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                                            ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 
Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προμήθεια,  μεταφορά και 
τοποθέτηση  του εορταστικού Διάκοσμου Δήμου Κομοτηνής (2016-2017).  
 
Τα προϊόντα είναι επίστηλα, γιρλάντες και επιδαπέδια Χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά 
φωτιστικά σώματα 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 
59.735€ χωρίς ΦΠΑ ήτοι 74.071€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24%. 
                                                  
*(στις διαστάσεις επιτρέπονται αποκλίσεις +-10 cm).  
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                                                   ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
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                         ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ( ενδεικτικός  χωρίς ΦΠΑ ). 
 

A/A 
ΕΙΔΟΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ 

ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ        

ΥΨΟΣ Χ ΠΛΑΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
ΤΙΜΗ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 

1 

Γιρλάντα φωτεινή κίτρινη 
αποτελούμενη από δυο κορδέλες και 
κρεμαστή φωτεινή καμπάνα στη 
μέση  

1.25Χ6.00 3 575 € 1.725 € 

2 
Γιρλάντα λευκή  με δυο αστέρια 
λευκά φωτεινά στην μέση  

1.00Χ5.20 2 795 € 1.590 € 

3 Επίστηλο - Χιονονιφάδα λευκή απλή 0.65Χ0.65 8 150 € 1.200 € 

4 
Επίστηλο - Χιονονιφάδα λευκή με 
κόκκινο διπλή 

0.70 Χ0.70 7 240 € 1.680 € 

5 
Επίστηλο - Στεφανάκι με φιόγκο - 
λευκό 

0.93Χ0.91 23 80 € 1.840 € 

6 
Επίστηλο - Ρόδι κόκκινο με πράσινα 
φύλλα 

1.10Χ0.80 12 235 € 2.820 € 

7 
Επίστηλο - Κρεμαστή μπάλα λευκή 
με κόκκινο αστεράκι και κόκκινη 
κορδέλα 

0.90 Χ 0.65 18 110 € 1.980 € 

8 
Επίστηλο - Κρεμαστή μπάλα με 
χιονονιφάδα-λευκό 

0.65 Χ 0.65 18 110 € 1.980 € 

9 

Επίστηλο - Φωτεινό δένδρο 
"κορδέλα" πράσινο με κόκκινες 
μπάλες  για την τοποθέτηση του σε 
ψηλό ιστό 

1.90X0.90 68 290 € 19.720 € 

10 

Επιδαπέδιο- Φωτεινή μπάλα στολίδι 
με κουρτίνα λαμπάκια περιμετρικά 
και αστέρια διακοσμητικά  θερμού 
λευκού χρώματος  επιδαπέδια με 2 
ανοίγματα και δυνατότητα εισόδου 
στο εσωτερικό της 

3.30Χ 2.50 1 6.800 € 6.800 € 

11 

Επιδαπέδιο- Δένδρο κώνος 
σχηματισμένος από κουρτίνα με 
λαμπάκια λευκού χρώματος θερμού 
και φωτεινό διακοσμητικό αστέρι  
κορυφής 

10.00Χ4.00 1 3.400 € 3.400 € 

12 
Επίστηλο -Φωτεινό κόκκινο αστέρι 
πάνω σε 3  λευκές κορδέλες 
φωτεινές 

2.30x1.30 50 300 € 15.000 € 

 
59.735 € 

 
  

 
 

                                                                            ΚΟΜΟΤΗΝΗ 25/10/2016 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ  

 
 

 
Δέσποινα Πάσσου 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

                   Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 
 
 
                     Ναταλία Γαΐτη                            
             ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

  

 


