
 

 

Σελίδα 1 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (Προσαρμοσμένο από την 
Αναθέτουσα Αρχή) [ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ] 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

(ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ): 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ» 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ   2.250.555,00 

ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α.  (24 %)  540.133,20 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  2.790.688,20 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 41/ 2022 

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  
“άνω των ορίων” 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022-

2032 ΑΠΟ ΚΑ 20.7336.02 

ΠΟΣΌ 10.000,00 € ΕΤΟΣ 2022  

 CPV :  

34991000-0 

32441200-8 

51110000-6 

50232100-1 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 

 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

Για την υλοποίηση της Σύμβασης 
…………………………………………………………………………….. 

 
 
 
προσφέρουμε τιμή συνολικά 



 

 

Σελίδα 2 

σύμφωνα με τον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ Α: 
 
 …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
(Τίθεται ολογράφως και αριθμητικώς) 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α 
 

•      Συνολική αμοιβή χωρίς Δικ. Προαίρεσης και Φ.Π.Α.  : …………………….. € 

•      Δικαίωμα Προαίρεσης  : …………………….. € 

•      Σύνολο (χωρίς Φ.Π.Α.)  …………………….. € 

•      Φ.Π.Α. 24% : …………………….. € 

Γενικό Σύνολο  : …………………….. € 

 
 

Περιγραφή 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

(€) 
Σύνολο 

Α1. Υπηρεσίες αναβάθμισης     

α) Εργασίες σχεδιασμού́ και προδιαγραφών νέου 
συστήματος οδοφωτισμού ́ βασισμένου σε 
λαμπτήρες υψηλής ενεργειακής απόδοσης. 

Κατ’ 
αποκοπήν 

1   

β) Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία 
συστήματος προληπτικής συντήρησης (Hardware, 
Software). 

Κατ’ 
αποκοπήν 

1   

γ) Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία 
συστήματος ελέγχου του συστήματος 
οδοφωτισμού́ (Hardware, Software). 

Κατ’ 
αποκοπήν 

1   

δ) Ποιοτικός έλεγχος και εκτέλεση κατάλληλων 
δοκίμων (testing) των φωτιστικών υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης και των άλλων υλικών που 
θα εγκατασταθούν. 

Κατ’ 
αποκοπήν 

1   

ε) Δοκιμαστική́ λειτουργία του συστήματος για την 
βελτιστοποίηση της λειτουργιάς του 

Κατ’ 
αποκοπήν 

1   

Σύνολο υπηρεσιών αναβάθμισης (CPV: 51110000-6)    

     

Α2. Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης     

Συντήρηση του συστήματος Έτη 10   

Λειτουργία του συστήματος Έτη 10   

Α3. Υπηρεσίες Διοίκησης       



 

 

Σελίδα 3 

Διοίκηση έργου 
Κατ’ 

αποκοπήν 
1   

Σύνολο υπηρεσιών λειτουργίας, συντήρησης, διοίκησης  
 (CPV: 50232100-1)  

   

     

Α. ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (CPV: 51110000-6 & CPV: 50232100-1)    

Περιγραφή  
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

(€) 
Σύνολο 

Β1 Προμήθεια βραχιόνων, φωτιστικών και 
λαμπτήρων 

    

α) Φωτιστικά́ και λαμπτήρες υψηλής ενεργειακής 
απόδοσης που αντικαθιστούν: 

    

Υψηλός φωτισμός με λαμπτήρα 250W Na/Ηg 
(Αντικατάσταση με φωτιστικό ́ που φέρει 
ενσωματωμένο ελεγκτή́ φωτιστικού)́ 

Τεμάχιο  11   

Υψηλός φωτισμός με λαμπτήρα 150W Na/Hg 
(Αντικατάσταση με φωτιστικό ́ που φέρει 
ενσωματωμένο ελεγκτή́ φωτιστικού)́ 

Τεμάχιο  10   

Υψηλός φωτισμός με λαμπτήρα 125W Na/Hg 
(Αντικατάσταση με φωτιστικό ́ που φέρει 
ενσωματωμένο ελεγκτή́ φωτιστικού)́ 

Τεμάχιο  592   

Υψηλός φωτισμός με λαμπτήρα 23W CFL 
(Αντικατάσταση με φωτιστικό́) 

Τεμάχιο  1.659   

Υψηλός φωτισμός με λαμπτήρα 15W LED 
(Αντικατάσταση με φωτιστικό́) 

Τεμάχιο  1.198   

Προβολέας 400W Na (Αντικατάσταση με 
Προβολέα) 

Τεμάχιο  6   

Χαμηλός φωτισμός με λαμπτήρα 250W Na /Hg 
(Αντικατάσταση με λαμπτήρα) 

Τεμάχιο  109   

Χαμηλός φωτισμός με λαμπτήρα 150W Na /Hg  
(Αντικατάσταση με λαμπτήρα) 

Τεμάχιο  46   

Χαμηλός φωτισμός με λαμπτήρα 125W Na/Hg  
(Αντικατάσταση με λαμπτήρα) 

Τεμάχιο  30   

Χαμηλός φωτισμός με λαμπτήρα 23W CFL 
(Αντικατάσταση με λαμπτήρα) 

Τεμάχιο  25   

Χαμηλός φωτισμός με λαμπτήρα 15W LED 
(Αντικατάσταση με λαμπτήρα) 

Τεμάχιο  400   

Υψηλός φωτισμός με λαμπτήρα 400W Na/Hg  
(Αντικατάσταση με φωτιστικό ́ που φέρει 
ενσωματωμένο ελεγκτή́ φωτιστικού)́ 

Τεμάχιο  0   

Χαμηλός φωτισμός με λαμπτήρα 250W Hg/Na 
(Αντικατάσταση με φωτιστικό ́ με δυνατότητα 
προσθήκης ελεγκτή́) 

Τεμάχιο  0   
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Χαμηλός φωτισμός με λαμπτήρα 150W Hg/Na 
(Αντικατάσταση με φωτιστικό ́ με δυνατότητα 
προσθήκης ελεγκτή́) 

Τεμάχιο  0   

Χαμηλός φωτισμός με λαμπτήρα 125W Na/Hg 
(Αντικατάσταση με φωτιστικό ́ με δυνατότητα 
προσθήκης ελεγκτή́) 

Τεμάχιο  0   

Χαμηλός φωτισμός με λαμπτήρα 23W CFL 
(Αντικατάσταση με φωτιστικό ́ με δυνατότητα 
προσθήκης ελεγκτή́) 

Τεμάχιο  0   

Χαμηλός φωτισμός με λαμπτήρα 15W LED 
(Αντικατάσταση με φωτιστικό ́ με δυνατότητα 
προσθήκης ελεγκτή́) 

Τεμάχιο  0   

Χαμηλός φωτισμός με λαμπτήρα 250W Hg/Na 
(Αντικατάσταση με φωτιστικό ́ που φέρει 
ενσωματωμένο ελεγκτή́ φωτιστικού)́ 

Τεμάχιο  0   

Χαμηλός φωτισμός με λαμπτήρα 150W Hg/Na 
(Αντικατάσταση με φωτιστικό ́ που φέρει 
ενσωματωμένο ελεγκτή́ φωτιστικού)́ 

Τεμάχιο  0   

Χαμηλός φωτισμός με λαμπτήρα 125W Na/Hg 
(Αντικατάσταση με φωτιστικό ́ που φέρει 
ενσωματωμένο ελεγκτή́ φωτιστικού)́ 

Τεμάχιο  0   

Χαμηλός φωτισμός με λαμπτήρα 23W CFL 
(Αντικατάσταση με φωτιστικό ́ που φέρει 
ενσωματωμένο ελεγκτή́ φωτιστικού)́ 

Τεμάχιο  0   

Χαμηλός φωτισμός με λαμπτήρα 15W LED 
(Αντικατάσταση με φωτιστικό ́ που φέρει 
ενσωματωμένο ελεγκτή́ φωτιστικού)́ 

Τεμάχιο  0   

Σύνολο προμήθειας βραχιόνων, φωτιστικών και 
λαμπτήρων (CPV : 34991000-0) 

    

     

Β2 Προμήθειες συστήματος ελέγχου & συστήματος προληπτικής συντήρησης     

Υλικά́ και software για την δημιουργία ασυρμάτου 
δικτύου, κεντρικού́ συστήματος ελέγχου και 
ελέγχου κατανάλωσης ενέργειας σε επίπεδο pillar 

Τεμάχιο  4.086   

Υλικά́ Hardware και Software του συστήματος 
συντήρησης φωτιστικών σωμάτων υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης 

Τεμάχιο  4.086   

Σύνολο προμήθειας συστήματος ελέγχου & συστήματος 
προληπτικής συντήρησης (CPV : 32441200-8.) 

   

     

Β. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ  
(CPV: 34991000-0, 32441200-8) 

   

     

Περιγραφή  
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

(€) 
Σύνολο 



 

 

Σελίδα 5 

Γ1 Υπηρεσίες εγκατάστασης φωτιστικών     

Εγκατάσταση φωτιστικών και λαμπτήρων Τεμάχιο  4.086   
     

Γ. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 (CPV : 51110000-6) 

   

Γενικό Σύνολο  (Α+Β+Γ)        

ΦΠΑ Γενικού Συνόλου (24%)        

Γενικό Σύνολο  (Α+Β+Γ) με ΦΠΑ        

Δικαίωμα Προαίρεσης (50%)        

ΦΠΑ Προαίρεσης (24%)        

Τελικό Σύνολο    

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β 

Εγγυημένη ετήσια κατανάλωση ενέργειας ………………………………………………………………………kWh 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

Άρθρο Α1. Υπηρεσίες Αναβάθμισης 

1. Εργασίες σχεδιασμού και προδιαγραφών νέου συστήματος οδοφωτισμού βασισμένου σε 
λαμπτήρες υψηλής ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις  Τεχνικές  
Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, 

Τιμή (κατ’ αποκοπή): ………………………………… (……….…,00 €) 

2. Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία συστήματος προληπτικής συντήρησης (Hardware, 
Software), σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας 
μελέτης, 

Τιμή (κατ’ αποκοπή): ………………………………… (……….…,00 €) 

 

3. Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία συστήματος ελέγχου του συστήματος 
οδοφωτισμού (Hardware, Software), σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, 

Τιμή (κατ’ αποκοπή): ………………………………… (……….…,00 €) 

 
4. Ποιοτικός έλεγχος και εκτέλεση κατάλληλων δοκιμών (testing) των φωτιστικών υψηλής 

ενεργειακής απόδοσης και των άλλων υλικών που θα εγκατασταθούν, σύμφωνα με την Τεχνική 
Περιγραφή και  τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, 

Τιμή (κατ’ αποκοπή): ………………………………… (……….…,00 €) 

 
5. Δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας του, σύμφωνα με 

την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, 
Τιμή (κατ’ αποκοπή): ………………………………… (……….…,00 €) 

 
 

Άρθρο Α2 Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης 
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1. «Συντήρηση του συστήματος», ανά έτος (για διάρκεια σύμβασης Δέκα (10) έτη), σύμφωνα με την 
Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, 

Τιμή ανά έτος: ……………………………………. (………………. €) 

 

2. «Λειτουργία του συστήματος», ανά έτος (για διάρκεια σύμβασης Δέκα (10) έτη), σύμφωνα με την 
Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, 

Τιμή ανά έτος: ……………………………………. (………………. €) 

 

 
Άρθρο Α3 Υπηρεσίες Διοίκησης.  

1. «Υπηρεσίες Διοίκησης», σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας 

μελέτης, 

Τιμή (κατ’ αποκοπή): ………………………………….. (………………. €) 

 

Άρθρο Β1 Προμήθεια βραχιόνων, φωτιστικών και λαμπτήρων 

1. Για την προμήθεια φωτιστικού σώματος υψηλής ενεργειακής απόδοσης, με ενσωματωμένο 
ελεγκτή φωτιστικού, που αντικαθιστά «Υψηλό φωτισμό με λαμπτήρα 250W Hg/Na»,σύμφωνα με 
την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, 

Τιμή (ανά τεμάχιο): …………………………………… (…………. €) 

2. Για την προμήθεια φωτιστικού σώματος υψηλής ενεργειακής απόδοσης, με 
ενσωματωμένο ελεγκτή φωτιστικού, που αντικαθιστά «Υψηλό φωτισμό με λαμπτήρα  150 Hg/Na», 
σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, 

Τιμή (ανά τεμάχιο): …………………………………… (…………. €) 

3. Για την προμήθεια φωτιστικού σώματος υψηλής ενεργειακής απόδοσης, με ενσωματωμένο 
ελεγκτή φωτιστικού, που αντικαθιστά «Υψηλό φωτισμό με λαμπτήρα 125W Hg/Na», σύμφωνα με 
την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, 

Τιμή (ανά τεμάχιο): …………………………………… (…………. €) 

4. Για την προμήθεια φωτιστικού σώματος υψηλής ενεργειακής απόδοσης, που αντικαθιστά 
«Υψηλό φωτισμό με λαμπτήρα 23W CFL», σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, 

Τιμή (ανά τεμάχιο): …………………………………… (…………. €) 

5. Για την προμήθεια φωτιστικού σώματος υψηλής ενεργειακής απόδοσης, που αντικαθιστά 
«Υψηλό φωτισμό με λαμπτήρα 15W LED», σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, 

Τιμή (ανά τεμάχιο): …………………………………… (…………. €) 

6. Για την προμήθεια προβολέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης που αντικαθιστά “Προβολέα 400W 
Na”, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, 

Τιμή (ανά τεμάχιο): …………………………………… (…………. €) 

7. Για την προμήθεια λαμπτήρα υψηλής ενεργειακής απόδοσης, που αντικαθιστά «Χαμηλό 
φωτισμό με λαμπτήρα 250W Hg/Na», σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, 

Τιμή (ανά τεμάχιο) : …………………………………… (…………. €) 

8. Για την προμήθεια λαμπτήρα υψηλής ενεργειακής απόδοσης, που αντικαθιστά «Χαμηλό 
φωτισμό με λαμπτήρα 150W Hg/Na», σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, 

Τιμή (ανά τεμάχιο) : …………………………………… (…………. €) 

9. Για την προμήθεια λαμπτήρα υψηλής ενεργειακής απόδοσης, που αντικαθιστά «Χαμηλό 
φωτισμό με λαμπτήρα 125W Hg/Na», σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, 
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Τιμή (ανά τεμάχιο) : …………………………………… (…………. €) 

 

10. Για την προμήθεια λαμπτήρα υψηλής ενεργειακής απόδοσης, που αντικαθιστά «Χαμηλό 
φωτισμό με λαμπτήρα 23W CFL», σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, 

Τιμή (ανά τεμάχιο) : …………………………………… (…………. €) 

11. Για την προμήθεια λαμπτήρα υψηλής ενεργειακής απόδοσης, που αντικαθιστά «Χαμηλό 
φωτισμό με λαμπτήρα 15W LED», σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, 

Τιμή (ανά τεμάχιο) : …………………………………… (…………. €) 

12. Για την προμήθεια φωτιστικού σώματος υψηλής ενεργειακής απόδοσης, με ενσωματωμένο 
ελεγκτή φωτιστικού, που αντικαθιστά «Υψηλό φωτισμό με λαμπτήρα 400W Hg/Na», σύμφωνα με 
την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, 

Τιμή (ανά τεμάχιο): …………………………………… (…………. €) 

13. Για την προμήθεια φωτιστικού υψηλής ενεργειακής απόδοσης, με δυνατότητα προσθήκης 
ελεγκτή φωτιστικού, που αντικαθιστά «Χαμηλό φωτισμό με λαμπτήρα 250W Hg/Na», σύμφωνα με 
την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, 

Τιμή (ανά τεμάχιο): …………………………………… (…………. €) 

14. Για την προμήθεια φωτιστικού υψηλής ενεργειακής απόδοσης, με δυνατότητα προσθήκης 
ελεγκτή φωτιστικού, που αντικαθιστά «Χαμηλό φωτισμό με λαμπτήρα 150W Hg/Na», σύμφωνα με 
την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, 

Τιμή (ανά τεμάχιο): …………………………………… (…………. €) 

15. Για την προμήθεια φωτιστικού υψηλής ενεργειακής απόδοσης, με δυνατότητα προσθήκης 
ελεγκτή φωτιστικού, που αντικαθιστά «Χαμηλό φωτισμό με λαμπτήρα 125W Hg/Na», σύμφωνα με 
την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, 

Τιμή (ανά τεμάχιο): …………………………………… (…………. €) 

16. Για την προμήθεια φωτιστικού υψηλής ενεργειακής απόδοσης, με δυνατότητα προσθήκης 
ελεγκτή φωτιστικού, που αντικαθιστά «Χαμηλό φωτισμό με λαμπτήρα 23W CFL», σύμφωνα με την 
Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, 

Τιμή (ανά τεμάχιο): …………………………………… (………….  €) 

17. Για την προμήθεια φωτιστικού υψηλής ενεργειακής απόδοσης, με δυνατότητα προσθήκης 
ελεγκτή φωτιστικού, που αντικαθιστά «Χαμηλό φωτισμό με λαμπτήρα 15W LED», σύμφωνα με την 
Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, 

Τιμή (ανά τεμάχιο): …………………………………… (…………. €) 

18. Για την προμήθεια φωτιστικού υψηλής ενεργειακής απόδοσης, με ενσωματωμένο ελεγκτή 
φωτιστικού, που αντικαθιστά «Χαμηλό φωτισμό με λαμπτήρα 250W Hg/Na», σύμφωνα με την 
Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, 

Τιμή (ανά τεμάχιο): …………………………………… (…………. €) 

19. Για την προμήθεια φωτιστικού υψηλής ενεργειακής απόδοσης, με ενσωματωμένο ελεγκτή 
φωτιστικού, που αντικαθιστά «Χαμηλό φωτισμό με λαμπτήρα 150W Hg/Na», σύμφωνα με την 
Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, 

Τιμή (ανά τεμάχιο): …………………………………… (…………. €) 

20. Για την προμήθεια φωτιστικού υψηλής ενεργειακής απόδοσης, με ενσωματωμένο ελεγκτή 
φωτιστικού, που αντικαθιστά «Χαμηλό φωτισμό με λαμπτήρα 125W Hg/Na», σύμφωνα με την 
Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, 

Τιμή (ανά τεμάχιο): …………………………………… (…………. €) 

21. Για την προμήθεια φωτιστικού υψηλής ενεργειακής απόδοσης, με ενσωματωμένο ελεγκτή 
φωτιστικού, που αντικαθιστά «Χαμηλό φωτισμό με λαμπτήρα 23W CFL», σύμφωνα με την Τεχνική 
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Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, 
Τιμή (ανά τεμάχιο): …………………………………… (…………. €) 

 
 

22. Για την προμήθεια φωτιστικού υψηλής ενεργειακής απόδοσης, με ενσωματωμένο ελεγκτή 
φωτιστικού, που αντικαθιστά «Χαμηλό φωτισμό με λαμπτήρα 15W LED», σύμφωνα με την Τεχνική 
Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, 

Τιμή (ανά τεμάχιο): …………………………………… (………….  €) 
 

Άρθρο Β2 Προμήθειες και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου & συστήματος προληπτικής συντήρησης 

1. «Υλικά και software για την δημιουργία ασύρματου δικτύου, κεντρικού συστήματος ελέγχου και 
ελέγχου κατανάλωσης ενέργειας σε επίπεδο pillar» 

Τιμή (ανά τεμάχιο): …………………………………… (…………. €) 

 

2. «Υλικά hardware και software του συστήματος συντήρησης φωτιστικών σωμάτων υψηλής ενεργειακής 

απόδοσης» 

Τιμή (ανά τεμάχιο): …………………………………… (………….  €) 

 

Άρθρο Γ1  Υπηρεσίες εγκατάστασης φωτιστικών και λαμπτήρων 

1. Για την εγκατάσταση «φωτιστικών και λαμπτήρων», σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και 
τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, 

Τιμή (ανά τεμάχιο): …………………………………… (…………. €). 
 

                 

Οι ανωτέρω τιμές βαρύνονται με ΦΠΑ 24% 
 

 

                                                                                                                                         Ο Προσφέρων 

 

        …………………………………………….…………..………. 

Τίθεται ψηφιακή υπογραφή  
του νομίμου εκπροσώπου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


