
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΔΕΥΑΚ) 

 
 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 
999.50 KWP<PPV<1 ΤΟ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ 
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ» 

 
 
 

 
 

ΤΕΥΧΟΣ 13: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  2021 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Ανάπτυξης και 

Αλληλεγγύης για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση 

 

"ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" 

ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 

«Περιβάλλον» 

«Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της 
διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων 

και λυμάτων» 

 
 

  
 



 
«Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία δυο φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος 999.50 KWp<Ppv<1 το κάθε ένα κάνοντας χρήση 

του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού» 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 
1. Όλες οι προμήθειες, εγκαταστάσεις και λοιπές υπηρεσίες που προσφέρονται με το παρόν υπερκαλύπτουν 

σε όλα τους τα σημεία, τις απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης. 
2. Με τα ακόλουθα άρθρα του τιμολογίου προϋπολογισμού καλύπτονται πλήρως όλες οι δαπάνες για την 

εκτέλεση του συνόλου των προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών που προδιαγράφονται στα συμβατικά 
τεύχη της δημοπρασίας και της προσφοράς του προμηθευτή. Τυχόν δαπάνες, προμήθειες, εργασίες ή 
υπηρεσίες που δεν αναφέρονται ρητά θεωρούνται ότι έχουν περιληφθεί ανοιγμένες στα υπόλοιπα άρθρα 
του τιμολογίου-προϋπολογισμού και έτσι με τα άρθρα του τιμολογίου-προϋπολογισμού αυτού καλύπτεται 
το σύνολο των προμηθειών, εργασιών, υπηρεσιών, δαπανών που απαιτούνται με βάση τα τεύχη 
δημοπράτησης και την προσφορά του προμηθευτή. 

3. Οι τιμές προσφοράς δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις τιμές στο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Σε αντίθετη 
περίπτωση η προσφορά απορρίπτεται.  

 

«Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία δυο φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος 999.50 KWp<Ppv<1 το κάθε 
ένα κάνοντας χρήση του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού». 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ (€) 
  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 

Προμήθεια και εγκατάσταση Φ/Β πλαισίων, 
αντιστροφέων και συστήματος στήριξης για 

σταθμούς συνολικής ισχύος 
999.50 KWp<Ppv<1 MW. 

  

2 
Οικίσκος Μέσης Τάσης ο οποίος θα 

περιλαμβάνει Μ/Σ 1.100KVA, 20/0,4kV, τα 
απαραίτητα πεδία και Γ.Π.Χ.Τ. 

  

3 
Προμήθεια και εγκατάστασης συστήματος 

γείωσης, αντικεραυνικής προστασίας, 
ασφαλείας, CCTV, φωτισμού και επικοινωνίας. 

  

4 
Συντήρηση Φ/Β σταθμών και δοκιμαστική 
λειτουργία 3 ετών σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τα  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ τους. 

  

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

ΦΠΑ 24%   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%   

 

 

 

 
Ο Προσφέρων 
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