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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προμήθεια,  η μεταφορά και η τοποθέτηση 
Χριστουγεννιάτικου εορταστικού Διάκοσμου για τον Δήμο Κομοτηνής (2017-2018).  
Τα προϊόντα είναι μία (1) κόκκινη επιδαπέδια διακοσμητική μπάλα (τρισδιάστατη) και μια 
(1) κατασκευή «ουρανός» με μικρολαμπάκια led κατά μήκος της οδού Ερμού, τα οποία 
υπολογίζονται σε συγκεντρωτικό πίνακα ανά είδος, ενδεικτικό μέγεθος*, ποσότητα, 
ενδεικτική τιμή.  

Τα φωτιστικά θα είναι πιστοποιημένα για εξωτερική χρήση από αξιόπιστα υλικά. Ο 
σκελετός των κατασκευών θα είναι από αλουμίνιο και οι φωτιστικές σειρές θα είναι led από 
άφλεκτο υλικό και UV προστασία. Τα προϊόντα θα συμπεριλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα  
στηρίγματα για την ασφαλή τοποθέτηση και την σταθερή στήριξη τους και θα έχουν 
αντοχή σε δύσκολες καιρικές συνθήκες αέρα και βροχής. Σε όλα τα υλικά θα 
εξασφαλίζεται η στεγανοποίηση και η αντοχή σε συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος.  

Όλα τα προϊόντα θα καλύπτονται με εγγύηση 2-3 χρόνια και θα είναι συμβατά με τα 
ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας. Θα προσκομιστούν οι απαραίτητες 
πιστοποιήσεις CE, ISO9001 και IP44. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 

19.350,00€ χωρίς ΦΠΑ ήτοι 23.994,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24%. 
 *(στις διαστάσεις επιτρέπονται αποκλίσεις +-10 cm).  
                                                                          
 

 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
23/10/2017 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

A/A 
ΕΙΔΟΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ        

ΥΨΟΣ Χ 
ΠΛΑΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΤΙΜΗ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 

1 

Κόκκινη Φωτεινή τρισδιάστατη μπάλα με 
λαμπάκια στην επιφάνεια της μπάλας και αστέρια 
διακοσμητικά  -κόκκινου χρώματος  επιδαπέδια με 
2 τουλάχιστον ανοίγματα και δυνατότητα εισόδου 
στο εσωτερικό της 

3.30mΧ 
2.50m 

1 6.400,00€ 6.400,00€ 

2 

Κατασκευή τύπου  «ουρανός» ~441 τεμάχια από 
100 μικρολαμπάκια θερμού λευκού χρώματος led 
7mm 240V AA σε πράσινο καλώδιο καουτσούκ 10m 
IP65  επεκτεινόμενο κατά μήκος της οδού Ερμού. 
Συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα 
συρματόσχοινα στήριξης της κατασκευής με 
μόνωση , και ότι υλικά μικροϋλικά, καλώδια κλπ 
είναι απαραίτητα για την ασφαλή στήριξη και 
ολοκλήρωση της κατασκευής  

210m μήκος 
x5m πλάτος 

δρόμου 

1 12.950,00€ 12.950,00€ 

 
19.350,00€ 

ΦΠΑ 24%   4.644,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 23.994,00€ 

 
  

 
 

  ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
23/10/2017 

 
 

Η Συντάξασα 
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Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

 

Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο συγγραφής 
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια και τοποθέτηση Χριστουγεννιάτικου 
εορταστικού διάκοσμου για τις ανάγκες του Δήμου Κομοτηνής.   
 
Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις 

 
Η ανάθεση της προμήθειας  θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 Του Ν. 4412/2016 

 των άρθρων 103 και 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

 την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08  

 την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 
1291/11.08.2010 τεύχος Β)  

 το άρθρο 4 του 2286/95 

 Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 
 

Άρθρο 3ο :     Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
α. Προϋπολογισμός μελέτης  
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  
γ. Τεχνική περιγραφή –μελέτη  

 
Άρθρο 4ο :     Χρόνος παράδοσης  

   
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να έχει τοποθετήσει τον διάκοσμο  ΑΜΕΣΑ με 
τελευταία ημερομηνία την 20/11/17. Το σημείο  τοποθέτησης της τρισδιάστατης μπάλας  
θα υποδειχθεί  από την υπηρεσία. 
 

Άρθρο 5ο :     Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 
Κάθε είδος κακής ποιότητας που δεν συμφωνεί με την παραγγελία θα επιστρέφεται στον 
προμηθευτή ο οποίος υποχρεούται να το αντικαταστήσει αμέσως. 

 
Άρθρο 6ο :     Υποχρεώσεις του εντολέα  
Ο Δήμος Κομοτηνής δια των αρμοδίων υπηρεσιών αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
υποστηρίξει τον ανάδοχο δια μέσω των δυνατοτήτων του. 
 
Άρθρο 7ο :    Ανωτέρα βία 
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 
προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε 
υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας 
βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε 
φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι 
ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του 
προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος 
ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να 
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καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις 
συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 
 Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος 
ανάλογα. 
 
 Άρθρο 8ο :     Αναθεώρηση τιμών  
Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.   

 
Άρθρο 9ο :     Τρόπος πληρωμής 
Η αμοιβή καταβάλλεται μετά την παράδοση του υλικού. Στο ποσό της αμοιβής 
συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη.  
 
Άρθρο 10ο :     Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους 
φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων 
που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
 
Άρθρο 11ο :     Επίλυση διαφορών 
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις.                      
 
 
 

 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
23/10/2017 
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ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

 
 
 
 




