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∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
 
     Ο ∆ήµαρχος Ηρακλείου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Πρόχειρο διαγωνισµό µε κριτήριο την 
Χαµηλότερη τιµή και µε σφραγισµένες προσφορές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ 
(Υπ.Αποφ. 11389/93) την προµήθεια Λαµπτήρων διάφορων τύπων , που θα χρησιµοποιηθούν 
από το τµήµα Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισµού κυκλοφορίας & σήµανσης της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων του ∆ήµου Ηρακλείου για την αντικατάσταση των καµένων λαµπτήρων 
∆ηµοτικού φωτισµού  
     Άρθρο 1ο  
∆απάνη. 
   Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι 60.000,00 €  χωρίς τον Φ.Π.Α. 23% που 
είναι 13.800 €.(διατιθέµενη πίστωση για το έτος 2011 73.800 €. µε τον ΦΠΑ ) η προµήθεια αυτή 
έχει ενταχτεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Ηρακλείου έτους 2011 µε Κ.Α. 20 / 6673.007    
  
  Άρθρο 2ο  
  Πληροφορίες. 
   Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν τη ∆ιακήρυξη από την ∆/νση Οικονοµικών   
Τµήµα  Προµηθειών  τηλ.2810 399-185  fax.2810 229-207.στη διεύθυνση ,Ανδρόγεω 2  τ.κ.71202  
Ηράκλειο Κρήτης ,να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2810 247-503  κ Σαρτζετάκη  Ευτύχιο η στο 
fax του ∆ήµου 2810 247-594 τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν επίσης 
µέσο του διαδικτύου (http://www.heraklion.gr/ ) να παραλαµβάνουν τα τεύχη του διαγωνισµού.  
 
    Άρθρο 3ο  
Ο ∆ιαγωνισµός  θα  λάβει  χώρα  στο  ∆ήµο  Ηρακλείου  Αγίου Τίτου 1  την   
 25 / 10/ 2011.   ηµέρα   Τρίτη  και  ώρα  10:00 – 10:30  π.µ. .  
 Οι  προσφορές µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία  µπορούν να  κατατεθούν την ηµέρα  και ώρα  του  

διαγωνισµού  απ΄ ευθείας στην  Επιτροπής  διενέργειας  και ελέγχου των δικαιολογητικών του 
διαγωνισµού  ή  να σταλούν  ταχυδροµικά  µέχρι την  προηγούµενη της  ηµεροµηνίας  
διενέργειας του  διαγωνισµού  .Κατά την ηµέρα αποσφράγισης των προσφορών µπορούν να  
παρίστανται οι νόµιµοι εκπρόσωποι των διαγωνιζοµένων .  

Ηµεροµηνία αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών  ορίζεται η  04. / 11./ 2011 

    ηµέρα  Παρασκευή  και   ώρα   10:00  πµ. 

 
 
    Άρθρο 4ο 
     Γλώσσα. 
  Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισµού και την συµµετοχή σ' 
αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 
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   Άρθρο 5ο  
      Προέλευση. 
    Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν τους λαµπτήρες  αλλοδαπής ή 
ηµεδαπής προελεύσεως ,ισχύουν γενικά οι διατάξεις που αναφέρονται στο  άρθρο 18 του 
ΕΚΠΟΤΑ. 
 
     Άρθρο 6ο  
 
Τα προσφερόµενα υλικά πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται  
    Άρθρο 7ο  
 
 ∆ικαιολογητικά συµµετοχής. 
   Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στους διαγωνισµούς υποβάλλουν 
µαζί µε την προσφορά τους και τα εξής δικαιολογητικά: 
  
Α) Πιστοποιητικό του Βιοτεχνικού ή εµπορικού ή βιοµηχανικού επιµελητηρίου, που θα έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι µήνες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  
 
Β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν εµπίπτει στους περιορισµούς του άρθρου 4, παρ 3 
Ν. 2286/95 δηλαδή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τις διαδικασίες προµήθειας 
του ∆ηµοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκεί νόµιµα την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα.   
 
Γ).Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό που είναι το 5% επί της συνολικής 
προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνη και είναι 3,000 €. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του 
άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 
         
     Άρθρο 8ο  
       Τρόπος κατάθεσης προσφορών. 
   1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος σε Πρόχειρο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες 
προσφορές εις διπλούν µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από την σχετική προκήρυξη. 
   2. Οι προσφορές παραλαµβάνονται από την αρµόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό. 
   3. Εάν από την ∆ιακήρυξη προβλέπεται ότι µαζί µε την προσφορά πρέπει να κατατεθούν 
δείγµατα των διαφόρων λαµπτήρων ,αυτά κατατίθενται πριν από τον διαγωνισµό στην υπηρεσία 
,η δε σχετική απόδειξη υποβάλλεται µαζί µε την προσφορά . 
   4.Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και 
παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται 
στην υπηρεσία µέχρι την προηγουµένη του διαγωνισµού. 
   5. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ,ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν 
πληρούν τα οριζόµενα ,από τις διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων του παρόντος άρθρου 
δεν λαµβάνονται υπ΄  όψη. 
   6. Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια 
του διαγωνισµού ,δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα που 
παραλαµβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται από την 
προκήρυξη ,προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την 
προαναφερόµενη διαδικασία .Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές 
που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσµα. 
   7.Στόν φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : 
   α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. 
   β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί   την προµήθεια (∆ήµος Ηρακλείου ). 
   γ. Ο αριθµός της ∆ιακήρυξης. 
   δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 
   ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 
 
 
 



 
    Άρθρο 9ο 
      Προσφορές. 
   Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο ,καλά σφραγισµένο, σε δύο αντίγραφα, ο οποίος 
θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο 8 της παρούσης. Προσφορές που 
υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. 
    Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και 
ειδικότερα ως εξής: 
  α. Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός γίνεται µε κριτήριο την χαµηλότερη µόνο τιµή ,στον 
κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά, η εγγύηση  
συµµετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς 
τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο ,µε την ένδειξη: 
<< ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ >> .                          
   
   Άρθρο 10ο     
    Χρόνος ισχύος των προσφορών 
  1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για 2 (δύο) µήνες, από την εποµένη 
της διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την 
προσφορά τους. 
  2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την ∆ιακήρυξη 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
  3. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από 
την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από την 
διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης, ισχύος της 
προσφοράς, µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού ,µε την επιφύλαξη των διατάξεων 
των άρθρων 20 παρ 5 και 23 παρ. 2. 
 
    Άρθρο 11ο  
Αντιπροσφορές. 
   Στους διαγωνισµούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται ,ως απαράδεκτες. 
 
   Άρθρο 12ο  
    Προσφερόµενη τιµή. 
  1. Με την προσφορά η τιµή των προς προµήθεια  λαµπτήρων διαφόρων τύπων, δίνεται ανά 
µονάδα, όπως καθορίζεται στην ∆ιακήρυξη. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχών υπέρ τρίτων 
κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση ,εκτός από το Φ.Π.Α. για την παράδοση των λαµπτήρων 
διαφόρων τύπων  στο ∆ήµο Ηρακλείου που προβλέπεται στη ∆ιακήρυξη . 
  2. Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε Euro. 
  3. Εάν η προσφερόµενη τιµή είναι σε άλλο νόµισµα ισχύουν οι διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ που 
αναφέρονται στο άρθρο 16. 
 
   Άρθρο 13ο  
Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιµών. 
  1.Το αρµόδιο Όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών, προβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την 
σχετική προκήρυξη . 
     Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο, µετά την έναρξη διαδικασίας 
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται ,αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως 
εκπρόθεσµες. 
Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 
 Ο διαγωνισµός γίνεται µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή , αποσφραγίζεται ο κύριος φάκελος 
καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς ,µονογράφονται δε και σφραγίζονται από το 
παραπάνω όργανο, όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο. Ο 
φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται ,αλλά µονογράφεται και σφραγίζεται, 



από το παραπάνω όργανο µέχρι να κριθεί η προσφορά εάν είναι σύµφωνη ,µε την τεχνική 
περιγραφή της ∆ιακήρυξης. 
  2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση 
αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν ,σε πρακτικό 
το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που, ορίζονται στο άρθρο 
19 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
 Άρθρο 14ο  
  Αξιολόγηση προσφορών. 
 1. Η αξιολόγηση των προσφορών όταν για την τελική επιλογή του προµηθευτή είναι κριτήριο η 
χαµηλότερη τιµή λαµβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία. 
  -Η τιµή. 
  -Ο χρόνος παράδοσης των λαµπτήρων. 
  -Η ποιότητα των υλικών ,µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. 
 
      Για την επιλογή της οικονοµικότερης προσφοράς ,αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που είναι 
αποδεκτές ,σύµφωνα µε τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη ∆ιακήρυξη 
ουσιώδεις όρους . 
      
Άρθρο 15ο  
∆ασµοί.  
   Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να έχουν υπ΄ όψιν τους ότι ο ∆ήµος Ηρακλείου, απαλλάσσεται της 
καταβολής δασµών κατά τον εκτελωνισµό των υλικών που εισάγονται από άλλες χώρες. 
 
  Άρθρο 16ο  
   ∆ηµοσίευση. 
 Η περίληψη της ∆ιακήρυξης που έχει συνταχθεί µε το υπόδειγµα προκήρυξης διαγωνισµού, που 
υπάρχει στον ΕΚΠΟΤΑ θα δηµοσιευτεί σε εφηµερίδες σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 
παραγ. 1α εδάφιο 1 του ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α 11839/93 του Υπ. Ες) και σύµφωνα µε τον Ν. 2741/99 
άρθρο 8 παράγ. 6.Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον προµηθευτή (αναλόγως του ποσού που 
του αναλογεί για τα υπό αυτού προµηθευόµενα υλικά) 
 
Άρθρο 17ο  
Κατακύρωση    

1) Η προµήθεια ολοκληρώνεται µε την κατακύρωση του αποτελέσµατος µε απόφαση του 

αρµόδιου Αντιδηµάρχου σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 23 της αριθµ. 

11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.ΤΑ.). 

                                                                
 
                                                    
                                                    Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
                                                                
 
                                                                 Κώστας  Καµπανός 
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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο   Η παρούσα ειδική συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την Προµήθεια Λαµπτήρων διαφόρων 
τύπων               
 
ΑΡΘΡΟ 2ο      Τα προσφερόµενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές  προδιαγραφές της µελέτης.   
  
ΑΡΘΡΟ 3ο      Ο Φ.Π.Α , βαρύνει τον κύριο του έργου. ( ∆ήµος Ηρακλείου ). 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο      Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να αυξοµειώσει τις ποσότητες ανάλογα µε τις τιµές που θα 
επιτύχει στο διαγωνισµό. Σύµφωνα µε (π..δ 118 άρθρο 21) 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο      Ο χρόνος παράδοσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής 
του συµφωνητικού. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο     Οι προµηθευτές θα πρέπει να προσκοµίσουν κατά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού 
δείγµατα Λαµπτήρων  εφόσον αυτά ζητηθούν από την επιτροπή αξιολόγησης για την ορθότερη αξιολόγηση 
των. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο      Οι προσφερόµενες τιµές στο τιµολόγιο προσφοράς των διαγωνιζοµένων  δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν τις τιµές του ενδεικτικού προϋπολογισµού. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο     

Στα
 
προσφερόµενα είδη η τιµή θα συµπεριλαµβάνει και τα  µεταφορικά για την παράδοση των 

λαµπτήρων σε χώρο που θα υποδείξει  η υπηρεσία  
                          
ΑΡΘΡΟ 9ο     

Ο ∆ήµος µπορεί να προµηθευτεί τα είδη από διαφορετικούς προµηθευτές ανάλογα τις 
προσφερόµενες τιµές 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο    Η παράδοση των λαµπτήρων θα γίνει τµηµατικά από τον προµηθευτή εφόσον αυτό ζητηθεί από 
την υπηρεσία                         
                                  
                           
                          Θεωρήθηκε                                                                                  Συντάχθηκε    
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Ο Προϊστάµένος 
της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 

 
Βαγγέλης Φωσκολάκης 

Αρχιτέκτων Μηχανικός µε Α΄ βαθµό 

Προϊστάµενος του τµήµατος 
Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισµού   

Κυκλοφορίας & Σήµανσης  
 
 

Σαρτζετάκης  Ευτύχης 
Μηχανολόγος  Μηχανικός Τ.Ε µε Α΄ βαθµό 



Α/Α Περιγραφή υλικού Ποσότητα
Μοναδ/
µετ

Τιµή 
(€) Σύνολο (€)

1 Λυχνία Νατρίου Υ.Π. 400W Ε40 σωληνωτή 120 τεµ. 12,00 1440,00
2 Λυχνία Νατρίου Υ.Π. 250W Ε40 σωληνωτή 120 τεµ. 11,00 1320,00
3 Λυχνία φθορισµού (ηλεκτρονική) 23W  E27 6157 τεµ. 6,00 36942,00

4
Λυχνία κεραµικού καυστήρα µεταλλικών αλογονιδίων 
70W Ε27 σωληνωτή 96 τεµ. 23,00 2208,00

5
Λυχνία κεραµικού καυστήρα µεταλλικών αλογονιδίων 
100W Ε27 σωληνωτή 96 τεµ 33,00 3168,00

6
Λυχνία κεραµικού καυστήρα µεταλλικών αλογονιδίων 
150W Ε27 σωληνωτή 96 τεµ. 33,00 3168,00

7 Λυχνία µεταλλικών αλογονιδίων 400W Ε40 σωληνωτή 96 τεµ. 18,50 1776,00

8
Λυχνία µεταλλικών αλογονιδίων δύο άκρων 70W, RX7S 
(114,2 mm) 96 τεµ. 13,00 1248,00

9
Λυχνία µεταλλικών αλογονιδίων δύο άκρων 150W, RX7S 
(132,0 mm) 300 τεµ. 13,50 4050,00

10
Λυχνία κεραµικού καυστήρα µεταλλικών αλογονιδίων 
100 W Ε27 αχλαδωτή  96 τεµ. 30,00 2880,00

11
Λυχνία κεραµικού καυστήρα µεταλλικών αλογονιδίων 
150 W Ε27 αχλαδωτή 60 τεµ. 30,00 1800,00

60.000
13.800

73.800

Ηράκλειο 7 / 9 / 2010
      Θεωρήθηκε                                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          EΡΓΟ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ 
∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ  K.A. 20/6673.007                      
60.000 ΕΥΡΩ                                                              

∆ΗΜΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ   
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ  

          Ο Προϊστάµένος
της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                      
Βαγγέλης Φωσκολάκης
Αρχιτέκτων Μηχανικός µε Α΄ βαθµό

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΥΛΙΚΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ

Φ.Π.Α. 23%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

                  Συντάχθηκε 
            Ηράκλειο 7 / 9 / 2010

Ο Προϊστάµενος του τµήµατος
Ηλεκτροφωτισµού  & ∆ικτύων

Σαρτζετάκης  Ευτύχης
Μηχανολόγος  Μηχανικός Τ.Ε. µε Α΄ βαθµό



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 ΗΡΑΚΛΕΙΟ      7 /  09 / 2011 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΜΗΜΑ: ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ         
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
 ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ  

 
K.A 20-6673-007 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 60.000  Ευρώ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                           
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                                      
ΤΜΗΜΑ: ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ  
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
 
 
 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 
 
 

     Άρθρο 1ο  
Αντικείµενο της προµήθειας είναι: 
Η Προµήθεια Λαµπτήρων διαφόρων Τύπων για τις ανάγκες συντήρησης των δικτύων 
δηµοτικού φωτισµού του ∆ήµου Ηρακλείου. 
 
     Άρθρο 2ο  
 Ισχύουσες ∆ιατάξεις 
Ο Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) << Περί Προµηθειών του ∆ηµοσίου Τοµέα και 
ρυθµίσεις συναφών θεµάτων>> 
ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Αποφ. 11389/93) του Υπ. Εσωτ. όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση µε 
το Ν. 2286/95 και το Ν. 3463/2006 (∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας). 
Το Π.∆.394/96 <<Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου>>. 
Ο Ν. 3463/2006 <<∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας>>. 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 77 του 60/2007 <<Περί συντονισµού διαδικασιών 
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων – οδηγ. 2004/18/ΕΚ>> 
Ο Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α/95) όπως τροποποιήθηκε µε τους Ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29/Α/96) 
Ν. 2414/96 (ΦΕΚ 138/96) και του Π.∆ 82/96 (ΦΕΚ 66/Α/96) που αναφέρονται στην 
ονοµαστικοποίηση των µετόχων Ελληνικών Ανώνυµων Εταιρειών που µετέχουν στις 
διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του 
ευρύτερου ∆ηµοσίου τοµέα.  
Την απόφαση Υπ. Οικονοµίας και Ναυτιλίας Π1/3305/2010-ΦΕΚ1789/12-11-2010    
 
    Άρθρο 3ο  
      Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας. 
  Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε Πρόχειρο διαγωνισµό και µε 
κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή, µε τους όρους που καθορίζει η Οικονοµική Επιτροπή του 
∆ήµου σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
  Άρθρο 4ο  
      Ανακοίνωση αποτελέσµατος. 
   Ο ανάδοχος της προµήθειας αυτής ,µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος και µετά 
την ανακοίνωση του αποτελέσµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 24, 
υποχρεούται να προσέλθει στο ∆ήµο Ηρακλείου, σε χρόνο όχι µικρότερο των 10 δέκα ηµερών, 
αλλά ούτε µεγαλύτερος των 15 δεκαπέντε ηµερών από την παραλαβή του εγγράφου της 
ανακοινώσεως του αποτελέσµατος. 

«Προµήθεια Λαµπτήρων διαφόρων Τύπων » 
 

Κ.Α. 20 / 6673.007   60.000 Ευρώ 
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    Άρθρο 5ο  
       Σύµβαση. 
    Η σύµβαση συντάσσεται από τον αρµόδιο υπάλληλο και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία 
που αναφέρονται στο άρθρο 25 του  ΕΚΠΟΤΑ 
 
  Άρθρο 6ο  
      Εγγύηση καλής εκτέλεσης. 
      Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προµήθειας, υποχρεούται να 
καταθέσει εγγύηση καλής  εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας είναι 
10% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς των Φ.Π.Α.. 
     Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που 
περιβάλλονται, πρέπει να αναφέρουν και τα οριζόµενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ 
παρ.2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης παραµένει στην υπηρεσία όσο χρονικό διάστηµα 
ορίζει η προσφορά του προµηθευτή, ή απαιτεί η υπηρεσία  για το χρόνο εγγύησης καλής 
εκτέλεσης και λειτουργίας. 
   
 Άρθρο 7ο  
   Χρόνος εγγύησης. 
   Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εξαρτάται από το χρόνο παράδοσης 
των υπό προµήθεια λαµπτήρων διαφόρων τύπων και υπολογίζεται  δύο µήνες µετά, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. Ορίζεται δε υποχρεωτικά στην 
προσφορά του προµηθευτή και λαµβάνεται υπόψη στην βαθµολογία της . 
 
Άρθρο 8ο  
 Χρόνος παράδοσης. 
  Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται ότι δεν θα υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές 
ηµέρες µετά την υπογραφή του σχετικού συµφωνητικού και θα ορίζεται σε αυτό. 
 
 Άρθρο 9ο  
   Ποινικές ρήτρες-έκπτωση αναδόχου. 
   Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της 
προµήθειας επιβάλλονται ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 27 και 
33 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
Άρθρο 10ο   
   Πληµµελής κατασκευή. 
   Εάν κατά την παραλαβή των Λαµπτήρων διαφόρων τύπων  δεν πληρούν τους όρους 
της σύµβασης, ή εµφανίζονται ελαττώµατα ή  τότε εφαρµόζονται οι διατάξεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
Άρθρο 11ο  
      Φόροι, τέλη, κρατήσεις. 
    Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων φόρους, τέλη, 
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού .Ο Φ.Π.Α. 
και τα έξοδα δηµοσιεύσεως βαρύνουν το ∆ήµο. 
 



    Άρθρο 12ο  
     Παραλαβή των Λαµπτήρων διαφορών τύπων  
  Η παραλαβή των προς προµήθεια Λαµπτήρων διαφορών  θα γίνει από την Επιτροπή 
Παραλαβής, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. Η παραλαβή των λαµπτήρων 
διαφορών τύπων  πραγµατοποιείται µέσα από τον οριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο, 
κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στη σύµβαση  και τα άρθρα 28,29 του 
ΕΚΠΟΤΑ. 
     Η πληρωµή της αξίας των Λαµπτήρων διαφόρων τύπων  θα γίνει µετά την οριστική 
παραλαβή σύµφωνα µε το άρθρο 36 παρ.1α του ΕΚΠΟΤΑ. 
 Άρθρο 13ο 
  Τόπος Παράδοσης. 
Η παράδοση θα γίνει στις αποθήκες  του ∆ήµου Ηρακλείου σύµφωνα µε τα 
άρθρα 26 κ 27  του ΕΚΠΟΤΑ 
 
 
 
              Θεωρήθηκε                                                           Ο Συντάκτης  
                                                                                             
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 

Προϊστάµενος του τµήµατος 
Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισµού   

Κυκλοφορίας & Σήµανσης 
 
 
 
                   Σαρτζετάκης  Ευτύχης 

Μηχανολόγος  Μηχανικός Τ.Ε µε Α΄ βαθµό 

Ο Προϊστάµενος 
της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 

 
 
 

                    Βαγγέλης Φωσκολάκης 
            Αρχιτέκτων Μηχανικός µε Α΄ βαθµό 



                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                           
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                                      
ΤΜΗΜΑ: ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ  
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ   ΕΚΘΕΣΗ 

 
 
    Η  παρούσα οικονοµοτεχνική µελέτη συντάχθηκε για το έργο Προµήθεια Λαµπτήρων 
διαφόρων τύπων  που προβλέπεται στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Ηρακλείου για το έτος 2011 
 
       Σκοπός του έργου είναι η προµήθεια λαµπτήρων διαφόρων τύπων που απαιτούνται για  την  
αντικατάσταση των καµένων λαµπτήρων στα δηµοτικού φωτισµού . 
 
 Αναλυτική περιγραφή των τεχνικών προδιαγραφών των Λαµπτήρων διαφόρων Τύπων 
πραγµατοποιείται στο αναλυτικό τιµολόγιο της µελέτης. Όλα τα παραπάνω υλικά θα πρέπει να είναι 
σύµφωνα µε της διατάξεις του ΦΕΚ 573/99.1986 ΤΈΥΧΟΣ Β΄.     
 
 
                    
                           Συντάχτηκε                                                                        Θεωρήθηκε 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Προϊστάµενος του τµήµατος 
Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισµού   

Κυκλοφορίας & Σήµανσης  
 
 
 

Σαρτζετάκης  Ευτύχης 
       Μηχανολόγος  Μηχανικός Τ.Ε µε Α΄ βαθµό 

Ο Προϊστάµενος 
της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 

 
 
 

Βαγγέλης Φωσκολάκης 
Αρχιτέκτων Μηχανικός µε Α΄ βαθµό 

«Προµήθεια Λαµπτήρων διαφόρων Τύπων » 
 

Κ.Α. 20 / 6673.007   60.000 Ευρώ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                           
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                                      
ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
Αρµόδιος : Αρχάυλης Μανώλης 
Τηλ.2810 247-554  
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 
 
    Η  παρούσα οικονοµοτεχνική µελέτη συντάχθηκε για την  Προµήθεια  λαµπτήρων διαφόρων  
 
τύπων που προβλέπεται στον προϋπολογισµό του ∆ήµου για το έτος 2011. 

 
Σκοπός τις  προµήθειας  λαµπτήρων, διαφόρων τύπων, που απαιτούνται για  την  

 
αντικατάσταση των καµένων λαµπτήρων που βρίσκονται στα δίκτυα του ∆ηµοτικού Φωτισµού της ∆ΕΗ  
 
καθώς επίσης και στα δίκτυα Ηλεκτροφωτισµού των Πάρκων και των πλατειών του ∆ήµου µας. 
 
 Αναλυτική περιγραφή των τεχνικών προδιαγραφών των λαµπτήρων πραγµατοποιείται στο  
 
αναλυτικό τιµολόγιο της µελέτης. Όλα τα παραπάνω υλικά θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε της διατάξεις  
 
του ΦΕΚ 573/99.1986 ΤΈΥΧΟΣ Β΄.     
 
 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 

Άρθρο: 1     Λαµπτήρες Υψηλής πιέσεως Νατρίου 400 watt  Ε40 σωληνωτή 
Λυχνία ατµών Νατρίου Υψηλής πιέσεως ισχύος 400 watt, µε κάλυκα Ε40, φωτεινή ροή τουλάχιστον 
48.000 lumen, σχήµατος σωληνωτού για τοποθέτηση σε κατάλληλο προβολέα µε τάση τροφοδοσίας 
φωτιστικού 230volt, ισχύος   400watt Χρόνος ζωής λαµπτήρα τουλάχιστον 30.000 ώρες. 

Άρθρο: 2    Λαµπτήρες Υψηλής πιέσεως Νατρίου 250 w Ε40 σωληνωτή 
Λυχνία ατµών Νατρίου Υψηλής πιέσεως ισχύος 250 watt, µε κάλυκα Ε40, φωτεινή ροή τουλάχιστον 
28.000 lumen, σχήµατος σωληνωτού για τοποθέτηση σε κατάλληλο φωτιστικό σώµα µε τάση 
τροφοδοσίας φωτιστικού 230 volt ισχύος 250 watt Χρόνος ζωής λαµπτήρα τουλάχιστον 30.000 ώρες. 

Άρθρο: 3     Λαµπτήρες Φθορισµού οικονοµικοί 23 watt  Ε27 
Λυχνία ηλεκτρονική εξοικονόµησης ενέργειας µε πρισµατικό κάλυµµα, κατάλληλη για εξωτερικούς 
χώρους, ισχύος 23 watt µε κάλυκα Ε27, τάση λειτουργίας 230- 240 volt, θερµοκρασία χρώµατος 
6.500Κ (Ψυχρό φως ηµέρας) και φωτεινής ροής τουλάχιστον 1.425 lumen . Χρόνος ζωής λαµπτήρα 
τουλάχιστον 12.000 ώρες. 

Άρθρο: 4     Λαµπτήρας κεραµικού καυστήρα αλογονιδίων µετάλλου 70 watt  Ε27 σωληνωτή 
Λυχνία κεραµικού καυστήρα µεταλλικών αλογονιδίων σωληνωτού τύπου, µε κάλυκα Ε27 για 
τοποθέτηση σε κατάλληλο φωτιστικό σώµα µε τάση τροφοδοσίας φωτιστικού 230 volt ισχύος 70 watt  
λυχνία αποδίδει λευκό φως υψηλής ποιότητας και έχει δυνατότητα λειτουργίας µε όργανα έναυσης 
Νατρίου. Η λυχνία έχει θερµοκρασία χρώµατος από 4.200ο Κ έως 4.300ο Κ , φωτεινή ροή 
τουλάχιστον 6.400 lumen και χρόνο ζωής λαµπτήρα τουλάχιστον 18.000 ώρες. 

Άρθρο: 5    Λαµπτήρας κεραµικού καυστήρα αλογονιδίων µετάλλου 100 watt  Ε27 σωληνωτή 
Λυχνία κεραµικού καυστήρα µεταλλικών αλογονιδίων σωληνωτού τύπου, µε κάλυκα Ε27 για 
τοποθέτηση σε κατάλληλο φωτιστικό σώµα µε τάση τροφοδοσίας φωτιστικού 230 volt, ισχύος 100 
watt Η λυχνία αποδίδει λευκό φως υψηλής ποιότητας και έχει δυνατότητα λειτουργίας µε όργανα 
έναυσης Νατρίου. Η λυχνία έχει θερµοκρασία χρώµατος από 4.000ο Κ έως 4.200ο Κ , φωτεινή ροή 
τουλάχιστον 8.800 lumen και χρόνο ζωής λαµπτήρα τουλάχιστον 12.000 ώρες. 

ΕΡΓΟ: Προµήθεια Λαµπτήρων 
διαφόρων τύπων 
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Άρθρο: 6     Λαµπτήρας κεραµικού καυστήρα αλογονιδίων µετάλλου 150 watt  Ε27 σωληνωτή 
Λυχνία κεραµικού καυστήρα µεταλλικών αλογονιδίων σωληνωτού τύπου, µε κάλυκα Ε27 για 
τοποθέτηση σε κατάλληλο φωτιστικό σώµα µε τάση τροφοδοσίας φωτιστικού 230 volt, ισχύος 150 
watt . Η λυχνία αποδίδει λευκό φως υψηλής ποιότητας και έχει δυνατότητα λειτουργίας µε όργανα 
έναυσης Νατρίου. Η λυχνία έχει θερµοκρασία χρώµατος από 4.000ο Κ έως 4.200ο Κ, φωτεινή ροή 
τουλάχιστον 14.500 lumen και χρόνο ζωής λαµπτήρα τουλάχιστον 12.000 ώρες. 

Άρθρο: 7     Λαµπτήρες Αλογόνων Μετάλλου 400 watt  Ε40 σωληνωτή 
Λυχνία µεταλλικών αλογονιδίων σωληνωτού τύπου, µε κάλυκα Ε40 για τοποθέτηση σε κατάλληλο 
φωτιστικό σώµα µε τάση τροφοδοσίας 230 volt, ισχύος 400 watt. Η λυχνία αποδίδει λευκό φως 
υψηλής ποιότητας µε θερµοκρασία χρώµατος λαµπτήρα από 3.700ο Κ έως 4.000ο Κ, φωτεινή ροή 
τουλάχιστον 31.000 lumen και χρόνο ζωής λαµπτήρα τουλάχιστον 12.000 ώρες. 

Άρθρο: 8     Λαµπτήρες Αλογονιδίων µετάλλων 70 watt  ∆ιπλού άκρου RX7s 
Λυχνία ευθύγραµµη µεταλλικών αλογονιδίων δύο άκρων, ισχύος 70 watt, µε κάλυκα ΚΧ73 για 
τοποθέτηση σε κατάλληλο φωτιστικό σώµα µε τάση τροφοδοσίας φωτιστικού 230 volt, ισχύος 
70watt  Μήκος τοποθέτησης 114,2 (max) mm. µε θερµοκρασία χρώµατος τουλάχιστον 4.200ο Κ, 
φωτεινή ροή τουλάχιστον 5.700 lumen και χρόνο ζωής λαµπτήρα τουλάχιστον 10.500 ώρες. 

Άρθρο: 9     Λαµπτήρες Αλογονιδίων µετάλλων 150 watt  ∆ιπλού άκρου RX7s 
Λυχνία ευθύγραµµη µεταλλικών αλογονιδίων δύο άκρων, ισχύος 150 watt µε κάλυκα ΚΧ7δ για 
τοποθέτηση σε κατάλληλο φωτιστικό σώµα µε τάση τροφοδοσίας φωτιστικού 230 volt /, ισχύος 150 
watt Μήκος τοποθέτησης 132,0 (max) mm. µε θερµοκρασία χρώµατος τουλάχιστον 4.200ο Κ, 
φωτεινή ροή τουλάχιστον 12.900 lumen και χρόνο ζωής λαµπτήρα τουλάχιστον 8.000 ώρες. 

Άρθρο: 10  Λαµπτήρας κεραµικού καυστήρα αλογονιδίων µετάλλου 100 watt  Ε27 αχλαδωτή 
Λυχνία κεραµικού καυστήρα µεταλλικών αλογονιδίων αχλαδοτού τύπου, µε κάλυκα Ε27 για 
τοποθέτηση σε κατάλληλο φωτιστικό σώµα µε τάση τροφοδοσίας φωτιστικού 230 volt, ισχύος 100 
watt λυχνία αποδίδει λευκό φως υψηλής ποιότητας και έχει δυνατότητα λειτουργίας µε όργανα 
έναυσης Νατρίου. Η λυχνία έχει θερµοκρασία χρώµατος από 4.000ο Κ έως 4.200ο Κ, φωτεινή ροή 
τουλάχιστον 8.300 lumen και χρόνο ζωής λαµπτήρα τουλάχιστον 12.000 ώρες. 

Άρθρο: 11   Λαµπτήρας κεραµικού καυστήρα αλογονιδίων µετάλλου 150 watt  Ε27 αχλαδωτή 
Λυχνία κεραµικού καυστήρα µεταλλικών αλογονιδίων αχλαδοτού τύπου, µε κάλυκα Ε27 για 
τοποθέτηση σε κατάλληλο φωτιστικό σώµα µε τάση τροφοδοσίας φωτιστικού 230 volt, ισχύος 150 
watt λυχνία αποδίδει λευκό φως υψηλής ποιότητας και έχει δυνατότητα λειτουργίας µε όργανα 
έναυσης Νατρίου µε θερµοκρασία χρώµατος από 4.000ο Κ έως 4.200ο Κ, φωτεινή ροή τουλάχιστον 
13.700 lumen και χρόνο ζωής λαµπτήρα τουλάχιστον 12.000 ώρες. 
 
Ηράκλειο 7 / 9 / 2011  
 
 
 
 
 

 
Θεωρήθηκε 

 
Ο Προϊστάµενος 

της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
 
 

Βαγγέλης Φωσκολάκης 
Αρχιτέκτων  Μηχανικός µε Α΄ βαθµό 

Προϊστάµενος του τµήµατος 
Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισµού   

Κυκλοφορίας & Σήµανσης 
 
 
 

Σαρτζετάκης  Ευτύχης 
Μηχανολόγος  Μηχανικός Τ.Ε µε Α΄ βαθµό 

 
 



Α/Α Περιγραφή υλικού Ποσότητα

Μοναδ/
µετ

Τιµή 
(€) Σύνολο (€)

1 Λυχνία Νατρίου Υ.Π. 400W Ε40 σωληνωτή 120 τεµ.
2 Λυχνία Νατρίου Υ.Π. 250W Ε40 σωληνωτή 120 τεµ.
3 Λυχνία φθορισµού (ηλεκτρονική) 23W  E27 6157 τεµ.

4
Λυχνία κεραµικού καυστήρα µεταλλικών αλογονιδίων 
70W Ε27 σωληνωτή 96 τεµ.

5
Λυχνία κεραµικού καυστήρα µεταλλικών αλογονιδίων 
100W Ε27 σωληνωτή 96 τεµ.

6
Λυχνία κεραµικού καυστήρα µεταλλικών αλογονιδίων 
150W Ε27 σωληνωτή 96 τεµ.

7 Λυχνία µεταλλικών αλογονιδίων 400W Ε40 σωληνωτή 96 τεµ.

8
Λυχνία µεταλλικών αλογονιδίων δύο άκρων 70W, RX7S 
(114,2 mm) 96 τεµ.

9
Λυχνία µεταλλικών αλογονιδίων δύο άκρων 150W, RX7S 
(132,0 mm) 300 τεµ.

10
Λυχνία κεραµικού καυστήρα µεταλλικών αλογονιδίων 
100 W Ε27 αχλαδωτή  96 τεµ.

11
Λυχνία κεραµικού καυστήρα µεταλλικών αλογονιδίων 
150 W Ε27 αχλαδωτή 60 τεµ.

Φ.Π.Α. 23%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          EΡΓΟ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ 
∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ  K.A. 20/6673.007                      
60.000 ΕΥΡΩ                                                              

∆ΗΜΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ   
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ  

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ
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