
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Ο Δήμος Κυθήρων  δυνάμει της υπ΄αρίθμ 6/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τους 

ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σφραγισμένες κλειστές προσφορές για την πραγματοποίηση της 

προμήθειας «Λαμπτήρων Δημοτικού Φωτισμού» όπως αναλυτικά περιγράφεται στην επισυναπτόμενη 

στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κυθήρων, 

δηλώνοντας την τιμή που προσφέρουν με βάση τον προϋπολογισμό της δαπάνης, καθώς και 

αποδεχόμενοι πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές, για τις οποίες έλαβαν γνώση. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμμετέχουν σε εγκεκριμένα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής 

Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) για τα προσφερόμενα προϊόντα και να διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Παραγωγού 

από το ΥΠΕΚΑ . 

Προθεσμία υποβολής προσφορών :  Παρασκευή  20.3.2015 μέχρι ώρα 12:00 μεσημβρινή .  

Οι προσφορές θα ανοιχτούν και θα αξιολογηθούν από την προς τούτο ορισθείσα Επιτροπή . 

Η ανάθεση της εν λόγω προμήθειας στον αναδειχθέντα ανάδοχο θα γίνει με απόφαση Δημάρχου η 

οποία θα δημοσιευθεί στο σύστημα «Διαύγεια» . 

Για τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά το 

επισυναπτόμενο έντυπο οικονομικής προσφοράς , το οποίο θα είναι υπογεγραμμένο και 

σφραγισμένο αρμοδίως , και θα είναι ευδιάκριτα σ’ αυτό : η επωνυμία, η έδρα, το ΑΦΜ και τα 

στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης  . 

Επισυναπτόμενα: 

1. Τεχνική Περιγραφή – Προδιαγραφές 

2. Πρότυπο εντύπου προσφοράς 

                                                                                    

                                            Κύθηρα  13  . 3 . 2015 

 

                                      Εκ του Δήμου Κυθήρων 

 

 

 



        13                    70 28088 

                       22870 28087 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ             

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

 Προμήθεια ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ για το 

έτος 2015 

Αρ Πρωτ. 715 

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια λαμπτήρων που θα είναι κατάλληλοι 

για κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών της υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Κυθήρων. Οι 

απαιτούμενες ποσότητες δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν εκ των προτέρων και για τον λόγο αυτό 

έχει γίνει εκτίμηση των ποσοτήτων που θα απαιτηθούν για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου για 

το έτος 2015. 

Τα είδη τα οποία αναφέρονται μαζί με τις αντίστοιχες ποσότητες στους παρακάτω πίνακες, θα πρέπει 

να είναι άριστης ποιότητας και θα τηρούν όλους τους κανόνες υγιεινής, διάθεσης και εμπορίας του 

Υπουργείου Ανάπτυξης. 

Οι ποσότητες και οι προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών περιγράφονται στη συνέχεια. 

Α/Α  ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   ΧΡΗΣΗ  ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

 1.  1     1.Κατανάλωση μέχρι 23 watt που 

αντιστοιχούν σε απόδοση 

συμβατικού λαμπτήρα 120watt     

2.Kάλυκας από επινικελωμένο 

ορείχαλκο Ε27 

 3.Χρόνος ζωής τουλάχιστον  

 10.000 ώρες 

 4. Ενεργειακής κλάσης Α 

τουλάχιστον 

 5. Τάση λειτουργίας  

 170-250 Volt τουλάχιστον 

 6. Φωτεινής ροής τουλάχιστον              

60lm/w(1380 Lumen) 

 7. Λαμπτήρας εξοικονόμησης 

ενέργειας σε σχήμα Τορπίλη 

συμπαγής με ενσωματωμένο 

ηλεκτρονικό σταθεροποιητή 

έντασης. 
 8.Περιγραφή απόχρωσης :Ψυχρό 

φώς ημέρας. 

 9.Διατήρηση φωτεινής ροής μετά 

από 5.000 ώρες 80% 

τουλάχιστον. 

 10.Λειτουργία σε θερμοκρασία 

περιβάλλοντος  -20
ο
 C έως 55

ο
 C  

 

TEMAXIO 2.197 

 



Οι Λαμπτήρες πρέπει να είναι οικονομικοί (χαμηλή κατανάλωση – μεγάλη διάρκεια). 

Για κάθε είδος απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού να προσκομιστεί στην επιτροπή διαγωνισμού ) η 

προέλευση,το εργοστάσιο κατασκευής ,ο τύπος, έγκριση τύπων, σήμα CE  και δείγμα (ένα τεμάχιο ανά 

είδος). Στη συσκευασία του κάθε λαμπτήρα θα πρέπει να αναγράφονται ο τύπος του λαμπτήρα, η 

βάση του, η κατανάλωση (W) η απόδοση (W) η τάση λειτουργίας (V) η διάρκεια ζωής (σε ώρες), ο 

βαθμός χρωματικής απόδοσης, η εξοικονόμηση ενέργειας (επί τοις εκατό) η ένταση φωτός (lumen), οι 

διαστάσεις και η ενεργειακή τάξη. Εάν αυτά τα χαρακτηριστικά δεν αναγράφονται στη συσκευασία ο 

διαγωνιζόμενος θα πρέπει να τα δηλώσει στην επιτροπή επί ποινή αποκλεισμού. 

Κατά την οριστική παραλαβή γίνεται έλεγχος για να διαπιστωθεί εάν το είδος είναι όμοιο με εκείνο 

που κατέθεσε ο προμηθευτής στο διαγωνισμό. Το είδος παραλαμβάνονται οριστικά εάν συμφωνεί με 

τις τεχνικές προδιαγραφές και αφού διαπιστωθεί ότι είναι ίδιο με το δείγμα και κατάλληλο για το 

σκοπό που προορίζεται. Στην περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές, αποκλίσεις από τις τεχνικές 

προδιαγραφές η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει μέρος ή σύνολο της ποσότητας και να 

ζητήσει την άμεση αντικατάστασή τους με είδη που να συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές. Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να αυξομειώσει μονομερώς χωρίς αποζημίωση ή αύξηση των 

τιμών τις υπό προμήθεια ποσότητες. Δεν επιτρέπεται μεταγενέστερη αύξηση των τιμών μονάδας και η 

προμήθεια δεν υπόκειται στις διατάξεις περί αναθεωρήσεως των τιμών μονάδος. 

Τα υπό προμήθεια είδη θα μεταφέρονται και θα παραδίδονται στην αποθήκη του Δήμου Kυθήρων 

σύμφωνα με την επιθυμία της υπηρεσίας προμηθειών του Δήμου με φροντίδα, παρουσία και έξοδα 

του προμηθευτή. Η προμήθεια, θα γίνει  σε διάστημα έως 10 εργασίμων ημερών μετά την ειδοποίηση 

του Δήμου. Σε περίπτωση αδυναμίας του προμηθευτή να προμηθεύσει τα είδη ή σε περίπτωση που 

παρατηρηθούν καθυστερήσεις στις παραδόσεις των ειδών το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Kυθήρων 

έχει το δικαίωμα να διαλύσει τη σύμβαση και να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις 

       

                                                                                                            ΚΥΘΗΡΑ   24/ 2 /2015 
               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                        Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  

              Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

    ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ                                                   ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι. ΣΤΑΘΗΣ 

                                                                                                                                      ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε 

 

 

 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ             

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

 

 Προμήθεια ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ για το 

έτος 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

9.998,55 ευρώ (με ΦΠΑ) αρ πρωτ. ΔΥ 

   

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Α/Α  ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   

ΧΡΗΣΗ  

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ  

 1      1.Κατανάλωση μέχρι 23 

watt που αντιστοιχούν σε 

απόδοση συμβατικού 

λαμπτήρα 120watt     

2.Kάλυκας από 

επινικελωμένο ορείχαλκο 

Ε27 

 3.Χρόνος ζωής τουλάχιστον  

 10.000 ώρες 

 4. Ενεργειακής κλάσης Α 

τουλάχιστον 

 5. Τάση λειτουργίας  

 170-250 Volt τουλάχιστον 

 6. Φωτεινής ροής 

τουλάχιστον              

60lm/w(1380 Lumen) 

 7. Λαμπτήρας 

εξοικονόμησης ενέργειας σε 

σχήμα Τορπίλη συμπαγής με 

ενσωματωμένο ηλεκτρονικό 

σταθεροποιητή έντασης. 
 8.Περιγραφή απόχρωσης 

:Ψυχρό φώς ημέρας. 

 9.Διατήρηση φωτεινής ροής 

μετά από 5.000 ώρες 80% 

τουλάχιστον. 

 10.Λειτουργία σε 

θερμοκρασία περιβάλλοντος  

-20
ο
 C έως 55

ο
 C  

 

 

 

TEMAXIO 2.197 3,70 8.128,90 



 

      

    ΣΥΝΟΛΟ  8.128,90 

    ΦΠΑ 23%  1.869,65 
    ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ  

9.998,55  

 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στα 9.998,55€ μαζί με τον 

Φ.Π.Α. και διευκρινίζεται ότι η τιμή αυτή είναι ενδεικτική προς την τιμή μονάδος και ότι 
είναι η ανώτερη δυνατή. 

                                                                         ΚΥΘΗΡΑ   24/ 2 /2015 
           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                              Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  

          Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ                   ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΣΤΑΘΗΣ  

                                                                                             ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ T.E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

 

 Προμήθεια λαμπτήρων για το έτος 2015 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.998,55 ευρώ (με 

ΦΠΑ) 

 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Α/Α

  

ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   

ΧΡΗΣΗ  

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ

Η ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚ

Η ΤΙΜΗ  

 .  1     1.Κατανάλωση μέχρι 23 watt 

που αντιστοιχούν σε απόδοση 

συμβατικού λαμπτήρα 

120watt     2.Kάλυκας από 

επινικελωμένο ορείχαλκο Ε27 
 3.Χρόνος ζωής τουλάχιστον  
 10.000 ώρες 
 4. Ενεργειακής κλάσης Α 

τουλάχιστον 
 5. Τάση λειτουργίας  
 170-250 Volt τουλάχιστον 
 6. Φωτεινής ροής 

τουλάχιστον              

60lm/w(1380 Lumen) 
 7. Λαμπτήρας εξοικονόμησης 

ενέργειας σε σχήμα Τορπίλη 

συμπαγής με ενσωματωμένο 

ηλεκτρονικό σταθεροποιητή 

έντασης. 

 8.Περιγραφή απόχρωσης 

:Ψυχρό φώς ημέρας. 
 9.Διατήρηση φωτεινής ροής 

μετά από 5.000 ώρες 80% 

τουλάχιστον. 
 10.Λειτουργία σε 

θερμοκρασία περιβάλλοντος  

-20
ο
 C έως 55

ο
 C  

 

TEMAXIO 2.197     

    ΣΥΝΟΛΟ    

    ΦΠΑ 23%    

    ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ  

  

        

 Κύθηρα     /       /2015 

Ο/Η ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ 

 

      



  

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ  ΚΥΘΗΡΩΝ 

Προμήθεια λαμπτήρων για το έτος 2015 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.998,55 ευρώ (με 

ΦΠΑ)  

  

                                                         ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

  

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προμήθεια λαμπτήρων για τις ανάγκες της υπηρεσίας 

Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Κυθήρων για το έτος 2015. 

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις : 

 Τη με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος 

Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)». 

 Το Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών 

θεμάτων». 

 Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

 Το Ν. 2362/1995 «Xρηματικά όρια για την σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων »  

Η συνολική δαπάνη θα βαρύνει το Κ.Α  20.7135.04 του προϋπολογισμού  για το 2014 και ανέρχεται 

στο ποσό των 8.128,90 ευρώ επί πλέον Φ.Π.Α. 23%1.869,65 ευρώ. Συνολικά δηλαδή εννιά χιλιάδες 

ενιακόσια ενενήντα οχτώ ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (9.998,55 ευρώ).  

 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Ι. ΣΤΑΘΗΣ 

 

 

 

 


