
 

 Θεσσαλονίκη, 23.10.2020 

 

 

        Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο  

 

 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

Πληροφορίες : Τσακιρόπουλος  Γεώργιος, Τσαρδακάς  Χρήστος 

Τηλέφωνο : 2310 891-252, 2310 891-233 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (71/20) 

 

 

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν. 4412/2016, της υπ’ αριθμ. 6/22.10.2020 

απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου και της υπ’ αριθμ. 

298/23.10.2020 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να 

αποστείλουν έντυπη προσφορά για την προμήθεια Ηλεκτρολογικών ειδών,  Λαμπτήρων 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για το έτος 2020, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

συνημμένο παράρτημα τεχνικών προδιαγραφών. 

 

Οι οικονομικές και τεχνικές προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε δύο αντίγραφα 

(πρωτότυπο και απλή φωτοτυπία) στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

(Εγνατία 156, 2ος όροφος κτηρίου Διοικήσεως) το αργότερο μέχρι τις 04.11.2020, ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. 
 

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €13.347,98 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, (€10.764,50 άνευ ΦΠΑ + €2.583,48 ΦΠΑ 24% = 

€13.347,98 με το ΦΠΑ)  και θα βαρύνει τους ΚΑΕ 1429 [ποσό 3.224,50 + 773,88 (ΦΠΑ 

24%,) = €3.998,38] και 1292 [ποσό 7.540,00 + 1.809,60 (ΦΠΑ 24%) = €9.349,60], του 

Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2020.  [CPV: 31531000-

7, 31681410-0]. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι, πέραν της οικονομικής τους προσφοράς, θα πρέπει επίσης να 

προσκομίσουν: 

1. Τεχνική προσφορά (σύμφωνα με το Παράρτημα Τεχνικών Προδιαγραφών) 

2. Τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωσης αρχής ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 

φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

β. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Τα φυσικά 

πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν ασφαλιστική ενημερότητα τόσο για τα ίδια όσο 

και για το τυχόν προσωπικό που απασχολούν, ενώ σε περίπτωση που δεν απασχολούν 

προσωπικό, οφείλουν να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία να το 

δηλώνουν. Τα νομικά πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν ασφαλιστική ενημερότητα 

μόνο για το προσωπικό που απασχολούν. 

 



Τα πιστοποιητικά υπό α & β θα πρέπει να βρίσκονται εν ισχύι κατά τον χρόνο υποβολής 

της προσφοράς, άλλως δε, εάν δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί 

εντός τριών (3) μηνών πριν την υποβολή τους. 

 

γ. Υπεύθυνη δήλωση (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα, με ημερομηνία 

μεταγενέστερη της δημοσίευσης της Πρόσκλησης) εκ μέρους του οικονομικού φορέα, ως 

απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 

του ν. 4412/2016.  

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, η Υ.Δ. θα πρέπει να υποβληθεί από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο, όπως αυτός προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 

εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή από το αρμοδίως 

εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης. 

Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων, τα νομικά πρόσωπα προσκομίζουν τα κατά 

περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα (π.χ. πρόσφατο πιστοποιητικό ισχύουσας 

εκπροσώπησης ΓΕΜΗ). 

 

Ανάδοχος θα αναδειχθεί εκείνος που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά, βάσει τιμής και με την προϋπόθεση ότι η προσφορά του θα πληροί όλους 

τους απαιτούμενους όρους. 

 

Γίνονται δεκτές προσφορές για κάθε Είδος ξεχωριστά αλλά υποχρεωτικά για το σύνολο 

των υποειδών του κάθε Είδους. 

 

Η οικονομική προσφορά θα δοθεί με τιμή μονάδος. 

Η προσφορά θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να δίνεται μόνο σε ευρώ. 

Η τιμή μονάδος χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.  

 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες,  

προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας της παρούσας πρόσκλησης. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη.                                                          

Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως σύμφωνα με το αρ. 97 του ν. 

4412/2016, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της. 

 

Ο χρόνος παράδοσης των προς προμήθεια ειδών ορίζεται σε τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες 

προσμετρούμενες από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης. Ο ανωτέρω συμβατικός 

χρόνος παράδοσης δύναται να παραταθεί βάσει των αναφερομένων στο άρθρο 206 του ν. 

4412/2016.  

 

Η παράδοση των υλικών θα πραγματοποιηθεί στην Αποθήκη του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας τις εργάσιμες ώρες λειτουργίας του Πανεπιστημίου, ήτοι τις 5 εργάσιμες ημέρες 

της εβδομάδας πλην αργιών από 08:00 μέχρι την 14:30. Τυχόν έξοδα μεταφοράς βαρύνουν 

τον ανάδοχο. 

 

Για τη μη εκτέλεση της σύμβασης ή τη μη εμπρόθεσμη παράδοση/εκτέλεση των 

ειδών/υπηρεσιών θα επιβάλλονται στον ανάδοχο  οι προβλεπόμενες από τα άρθρα 203 και 

207 του ν. 4412/2016 κυρώσεις και ρήτρες και κατά την προβλεπόμενη απ’ αυτά διαδικασία. 

 



Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή του αναδόχου (με την εξόφληση του 100% της συμβατικής 

αξίας) θα γίνει σε Ευρώ, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή και τον έλεγχο 

όλων των προς ανάθεση προμηθειών/υπηρεσιών, που θα πιστοποιείται από βεβαίωση της 

αρμόδιας υπηρεσίας και το σχετικό Πρακτικό Παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής περί 

εκπληρώσεως των εν γένει συμβατικών του υποχρεώσεων, μετά την κατάθεση του σχετικού 

τιμολογίου και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών. Η πληρωμή του αναδόχου 

επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη κράτηση. 

Για την έκδοση εντάλματος πληρωμής απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο 

άρθρο 200 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα από την παράγραφο Ζ΄, 

υποπαράγραφο Ζ5 κ.ε. του άρθρου 1 του ν. 4152/2013. 

 

Για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο Τμήμα 

Προμηθειών του Πανεπιστημίου (Εγνατίας 156, 54636 Θεσσαλονίκη) κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες (τηλ. επικοινωνίας 2310 891-233, 2310 891-284 fax: 2310 891-232, email: 

tprom@uom.gr). 

Πληροφορίες που αφορούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές της πρόσκλησης δίνονται κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων του Πανεπιστημίου, (κτήριο 

Διοίκησης, 1ος όροφος, τηλ. 2310891-252 κος Τσακιρόπουλος Γεώργιος, email:  
gtsakiro@uom.gr).  
 

Επίσης, η παρούσα πρόσκληση διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και 

μέσω του Διαδικτυακού τόπου του Πανεπιστημίου  στη διεύθυνση  www.uom.gr/supplies. 

 

 

 

Η ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ 

 

 

 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

 

mailto:tprom@uom.gr
mailto:gtsakiro@uom.gr
http://www.uom.gr/supplies
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 

Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ(1): 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Ο – Η Όνομα: 
 

Επώνυμο: 
 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  
 

Όνομα και Επώνυμο 

Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):  
 

Τόπος Γέννησης: 
 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: 
 

Τηλ: 
 

Τόπος Κατοικίας: 
 

Οδός: 
 

Αριθ: 
 

ΤΚ: 
 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): 
 

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου 

(Εmail): 

 

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, 

δηλώνω ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος τ.. ……………………………………………………………………. αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση για κανέναν από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 

24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ενωσης (EE C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 

(EE L 192 της 31.7.2003, ο. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 

της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (EE L 164 της 

22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της 

Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας (EE L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 

προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 101 της 

15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215). 

 

Επίσης δηλώνω ότι: 

-Απασχολώ / Δεν απασχολώ προσωπικό. 

-Έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης, των τεχνικών προδιαγραφών αυτής και των υποχρεώσεων του αναδόχου, και τα αποδέχομαι 

ανεπιφύλακτα. 

Ημερομηνία:      ……….20…… 

 

Ο – Η Δηλ. 

 

 

(Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 

τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον 

περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/10
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/540


 5 

 
 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
 

 

Α.    ANTIKEIMENO TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 

Θα πραγματοποιηθεί προμήθεια Ηλεκτρολογικών ειδών,  Λαμπτήρων του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας που φαίνονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α και με 
προϋπολογισμό ανά είδος που φαίνεται στο Παράρτημα Β. 
Η παραλαβή των υλικών θα πραγματοποιηθεί στην Αποθήκη του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας τις εργάσιμες ώρες λειτουργίας του  Πανεπιστημίου ήτοι τις 5 εργάσιμες 
ημέρες της εβδομάδας πλην αργιών από 08:00 μέχρι την 14:30. 

 
 
B.    ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 1599/1986 (βλ. επισυναπτόμενο υπόδειγμα 
Υπεύθυνης Δήλωσης). Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη 
δήλωση με την οποία θα δηλώνει: α) την έδρα της επιχείρησης (Επωνυμία, διεύθυνση, 
στοιχεία επικοινωνίας, κ.λπ), β) ότι η επιχείρηση δεν έχει νομικούς περιορισμούς 
λειτουργίας, γ) ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης και 
δ) ότι τα υλικά πληρούν της εθνικές  και της ευρωπαϊκές (DIN, IEC, VDE, CEN, BSI 
κλπ.) προδιαγραφές, φέρουν τη σήμανση CE και προέρχονται από βιομηχανικές 
μονάδες που εφαρμόζουν πιστοποιημένη παραγωγική διαδικασία κατά ISO 9001. 
 
 

 
Γ.    ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
1. Ο ανάδοχος με την τεχνική του προσφορά θα πρέπει να παραδώσει 

τεχνικά φυλλάδια που να αποδεικνύουν τις προδιαγραφές των υλικών 
2. Ο ανάδοχος πρέπει να παραδώσει υλικά καινούργια που να προέρχονται από 

αναγνωρισμένο οίκο κατασκευής και να πληρούν της εθνικές  και της 
ευρωπαϊκές (DIN, IEC, VDE, CEN, BSI κλπ.) προδιαγραφές.  

3. Ο ανάδοχος πρέπει να παραδώσει υλικά που θα φέρουν τη σήμανση CE.  
4. Ο ανάδοχος πρέπει να παραδώσει υλικά αρίστης ποιότητας, χωρίς βλάβες ή 

ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές, όσον αφορά την 
προέλευση, την ποιότητα, τις διαστάσεις, την τελική επεξεργασία και εμφάνιση 
τους.  

5. Ο ανάδοχος πρέπει να παραδώσει υλικά κατάλληλα συσκευασμένα και 
σημασμένα με ετικέτες όπου θα αναφέρεται η εμπορική ονομασία τους, ο 
κατασκευαστής τους.  

Προμήθεια Ηλεκτρολογικών ειδών, Λαμπτήρων 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

             Θέση : Παν/μιο Μακεδονίας , Εγνατίας 

156 , Θεσ/νίκη 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ 
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Δ.     ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

1. Πριν την παράδοση των υλικών ο ανάδοχος θα φέρει δείγμα προς έγκριση 
καταλληλότητας στον αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων. 
Στην περίπτωση που αυτά γίνουν αποδεκτά θα έχει τη δυνατότητα να 
ολοκληρώσει την παράδοση. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να φέρει 
καινούρια αποδεκτά δείγματα στον αρμόδιο υπάλληλο.  
2.  Στην περίπτωση που ο ανάδοχος  δεν πραγματοποιήσει την προμήθεια  
σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής και μέσα στο οριζόμενο χρονικό 
όριο, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας διατηρεί το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο.  
3.  Η πληρωμή θα γίνει με την ολοκλήρωση της παράδοσης για κάθε είδος 
ξεχωριστά με την προϋπόθεση ότι  έχουν ελεγχθεί από τον αρμόδιο υπάλληλο της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ  Α: 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

1 Ντουί λαμπτήρων (μονός) 

 

Ντουί λαμπτήρων (λυχνιολαβές) G13 για λαμπτήρα 

φθορισμού Τ8 μονός μα βάση δείγμα που θα δοθεί από τη ΔΤΕ 

2 Κλέμα  2,5 χιλ Κλέμα  2,5 χιλ  με 12 πόλους διαμέτρου 2.5mm² 

κατασκευασμένη από πολυπροπυλένιο και κράμα 

επιψευδαργυρωμένου χάλυβα 

3 Φωτιστικό PL LED, 18W, AC 220V Φωτιστικό PL LED  χωνευτό στρογγυλό, 18W, AC 220V με το 

τροφοδοτικό, 1200 lm. Φυσικός φωτισμός (4000K), Διάρκεια 

ζωής: τουλάχιστον 30.000 ώρες, πιστοποιητικό CE RoHS, 

εγγύηση τουλάχιστον 2 χρόνια, Διάμετρος κοπής: 20 εκατοστά 

4 Ταινία μονωτική Υλικό κατασκευής PVC, χρώμα: Μαύρο ή άσπρο, πλάτος: 19 

mm, μήκος ρολού: 18m, άκαυστη 

5 Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό 

Διατομής: 3 Χ 1,5 mm2 εύκαμπτο 

Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 1,5  mm2 

εύκαμπτο 

6 Καλώδιο τύπου ΝΥM μονόκλωνο 

Διατομής: 1 Χ 1 mm2 εύκαμπτο 

Καλώδιο τύπου ΝΥM μονόκλωνο Διατομής:1 Χ 1 mm2 

εύκαμπτο 

7 Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό 

Διατομής: 3 Χ 2,5 mm2 εύκαμπτο 

Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής: 3 Χ 2,5  mm2 

εύκαμπτο 

8 Γωνιακός Δίσκος  Ονομαστικής ισχύος 

1000 W 

Γωνιακός Δίσκος  Ονομαστικής ισχύος 1000 W, 2 έτη 

εγγύηση, αποδιδόμενη ισχύς 500W, διάμετρος δίσκου 

125mm,αριθμός στροφών χωρίς φορτίο 11000 rpm, 

Τουλάχιστον 1 χρόνος εγγύηση λειτουργίας 

9 Διακόπτης ράγας μονοφασικός 40Α Διακόπτης ράγας μονοφασικός 40Α , 6kA, B 

10 Γενικός διακόπτης ράγας 45Α Γενικός διακόπτης ράγας 45Α 

11 Δεματικά καλωδίων 200Χ2,5 mm Δεματικά καλωδίων 200Χ2,5 mm 

12 Δεματικά καλωδίων 400Χ2,8 mm Δεματικά καλωδίων 400Χ2,8 mm 

13 Ντουί για σποτ 220V GU10 Ντουί για σποτ 220V GU10 

14 Ρόκα 6/25 Ρόκα 6/25 συσκευασία 100 τεμαχίων με καρφί από χάλυβα 

 

15 Ρόκα 7/25 Ρόκα 7/25 συσκευασία 100 τεμαχίων με καρφί από χάλυβα 

 

16 Ρόκα 8/25 Ρόκα 8/25 συσκευασία 100 τεμαχίων με καρφί από χάλυβα 

 

17 Ρόκα 9/35 Ρόκα 9/25 συσκευασία 100 τεμαχίων με καρφί από χάλυβα 

 

18 Ρόκα 10/35 Ρόκα 10/35 συσκευασία 100 τεμαχίων με καρφί από χάλυβα 

19 Κάλυμμα κυψελωτό πολυκαρβωνικό 

φωτιστικού   

Αντιβανδαλιστικό κυψελωτό πολυκαρβωνικό  κάλυμμα 

φωτιστικού Τ8, διαφανές, 2Χ36W βάσει δείγματος και με 

τουλάχιστον 2 χρόνια γραπτή εγγύηση. 

20 Βύσματα γυψοσανίδας μεταλλικά Βύσματα γυψοσανίδας μεταλλικά 
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21 Πολύμπριζο με διακόπτη on-off  4 

θέσεων 

Πολύμπριζο με προστασία υπέρτασης και διακόπτη on-off  4 

θέσεων με καλώδιο 3 μ 

22 Πολύμπριζο με διακόπτη on-off  3 

θέσεων 

Πολύμπριζο με διακόπτη on-off  3 θέσεων με καλώδιο 3 μ 

23 Πολύμπριζο με διακόπτη on-off  5 

θέσεων 

Πολύμπριζο με διακόπτη on-off  5 θέσεων με καλώδιο 3 μ 

24 Ούπα 6 mm Ούπα 6 mm 

25 Ούπα 8 mm Ούπα 8 mm 

26 Διακόπτης ράγας μονοφασικός 16Α B Διακόπτης ράγας μονοφασικός 16Α , μικροαυτόματος για 

ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός Εντάσεως 16 Α 

 

27 Διακόπτης ράγας μονοφασικός 16Α  K Διακόπτης ράγας μονοφασικός 16Α  K, μικροαυτόματος για 

ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός Εντάσεως 16 Α 

 

28 Αυτόματος (αντιηλεκτροπληξιακός) 

διακόπτης διαρροής, ράγας, διπολικός, 

ονομ. εντάσεως 2Χ40Α, ευαισθησίας 

30mA, τύπου A 

Αυτόματος (αντιηλεκτροπληξιακός) διακόπτης διαρροής, 

ράγας, διπολικός, ονομ. εντάσεως 2Χ40Α, ευαισθησίας 30mA, 

τύπου A 

29 Φις σούκο αρσενικό Φις σούκο αρσενικό 

30 Προβολέας LED 50 Watt εξωτερικού 

χώρου 

Προβολέας LED 50 Watt εξωτερικού χώρου AC 220V με το 

τροφοδοτικό, 4500 lm. Φυσικός φωτισμός (4000K), Διάρκεια 

ζωής: τουλάχιστον 30.000 ώρες, πιστοποιητικό CE RoHS, 

εγγύηση τουλάχιστον 2 χρόνια 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  Β: 

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

1 Λαμπτήρες LED Τ8, 18W Λαμπτήρας LED Τ8, 18W, AC 170V-265V, τουλάχιστον 1750 

lm. Φυσικός φωτισμός (4000K). Σε διάσταση 1,2μ, Διάρκεια 

ζωής: τουλάχιστον 30.000 ώρες, πιστοποιητικό CE RoHS, 

γωνία φωτισμού 270Ο , εγγύηση τουλάχιστον 2 χρόνια, 

τροφοδότηση από το 1 ντουί 

2 Λαμπτήρες LED Τ8, 9W Λαμπτήρας LED Τ8, 9W, AC 170V-265V, τουλάχιστον 900 

lm. Φυσικός φωτισμός (4200K). Σε διάσταση 0,6μ, Διάρκεια 

ζωής: τουλάχιστον 30.000 ώρες, πιστοποιητικό CE RoHS, 

γωνία φωτισμού 270Ο , εγγύηση τουλάχιστον 2 χρόνια 

τροφοδότηση από το 1 ντουί 

3 Λαμπτήρες LED spot GU10, 5W Λαμπτήρας LED spot GU10, 5W, AC 220V-240V, 

τουλάχιστον 350 lm. Θερμό λευκό φωτισμός (2700K). 

Διάρκεια ζωής: τουλάχιστον 25.000 ώρες, πιστοποιητικό CE, 

γωνία δέσμης 110ο  , εγγύηση τουλάχιστον 2 χρόνια  

3 Λαμπτήρες LED G23, 6W Λαμπτήρες LED G23, 6W, AC 220V-240V, λευκός φωτισμός 

(4000K). Διάρκεια ζωής: τουλάχιστον 25.000 ώρες, 

πιστοποιητικό CE, γωνία δέσμης 110ο  , εγγύηση τουλάχιστον 

2 χρόνια  

    

 

 

       
Θεσσαλονίκη 30-9-2020 

 
ΣΥΝΤΑXΘΗΚΕ 

 
Τσακιρόπουλος Γεώργιος 

Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός,MSc. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

Α/Α    
ΕΙΔΟΣ  Α: 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 Ντουί λαμπτήρων (μονός)   ΤΕΜ 0,4 775 310 

2 
Κλέμα  2,5 χιλ 

ΤΕΜ 
0,4 50 20 

3 
Φωτιστικό PL LED, 18W, AC 220V 

ΤΕΜ 
9 10 90 

4 Ταινία μονωτική  ΤΕΜ 0,8 20 16 

5 
Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό 

Διατομής:3 Χ 1,5 mm2 εύκαμπτο 
100m 

50 2 100 

6 
Καλώδιο τύπου ΝΥM μονόκλωνο 

Διατομής:1 Χ 1 mm2 εύκαμπτο 
100m 

15 3 45 

7 
Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό 

Διατομής: 3 Χ 2,5 mm2 εύκαμπτο 
100m 

107 1 107 

8 
Γωνιακός Δίσκος  Ονομαστικής ισχύος 

1000 W ΤΕΜ 
85 1 85 

9 Διακόπτης ράγας μονοφασικός 40Α ΤΕΜ 5 2 10 

10 Γενικός διακόπτης ράγας 45Α ΤΕΜ 11 6 66 

11 Δεματικά καλωδίων 200Χ2,5 mm  100 ΤΕΜ 1 5 5 

12 Δερματικά καλωδίων 400Χ2,8 mm 100 ΤΕΜ 3 3 9 

13 Ντουί για σποτ 220V GU10 ΤΕΜ 0,3 50 15 

14 Ρόκα 6/25 100 ΤΕΜ 3 3 9 

15 Ρόκα 7/25 100 ΤΕΜ 3 3 9 

16 Ρόκα 8/25  100 ΤΕΜ 3 3 9 

17 Ρόκα 9/35 100 ΤΕΜ 3 3 9 

18 Ρόκα 10/35 100 ΤΕΜ 4 3 12 

19 
Κάλυμμα κυψελωτό πολυκαρβωνικό 

φωτιστικού   
 ΤΕΜ 

18 94 1692 

20 
Βύσματα γυψοσανίδας μεταλλικά 

 ΤΕΜ 
0,3 80 24 

21 
Πολύμπριζο με διακόπτη on-off 4 

θέσεων 
 ΤΕΜ 

4,5 15 67,5 

22 
Πολύμπριζο με διακόπτη on-off  3 

θέσεων 
ΤΕΜ 

4,5 15 67,5 

23 
Πολύμπριζο με διακόπτη on-off  5 

θέσεων ΤΕΜ 
4,5 15 67,5 

24 
Ούπα 6 mm 

100 ΤΕΜ 
2,5 3 7,5 

25 
Ούπα 8 mm 

100 ΤΕΜ 
2,5 3 7,5 

26 
Διακόπτης ράγας μονοφασικός 16Α  

 ΤΕΜ 
6 10 60 
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27 
Διακόπτης ράγας μονοφασικός 16Α  K 

ΤΕΜ 
6 10 60 

28 

Αυτόματος (αντιηλεκτροπληξιακός) 

διακόπτης διαρροής, ράγας, διπολικός, 

ονομ. εντάσεως 2Χ40Α, ευαισθησίας 

30mA, τύπου A 

ΤΕΜ 

25 5 125 

29 
Φις σούκο αρσενικό 

ΤΕΜ 
1,5 40 60 

30 
Προβολέας LED 50 Watt εξωτερικού 

χώρου 
ΤΕΜ 

10 6 60 

 ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
3224,5 

ΦΠΑ 24% 
773,88 

ΣΥΝΟΛΟ  
3998,38 

 

 

 

 

Α/Α    
ΕΙΔΟΣ  Β: 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 1 Λαμπτήρες LED Τ8, 18W ΤΕΜ 2,3 2600 5980 

2 Λαμπτήρες LED Τ8, 9W  ΤΕΜ 2 500 1000 

 Λαμπτήρες LED spot GU10, 5W ΤΕΜ 2 80 160 

 Λαμπτήρες LED G23, 6W  ΤΕΜ 8 50 400 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ  
7540 

ΦΠΑ 24% 1809,6 

ΣΥΝΟΛΟ  9349,6 

 
 
 

Θεσσαλονίκη 30-09–2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΤΑXΘΗΚΕ 
 
 

Τσακιρόπουλος Γεώργιος 
 Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Msc 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ(1):  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: α) η έδρα της επιχείρησης είναι  
…………………………………………. β) ότι η επιχείρηση δεν έχει νομικούς περιορισμούς λειτουργίας και γ) 

ότι αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης δ) ότι τα υλικά προέρχονται από 
αναγνωρισμένο οίκο κατασκευής και να πληρούν της εθνικές  και της ευρωπαϊκές (DIN, IEC, VDE, CEN, BSI κλπ.) 
προδιαγραφές, φέρουν τη σήμανση CE και προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν 
πιστοποιημένη παραγωγική διαδικασία κατά ISO 9001. 
  
 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 4) Σε περίπτωση 
ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  

 
 

Ημερομηνία:      ……….2020 
 

Ο – Η Δηλ. 
 
 

(Υπογραφή) 


