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ΠΛΗΡΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.  70/11.4.2018 

ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΝΑΙ/ΌΧΙ)

1
Καλώδιο ΝΥΥ 3G2.50 (3x2.5 

mm
2
)

ΜΜ

2 Καλώδιο ΝΥΥ 3G4 (3x4 mm
2
) ΜΜ

3

Μεταλλικός ιστός φωτισμού 

ύψους 3m, με κεφαλή αλουμινίου 

δίφωτη Ε27 συνολικού μήκους 

περίπου 1,10m. 

ΤΕΜAXIO

4

Φωτιστικό σώμα μεταλλικό 

χρώματος γκρι, τύπου 

"καραβοχελώνα", προστασίας 

IP64 με λαμπτήρα τύπου led  

ΤΕΜAXIO

5

Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής 

(πίλαρ) πολυεστερικό δύο θυρών 

με τριφασικό πίνακα και όλες οι 

απαραίτητες προστασίες, 

αυτοματισμούς, χρονοδιακόπτης 

και ασφάλειες 

ΤΕΜAXIO

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΛΩΝΩΝ, ΠΙΛΑΡ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕ ΒΟΙΩΝ  

 ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (IV)                                                                                                                                                                                                                                                     

Το παρόν έντυπο έχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1559/86



6

Προκατασκευασμένη βάση 

αγκύρωσης ιστού οδοφωτισμού 

12 μέτρων από στεγανό 

οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας 

C20/25 εφοδιασμένη με 8 

γαλβανισμένα εν θερμώ  αγκύρια 

Ν27

ΤΕΜAXIO

7

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου

και τοποθέτηση χαλυβδίνων

θερμής έλασης ιστών

οδοφωτισμού 12m,

δωδεκαγωνικός διαμέτρου βάσης

Φ300 και κορυφής Φ106 με

κλίμακα για εύκολη πρόσβαση

στην κορυφή .

ΤΕΜAXIO

8

Πίλαρ (ερμάριο) ιστού φωτισμού

πολυεστερικό, στεγανό ΙΡ 66, με

την βάση στήριξης και όλες οι

απαραίτητες προστασίες,

αυτοματισμούς, και ασφάλειες

διαστάσεων περίπου

600x400x250 

ΤΕΜAXIO

*Στην περίπτωση που ζητείται στην τεχνική προσφορά η  δήλωση της χώρας προέλευσης του είδους, ο προσφέρων εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, 

πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασης της. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.                                                                                                                              

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΗΛΩΝ 5-6-7 ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ)                                                                                                                                                                                                              

Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα,  στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική 

μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασης της. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη 

δήλωση τους προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή 

μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή ο επίσημος αντιπρόσωπός της έχει αποδεχθεί έναντι 

τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα 

υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΗΛΩΝ 5-6-7 ΚΑΙ ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟ 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ)...(παρ.5  άρθρ 94 του Ν.4412/2016)  

Τόπος/Ημερομηνία:

Ο Προσφέρων οικονομικός φορέας
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