ΕΛ Λ Η ΝΙΚΗ ∆Η ΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π ΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑ ΚΡΗ ΤΗ Σ
∆Η ΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗ ΣΟΥ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ /
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ /
Π ΕΡΙΒΑΛ Λ ΟΝΤΟΣ & Η /Μ
ΕΞΟΠ Λ ΙΣΜΟΥ

∆ΗΜΟΣ: Χερσονήσου
ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια Αυτόνοµων

Συστηµάτων Φωτισµού µε
Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου
LED
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 37/2010

ΜΕΛΕΤΗ
Ε ΚΠΟΤ Α - ΠΡ ΟΧΕ Ι Ρ ΟΣ ∆Ι ΑΓΩΝΙ Σ ΜΟΣ

Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε
Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED

Προϋπολογισµού: 44.987,00 σε ΕΥΡΩ

Αύγουστος, 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ /
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

∆ΗΜΟΣ: Χερσονήσου
ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αυτόνοµων
Συστηµάτων Φωτισµού µε
Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED
Προϋπολογισµός: 44.987,00 ΕΥΡΩ
Χρηµατοδότηση: ΕΣΟ∆Α

ΤΕΧΝΙΚΗ
Εγγραφο ∆ήµου/Φορέα:
Εργο:
Κωδ. Προϋπ/σµού:

ΕΚΘΕΣΗ

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού
µε Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED
20.7135.0008

Περιγραφή:
Με την παρούσα µελέτη πρόκειται να πραγµατοποιηθούν η προµήθεια Αυτόνοµων

Συστηµάτων φωτισµού µε φωτοβολταική τεχνολογία τύπου 2LED µε διπλό φωτιστικό τύπου
πυροφάνι, στην παραλία του Αγκισαρά από το ξενοδοχείο SERITA και ανά 20 µέτρα.
Στην τιµή περιλαµβάνονται: η απαιτούµενη εκσκαφή για την κατασκευή των βάσεων των ιστών
(ελάχιστων διαστάσεων 0,6*0,6*0,8) και η κατασκευή τους από την αντίστοιχη ποσότητα
µπετόν C20/25, η εγκατάσταση των αγκυρίων και η τοποθέτηση των ιστών φωτισµού, η
συναρµολόγηση και θέση σε πλήρη λειτουργία των συστηµάτων.
Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 44.987,00€ µε ΦΠΑ και
προέρχεται απο ΕΣΟ∆Α.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Λ. Χερσονήσου 12/08/2010
Ο Προϊστάµενος ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ / ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ /
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Λ. Χερσονήσου 12/08/2010
Οι Συντάξαντες

Υφαντή Σοφία

Σταύρος Κασωτάκης
Πολιτικός Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ /
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ /
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

∆ΗΜΟΣ: Χερσονήσου
ΤΙΤΛΟΣ:
Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων

Φωτισµού µε Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου
LED

ΓΕ ΝΙΚ Η ΣΥΓΓΡΑΦ Η ΥΠ ΟΧΡΕ ΩΣΕ ΩΝ

Άρθρο 1ο
Αντικείµενο της προµήθειας
Η συγγραφή αυτή αφορά στην Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού
µε Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED
Α ρ θ ρ ο 2ο
∆ιαταξεις που ισχυουν
Η διενεργεια του διαγωνισµου και η εκτελεση της προµηθειας γινονται συµφωνα µε
τις διαταξεις:
α)Της υπ.αριθµ.11389/93 Υπ.Αποφ."Ενιαιος κανονισµος προµηθειων οργανισµων
τοπικης αυτοδιοικησης", της 26625/31-5-93 αποφ.ΥΠΕΣ, του Ν.1797/88, του Ν.2000/91
καθως και των εκτελεστικων πραξεων τους.
β)Του εν ισχυει ∆.Κ.Κ.εφ'οσον δεν αντικειται στα παραπανω.
Α ρ θ ρ ο 3ο
Συµβατικα τευχη
Συµβατικα τευχη κατα σειρα ισχυος ειναι:
α)Η διακηρυξη του διαγωνισµου
β)Το τιµολογιο προσφορας του αναδοχου
γ)Ο Προυπολογισµος προσφορας του αναδοχου
δ)Τα τεχνικα στοιχεια (τεχνικη περιγραφη) της προσφορας του αναδοχου
Α ρ θ ρ ο 4ο
Τροπος εκτελεσης της προµηθειας
Η εκτελεση της προµηθειας αυτης θα πραγµατοποιηθει µε προχειρο διαγωνισµο µε
τους ορους που θα καθορισει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Χερσονήσου κατα τις
διαταξεις των αρθρων 7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 της Υπ.Αποφ.11389/93
Σε περιπτωση που η αξια (χωρις ΦΠΑ) του δηµοπρατουµενου αντικειµενου
υπερβαινει τα 200.000 ECU, η διακηρυξη πρεπει να δηµοσιευθει στην επισηµη εφηµεριδα
των Ε.Κ.
Α ρ θ ρ ο 5ο
Η δαπάνη δηµοσίευσης της προκυρηξης βαραίνει τον ανάδοχο.

Α ρ θ ρ ο 6ο
Ανακοινωση κατακυρωσης-αναθεσης.-Συµβαση
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Στον προµηθευτη στον οποιο εγινε κατακυρωση η αναθεση προµηθειας
αποστελλεται σχετικη ανακοινωση οπως οριζεται στο Αρθ.24 της Υπ.Αποφ.11389/93. Με την
αποστολη της ανακοινωσης η συµβαση θεωρειται οτι συναφθηκε και ο προµηθευτης
υποχρεουται να προσελθει µεσα σε δεκα (10) ηµερες απο την ηµεροµηνια κοινοποιησης της
ανακοινωσης, για την υπογραφη της σχετικης συµβασης κατα τα λοιπα οπως στο ανωτερω
Αρθρο οριζονται.
Μετα την ανακοινωση κατακυρωσης η συµβαση καταρτιζεται από τον ΟΤΑ που
υπογραφεται και απο τα δυο συµβαλλοµενα µερη, οπως οριζεται µε το Αρθρο 25 της
Υπ.Αποφ. 11389/93.
Α ρ θ ρ ο 7ο
Εγγυηση καλης εκτελεσης της συµβασης
Η εγγυηση καλης εκτελεσης της συµβασης καθοριζεται σε 10% επι του
προυπολογισµου της προµηθειας. Παρεχεται δε µε εγγυητικη επιστολη οπως οριζεται απο το
Αρ.26 της Υπ.Απ.11389/93.
Η εγγυηση καλης εκτελεσης της συµβασης επιστρεφεται στον αναδοχο της
προµηθειας µετα την παραλαβη απο αρµοδια επιτροπη.
Α ρ θ ρ ο 8ο
Χρονος εγγυησης
Ο χρονος εγγυησης µετα την παροδο του οποιου ενεργειται η οριστικη παραλαβη
µετρουµενος απο της ηµεροµηνιας της υπογραφης της συµβασης θα καθορισθει µε την
προσφορα των διαγωνιζοµενων και ο χρονος δεν δυναται να ειναι µικροτερος του ενος (1)
ετους.
Α ρ θ ρ ο 9ο
Εκπτωση του αναδοχου
Εφοσον υπαρξει αδικαιολογητος υπερβαση της συµβατικης προθεσµιας εκτελεσης
της προµηθειας η ο αναδοχος δεν συµµορφωνεται προς τις καθε ειδους υποχρεωσεις του,
µπορει να κηρυχθει εκπτωτος συµφωνα µε τις διαταξεις του Αρθρ.35 της Υπ.Αποφ.
11389/93.
Α ρ θ ρ ο 10ο
Πληµµελης κατασκευη
Εαν η κατασκευη και η λειτουργια του υπό προµήθεια είδους, δεν ειναι συµφωνα µε
τους ορους της συµβασης, ή εµφανιζει ελαττωµατα ή κακοτεχνιες, ο αναδοχος υποχρεουται
να αποκαταστησει η βελτιωσει αυτες, συµφωνα µε τις ισχυουσες διαταξεις.
Α ρ θ ρ ο 11ο
Φοροι,τελη,κρατησεις
Ο αναδοχος υποκειται σε ολους τους βασει των κειµενων διαταξεων φορους τελη και
κρατησεις που θα ισχυουν κατα την ηµερα της διενεργειας του διαγωνισµου. Ο ΦΠΑ
βαρυνει τους ΟΤΑ
Α ρ θ ρ ο 12ο
Παραλαβη Υλικων
Η παραλαβη του υπο προµηθεια ειδους θα γινει απο επιτροπη παραλαβης συµφωνα
µε τον τροπο και κατα τον χρονο που οριζεται απο τη συµβαση. Η επιτροπη συγκροτειται
για τη συγκεκριµενη καθε φορα προµηθεια, µε αποφαση του ∆ηµοτικου η Κοινοτικου
Συµβουλιου και σ'αυτην οριζεται και ο προεδρος της,κατα τα λοιπα οπως οριζονται απο το
Αρθρο 28 της Υπ.Αποφ.11389/93.
2

Η παραλαβη των υλικων και η εκδοση των σχετικων πρωτοκόλλων παραλαβης
πραγµατοποιειται µεσα απο τον οριζοµενο απο την συµβαση χρονο, κατα τα λοιπα οπως το
Αρθρ.29 της Υπ.Αποφ.11389/93 οριζεται.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Λ. Χερσονήσου 12/08/2010
Ο Προϊστάµενος ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ / ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ /
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Λ. Χερσονήσου 12/08/2010
Οι Συντάξαντες

Υφαντή Σοφία

Σταύρος Κασωτάκης
Πολιτικός Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ /
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ /
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

∆ΗΜΟΣ: Χερσονήσου
ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων

Φωτισµού µε Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου
LED

Ε Ι∆ ΙΚ Η ΣΥΓΓΡΑΦ Η ΥΠ ΟΧΡΕ ΩΣΕ ΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο Προµήθειας
Με την µελέτη αυτή προβλέπεται η Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε
Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED, για να καλυφθούν ανάγκες του ∆ήµου
Χερσονήσου.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες δατάξεις
Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις:
α) Του ισχύοντος ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικος.
β) Αποφ. ΥΠΕΣ 11389/93
ΑΡΘΡΟ 3ο
Τεχνικές Προδιαγραφές

Αυτόνοµο Σύστηµα φωτισµού µε φωτοβολταϊκή τεχνολογία τύπου 2LED µε διπλό
φωτιστικό τύπου πυροφάνι
Το σύστηµα περιλαµβάνει
Ιστό 4,0 µέτρων, τηλεσκοπικό Φ133 - Φ102, πάχους 4-5 χιλ, µε διακοσµητική συστολή στην
αλλαγή διατοµής. Ο ιστός είναι γαλβανισµένος εν θερµό και βαµµένος ηλεκτροστατικά και
περιλαµβάνει πλάκα εδρασης και 4 τρίγωνα ενίσχυσης (προδιαγραφές ΥΠΕΧΩ∆Ε) .
Φωτοβολταϊκό στοιχείο µονοκρυσταλλικού, ισχύος τουλάχιστον 90Wp, 12V,
Συσσωρευτή >= 100 Αh (C20), 12V,κλειστού τύπου
Ηλεκτρονικό ελεγκτή για την ρύθµιση της φόρτισης των συσσωρευτών και τον
προγραµµατισµό της νυχτερινής λειτουργίας συστήµατος.
Ανοξείδωτη Μεταλλική κατασκευή* στην κορυφή του ιστού κατασκευασµένη από λαµαρίνα
πάχους 1,5 χιλ για την αποθήκευση και προστασία των συσσωρευτων,του ελεγκτή και την
στήριξη του φ/β στοιχείου. Προστασίας ΙΡ65 και αντικλεπτικό µηχανισµό.
∆ιπλό βραχίονα*, καµπύλο από σωλήνα Φ42 µε ακτίνα R=250 χιλ. µαζί µε όλα τα εξαρτήµατα
προσαρµογής του βραχίονα στον ιστό.
∆ιπλό Φωτιστικό σώµα* τύπου πυροφάνι από χυτοπρεσσαριστό κράµα αλουµινίου, µε βαθµό
προστασίας IP65, µε κεραµικά ντουί Ε27 µαζί µε 2 λαµπτήρες DC LED(50.000h), 12V, 5000K,
1000lm, 120, 10W έκαστος.
Βάση αγκύρωσης του ιστού γαλβανισµένη εν θερµώ.
Καλώδια αντίστοιχων διατοµών για την σύνδεση του φωτοβολταϊκού στοιχείου, του
φωτιστικού σώµατος και της µπαταρίας µε το ρυθµιστή φόρτισης.
* Η ανοξείδωτη µεταλλική κατασκευή αποθήκευσης των συσσωρευτών, ο βραχίονας και το
φωτιστικό σώµα θα είναι βαµµένα ηλεκτροστατικά.
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Αυτονοµία συστήµατος: πάνω από
εξοπλισµού τουλάχιστον 2 ετών.

30 ώρες. Εγγύηση καλής λειτουργίας ηλεκτροµηχανικού

Τα διάφορα τµήµατα του συστήµατος έχουν τις εξής προδιαγραφές:
1. Φωτοβολταικο στοιχείο µε πιστοποιητικό IEC EN 61215
2. Λαµπτήρας led µε πιστοποιητικό CE
3. Απόδοση φωτιστικού σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 13201,EN 13032
4. Κατασκευή φωτιστικού σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60598-2-3
5. Συσσωρευτές µε πιστοποιητικό IEC 896-2 & UL
6. Γαλβανισµό εν θερµώ κατά ISO 1461 και ASTM 123 & 153
Το χρώµα RAL θα είναι της επιλογής της δηµοτικής αρχής.
Στην τιµή περιλαµβάνονται: η κατασκευή των βάσεων από µπετόν, η τοποθέτηση συναρµολόγηση και θέση σε λειτουργία των συστηµάτων.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Λ. Χερσονήσου 12/08/2010
Ο Προϊστάµενος ∆/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ /
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Λ. Χερσονήσου 12/08/2010
Οι Συντάξαντες

Υφαντή Σοφία

Σταύρος Κασωτάκης
Πολιτικός Μηχανικός
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∆ΗΜΟΣ: Χερσονήσου
ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια Αυτόνοµων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ /
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Συστηµάτων Φωτισµού µε
Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/ Α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αυτόνοµο Σύστηµα φωτισµού µε
φωτοβολταική τεχνολογία τύπου
LED µε διπλό φωτιστικό τύπου
πυροφάνι

ΜΟΝΑ∆Α

ΠΟΣΟΤ .

ΤΙΜΗ Μ.
Μ.

∆ΑΠΑΝΗ

ΤΕΜ

19,00

1.925,00

36.575,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 23%
23

36.575,00
8.412,25
44.987,00

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ):

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Λ. Χερσονήσου 10/08/2010
Ο Προϊστάµενος ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ / ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ /
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Λ. Χερσονήσου 10/08/2010
Οι Συντάξαντες

Υφαντή Σοφία

Σταύρος Κασωτάκης
Πολιτικός Μηχανικός
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