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Τεχνικές προδιαγραφές ηλεκτρολογικού υλικού 

για τις εγκαταστάσεις των κλειστών γυμναστηρίων 

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές συντάχθηκαν προκειμένου να εγκριθεί σχετικό πρωτογενές αίτημα. 

Τα υλικά απαιτείται θα είναι κατασκευασμένα  σύμφωνα  με  τους  Ευρωπαϊκούς  Κανονισμούς  

και  το  πρότυπο  CE  από  αξιόπιστο  και  πιστοποιημένο  κατασκευαστή, προκειμένου  να  

εξασφαλιστεί  στο  μέγιστο  η  ασφαλής  και  ομαλή  λειτουργία  των  εγκαταστάσεων των κλειστού 

γυμναστηρίου Σιδηροκάστρου. 

Αναλυτικά τα υλικά με τιμές της αγοράς , είναι τα κάτωθι: 

Ηλεκτρολογικά υλικά συντήρησης & επισκευής κτιρίων (κλειστού γυμναστηρίου) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ € ΣΥΝΟΛΟ € 

1 Λάμπα αλογόνου μετάλλων  

 Ισχύς 1000 W 

 Τάση 220 V (λαμπήρα 130V) 

 Συνδεσμολογία λαμπτήρων 

Κάλυκας E40 

 Θερμοκρασία χρώματος: Ψυχρό 

λευκό 

 Φωτεινή ροή 85000 Lm 

 Κλάση εξοικονόμησης ενέργειας Α+ 

 

Τεμ 15 120 

1.800,00 

2 Μετασχηματιστής HQI 1000 W Τεμ 8 100 800,00 

3 Εκκινητής 1000 

 Ανεξάρτητος εκκινητής 220-240 V 

για λαμπτήρες 600-1000W  

 Τάση ανάφλεξης  3-4,5 kV 

Τεμ 15 30 

450,00 

4 Λυχνιολαβές (ντουί) Ε40 πορσελάνης Τεμ 15 10 150,00 

5 Γέφυρες τριφασικές 10mm τεμ 15 30 450,00 

6 Γέφυρες μονοφασικές 10mm Τεμ 10 6 60,00 

7 Ασφάλειες 125Α μαχαιρωτές Τεμ 4 5 20,00 

8 Αυτόματες ασφάλειες 1 Χ 10Α ΑΒΒ Τεμ 20 10 200,00 

9 ΝΥΑ Καφέ 

Κουλούρα 100 μέτρων 

Κουλούρα 1 10 
10,00 

10 ΝΥΑ κόκκινο 

Κουλούρα 100 μέτρων 

Κουλούρα 1 10 
10,00 

11 ΝΥΑ Μαύρο 

Κουλούρα 100 μέτρων 

Κουλούρα 1 10 
10,00 



12 Κλέμμες 10mm Δωδεκάδες 20 2 40,00 

13 Ράγες για ασφάλειες  πίνακα Μέτρα 5 6,4 32,00 

  ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  = 4.032 

  ΦΠΑ 24%  = 967,68 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  = 5.000 

 

Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 5000 ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%, και 

υπάρχει σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό της ΑΠΟΔΡΑΣΙ (ΚΑ 15.6661) 

 

 

Όλα τα υλικά,  πάντα  με  τη  σύμφωνη  γνώμη  της  Υπηρεσίας θα είναι  κατασκευασμένα  από  

αξιόπιστο  και  πιστοποιημένο  κατασκευαστή  σύμφωνα  με  τους  Ευρωπαϊκούς  Κανονισμούς  

και  το  πρότυπο  CE. 

 

Ισχύουσες Διατάξεις 

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

2. Τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 80/2016. 

3. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

4. Το Ν.3858/2010 (Νόμος Καλλικράτη) 

 

Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα βαρύνει τον ΚΑΕ 15.6661 υλικά 

συντήρησης & επισκευής κτιρίων 

 

Δεκτοί προμηθευτές  

Μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, καθώς και 

ενώσεις/κοινοπραξίες προμηθευτών, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Ν. 4412/2016. 

Οι προμηθευτές κατά την συμμέτοχή τους (υποβολή προσφοράς), αλλά και καθ’ όλη την 

διάρκεια της διαδικασίας της προμήθειας θα πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις του 

Ν.4412/2016 σε θέματα φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, ποινικών μητρώων και 

σε περίπτωση εταιρειών σύστασης ΔΣ και νομιμοποίησης εξουσιοδότησης. 

Προσφορές 

1. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν την περιγραφή του προσφερόμενου υλικού και την 

τιμή του προσφερόμενου είδους (αριθμητικώς και ολογράφως) 

2. Με την προσφορά, η τιμή του υλικού δίδεται ανά μονάδα. 

3.  Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. Προσφορά σε άλλα νομίσματα ή με ρήτρα, θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

4. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η τιμή μονάδος ή δεν δίδεται κατά είδος τιμή, 

για ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχθηκε, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα 

από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 

5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών 

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική 

γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα 



ερμηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος. Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι μεταφρασμένα και 

επικυρωμένα επίσημα, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, εκτός από τα 

επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας. 

Παραλαβή των υλικών 

1.  Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών 

σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11 του Ν.4412/2016. 

2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 

πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο. 

Τοποθέτηση των υλικών 

3.  Η τοποθέτηση των υλικών είναι επιθυμητό να γίνει από τον ίδιο τον Προμηθευτή λόγω 

έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού του ΝΠΔΔ ΑΠΟΔΡΑΣΙ. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει οι 

προμηθευτές, εάν δέχονται να τοποθετήσουν τον εξοπλισμό με δική τους ευθύνη στην 

οριστική τους θέση, να κάνουν σχετική δήλωση 

Ο Συντάξας  

 

 

 

Καραντζούλης Φίλιππος 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

Παπαδόπουλος Αριστείδης 

 


