300 περίπου λαμπτιρεσ 
διαςτάςεων 2,00mX0,8 με δυνατότθτα απόκλιςθσ ± 15%. Ο 
ςκελετόσ κα είναι από λάμα μθ αναδυομζνου αλουμινίου 
διαςτάςεων 10mmX 3mm ( πλάτοσ – πάχοσ ) ενϊ κα ςτθρίηεται 
ςε πλαίςιο  ςχιματοσ Ρ καταςκευαςμζνο από καρζ αλουμινίου 
διαςτάςεων 20 mmX 20mm . Η καταςκευι κα ςτθρίηεται ςτον 
ςτφλο με ειδικι βάςθ από αλουμίνιο διαςτάςεων 30 mmX 3μμ ( 
πλάτοσ – πάχοσ ) θ οποία κα φζρει 2 εγκοπζσ  μζςα από τισ 
οποίεσ κα διζρχεται διάτρθτο μεταλλικό τςζρκι   και 2 οπζσ 
διατομισ  Φ8 mm ϊςτε να περνάει βίδα ανάλογθσ διατομισ . Η 
βάςθ κα ςυνοδεφεται από ειδικό καπάκι το οποίο κα ςτερεϊνει 
το πλαίςιο τθσ καταςκευισ μα τθν βάςθ ςτιριξθσ . Το αλουμίνιο 
και υλικά που κα απαιτθκοφν κα είναι αρίςτθσ ποιότθτασ .  
Τα αςτζρια κα είναι από φωτοςωλιναLED  ψυχροφ χρϊματοσ 
με 36 λαμπτιρεσ ανά μζτρο και κατανάλωςθ 3,4w /m και 
διατομι 13mm . 
Το κενό που δθμιουργείται ανάμεςα ςτισ πλευρζσ τθσ κορδζλασ 
κα είναι καλυμμζνο με μίνι λαμπτιρεσ LED χρϊματοσ κερμοφ 
λευκοφ . Θα είναι τοποκετθμζνοι ανά 100 ςε καλϊδιο 
καουτςοφκ τφπου HO5RNF και κα ζχουν απόςταςθ μεταξφ τουσ 
10cm.  Θα ζχουν δυνατότθτα επζκταςθσ και κα είναι ςφμφωνα 
με τθν οδθγία EN 60598-1 
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/
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΣΑΕΙ 
ΣΕ
Μ 

ΜΕΣΡΑ 

ΦΩΣΟΩΛ

ΗΝΑ 

/ΕΠΙΣΗΛΟ 

ΕΙΚΟΝΑ 

3 ΑΣΤΕΙ ΔΙΡΛΟ 
1,10 Μ.  Χ 1,10 

Μ. 
23 

8 

 

 

 

4 ΕΛΑΤΟ 
1,70 Μ.  Χ 1,40 

Μ. 
71 

12 

 

 

5 
ΜΡΟΥΚΕΤΟ 5 

ΑΣΤΩΝ 
2,30 Μ.  Χ 0,90 

Μ. 
19 

19 

 

6 
ΜΡΟΥΚΕΤΟ 3 

ΑΣΤΩΝ 
2,50 Μ.  Χ 0,90 

Μ. 
29 

14  
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ΚΑΜΡΑΝΑ 
ΜΕΓΑΛΗ 

 
 
 
 

2,10 Μ. Χ 2,00 
Μ. 

 
 
 
 

19 

 

 

 

14 

  

 

8 ΚΑΜΡΑΝΑ ΜΙΚΗ 
1,10 Μ.  Χ 1,50 

Μ. 
19 

12 

 

 

9 
ΚΛΑΔΙ 

1,10 Μ.  Χ 0,802 

Μ. 300 10 

 

 

 

 ΧΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΤΟ ΡΛΑΤΕΙΑΣ (υποχρεωτικά τθν πρϊτο πενκιμερο του 

Δεκεμβρίου) 

 
Στιςιμο 10μετρθσ βάςθσ χριςτουγεννιάτικου δζντρου τθσ Κεντρικισ Ρλατειάσ και 
προμικεια μίνι λαμπτιρων  led χρϊματοσ λευκό πάγου, με διπλι προςταςία Ι 65, κα 
ζχουν δυνατότθτα επζκταςθσ  και κα είναι ςφμφωνα με ΕΝ 60598-2 προσ ςυμπλιρωςθ 
υφιςταμζνων για τον ςτολιςμό του.  
Ο ςτολιςμόσ και θ απομάκρυνςθ αυτοφ κα πραγματοποιθκεί από τισ Υπθρεςίεσ του 
Διμου.  
Μετά το πζρασ των εορταςτικϊν θμερϊν ο ανάδοχοσ υποχρεοφται μόνο ςτθν 
αποξιλωςθ τθσ 10μετρθσ βάςθσ τθν οποία κα παραδϊςει ςτθν Υπθρεςία  
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Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                           
Αγία Ραραςκευι, 2/10/2019 

 
 

ΕΛΕΝΗ-ΣΩΤΗΙΑ ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ                                              
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ/Αϋ           
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ   Προμήθεια και αντικατάςταςη  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    χριςτουγεννιάτικου φωτεινοφ διάκοςμου,  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ  τοποθζτηςη, αποξήλωςη και φφλαξη εξοπλιςμοφ  
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  
ΕΓΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
     CPV:  31527200-8«Φωτιςτικά εξωτερικϊν χϊρων» 

45316100-6 Τοποκζτθςθ εξοπλιςμοφ φωτιςμοφ  
εξωτερικϊν χϊρων 
Ρροχπολογιςμόσ: 74.400,00 € με ΦΡΑ 24% 
Α.Μ. 62/2019 
Κ.Α. 10.6265.18 και 10.7135.68 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

 
 

 
   Αγία Ραραςκευι, 2/10/2019                                                          ΕΘΕΩΗΘΗ  
              Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                          Ο αναπλθρωτισ Δ/ΝΤΗΣ  

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ 
                                                                                              ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ 
                                                                                                Αγία Ραραςκευι, 2/10/2019 
 
   ΕΛΕΝΗ-ΣΩΤΗΙΑ ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ                                             ΑΓΥΗΣ ΜΑΥΟΜΑΑΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ/Αϋ                            ΡΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΡΕ/Αϋ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΣΑΕΙ (ΤΨΟ 

- ΠΛΑΣΟ) ΠΟΟΣΗΣΑ  

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ

ΜΕΡΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

1

Ρρομικεια επίςτθλου τριπλό αςτζρι 

τθσ Βθκλεεμ με 200 λαμπτθρεσ led 

όπωσ τθν τεχνικι περιγραφι 1,00 Μ.  Χ 0,60 Μ. 300 ΤΕΜ 75,00 € 22.500,00 €

2

Ρρομικεια επίςτθλου κορδζλα  4ων  

αςτζριων με 300 λαμπτιρεσ led όπωσ 

τθν τεχνικι περιγραφι 2,00 Μ.  Χ 0,80 Μ. 117 ΤΕΜ 125,00 € 14.625,00 €

3

Αντικατάςταςθ φωτοςωλινα ςε 

υφιςτάμενα επίςτθλα όςων 

απαιτθκοφν όπωσ τθν τεχνικι 

περιγραφι 1005 Μ 5,00 € 5.025,00 €

4

Ρρομικεια λαμπτθρεσ  led 

(10m/ςειρά) όπωσ τθν τεχνικι 

περιγραφι 25 ΤΕΜ 20,00 € 500,00 €

5

ΤΟΡΟΘΕΤΗΣΗ - ΑΡΟΞΗΛΩΣΗ - ΦΥΛΑΞΗ 

όπωσ τθν τεχνικι περιγραφι 1 ΥΡΗΕΣΙΑ 17.350,00 € 17.350,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 60.000,00 €

ΦΡΑ 14.400,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΡΑΝΗ 74.400,00 €
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ   Προμήθεια και αντικατάςταςη  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    χριςτουγεννιάτικου φωτεινοφ διάκοςμου,   
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ  τοποθζτηςη, αποξήλωςη και φφλαξη εξοπλιςμοφ  
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  
ΕΓΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
     CPV:  31527200-8«Φωτιςτικά εξωτερικϊν χϊρων» 

45316100-6 Τοποκζτθςθ εξοπλιςμοφ φωτιςμοφ  
εξωτερικϊν χϊρων 
Ρροχπολογιςμόσ: 74.400,00 € με ΦΡΑ 24% 
Α.Μ. 62/2019 
Κ.Α. 10.6265.18 και 10.7135.68 

 
ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΗ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
 
Ρρομικεια επίςτθλου τριπλό αςτζρι τθσ Βθκλεζμ με 200 λαμπτιρεσ ledςφμφωνα με τθν 
τεχνικι περιγραφι.   
 
Τιμι Μονάδοσ ανά τεμ. ςε ευρϊ: εβδομιντα πζντε ευρϊ    (75,00 €) 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο 
 
Ρρομικεια επίςτθλου κορδζλα  4ων  αςτεριϊν με 300 λαμπτιρεσ ledςφμφωνα με τθν τεχνικι 
περιγραφι.   
 
Τιμι Μονάδοσ ανά τεμ. ςε ευρϊ: εκατόν είκοςι πζντε ευρϊ   (125,00 €) 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
 
Αντικατάςταςθ φωτοςωλινα ςε υφιςτάμενα επίςτθλα όςων απαιτθκοφν ςφμφωνα με τθν 
τεχνικι περιγραφι.   
 
Τιμι Μονάδοσ ανά μζτρο ςε ευρϊ: πζντεευρϊ      (5,00 €) 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο 
 
Ρρομικεια λαμπτιρεσ led (10m/ςειρά)ςφμφωνα με τθν τεχνικι περιγραφι.   
 
Τιμι Μονάδοσ ανά τεμ. ςε ευρϊ: είκοςι  ευρϊ     (20,00 €) 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο 
 
ΤΟΡΟΘΕΤΗΣΗ - ΑΡΟΞΗΛΩΣΗ – ΦΥΛΑΞΗ ςφμφωνα με τθν τεχνικι περιγραφι.   
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Τιμι Μονάδοσ ανά υπθρεςία ςε ευρϊ: δζκα επτά χιλιάδεσ τριακόςια πενιντα ευρϊ 
 (17.350,00 €) 
 
 
 
   Αγία Ραραςκευι, 2/10/2019                                                          ΕΘΕΩΗΘΗ  
              Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                          Ο αναπλθρωτισ Δ/ΝΤΗΣ  

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ 
                                                                                              ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ 
                                                                                                Αγία Ραραςκευι, 2/10/2019 
 
   ΕΛΕΝΗ-ΣΩΤΗΙΑ ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ                                             ΑΓΥΗΣ ΜΑΥΟΜΑΑΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ/Αϋ                                 ΡΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΡΕ/Αϋ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ   Προμήθεια και αντικατάςταςη  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    χριςτουγεννιάτικου φωτεινοφ διάκοςμου,  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ  τοποθζτηςη, αποξήλωςη και φφλαξη εξοπλιςμοφ  
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  
ΕΓΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

CPV:  31527200-8«Φωτιςτικά εξωτερικϊν χϊρων» 
45316100-6 Τοποκζτθςθ εξοπλιςμοφ φωτιςμοφ  
εξωτερικϊν χϊρων 
Ρροχπολογιςμόσ: 74.400,00 € με ΦΡΑ 24% 
Α.Μ. 62/2019 
Κ.Α. 10.6265.18 και 10.7135.68 

 
ΕΙΔΙΚΗ & ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΤΓΓΡΑΦΗ 
Η παροφςα ςυγγραφι υποχρεϊςεων αφορά ςτθν προμικεια διακοςμθτικϊν ειδϊν για 
χριςτουγεννιάτικο ςτολιςμό τθσ πόλθσ, τθν τοποκζτθςθ με άναμμα των νζων και 
υφιςτάμενων φωτεινϊν χριςτουγεννιάτικων διακοςμθτικϊν ςτοιχείων, κακϊσ επίςθσ το 
ςβιςιμο  από τισ 7/1/2020 ζωσ και 10/1/2020, με αποξιλωςθ  και φφλαξθ αυτϊν ςε 
ιδιόκτθτο χϊρο του αναδόχου. 
Ππου ςτθ παροφςα αναγράφεται «ΕΓΟΔΟΤΗΣ» νοείται ο Διμοσ Αγίασ Ραραςκευισ, όπου δε 
«ΑΝΑΔΟΧΟΣ» αυτόσ που κα ανακθρυχκεί για τθν προμικεια – υπθρεςία διακοςμθτικϊν 
ειδϊν για χριςτουγεννιάτικο ςτολιςμό τθν τοποκζτθςθ αποξιλωςθ και φφλαξθ. 
 
ΑΡΘΡΟ  2ο: ΙΧΤΟΤΕ  ΔΙΑΣΑΞΕΙ 
Για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ - υπθρεςίασ ιςχφουν οι διατάξεισ του ν.3463/06 «Νζοσ 
Δθμοτικόσ και Κοινοτικόσ Κϊδικασ», οι διατάξεισ του ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ 
Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν» . 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο: ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
Εφαρμόηονται οι ςχετικζσ εγκφκλιοι του Υπουργείου Εςωτερικϊν και οι αντίςτοιχεσ προσ το 
είδοσ τθσ  εκτελοφμενθσ προμικειασ – υπθρεςίασ όπου υπάρχουν, τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
των Υπουργείων Εςωτερικϊν και Δθμοςίων Ζργων και θ κείμενθ νομοκεςία. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο: ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 
Συμβατικά ςτοιχεία τθσ προμικειασ κατά ςειρά ιςχφοσ είναι : 

1) Η Σφμβαςθ, 
2) Η Οικονομικι Ρροςφορά του Αναδόχου, 
3) Το Τιμολόγιο τθσ Μελζτθσ τθσ Υπθρεςίασ, 
4) Η Γενικι και Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων, 
5) Η Τεχνικι Ζκκεςθ τθσ Μελζτθσ τθσ Ρρομικειασ - Υπθρεςίασ, 
6) Ο Ρροχπολογιςμόσ τθσ Μελζτθσ τθσ Ρρομικειασ -Υπθρεςίασ,  
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7) Οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ. 
8) Τα Σχζδια, ςτισ περιπτϊςεισ που είναι απαραίτθτα, 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΠΡΟΦΟΡΕ  
Οι οικονομικζσ προςφορζσ κα υποβάλλονται με το ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ που 
διατίκεται από το Τμιμα Ρρομθκειϊν του Διμου, ςε δφο (2) αντίτυπα (ςτο πρϊτο 
αναγράφεται θ λζξθ «πρωτότυπο» και ςτο δεφτερο θ λζξθ «αντίγραφο»), μζςα ςε φάκελο με 
ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ», τον τίτλο τθσ προμικειασ- υπθρεςίασ και τα πλιρθ 
ςτοιχεία του προςφερόμενου. 
Οι ενδιαφερόμενοι κα υποβάλλουν προςφορά για το ςφνολο των προμθκειϊν - υπθρεςιϊν. 
Το κριτιριο είναι θ πλέον σσμυέροσσα από οικονομικής άποψης προσυορά βάσει 
τιμής. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΙΜΩΝ 
Στθ ςυνολικι τιμι τθσ προμικειασ - υπθρεςίασ, εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλεσ γενικά οι 
κρατιςεισ και δαπάνεσ για τθν πλιρθ εκτζλεςθ τθσ εν λόγω προμικειασ - υπθρεςίασ. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο: ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΣΙΜΩΝ 
Οι τιμζσ μονάδοσ, που προκφπτουν από τθν προςφορά του Αναδόχου είναι ςτακερζσ και 
αμετάβλθτεσ ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ προμικειασ - υπθρεςίασ και δεν ανακεωροφνται για 
κανζνα λόγο. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο: ΣΡΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΕΩ      
Η προμικεια- υπθρεςίασ κα παρζχεται ανάλογα με τισ εντολζσ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν 
Υπθρεςιϊν του Διμου Αγίασ Ραραςκευισ και ςφμφωνα με τθ μελζτθ, αλλά μζςα ςτθν 
προβλεπόμενθ ςυνολικά προκεςμία. Ο τόποσ προμικειασ- υπθρεςίασ κα ορίηεται από τθ 
Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Αγίασ Ραραςκευισ.   
Σε περίπτωςθ κακυςτεριςεωσ προμικειασ- υπθρεςίασ, επιβάλλονται ςτον Ανάδοχο, 
κυρϊςεισ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο: ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΕΚΣΕΛΕΕΩ  
Η προκεςμία εκτελζςεωσ τθσ προμικειασ- υπθρεςίασ, ορίηεται από τθν υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ, το οποίο επζχει και κζςθ πρωτοκόλλου εγκαταςτάςεωσ με τθν τοποκζτθςθ 
των περιγραφόμενων ςτολιδιϊν ςε πλιρθ λειτουργία και ολοκλθρϊνεται με τθν αποξιλωςθ 
και φφλαξθ ζωσ τθν 10θ/1/2020. Ο Ανάδοχοσ πρζπει να ανταποκρίνεται άμεςα ςτθ Δ/νςθ 
Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Αγίασ Ραραςκευισ για να παρζχει τθν προμικεια. 
Μετά τθν οριηόμενθ προκεςμία επιβάλλονται οι νόμιμεσ κυρϊςεισ. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο: ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΑ  
Η προμικεια κα ελζγχεται από τθν αρμόδια κατά νόμο  Επιτροπι. Ο Ανάδοχοσ, υποχρεοφται 
να παρζχει εκ νζου τθν προμικεια, χωρίσ επιπλζον αποηθμίωςθ, ςε περίπτωςθ μθ ορκισ ι 
ελλιποφσ προμικειασ. 
Σε περίπτωςθ δυςτροπίασ του Αναδόχου ςε ςυμμόρφωςθ των υποδείξεων τθσ Δ/νςθσ 
Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Αγίασ Ραραςκευισ, ο Διμοσ δικαιοφται να προβεί από μόνοσ 
του ςτθν προμικεια - υπθρεςία εισ βάροσ του Αναδόχου. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο: ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΛΙΚΩΝ 
Τα υλικά  τθσ προμικειασ πρζπει να είναι αρίςτθσ ποιότθτασ. 
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ΑΡΘΡΟ 12ο: ΕΤΘΤΝΕ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 
Για κάκε ατφχθμα ι δυςτφχθμα ςτο προςωπικό του Αναδόχου ι ςε τρίτουσ ι οποιαδιποτε 
ηθμιά που προκαλείται από τον Ανάδοχο, βαρφνεται αποκλειςτικά ο ίδιοσ ο Ανάδοχοσ. 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο: ΕΙΔΙΚΕ ΔΑΠΑΝΕ ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΟΤΝ ΣΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
Ο ζλεγχοσ τθσ προμικειασ - υπθρεςίασ ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ, θ μεταφορά και το 
απαιτοφμενο εργατοτεχνικό προςωπικό για τθν προμικεια - υπθρεςία, βαρφνουν 
αποκλειςτικά τον Ανάδοχο.  
 
ΑΡΘΡΟ 14ο: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Το αντικείμενο τθσ Σφμβαςθσ κα διατθρθκεί αναλλοίωτο κατά τθν εκτζλεςι τθσ από πλευράσ 
Αναδόχου. Αιτιολογθμζνθ μείωςθ του αντικειμζνου επιτρζπεται από πλευράσ Διμου όταν 
ςυντρζχουν αντικειμενικά ςτοιχεία που δεν επιτρζπουν τθν ολοκλιρωςθ μζρουσ τθσ 
παροφςθσ προμικειασ – υπθρεςίασ. 

  
 
   Αγία Ραραςκευι, 2/10/2019                                                          ΕΘΕΩΗΘΗ  
              Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                          Ο αναπλθρωτισ Δ/ΝΤΗΣ  

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ 
                                                                                              ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ 
                                                                                                Αγία Ραραςκευι, 2/10/2019 
 
   ΕΛΕΝΗ-ΣΩΤΗΙΑ ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ                                             ΑΓΥΗΣ ΜΑΥΟΜΑΑΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ/Αϋ                                 ΡΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΡΕ/Αϋ 

 


