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ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

 
        Η παρούσα µελέτη αφορά την  προµήθεια λαµπτήρων τύπου LED και 
παρελκοµένων υλικών συντήρησης και ανταλλακτικών  για την συντήρηση του δηµοτικού 
φωτισµού ∆ήµου Σερβίων, κοινοχρήστων χώρων, παιδικών χαρών και κτιρίων.   

 
       Περιλαµβάνεται η προµήθεια ηλεκτρικών λαµπτήρων φωτισµού και λοιπού 
ηλεκτρολογικού υποστηρικτικού υλικού για την οµαλή λειτουργία του δηµοτικού 
φωτισµού. Τα είδη που απαιτούνται είναι τα περιγραφόµενα (τύπου ή ισοδύναµου τύπου) 
στους ενδεικτικούς προϋπολογισµούς της παρούσης µελέτης .Τα γενικά χαρακτηριστικά 
των υπό προµήθεια ειδών θα πρέπει να πληρούν τα κάτωθι γενικά και ειδικά τεχνικά 
χαρακτηριστικά, προδιαγραφές και απαιτήσεις: 
       Θα είναι προϊόντα αξιόπιστων και δοκιµασµένων κατασκευαστικών οίκων, 
πιστοποιηµένων κατά ISO 9001 και κατασκευασµένα σύµφωνα µε τα ισχύοντα 
ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. 
       Θα είναι σύµφωνα µε όλες τις διεθνείς και ελληνικές προδιαγραφές, οδηγίες και 
απαιτήσεις , σε ότι αυτές αφορούν τα εν λόγω υλικά. 
           Τα υπό προµήθεια υλικά θα συνοδεύονται από ISO 9001:2008 των  εργοστάσιων  
κατασκευής τα οποία θα έχουν εκδοθεί από τους αρµοδίους φορείς, οργανισµούς ή 
πιστοποιηµένα εργαστήρια σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή πρότυπα και θα 
προσκοµισθούν εφόσον αναζητηθούν από το ∆ήµο. 
         Όλα τα υλικά τα οποία χρειάζονται επεξηγήσεις ή οδηγίες θα συνοδεύονται από τα 
αντίστοιχα εγχειρίδια χρήσης στα ελληνικά ή αγγλικά. 
         Σε όλα τα υλικά επί των τεµαχίων ή της συσκευασίας τους θα αναγράφονται, στα 
ελληνικά ή αγγλικά τα πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή ή του προµηθευτή-εισαγωγέα 
(χώρα κατασκευής, διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ.). Επίσης θα παραδίδονται τα επίσηµα 
τεχνικά φυλλάδια του εργοστάσιου κατασκευής  των υλικών στα ελληνικά ή στα αγγλικά. 
         Όλα τα υλικά θα φέρουν σήµανση πιστότητας CE.  
 
     Τα υπό προµήθεια είδη είναι τα παρακάτω: 
 
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Λαµπτήρας Led 15W E27  τεµ. 1200 

2 Λαµπτήρας Led 100W E40  τεµ. 8 

3 Λαµπτήρας Να 150W E40  τεµ. 75 

4 Λαµπτήρας Να 250W E40 τεµ. 10 

5 Φωτιστικό LED 40W τεµ. 5 
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Ντουί τύπου ∆ΕΗ Ε27 τεµ. 300 

6 Ντουί τύπου ∆ΕΗ Ε40  τεµ. 80 

7 
Εκκινητής για  λάµπα νατρίου υψηλής πίεσης 

150W τεµ. 75 

8 
Μετασχηµατιστής για  λάµπα νατρίου υψηλής 

πίεσης 250W τεµ. 5 

9 
Μετασχηµατιστής για  λάµπα νατρίου υψηλής 

πίεσης 150W τεµ. 17 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
  

1. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED 15W E27 6.500K ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
 O λαµπτήρας θα είναι κατάλληλος για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και θα πρέπει 
να έχει βαθµό στεγανότητας IP65 τουλάχιστον. Θα φέρει κάλυµµα πρισµατικού 
τύπου, κατασκευασµένο από πολυκαρβονικό υλικό . 
Επίσης θα διαθέτει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

- ∆ιάρκεια ζωής ≥ 25000h 
- Φωτεινή ροή ≥ 1.500lm 
- Ενεργειακή κλάση Α+ 
- Γωνία δέσµης ≥ 320 ο  

- ∆είκτης χρωµατικής απόδοσης (CRI, Ra) ≥ 80 
- Τάση λειτουργίας : 180 – 260 V. 
- Θερµοκρασία λειτουργίας -20ο έως +40ο C 
- ∆ιαστάσεις : Ύψος ≤ 150mm, πλάτος ≤ 65mm 
- Εγγύηση : τουλάχιστον 2 ετών 
- Πιστοποιητικά : CE, RoHS, ISO 9001:2015 του εργοστασίου κατασκευής  
 
2. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED έως 100W E40  
 
Λαµπτήρας LED ισχύος 100W για απευθείας αντικατάσταση των λαµπτήρων 
υδραργύρου 250W, E40, 
θερµοκρασία χρώµατος 4.000Κ. 
Θα είναι κατάλληλος για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και θα πρέπει να έχει βαθµό 
στεγανότητας IP65 
τουλάχιστον. 
Επίσης θα διαθέτει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 
- ∆ιάρκεια ζωής ≥ 30.000h 
- Φωτεινή ροή ≥ 8800Lm στα 100W για 4000Κ(Ενδιάµεσο Φως) 
- Ενεργειακή κλάση Α++ 
- Γωνία δέσµης 360 ο 
- ∆είκτης χρωµατικής απόδοσης (CRI, Ra) ≥ 80 
- Θερµοκρασία λειτουργίας -20 ο έως +50 ο C 
- Υψηλή προστασία από υπερτάσεις: έως και 4 Kv 
- Συντελεστής ισχύος ≥ 0,9 
- Εγγύηση : 2 έτη. 
- Πιστοποιητικά : CE, RoHS, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 του εργοστασίου 
κατασκευής 
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3. Λαµπτήρας Νατρίου E40 - 250 Watt CPV 31514000-2 Οι λαµπτήρες πρέπει να 
είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε φωτιστικά σώµατα οδών αντίστοιχου τύπου. Θα 
είναι νατρίου υψηλής πίεσης, σχήµατος αχλάδι, µε βάση λαµπτήρα (Κάλυκας) E40 
µε ισχύ 250 Watt, µε Φωτεινή Ροή σε Lm µεγαλύτερη από 26500 Lm, µε 
Θερµοκρασία Χρώµατος µεγαλύτερη ή ίση από 2000K., κατάλληλη για 
τροφοδοσία:AC230V. Θα έχει πιστοποιήσεις CE-ROHS Η διάρκεια ζωής του θα είναι 
τουλάχιστον 20.000 ώρες 
 
4. Λαµπτήρας Νατρίου E40 - 150 Watt CPV 31514000-2 Οι λαµπτήρες πρέπει να 
είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε φωτιστικά σώµατα οδών αντίστοιχου τύπου. Θα 
είναι νατρίου υψηλής πίεσης, σχήµατος αχλάδι, µε βάση λαµπτήρα (Κάλυκας) E40 
µε ισχύ 150 Watt, µε Φωτεινή Ροή σε Lm µεγαλύτερη από 15000 Lm, µε 
Θερµοκρασία Χρώµατος µεγαλύτερη ή ίση από 2000K., κατάλληλη για 
τροφοδοσία:AC230V. Θα έχει πιστοποιήσεις CE-ROHS Η διάρκεια ζωής του θα είναι 
τουλάχιστον 20.000 ώρες 
 
 
5. ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ∆ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ Ε27 
Ντουί τύπου ∆ΕΗ , διαιρούµενο, Ε27, κατασκευασµένο από πορσελάνη ανθεκτική 
σε υψηλές θερµοκρασίες & ρεύµατα µεγάλης έντασης. 

- Πιστοποιητικά : CE,  ISO 9001:2015 του εργοστασίου κατασκευής  
 
6. ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Ε40 
Ντουί, τύπου ∆ΕΗ , Ε40, κατασκευασµένο από πορσελάνη. 

- Πιστοποιητικά : CE, ISO 9001:2015 του εργοστασίου κατασκευής  
 

 
7. ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΒΡΑΧΙΟΝΟΣ LED, ΙΣΧΥΟΣ έως 50W 
Τα προσφερόµενα φωτιστικά βραχίονος τεχνολογίας LED πρέπει να 
συµµορφώνονται µε τις παρακάτω απαιτήσεις: 
- Να είναι ευρωπαϊκού οίκου κατασκευής. Να προσκοµίζονται τα στοιχεία του 
κατασκευαστή (επωνυµία εργοστασίου, έδρα, κτλ). 
- Η ισχύς του φωτιστικού συστήµατος να είναι 50W. 
- Η φωτεινή ροή του φωτιστικού συστήµατος (µε απώλειες) να είναι  άνω των 
50W 
- Η ενεργειακή απόδοση του φωτιστικού συστήµατος να είναι  ≥100 lm/W  
- O συντελεστής ισχύος του φωτιστικού θα είναι ≥ 0,95. 
- Για να ελαχιστοποιηθεί η ανάγκη συντήρησης και να εξασφαλιστεί η οµαλή 
λειτουργία του φωτιστικού (οξείδωση, βανδαλισµοί , καιρικές συνθήκες), το σώµα θα 
πρέπει να είναι κατασκευασµένο από υψηλής θερµικής αγωγιµότητας 
χυτοπρεσσαριστό αλουµίνιο και µε αντιβανδαλιστική προστασία ≥ IK08.  
- Το εξωτερικό  κάλυµµα θα πρέπει να είναι  από διαφανές  επίπεδο γυαλί  για 
την µέγιστη διαπερατότητα και αντοχή σε µηχανικές και θερµικές καταπονήσεις. Θα 
πρέπει να διασφαλίζει την µέγιστη δυνατή διαπερατότητα,  την απόλυτη 
σταθεροποίηση ως προς την υπεριώδη ακτινοβολία, ανθεκτικό στη ρύπανση και 
στην χηµική αλλοίωση (π.χ. απορρίµµατα πουλιών) , όπως επίσης κα την απόλυτη 
ανθεκτικότητα στις υψηλές θερµοκρασίες που αναπτύσσονται στο εσωτερικό του 
φωτιστικού και τις χαµηλές εξωτερικές θερµοκρασίες.   
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- Το φωτιστικό  θα πρέπει να εξασφαλίζει την  προστασία ως προς τη διείσδυση 
νερού στο εσωτερικό του και προστασία ως προς τη διείσδυση σκόνης και 
σωµατιδίων σε βαθµό προστασίας  IP65 για όλα τα µέρη του φωτιστικού (δηλαδή 
τόσο για το χώρο της φωτεινής πηγής  όσο και για το χώρο του τροφοδοτικού) 
προκειµένου να διασφαλίζεται η λειτουργικότητα η οπτική αποδοτικότητα του 
φωτιστικού σε βάθος χρόνου (π.χ. χρήση συντελεστή συντήρησης 0,80 στους 
φωτοµετρικούς υπολογισµούς) 
- Η θερµοκρασία  χρώµατος για τις πηγές φωτός  θα πρέπει  να είναι 4000Κ  µε 
το δείκτη απόδοσης των χρωµάτων CRI≥70 (νυχτερινό υπαίθριο περιβάλλον) και τον 
δείκτη σταθερότητας και οµοιογένειας χρώµατος  <5 steps SDCM.  Έτσι 
επιτυγχάνεται  ουδέτερο ισοσταθµισµένο λευκό ( αποφυγή βλαβερούς µπλε 
ακτινοβολίας µικρού µήκους κύµατος και φωτορύπανσης) που σε συνδυασµό µε την 
υψηλή απόδοση των χρωµάτων συµβάλει καθοριστικά στη δηµιουργία ενός  
ασφαλούς για την ανθρώπινη υγεία και αναβαθµισµένου ποιοτικά αστικού 
νυχτερινού περιβάλλοντος. 
- Η φωτεινή πηγή  στις 100.000 ώρες λειτουργίας της  θα πρέπει να  µην 
παρουσιάζει απώλειες φωτεινότητας η αστοχίες σε ποσοστό µεγαλύτερο από 30%  
(L70B10 ≥ 100000h Τa =25oC), επενδύοντας στην τρέχουσα εφαρµοσµένη 
τεχνολογία που συνεχώς εξελίσσεται παρέχοντας µεγαλύτερες τιµές απόδοσης. 
- Η  Οπτική µονάδα πρέπει να φέρει ενσωµατωµένες φωτεινές πηγές LED  σε 
κατάλληλη διάταξη ώστε να παράγουν ασύµµετρη και οµοιόµορφη δέσµη φωτός µε 
το 95% να εκπέµπεται κάτω από τις  90 µοίρες και µε τουλάχιστον τρείς κατανοµές 
του φωτισµού ώστε να προσαρµόζεται επακριβώς στις ιδιαίτερες συνθήκες της 
φωτιζόµενης περιοχής ελαχιστοποιώντας τις απώλειες και φαινόµενα 
φωτορύπανσης. (Να µην φωτίζει άσκοπα  παρενοχλώντας τις δραστηριότητες του 
ανθρώπινου και φυσικού περιβάλλοντος) 
- Για την αποφυγή απωλειών ενέργειας και άσκοπου φωτισµού του νυχτερινού 
ουρανού, ο συντελεστής απόδοσης της οπτικής µονάδας (LOR) πρέπει να είναι > 
0,8. 
- Για λόγους οπτικής άνεσης και οδικής ασφάλειας , το φωτιστικό θα πρέπει να 
διαθέτει συνδυασµό  φωτεινών πηγών LED σε βάσεις (Multi layer optics ), νέας 
αναβαθµισµένης γενιάς υψηλών επιδόσεων και καινοτόµας αρχιτεκτονικής , µε ειδικά 
σχεδιασµένους οπτικούς φακούς ανά  φωτεινή πηγή LED για  την  αποτελεσµατική 
κατανοµή της φωτεινής δέσµης µε ελάχιστες απώλειες (<20%) και εξασφάλιση , µε 
ειδική συνδεσµολογία, της απρόσκοπτης λειτουργίας της σε περίπτωση επί µέρους 
αστοχιών. 
- Το ρεύµα τροφοδοσίας θα πρέπει να είναι το µικρότερο δυνατό (< 1000mA) , 
ώστε να µην επιβαρύνονται οι πηγές LED . Η τάση τροφοδοσίας πρέπει να 
κυµαίνεται 220-240VAC µε απόκλιση ± 10%. Το φωτιστικό σύστηµα θα πρέπει να 
διαθέτει αυτόµατη προστασία απέναντι στις διακυµάνσεις τάσεις για την προστασία 
των οργάνων και την µονάδας LED. Επίσης να παρέχεται προστασία από 
υπερτάσεις  (κεραυνός ) 4ΚV. Τα προσφερόµενα φωτιστικά θα πρέπει να είναι 
κλάσης I ή ΙΙ ως προς την ηλεκτρική µόνωση.   
- Για όλο τον εξοπλισµό του φωτιστικού συστήµατος θα πρέπει να δίνεται 
εγγύηση πέντε (2) ετών. 
- Το προτεινόµενο φωτιστικό θα πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση 
συµµόρφωσης όπου θα ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ - έχοντας ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ 
ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  (ή 
µεταγενέστερα).                                                                                                                                                                                         
• EN 60598-1:2015 (Γενικές Απαιτήσεις και έλεγχοι φωτιστικών), 
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• EN 60598-2-3:2003/A1:2011(Απαιτησεις και έλεγχοι φωτιστικών οδοφωτισµού) 
• EN 55015:2013 (Όρια και µέθοδοι µετρήσεων ραδιοδιαταραχών ) 
• EN 61547:2009 ( Όρια ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας)                                                                         
• EN 61000-3-2:2014 (Όρια Εκποµπών Αρµονικών ∆ιακυµάνσεων) 
• EN 61000-3-3:2013 (Όρια διακύµανσης τάσης -Flicker)   
• EN 62493:2015        
- Το φωτιστικό σύστηµα ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ 
ΠΑΡΑΚΑΤΩ Ο∆ΗΓΕΙΕΣ  
• Οδηγία 2014/35/ΕU (Low Voltage Directive, LVD) 
• Οδηγία 2014/30/ΕU (Electromagnetic Compatibility Directive, EMC) 
• Οδηγία 2011/65/ΕU (Restriction of Certain Hazardous Substances, ROHS) 
• Οδηγία 2009/125/EC (ECO Design requirements for energy related products 
Directive, ERP) 
- Το φωτιστικό θα πρέπει να έχει πιστοποίηση  από ανεξάρτητο φορέα  ENEC 
και ENEC + 
- Το προτεινόµενο φωτιστικό θα πρέπει να συνοδεύεται από φωτοµετρικό αρχείο 
(LDT format) µε πίνακα και διάγραµµα κατανοµής της φωτεινής έντασης   
- Το προτεινόµενο φωτιστικό θα πρέπει να συνοδεύεται από Πιστοποιητικό ISO 
9001 κατασκευαστή  + Προσφέροντα των φωτιστικών 
- Το προτεινόµενο φωτιστικό θα πρέπει να συνοδεύεται από Πιστοποιητικό ISO 
14001 κατασκευαστή  + Προσφέροντα των φωτιστικών. 
 

8. ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 70-400W 

Εκκινητής λαµπτήρων νατρίου και αλογονιδίων ισχύος 70-400W. Ο παραπάνω 
εκκινητής θα είναι σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ-61347-2-1. Θα φέρει σήµανση CE. 

9. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W, 150W 

Μετασχηµατιστή νατρίου, ισχύος 400w, τάσεως 230V. Θα φέρει σήµανση CE. 

 

 
Οι προσφορές των διαγωνιζοµένων θα πρέπει να περιέχουν, επί ποινή 
αποκλεισµού, τα παρακάτω: 
  
1. Για όλα τα υλικά θα πρέπει να κατατεθούν τα ζητούµενα πιστοποιητικά που 
αναγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 
  
2. Τα τεχνικά στοιχεία θα προκύπτουν από τα επίσηµα τεχνικά φυλλάδια του 
κατασκευαστή ή του επίσηµου εισαγωγέα - αντιπροσώπου, τα οποία θα βρίσκονται 
άµεσα διαθέσιµα, στην επίσηµη ιστοσελίδα του στο διαδίκτυο. Ο διαγωνιζόµενος θα 
πρέπει να καταθέσει το τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή και να συµπληρώσει 
στην λίστα των προς προµήθεια λαµπτήρων - φωτιστικών, την ηλεκτρονική 
διεύθυνση των προσφερόµενων υλικών.  Τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία δεν 
αναφέρονται στα εν λόγω έντυπα, δεν λαµβάνονται υπ’ όψιν.   
  
3. Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών για τους λαµπτήρες LED  και 2 
ετών για τα φωτιστικά LED ». 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟΥ 
ΕΙ∆ΟΥΣ  

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
(ΕΥΡΩ) 

ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
(ΕΥΡΩ 

ΟΛΙΚΟ  
  ΣΥΝΟΛΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ (ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ-ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ) 

CPV : 316 814 10-0 «Ηλεκτρολογικό Υλικό») 

Λαµπτήρας Led 15W E27  τεµ. 1200 6,35 7.620,00  

Λαµπτήρας Led 100W E40  τεµ. 8 68,75 550,00  

Λαµπτήρας Να 150W E40  τεµ. 75 10,50 787,50  

Λαµπτήρας Να 250W E40 τεµ. 10 12,50 125,00  

Φωτιστικό LED 40W τεµ. 5 65,00 325,00  

Ντουί τύπου ∆ΕΗ Ε27 τεµ. 300 0,90 270,00  

Ντουί τύπου ∆ΕΗ Ε40  τεµ. 80 1,40 112,00  
Εκκινητής για  λάµπα 
νατρίου υψηλής πίεσης 
150W τεµ. 75 5,10 

382,50 
 

Μετασχηµατιστής για  
λάµπα νατρίου υψηλής 
πίεσης 250W τεµ. 5 18,00 

90,00 
 

Μετασχηµατιστής για  
λάµπα νατρίου υψηλής 
πίεσης 150W τεµ. 17 12,85 

218,45 
 

ΣΥΝΟΛΟ (1)  10.480,45 

ΦΠΑ 2.515,31 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 12.995,76 
 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

• Τα προς προµήθεια υλικά πρέπει να είναι καλής ποιότητας και απόλυτα 
κατάλληλα για την αντίστοιχη χρήση. 

• Γενικά για όλες τις οµάδες υλικών ισχύουν τα εξής: 

-Αν κατά την παραλαβή ή και την χρήση κάποιου υλικού ή εργαλείου διαπιστωθεί ότι 
αυτό είναι ακατάλληλο κατά την κρίση του κυρίου του έργου, σύµφωνα µε τους 
κανόνες της τέχνης και της τεχνικής, θα αντικαθίσταται υποχρεωτικά από τον 
προµηθευτή µε αντίστοιχο, κατάλληλο και αποδεκτό από τον ∆ήµο, χωρίς απαίτηση 
του προµηθευτή και ιδιαίτερη πληρωµή πέραν της σύµβασης. 

       -Στις τιµές περιλαµβάνεται η δαπάνη µεταφοράς στον τόπο του έργου ή στο 
εργοτάξιο του ∆ήµου. 

       - Ο ∆ήµος µπορεί να αναπροσαρµόζει τις ποσότητες των υλικών ανάλογα µε τις 
υπάρχουσες ανάγκες. 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
 
Η αρχική παράδοση των υλικών θα γίνει εντός δέκα πέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών 
από την υπογραφή της σύµβασης. 

Η προµήθεια µπορεί να συνεχίσει να  υλοποιείται τµηµατικά από την ηµεροµηνία 
υπογραφής της σύµβασης για ένα έτος και τουλάχιστον µέχρι το τέλος του έτους 2020.  
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Η προµήθεια µπορεί να γίνεται τµηµατικά µε δελτία παραγγελίας του ∆ήµου προς τον 
προµηθευτή καθ’ όλη την διάρκεια του Έτους σύµφωνα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας. Η 
παραγγελία µπορεί να γίνεται µέσω εγγράφου, µε FAX ή σε επείγουσες περιπτώσεις 
µέσω τηλεφώνου. 
 
ΕΓΓΥΗΣΗ 
Όλα τα υλικά θα έχουν εγγύηση τουλάχιστον (2) έτη. Η εγγύηση θα περιλαµβάνει την 
άριστη ποιότητα και την σωστή λειτουργία όλων των εξαρτηµάτων.  Η αντικατάσταση σε 
περίπτωση ελαττωµατικού υλικού  θα γίνει από τον προµηθευτή µε δική του ευθύνη και 
δαπάνη. 
 
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
Τα υπό προµήθεια υλικά θα παραδοθούν στους αποθηκευτικούς χώρους του ∆ήµου, 
που θα υποδείξει η υπηρεσία. Η δαπάνη µεταφοράς και εκφόρτωσης των υλικών βαρύνει 
εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο. 
 

Σέρβια, 19-2-2020 

 

 

    

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

   

 

 

 

 

Νίκου Λάμπρος 

Διπλ. Πολ. Μηχ.(MSc) με Α΄β 

 

 

 

 

Νίκου Λάμπρος 

Διπλ. Πολ. Μηχ.(MSc) με Α΄β 
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