
ΘΕΜΑ:   «Ηλεκτρολογικές Υπηρεσίες».

CPV: 51110000-6  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  48.341,40 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
(24%), ήτοι  9.356,40 €

  Ο 
υπογραφόμενος……………………………………………………………………………………………
……..με έδρα ………………………………………….Δ/νση…….………………….…………Τηλ.
…….………………………….,  email ……………………αφού έλαβα πλήρη γνώση των 
όρων, που αναφέρονται στα τεύχη της  Μελέτης, του Δήμου, τους οποίους και 
αποδέχομαι ανεπιφύλακτα και που αφορούν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης για 
την υπηρεσία: «Ηλεκτρολογικές Υπηρεσίες» από το Δήμο Αθηναίων, προσφέρω 
την  παρακάτω τιμή, για τις ακόλουθες εργασίες:

1ο Άρθρο:  Εκτοποθέτηση Εναέριων Φωτιστικών (Μικρά )

Εκτοποθέτηση μικρών Εορταστικών Στολιδιών, εναέριων (αναρτώμενων), με τα 
καλώδια και τα παρελκόμενα εξαρτήματα τους, από τα σημεία που θα υποδείξει η
Δ/νση Ηλεκτρολογικού.

2ο Άρθρο: Εκτοποθέτηση Εναέριων Φωτιστικών (Μεγάλα)

Εκτοποθέτηση μεγάλων, εναέριων (αναρτώμενων), Εορταστικών Στολιδιών, από 
1,5m πλάτους και άνω,  με τα καλώδια και τα παρελκόμενα εξαρτήματα τους, 
από τα σημεία που θα υποδείξει η Δ/νση Ηλεκτρολογικού.

3ο Άρθρο: Εκτοποθέτηση Επίστηλων  Φωτιστικών (Μικρά)

Εκτοποθέτηση μικρών Εορταστικών Στολιδιών, επίστηλων, με τα καλώδια και τα 
παρελκόμενα εξαρτήματα τους, από τα σημεία που θα υποδείξει η Δ/νση 
Ηλεκτρολογικού.

4ο Άρθρο: Εκτοποθέτηση Επίστηλων  Φωτιστικών (Μεγάλα)

Εκτοποθέτηση μεγάλων, από 1,5m ύψους και άνω, Εορταστικών επίστηλων 
Στολιδιών, με τα καλώδια και τα παρελκόμενα εξαρτήματα τους, από τα σημεία 
που θα υποδείξει η Δ/νση Ηλεκτρολογικού.

5ο Άρθρο: Εκτοποθέτηση Εορταστικής Γιρλάντας (Ψείρα)

Εκτοποθέτηση Εορταστικής γιρλάντας (ψείρας), με τα καλώδια και τα 
παρελκόμενα εξαρτήματα τους, από τα σημεία που θα υποδείξει η Δ/νση 
Ηλεκτρολογικού. Κάθε τεμάχιο υπολογίζεται σε 10m.

 

Η  εκτοποθέτηση θα περιλαμβάνει επίσης και:

 Μεταφορά και παράδοση, με οχήματα του αναδόχου, των Εορταστικών και
λοιπών φωτιστικών, με τα καλώδια και τα παρελκόμενα εξαρτήματα τους,
σε αποθήκες του Δήμου (εντός Αττικής), τις οποίες θα  υποδείξει η Δ/νση 
Ηλεκτρολογικού.

 Τα υλικά – μικροεξαρτήματα  και ο εξοπλισμός, που θα απαιτηθεί για τις 
εργασίες αυτές.

 Οι αμοιβές των υπαλλήλων, του αναδόχου, καθώς η ασφάλιση τους.
 Το κόστος χρήσης και λειτουργίας των οχημάτων που θα χρησιμοποιήσει 

ο ανάδοχος.
 Το κόστος έκδοσης οποιασδήποτε άδειας, τυχόν απαιτηθεί, για την 

εκτέλεση των εργασιών.
Η εκτοποθέτηση των εορταστικών στολιδιών και των παρελκόμενων τους, θα 
γίνει με προσοχή ώστε να μην υποστούν καμία ζημιά τόσο κατά την 



εκτοποθέτηση τους, όσο και κατά την μεταφορά. Οποιαδήποτε φθορά κατά την 
εκτοποθέτηση και μεταφορά τους θα βαρύνει οικονομικά τον ανάδοχο.

Α/
Α ΕΙΔΟΣ

Α.
Τ. ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

(€)

ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

(€)

1
Εκτοποθέτηση 
Εναέριων Φωτιστικών 
(Μικρά )

1 Τεμάχια 245

2
Εκτοποθέτηση 
Εναέριων Φωτιστικών 
(Μεγάλα)

2 Τεμάχια 663

3
Εκτοποθέτηση 
Επίστηλων  Φωτιστικών
(Μικρά)

3 Τεμάχια 1.295

4
Εκτοποθέτηση 
Επίστηλων  Φωτιστικών
(Μεγάλα)

4 Τεμάχια 463

5
Εκτοποθέτηση 
Εορταστικής 
Γιρλάντας (Ψείρα)

5
Τεμάχια

(10m/Τεμ.) 4.000

ΣΥΝΟΛΟ

Φ.Π.Α. 24 %

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

                                                                                                                                                
Ημερομηνία:...................

                          Υπογραφή & 
Σφραγίδα

               Για τον οικονομικό 
φορέα


	ΠΟΣΟΤΗΤΑ

