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ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 
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Κ.Α. 20.6662.014 –10.000,00€ - ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Κ.Α. 20.6662.015 –10.000,00€ - ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Κ.Α. 20.6662.016 –10.000,00€ - ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
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ΓΗΜΟ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΔΡΚΤΡΑ 

& ΓΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ 

ΔΡΓΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΟΣΗΣΑ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: 

 

 

 

ΦΟΡΔΑ: 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

: 

ΥΡΗΗ: 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ ΚΑΙ 

ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΔ 

ΔΡΔΙΚΟΤΑ, ΓΔ ΟΘΩΝΩΝ, ΓΔ 

ΜΑΘΡΑΚΙΟΤ 

ΓΗΜΟ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΔΡΚΤΡΑ & 

ΓΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ 

28.210,00€ (κε 24% ΦΠΑ) 

       

/2021 

   

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

 

Ζ παξνχζα κειέηε πξνβιέπεη ηελ πξνκήζεηα ιακπηήξσλ θαη θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ηερλνινγίαο LED ηα 

νπνία ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε πθηζηάκελνπο ηζηνχο κε βξαρίνλα θαη ηελ πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ γηα ην 

δίθηπν ειεθηξνθσηηζκνχ ζηελ Γ.Δ. Δξείθνπζαο, ΓΔ Οζσλψλ θαη ΓΔ Μαζξαθίνπ ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο 

& Γηαπνληίσλ Νήζσλ.  

  Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο είλαη 28.210,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Φ.Π.Α. (24%). Σν πνζφλ 

απηφ ζα θαιπθζεί απφ ζρεηηθέο πηζηψζεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο & Γηαπνληίσλ 

Νήζσλ γηα ην ηξέρνλ έηνο, απφ ηδίνπο πφξνπο, κε θσδηθφ Κ.Α. 20.6662.014 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα ιακπηήξσλ θαη 

ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ ΓΔ Δξείθνπζαο» κε ην πνζφ ησλ 10.000,00€, θσδηθφ Κ.Α. 20.6662.015 κε ηίηιν 

«Πξνκήζεηα ιακπηήξσλ θαη ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ ΓΔ Οζσλψλ» κε ην πνζφ ησλ 10.000,00€ θαη θσδηθφ Κ.Α. 

20.6662.016 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα ιακπηήξσλ θαη ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ ΓΔ Μαζξαθίνπ» κε ην πνζφ ησλ 

10.000,00€. Αξηζκνί αλαθνξάο ηεο πξνκήζεηαο είλαη CPV: 34993000-4 (Φσηηζηηθά νδψλ), CPV: 31531000-7 

(Λακπηήξεο), CPV 31681410-0 (Ζιεθηξνινγηθφ πιηθφ). 

 

 

 

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ 

Κέξθπξα, …../………/2021 

 

Ζ  πληάμαζα 

 

 

Αηθαηεξίλε-Μαξία Απζίλνπ 

Μεραλνιφγνο Μεραληθφο ΣΔ 

 

ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ 

Κέξθπξα, .../..   /2021 

Ο  Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο  

Σκήκαηνο Καζεκεξηλφηεηαο 

 

 

Ρίγγαο ππξίδσλ 

Αξρηηέθησλ Μεραληθφο ΠΔ 

 

ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 

Κέξθπξα, ……/ ..  /2021 

 

Ζ  Αλαπιεξψηξηα  Πξντζηακέλε  

Γ/λζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Έξγνπ 

Α/Α 

Ρίγγαο ππξίδσλ 

Αξρηηέθησλ Μεραληθφο ΠΔ 
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ΓΗΜΟ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΔΡΚΤΡΑ 

& ΓΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ 

ΔΡΓΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΟΣΗΣΑ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: 

 

 

ΦΟΡΔΑ: 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

: 

ΥΡΗΗ: 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ ΚΑΙ 

ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΔ 

ΔΡΔΙΚΟΤΑ, ΓΔ ΟΘΩΝΩΝ, ΓΔ 

ΜΑΘΡΑΚΙΟΤ 

ΓΗΜΟ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΔΡΚΤΡΑ & 

ΓΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ 

28.210,00€ (κε 24% ΦΠΑ) 

      /2021 

   

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

1. ΓΕΝΙΚΑ  
Ζ παξνχζα κειέηε πξνβιέπεη ηελ πξνκήζεηα ιακπηήξσλ θαη θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ηερλνινγίαο LED ηα νπνία ζα 

ηνπνζεηεζνχλ ζε πθηζηάκελνπο ηζηνχο κε βξαρίνλα θαη ηελ πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ γηα ην δίθηπν 

ειεθηξνθσηηζκνχ ζηελ Γ.Δ. Δξείθνπζαο, ΓΔ Οζσλψλ θαη ΓΔ Μαζξαθίνπ ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο & 

Γηαπνληίσλ Νήζσλ. 

 Σα ππφ πξνκήζεηα πιηθά ζα είλαη πξντφληα απνιχησο θαηλνχξγηα, ζχγρξνλεο θαη άξηζηεο θαηαζθεπήο απφ 

αμηφπηζην θαη πηζηνπνηεκέλν θαηαζθεπαζηή, πηζηνπνηεκέλα ζχκθσλα κε ηνπο Δπξσπατθνχο Καλνληζκνχο 

θαη ζα ζσλοδεύοληαη από δήιωζε ζσκκόρθωζες CE.  

 Σα ππφ πξνκήζεηα πιηθά ζα πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ βηνκεραληθέο κνλάδεο πνπ εθαξκφδνπλ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία πηζηοποηεκέλε θαηά ISO 9001 ή ηζοδύλακα. 

 Σα ππφ πξνκήζεηα πιηθά ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα επίζεκα ηετληθά θσιιάδηα ηες θαηαζθεσάζηρηας 

εηαηρείας  κε ηηο εηδηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο νη νπνίεο δχλαηαη λα είλαη θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Σα 

ηερληθά θπιιάδηα ζα πξέπεη λα είλαη ππνγεγξακκέλα απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν/εθδφηε ηνπο ή ηνλ 

δηαγσληδφκελν. 

 Σα ππφ πξνκήζεηα πιηθά ζα είλαη θαηάιιεια ζπζθεπαζκέλα θαη ζεκαζκέλα κε εηηθέηεο, φπνπ ζα 

αλαθέξνληαη ε εκπνξηθή νλνκαζία ηνπο, ε ρψξα πξνέιεπζεο θαη ν θαηαζθεπαζηήο ηνπο.  

 Σα θωηηζηηθά ζώκαηα θαη οη ιακπηήρες ζα ζσλοδεύοληαη από  Τπεύζσλε Γήιωζε ηοσ 

δηαγωληδόκελοσ ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη δεζκεχεηαη γηα ηελ εγγύεζε θαιής ιεηηοσργίας ησλ 

θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θαη ησλ ιακπηήξσλ γηα ηξία (3) έηε. 

 Ο δηαγωληδόκελος ζα δηαζέηεη αρηζκό κεηρώοσ παραγωγού γηα θωηηζηηθά θαη ιακπηήρες (εθόζολ ηα 

προζθέρεη). 

 Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο παξαθάησ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

 

2. ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ - ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
: Φωηιζηικό ζώμα βρατίονος Φ60 ηετνολογίας LED 100W περίποσ 

Πξνκήζεηα θσηηζηηθνχ ζψκαηνο ηερλνινγίαο LED ηχπνπ SMD, θαηάιιειν γηα νδνθσηηζκφ θαη ηνπνζέηεζε ζε 

βξαρίνλα.  

Ζ θσηεηλή ξνή ηνπ θσηηζηηθνχ ζα πξέπεη λα είλαη ≥ 10000 lumen ελψ ε ηζρχο ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη ≤ 100 watt. 

Ζ ζπλνιηθή ηειηθή απφδνζε ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη ≥ 95 lumen/watt.  

Σν θσηηζηηθφ ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ελεξγεηαθήο θιάζες Α+. 

Σν πεξίβιεκα ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αινπκίλην κε ρακειφ πξνθίι ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη 

ε επηθάλεηα έθζεζεο ζηνλ άλεκν. Θα πξέπεη λα έρεη κεραληθή αληνρή κε ηθαλφηεηα θξνχζεο ηνπιάρηζηνλ IK08, 

ελψ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη βαζκφ ζηεγαλφηεηαο ηνπιάρηζηνλ IP65 (γηα ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί 

πιήξεο πηζηνπνηεηηθφ δνθηκψλ απφ πηζηνπνηεκέλν εξγαζηήξην, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ60529, ελψ ην βάξνο 

ηνπ δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηα 3,5kg. Σν πεξίβιεκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εμσηεξηθή βαθή απφ πνιπεζηεξηθή 

πνχδξα κεηά απφ επεμεξγαζία θσζθάησζεο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ηνπ έλαληη πηζαλψλ δηαβξψζεσλ 

γηα φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ.  

Θα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεη κε ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηε ζσζηή ςχμε ησλ 

θσηνδηφδσλ θαη ηνπ ηξνθνδνηηθνχ, ρσξίο ηε ρξήζε ειεθηξνκεραληθψλ κέζσλ (πρ αλεκηζηήξεο), δηαζθαιίδνληαο 

έηζη ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ζε ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο απφ -20 κέρξη θαη 40°C. 

Σν θσηηζηηθφ ζψκα ζα θέξεη θαη ηελ ππνδνρή ζηήξημεο ζε ηζηφ θαηαζθεπαζκέλε επίζεο απφ αινπκίλην (θαη 

βακκέλε κε ηελ ίδηα φπσο ην ζψκα δηαδηθαζία), γηα ζσιήλα δηακέηξνπ Φ60mm πεξίπνπ. 

Θα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν γηα ηάζε ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο 220-240Vac, ελψ ζα πξέπεη λα αληέρεη ζε 

ππεξηάζεηο θαη βπζίζεηο ηνπ εχξνπο 110-277Vac γηα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ζα πξέπεη 

λα δηαζέηεη αληηθεξαπληθφ, ηνπιάρηζηνλ 1.5kV. Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο  ζα πξέπεη λα είλαη ≥ 0.9, ελψ ζα είλαη 

θιάζες κόλωζες I. 
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Σν θσηηζηηθφ ζα πξέπεη λα είλαη ρξψκαηνο 5000 °Κ (±500°Κ) θαη λα έρεη δείθηε ρξσκαηηθήο απφδνζεο ≥ 80. Θα 

πξέπεη λα απνηειείηαη απφ πνιιαπιέο δηαηάμεηο θσηνδηφδσλ (LED), ελψ ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαηάιιειε δηάηαμε, 

ψζηε ε αζηνρία κηαο κνλάδαο λα κελ επηθέξεη θαη ηελ αζηνρία νιφθιεξνπ ηνπ θσηηζηηθνχ (γηα ηελ νπνία ζα 

πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί ζρέδην ή πιήξεο πεξηγξαθή ηεο δηάηαμεο πνπ ην επηηπγράλεη απηφ). Κάζε κία απφ ηεο 

θσηνδηφδνπο ζα πξέπεη λα θέξεη δηθφ ηεο θαθφ – δηαρχηε γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλνκή ηεο θσηεηλήο ξνήο. 

Σν θσηηζηηθφ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ θσηνκεηξηθά αξρεία ζε ειεθηξνληθή κνξθή (*.IES ή *.LDT) γηα 

ρξήζε ζε γλσζηά πξνγξάκκαηα θσηνκεηξίαο (dialux θαη ινηπά). 

Ζ δηάξθεηα δσήο ηνπ θσηηζηηθνχ ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 50.000 ψξεο θαη ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ 

γξαπηή εγγχεζε ηρηώλ (3) εηψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ πξνκεζεπηή.  

Θα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ δήισζε ζπκκφξθσζεο CE, ε νπνία πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη απφ ην πιήξεο 

πηζηνπνηεηηθφ δνθηκψλ LVD (Low Voltage Directive) θαζψο θαη ην πιήξεο πηζηνπνηεηηθφ δνθηκψλ EMC  

(Electromagnetic Compatibility).  

Σν θσηηζηηθφ ζα πξέπεη λα θέξεη δήισζε ζπκκφξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή κε ηελ νδεγία RoHS 2002/95 EC (ή 

κεηαγελέζηεξε). 

Ο νίθνο θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο κε ISO 9001. 

Σιμή ανά ηεμάτιο  80,00 €                              ΟΓΔΟΝΣΑ  ΕΤΡΩ 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
: Φωηιζηικό ζώμα βρατίονος Φ60 ηετνολογίας LED 150W περίποσ 

Πξνκήζεηα θσηηζηηθνχ ζψκαηνο ηερλνινγίαο LED ηχπνπ SMD, θαηάιιειν γηα νδνθσηηζκφ θαη ηνπνζέηεζε ζε 

βξαρίνλα.  

Ζ θσηεηλή ξνή ηνπ θσηηζηηθνχ ζα πξέπεη λα είλαη ≥ 15000 lumen ελψ ε ηζρχο ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη ≤ 150 watt. 

Ζ ζπλνιηθή ηειηθή απφδνζε ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη ≥ 95 lumen/watt.  

Σν θσηηζηηθφ ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ελεξγεηαθήο θιάζες Α+. 

Σν πεξίβιεκα ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αινπκίλην κε ρακειφ πξνθίι ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη 

ε επηθάλεηα έθζεζεο ζηνλ άλεκν. Θα πξέπεη λα έρεη κεραληθή αληνρή κε ηθαλφηεηα θξνχζεο ηνπιάρηζηνλ IK08, 

ελψ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη βαζκφ ζηεγαλφηεηαο ηνπιάρηζηνλ IP65 (γηα ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί 

πιήξεο πηζηνπνηεηηθφ δνθηκψλ απφ πηζηνπνηεκέλν εξγαζηήξην, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ60529), ελψ ην βάξνο 

ηνπ δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηα 4kg. Σν πεξίβιεκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εμσηεξηθή βαθή απφ πνιπεζηεξηθή 

πνχδξα κεηά απφ επεμεξγαζία θσζθάησζεο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ηνπ έλαληη πηζαλψλ δηαβξψζεσλ 

γηα φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ.  

Θα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεη κε ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηε ζσζηή ςχμε ησλ 

θσηνδηφδσλ θαη ηνπ ηξνθνδνηηθνχ, ρσξίο ηε ρξήζε ειεθηξνκεραληθψλ κέζσλ (πρ αλεκηζηήξεο), δηαζθαιίδνληαο 

έηζη ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ζε ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο απφ -20 κέρξη θαη 40°C. 

Σν θσηηζηηθφ ζψκα ζα θέξεη θαη ηελ ππνδνρή ζηήξημεο ζε ηζηφ θαηαζθεπαζκέλε επίζεο απφ αινπκίλην (θαη 

βακκέλε κε ηελ ίδηα φπσο ην ζψκα δηαδηθαζία), γηα ζσιήλα δηακέηξνπ Φ60mm πεξίπνπ. 

Θα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν γηα ηάζε ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο 220-240Vac, ελψ ζα πξέπεη λα αληέρεη ζε 

ππεξηάζεηο θαη βπζίζεηο ηνπ εχξνπο 110-277Vac γηα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ζα πξέπεη 

λα δηαζέηεη αληηθεξαπληθφ, ηνπιάρηζηνλ 1.5kV. Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο ζα πξέπεη λα είλαη ≥ 0.9, ελψ ζα είλαη 

θιάζες κόλωζες I. 

Σν θσηηζηηθφ ζα πξέπεη λα είλαη ρξψκαηνο 4000 °Κ (±500°Κ) θαη λα έρεη δείθηε ρξσκαηηθήο απφδνζεο ≥ 80. Θα 

πξέπεη λα απνηειείηαη απφ πνιιαπιέο δηαηάμεηο θσηνδηφδσλ (LED), ελψ ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαηάιιειε δηάηαμε, 

ψζηε ε αζηνρία κηαο κνλάδαο λα κελ επηθέξεη θαη ηελ αζηνρία νιφθιεξνπ ηνπ θσηηζηηθνχ (γηα ηελ νπνία ζα 

πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί ζρέδην ή πιήξεο πεξηγξαθή ηεο δηάηαμεο πνπ ην επηηπγράλεη απηφ). Κάζε κία απφ ηεο 

θσηνδηφδνπο ζα πξέπεη λα θέξεη δηθφ ηεο θαθφ – δηαρχηε γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλνκή ηεο θσηεηλήο ξνήο. 

Σν θσηηζηηθφ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ θσηνκεηξηθά αξρεία ζε ειεθηξνληθή κνξθή (*.IES ή *.LDT) γηα 

ρξήζε ζε γλσζηά πξνγξάκκαηα θσηνκεηξίαο (dialux θαη ινηπά). 

Ζ δηάξθεηα δσήο ηνπ θσηηζηηθνχ ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 50.000 ψξεο θαη ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ 

γξαπηή εγγχεζε ηρηώλ (3) εηψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ πξνκεζεπηή.  

Θα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ δήισζε ζπκκφξθσζεο CE, ε νπνία πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη απφ ην πιήξεο 

πηζηνπνηεηηθφ δνθηκψλ LVD (Low Voltage Directive) θαζψο θαη ην πιήξεο πηζηνπνηεηηθφ δνθηκψλ EMC  

(Electromagnetic Compatibility).  

Σν θσηηζηηθφ ζα πξέπεη λα θέξεη δήισζε ζπκκφξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή κε ηελ νδεγία RoHS 2002/95 EC (ή 

κεηαγελέζηεξε). 

Ο νίθνο θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο κε ISO 9001. 

Σιμή ανά ηεκάτηο  110,00 €                                ΕΚΑΣΟΝ ΔΕΚΑ 

ΕΤΡΩ 
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ΑΡΘΡΟ 3
ο
: Λαμπηήρας LED  ατλαδωηού ζτήμαηος , ιζτύος 30W περίποσ 

 Πξνκήζεηα ιακπηήξα ηερλνινγίαο LED ηχπνπ SMD αριαδσηνχ ζρήκαηνο  θαηάιιεινπ γηα ηνπνζέηεζε ζε 

θσηηζηηθά ζψκαηα νδνθσηηζκνχ κε βάζε E27. Ζ θσηεηλή εθξνή ηνπ ιακπηήξα ζα πξέπεη λα είλαη ≥ 3300 lumen, 

ελψ ε ηζρχο ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη 30 Watt περίποσ (±5%). Ζ ζπλνιηθή ηειηθή απφδνζε ηνπ ιακπηήξα ζα πξέπεη 

λα είλαη >110 lumen/watt. Ο ιακπηήξαο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ελεξγεηαθήο θιάζες Α+. 

Σν πεξίβιεκα ηνπ ζα πξέπεη λα έρεη δηαζηάζεηο πνπ λα κελ μεπεξλνχλ ηα 80mm ζε δηάκεηξν θαη 180mm ζην χςνο 

, λα   δηαζέηεη βαζκφ ζηεγαλφηεηαο IP65. Θα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινο γηα ιεηηνπξγία ζε ζεξκνθξαζίεο 

πεξηβάιινληνο απφ -30 κέρξη θαη 45°C. Θα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινο γηα ηάζε ηξνθνδνζίαο 100-260V , ελψ ζα 

πξέπεη λα δηαζέηεη αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 2θV. Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο (power factor) ζα πξέπεη λα είλαη ≥ 0.9. 

Ο ιακπηήξαο ζα πξέπεη λα είλαη ρξψκαηνο 4000°Κ θαη λα έρεη δείθηε ρξσκαηηθήο απφδνζεο CRI ≥ 80.   

Ζ δηάξθεηα δσήο ηνπ ιακπηήξα ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 40.000 ψξεο θαη ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ 

γξαπηή εγγχεζε δύο (2) εηψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ πξνκεζεπηή (αλεμάξηεηα απφ ηελ πνηφηεηα ηεο ηάζεο ηνπ 

δηθηχνπ ηξνθνδνζίαο, εμαηξείηαη ε πεξίπησζε βαλδαιηζκψλ).  

Θα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ δήισζε ζπκκφξθσζεο CE, ε νπνία πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη απφ ην πιήξεο 

πηζηνπνηεηηθφ δνθηκψλ LvD (Low Voltage Directive) θαζψο θαη ην πιήξεο πηζηνπνηεηηθφ δνθηκψλ EMC 

(Electromagnetic Compatibility). Ο ιακπηήξαο ζα πξέπεη λα θέξεη δήισζε ζπκκφξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ή 

ηνπ πξνκεζεπηή κε ηελ νδεγία RoHS 2011/65/EU (ή κεηαγελέζηεξε). 

Ο νίθνο θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο κε ISO 9001. 

 

Σηκή αλά ηεκάτηο  8,00 €                                    OΚΣΩ ΔΤΡΩ 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
: Υρολοδηαθόπηες ράγας 16Α 

Υξνλνδηαθφπηεο ξάγαο αλαινγηθφο εληάζεσο 16Α, ηάζε ηξνθνδνζίαο 220-240V, 50/60Hz. 

Σιμή ανά ηεμάτιο  20,00 €                       ΕΙΚΟΙ  ΕΤΡΩ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
: Υρολοδηαθόπηες ράγας κε εθεδρεία 16A 

Υξνλνδηαθφπηεο ξάγαο αλαινγηθφο, εκεξήζηνο εληάζεσο 16Α κε εθεδξεία 100 σξψλ, ηάζε ηξνθνδνζίαο 220-

240V, 50/60Hz. 

Σιμή ανά ηεμάτιο  25,00 €                       ΕΙΚΟΙΠΕΝΣΕ  ΕΤΡΩ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
: Φωηοθύηηαρο εκέρας λύτηας 10 A 

Φσηνθχηηαξν Ζκέξαο - Νχρηαο, επίηνηρν , ζηεγαλφ IP-44, 220V-240V/AC, 50Hz , Μέγηζην Ωκηθφ 

Φνξηίν:2000W(Max 10Α) , Ρχζκηζε Lux: 5-50 ,Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο: -20~+40°C 

Σιμή ανά ηεμάτιο  7,00 €                       ΕΦΣΑ  ΕΤΡΩ 

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
:  Μεηαζτεκαηηζηής Τδραργύροσ 125W 

Μεηαζρεκαηηζηήο ιακπηήξα πδξαξγχξνπ ηζρχνο 125W. 

Σιμή ανά ηεμάτιο  7,00 €                                 ΕΦΣΑ  ΕΤΡΩ 

 

 

 

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ 

Κέξθπξα, …../………/2021 

 

Ζ  πληάμαζα 

 

 

Αηθαηεξίλε-Μαξία Απζίλνπ 

Μεραλνιφγνο Μεραληθφο ΣΔ 

 

ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ 

Κέξθπξα, .../..   /2021 

Ο  Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο  

Σκήκαηνο Καζεκεξηλφηεηαο 

 

 

Ρίγγαο ππξίδσλ 

Αξρηηέθησλ Μεραληθφο ΠΔ 

 

ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 

Κέξθπξα, ……/ ..  /2021 

 

Ζ  Αλαπιεξψηξηα  Πξντζηακέλε  

Γ/λζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Έξγνπ 

Α/Α 

Ρίγγαο ππξίδσλ 

       Αξρηηέθησλ Μεραληθφο ΠΔ  
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ΓΗΜΟ ΚΔΝΣΡΙΚΗ 

ΚΔΡΚΤΡΑ 

& ΓΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΔΡΓΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΟΣΗΣΑ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: 

 

 

 

ΦΟΡΔΑ: 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 

ΥΡΗΗ: 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ 

ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ 

ΤΛΙΚΟΤ ΓΔ ΔΡΔΙΚΟΤΑ, ΓΔ 

ΟΘΩΝΩΝ, ΓΔ ΜΑΘΡΑΚΙΟΤ 

ΓΗΜΟ ΚΔΝΣΡΙΚΗ 

ΚΔΡΚΤΡΑ & ΓΙΑΠΟΝΣΙΩΝ 

ΝΗΩΝ 

28.210,00€ (κε 24% ΦΠΑ) 

      /2021 

   

 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΛΔΣΗ 

 
 

Α/

Α 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΩΓΗΚΟ 

CPV 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ  

ΠΟΟΣΖ

ΣΑ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ

 

ΤΝΟΛΗΚ

Ζ ΣΗΜΖ 

1 

Φσηηζηηθφ ζψκα βξαρίνλνο Φ60 

ηερλνινγίαο LED 100W πεξίπνπ, 

σο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζηηο 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο 

κειέηεο 

34993000-

4 
ηεκάρην 50 

 

80,00 

 

 

4.000,00 

 

2 

Φσηηζηηθφ ζψκα βξαρίνλνο Φ60 

ηερλνινγίαο LED 150W πεξίπνπ, 

σο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζηηο 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο 

κειέηεο 

34993000-

4 
ηεκάρην 50 

 

110,00 

 

 

5.500,00 

 

3 Λακπηήξαο LED ηζρχνο 30W 

πεξίπνπ 

31531000-

7 
ηεκάρην 1200 

 

8,00 

 

9.600,00 

  

4 Υξνλνδηαθφπηεο ξάγαο 16Α 31681410-

0 

ηεκάρην 
50 

20,00 

 

1.000,00 

  

5 Υξνλνδηαθφπηεο ξάγαο κε 

εθεδξεία 16A 

31681410-

0 

ηεκάρην 50 25,00 

 

1.250,00 

  

6 Φσηνθχηηαξν εκέξαο λχρηαο 10 A 31681410-

0 

ηεκάρην 50 7,00 

 

350,00 

  

7 Μεηαζρεκαηηζηήο Τδξαξγχξνπ 

125W 

31681410-

0 

ηεκάρην 150 7,00 

 

1.050,00 

  

       

ΤΝΟΛΟ 22.750,00 

ΦΠΑ (24%) 5.460,00 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 28.210 ,00 

 

 

 

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ 

Κέξθπξα, …../………/2021 

 

Ζ  πληάμαζα 

 

 

Αηθαηεξίλε-Μαξία Απζίλνπ 

Μεραλνιφγνο Μεραληθφο ΣΔ 

 

ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ 

Κέξθπξα, .../..   /2021 

Ο  Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο  

Σκήκαηνο Καζεκεξηλφηεηαο 

 

 

Ρίγγαο ππξίδσλ 

Αξρηηέθησλ Μεραληθφο ΠΔ 

 

ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 

Κέξθπξα, ……/ ..  /2021 

 

Ζ  Αλαπιεξψηξηα  Πξντζηακέλε  

Γ/λζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Έξγνπ 

Α/Α 

Ρίγγαο ππξίδσλ 

Αξρηηέθησλ Μεραληθφο ΠΔ  
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ΓΗΜΟ ΚΔΝΣΡΙΚΗ 

ΚΔΡΚΤΡΑ 

& ΓΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΔΡΓΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΟΣΗΣΑ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: 

 

 

 

ΦΟΡΔΑ: 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 

ΥΡΗΗ: 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ 

ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ 

ΤΛΙΚΟΤ ΓΔ ΔΡΔΙΚΟΤΑ, ΓΔ 

ΟΘΩΝΩΝ, ΓΔ ΜΑΘΡΑΚΙΟΤ 

ΓΗΜΟ ΚΔΝΣΡΙΚΗ 

ΚΔΡΚΤΡΑ & ΓΙΑΠΟΝΣΙΩΝ 

ΝΗΩΝ 

28.210,00€ (κε 24% ΦΠΑ) 

      /2021 

   

 

ΥΔΓΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Α/

Α 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΩΓΗΚΟ 

CPV 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ  

ΠΟΟΣΖ

ΣΑ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ

 

ΤΝΟΛΗΚ

Ζ ΣΗΜΖ 

1 

Φσηηζηηθφ ζψκα βξαρίνλνο Φ60 

ηερλνινγίαο LED 100W πεξίπνπ, 

σο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζηηο 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο 

κειέηεο 

34993000-

4 
ηεκάρην 50   

2 

Φσηηζηηθφ ζψκα βξαρίνλνο Φ60 

ηερλνινγίαο LED 150W πεξίπνπ, 

σο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζηηο 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο 

κειέηεο 

34993000-

4 
ηεκάρην 50   

3 
Λακπηήξαο LED ηζρχνο 30W 

πεξίπνπ 

31531000-

7 
ηεκάρην 1200  

 

4 Υξνλνδηαθφπηεο ξάγαο 16Α 31681410-

0 

ηεκάρην 
50  

 

5 Υξνλνδηαθφπηεο ξάγαο κε 

εθεδξεία 16A 

31681410-

0 

ηεκάρην 50 
 

 

6 Φσηνθχηηαξν εκέξαο λχρηαο 10 A 31681410-

0 

ηεκάρην 50 
 

 

7 Μεηαζρεκαηηζηήο Τδξαξγχξνπ 

125W 

31681410-

0 

ηεκάρην 150  

 

       

ΤΝΟΛΟ  

ΦΠΑ (24%)  

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ  

 

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 

 

Κέξθπξα …………………….. 

 

 

 

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ 

Κέξθπξα, …../………/2021 

 

Ζ  πληάμαζα 

 

 

Αηθαηεξίλε-Μαξία Απζίλνπ 

Μεραλνιφγνο Μεραληθφο ΣΔ 

 

ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ 

Κέξθπξα, .../..   /2021 

Ο  Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο  

Σκήκαηνο Καζεκεξηλφηεηαο 

 

 

Ρίγγαο ππξίδσλ 

Αξρηηέθησλ Μεραληθφο ΠΔ 

 

ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 

Κέξθπξα, ……/ ..  /2021 

 

Ζ  Αλαπιεξψηξηα  Πξντζηακέλε  

Γ/λζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Έξγνπ 

Α/Α 

Ρίγγαο ππξίδσλ 

         Αξρηηέθησλ Μεραληθφο ΠΔ  

 

 



 

8 

 

 
ΓΗΜΟ ΚΔΝΣΡΙΚΗ 

ΚΔΡΚΤΡΑ 

& ΓΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΔΡΓΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΟΣΗΣΑ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: 

 

 

 

ΦΟΡΔΑ: 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 

ΥΡΗΗ: 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ 

ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ 

ΤΛΙΚΟΤ ΓΔ ΔΡΔΙΚΟΤΑ, ΓΔ 

ΟΘΩΝΩΝ, ΓΔ ΜΑΘΡΑΚΙΟΤ 

ΓΗΜΟ ΚΔΝΣΡΙΚΗ 

ΚΔΡΚΤΡΑ & ΓΙΑΠΟΝΣΙΩΝ 

ΝΗΩΝ 

28.210,00€ (κε 24% ΦΠΑ) 

      /2021 

   

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Α/

Α 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΩΓΗΚΟ 

CPV 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ  

ΠΟΟΣΖ

ΣΑ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ

 

ΤΝΟΛΗΚ

Ζ ΣΗΜΖ 

1 

Φσηηζηηθφ ζψκα βξαρίνλνο Φ60 

ηερλνινγίαο LED 100W πεξίπνπ, 

σο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζηηο 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο 

κειέηεο 

34993000-

4 
ηεκάρην 50 

 

 

 

 

2 

Φσηηζηηθφ ζψκα βξαρίνλνο Φ60 

ηερλνινγίαο LED 150W πεξίπνπ, 

σο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζηηο 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο 

κειέηεο 

34993000-

4 
ηεκάρην 50 

 

 

 

 

3 
Λακπηήξαο LED ηζρχνο 30W 

πεξίπνπ 

31531000-

7 
ηεκάρην 1200  

 

 

4 Υξνλνδηαθφπηεο ξάγαο 16Α 31681410-

0 

ηεκάρην 
50 

 

 

 

 

5 Υξνλνδηαθφπηεο ξάγαο κε 

εθεδξεία 16A 

31681410-

0 

ηεκάρην 50 
 

 

 

6 Φσηνθχηηαξν εκέξαο λχρηαο 10 A 31681410-

0 

ηεκάρην 50 
 

 

 

7 Μεηαζρεκαηηζηήο Τδξαξγχξνπ 

125W 

31681410-

0 

ηεκάρην 150   

 

       

ΤΝΟΛΟ  

ΦΠΑ (24%)  

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ  

 

 

 

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 

 

 

Κέρθσρα …………………….. 
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ΓΗΜΟ ΚΔΝΣΡΙΚΗ 

ΚΔΡΚΤΡΑ 

& ΓΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΔΡΓΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΟΣΗΣΑ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: 

 

 

 

ΦΟΡΔΑ: 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 

ΥΡΗΗ: 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ 

ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ 

ΤΛΙΚΟΤ ΓΔ ΔΡΔΙΚΟΤΑ, ΓΔ 

ΟΘΩΝΩΝ, ΓΔ ΜΑΘΡΑΚΙΟΤ 

ΓΗΜΟ ΚΔΝΣΡΙΚΗ 

ΚΔΡΚΤΡΑ & ΓΙΑΠΟΝΣΙΩΝ 

ΝΗΩΝ 

28.210,00€ (κε 24% ΦΠΑ) 

      /2021 

   

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΑΝΑ ΚΩΓΙΚΟ 

 

Α/

Α 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΩΓΗΚΟ 

CPV 

ΜΟΝΑΓ

Α 

ΜΔΣΡΖ

Ζ  

ΤΝΟΛΗΚ

Ζ 

ΠΟΟΣΖΣ

Α 

ΚΑ 

20.666

2.014 

ΚΑ 

20.6662.0

15 

ΚΑ 

20.6662.0

16 

1 

Φσηηζηηθφ ζψκα βξαρίνλνο 

Φ60 ηερλνινγίαο LED 100W 

πεξίπνπ, σο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθεηαη ζηηο Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο 

34993000-

4 
ηεκάρην 50 15 15 20 

2 

Φσηηζηηθφ ζψκα βξαρίνλνο 

Φ60 ηερλνινγίαο LED 150W 

πεξίπνπ, σο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθεηαη ζηηο Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο 

34993000-

4 
ηεκάρην 50 19 20 11 

3 
Λακπηήξαο LED ηζρχνο 

30W πεξίπνπ 

31531000-

7 
ηεκάρην 1200 400 402 398 

4 Υξνλνδηαθφπηεο ξάγαο 16Α 31681410-

0 

ηεκάρην 
50 20 10 20 

5 Υξνλνδηαθφπηεο ξάγαο κε 

εθεδξεία 16A 

31681410-

0 

ηεκάρην 
50 12 

13 
25 

6 Φσηνθχηηαξν εκέξαο λχρηαο 

10 A 

31681410-

0 

ηεκάρην 50 
20 

10 
20 

7 Μεηαζρεκαηηζηήο 

Τδξαξγχξνπ 125W 

31681410-

0 

ηεκάρην 150 36 52 62 

 

 

 

 

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ 

Κέξθπξα, …../………/2021 

 

Ζ  πληάμαζα 

 

 

Αηθαηεξίλε-Μαξία Απζίλνπ 

Μεραλνιφγνο Μεραληθφο ΣΔ 

 

ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ 

Κέξθπξα, .../..   /2021 

Ο  Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο  

Σκήκαηνο Καζεκεξηλφηεηαο 

 

 

Ρίγγαο ππξίδσλ 

Αξρηηέθησλ Μεραληθφο ΠΔ 

 

ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 

Κέξθπξα, ……/ ..  /2021 

 

Ζ  Αλαπιεξψηξηα  Πξντζηακέλε  

Γ/λζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Έξγνπ 

Α/Α 

Ρίγγαο ππξίδσλ 

Αξρηηέθησλ Μεραληθφο ΠΔ 
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ΓΗΜΟ ΚΔΝΣΡΙΚΗ 

ΚΔΡΚΤΡΑ 

& ΓΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΔΡΓΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΟΣΗΣΑ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: 

 

 

 

ΦΟΡΔΑ: 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 

ΥΡΗΗ: 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ 

ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ 

ΤΛΙΚΟΤ ΓΔ ΔΡΔΙΚΟΤΑ, ΓΔ 

ΟΘΩΝΩΝ, ΓΔ ΜΑΘΡΑΚΙΟΤ 

ΓΗΜΟ ΚΔΝΣΡΙΚΗ 

ΚΔΡΚΤΡΑ & ΓΙΑΠΟΝΣΙΩΝ 

ΝΗΩΝ 

28.210,00€ (κε 24% ΦΠΑ) 

      /2021 

   

   

ΓΔΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΗ  ΤΓΓΡΑΦΗ  ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
:  ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Ζ παξνχζα κειέηε πξνβιέπεη ηελ πξνκήζεηα ιακπηήξσλ θαη θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ηερλνινγίαο LED ηα 

νπνία ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε πθηζηάκελνπο ηζηνχο κε βξαρίνλα θαη ηελ πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ γηα ην 

δίθηπν ειεθηξνθσηηζκνχ ζηελ Γ.Δ. Δξείθνπζαο, ΓΔ Οζσλψλ θαη ΓΔ Μαζξαθίνπ ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο 

& Γηαπνληίσλ Νήζσλ.  

  Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο είλαη 28.210,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Φ.Π.Α. (24%). Σν πνζφλ 

απηφ ζα θαιπθζεί απφ ζρεηηθέο πηζηψζεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο & Γηαπνληίσλ 

Νήζσλ γηα ην ηξέρνλ έηνο, απφ ηδίνπο πφξνπο, κε θσδηθφ Κ.Α. 20.6662.014 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα ιακπηήξσλ θαη 

ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ ΓΔ Δξείθνπζαο» κε ην πνζφ ησλ 10.000,00€, θσδηθφ Κ.Α. 20.6662.015 κε ηίηιν 

«Πξνκήζεηα ιακπηήξσλ θαη ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ ΓΔ Οζσλψλ» κε ην πνζφ ησλ 10.000,00€ θαη θσδηθφ Κ.Α. 

20.6662.016 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα ιακπηήξσλ θαη ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ ΓΔ Μαζξαθίνπ» κε ην πνζφ ησλ 

10.000,00€. Αξηζκνί αλαθνξάο ηεο πξνκήζεηαο είλαη CPV: 34993000-4 (Φσηηζηηθά νδψλ), CPV: 31531000-7 

(Λακπηήξεο), CPV 31681410-0 (Ζιεθηξνινγηθφ πιηθφ). 

Ζ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ πξνκεζεπηή, ζα γίλεη κε απεπζείαο αλάζεζε , βάζεη ηνπ Ν.4412/2016 <<Γεκφζηεο 

πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)>> θαη 

φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν4782/2021 θαη κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο 

πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο , εθφζνλ ην πξνζθεξφκελν είδνο πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
:  ΙΥΤΟΤΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

Ζ δηελέξγεηα θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο δηέπνληαη απφ ηηο  δηαηάμεηο:    

1. Σνπ Ν.3463/ΦΔΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» 

2. Σνπ Ν.3852/ΦΔΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο 

–   

Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» 

3. Σνπ N.3861/ΦΔΚ 112 Α’/13-7-2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη  

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα      

Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

4. Σεο κε αξηζκφ 1450/550/10-2-1982 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 

5. Σνπ  Ν.4071/12 (ΦΔΚ 85/11.04.2012 ηεχρνο Α’): Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ   

απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ. 

6. Σνπ Ν.4013/2011 (ΦΔΚ 204 Α/15-9-2011) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη    

Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ» άξζξν 4, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.4072/2012 

θαη ηζρχεη. 

7. Σνπ Ν4412/16  (ΦΔΚ 147/08-08-2016 ηεχρνο Α)  Δημόζιερ Σςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειών και Υπηπεζιών    

(πποζαπμογή ζηιρ Οδηγίερ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπυρ ηποποποιήθηκε και ιζσύει με ηον ν.4605/2019,ΦΕΚ 

52/01-04-2019,Τεύσορ Α΄ και όπυρ αςηόρ ηποποποιήθηκε με ηον 4782/2021. 

8. Σν Ν. 4555/2018 (ΦΔΚ 1334/19-7-2018) Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

Δκβάζπλζε ηεο δεκνθξαηίαο Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο 

ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α.  «ΚΛΔΗΘΔΝΖ Η» 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000015735_N0000016702
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000015735_N0000016702
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9. Tνπ Ν.4605 / 2019 (Φ.Δ.Κ. 52/η.Α΄/01-04-2019) «Εναπμόνιζη ηηρ Ελληνικήρ Νομοθεζίαρ με ηην Οδηγία (ΕΕ) 

2016/943 ηος Εςπυπαφκού Κοινοβοςλίος και ηος Σςμβοςλίος ηηρ 8
ηρ

 Ιοςνίος 2016 ζσεηικά με ηην πποζηαζία 

ηηρ ηεσνογνυζίαρ και ηυν επισειπημαηικών πληποθοπιών πος δεν έσοςν αποκαλςθθεί (εμποπικό απόππηηο) από 

ηην παπάνομη απόκηηζη, σπήζη και αποκάλςτή ηοςρ (EEL 157 ηηρ 15.6.2016) –Μέηπα για ηην επιηάσςνζη ηος 

έπγος ηος Υποςπγείος Οικονομίαρ και Ανάπηςξηρ και άλλερ διαηάξειρ». 

10. Σνπ Ν. 4623/2019 

11. Σνπ Ν. 2362/23.11.1995 (ΦΔΚ 247/Α’-27.11.1995) Πεξί δεκνζίνπ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ 

θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

12. Σνπ Ν.4600/2019 ΦΔΚ 43/9-3-2019 Σεχρνο Α’ 

13.  Σεο κε αξ. 57654/2017  Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (Β’ 1781)<<Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη 

δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο.>> 

Καζψο επίζεο ην ζχλνιν ηνπ ηζρχνληνο ζεζκηθνχ θαη θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηηο Γεκφζηεο 

πκβάζεηο θαη ηζρχεη θαηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
:  ΔΙΡΑ ΙΥΤΟ ΣΔΤΥΩΝ 

1.   <<Δξγνδφηεο>> ή <<Κχξηνο ηνπ Έξγνπ ΚηΔ>> ή <<Αλαζέηνπζα Αξρή>>: 

Ο Γήκνο Κεληξηθήο Κέξθπξαο & Γηαπνληίσλ Νήζσλ , Γ/λζε:Μαξάζιεην Μέγαξν, Λεσθφξνο 

Αιεμάλδξαο 6
Α 

 ,Σ.Κ. 49100 , Κέξθπξα  

2. <<Αλάδνρνο πξνκεζεπηήο>> ή <<Πξνκεζεπηήο>>: Σν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή ζπλεηαηξηζκφο ή 

έλσζε πξνκεζεπηψλ ή θνηλνπξαμία ζην νπνίν λα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο. 

3. <<Γεκνπξαηνχζα Αξρή>> ή (ΓΑ)>> θαη <<Αλαζέηνπζα Αξρή>>: Ο Γήκνο Κεληξηθήο Κέξθπξαο & 

Γηαπνληίσλ Νήζσλ. 

4. <<Γηεπζχλνπζα ππεξεζία>>:Ζ Γ/λζε Δπηρεηξεζηαθνχ Έξγνπ ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο & 

Γηαπνληίσλ Νήζσλ  

5. <<Πξνηζηακέλε Αξρή >>: ν Γήκνο Κεληξηθήο Κέξθπξαο &  Γηαπνληίσλ Νήζσλ ή ε Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή θαηά πεξίπησζε. 

6. <<Γηαγσληδφκελνο>>-<<Πξνζθέξσλ>> :Σν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή έλσζε πνπ ζα ππνβάιιεη 

πξνζθνξά. 

7. <<Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ>> :Σν αξκφδην/α γηα ηελ απνζθξάγηζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

πξνζθνξψλ φξγαλν/α ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο , ην νπνίν ζα ζπγθξνηεζεί εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ θαη 

ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο.  

8. «Σεύτε  Μειέηες»: Σα ηεχρε ηεο κειέηεο αιιεινζπκπιεξψλνληαη, ελ πεξηπηψζεη δε αζπκθσλίαο 

κεηαμχ ησλ πεξηερνκέλσλ εηο απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο ησλ ηεπρψλ θαζνξίδεηαη σο θάησζη:  

1. πγγξαθή ππνρξεψζεσλ  

2. Σηκνιφγην Μειέηεο-Σερληθή πεξηγξαθή  

3. Πξνππνινγηζκφο Μειέηεο , 

4. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ, 

5. Ζ ππ’ αξηζκφ      /2021 Μειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Έξγνπ, Σκήκαηνο Καζεκεξηλφηεηαο ηνπ 

Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
:  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο είλαη 28.210,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Φ.Π.Α. (24%). Σν πνζφλ απηφ ζα 

θαιπθζεί απφ ζρεηηθέο πηζηψζεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο & Γηαπνληίσλ Νήζσλ γηα 

ην ηξέρνλ έηνο, απφ ηδίνπο πφξνπο, κε θσδηθφ Κ.Α. 20.6662.014 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα ιακπηήξσλ θαη 

ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ ΓΔ Δξείθνπζαο» κε ην πνζφ ησλ 10.000,00€, θσδηθφ Κ.Α. 20.6662.015 κε ηίηιν 

«Πξνκήζεηα ιακπηήξσλ θαη ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ ΓΔ Οζσλψλ» κε ην πνζφ ησλ 10.000,00€ θαη θσδηθφ Κ.Α. 

20.6662.016 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα ιακπηήξσλ θαη ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ ΓΔ Μαζξαθίνπ» κε ην πνζφ ησλ 

10.000,00€. Αξηζκνί αλαθνξάο ηεο πξνκήζεηαο είλαη CPV: 34993000-4 (Φσηηζηηθά νδψλ), CPV: 31531000-7 

(Λακπηήξεο), CPV 31681410-0 (Ζιεθηξνινγηθφ πιηθφ). 
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ΑΡΘΡΟ 5
ο
:  ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ 

Ζ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ πξνκεζεπηή  πνπ ζα αθνινπζεζεί είλαη απεπζείαο αλάζεζε θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ζα 

είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο  γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ,  γηα 

φζνπο ζπκκεηέρνληεο ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο κειέηεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16 

(ΦΔΚ 147/08.08.2016 ηεχρνο Α’) Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ , Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) θαη φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν4782/2021. 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
:  ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ  θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο ηεο Δ.Δ., 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),θαη ζην εζσηεξηθφ ησλ ρσξψλ πνπ είλαη 

ζπκβαιιφκελα κέξε ζηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ ΠΟΔ , ε νπνίν θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ην 
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Α) ππφ ηνλ φξν φηη ε ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηελ Γ, 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, πνπ έρνπλ ζπλάςεη επξσπαηθεο ζπκθσλίεο κε ηελ Δ.Δ.   

 

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
:  ΔΓΓΤΗΔΙ 

 

Δγγύεζε θαιής εθηέιεζες  

Γελ απαηηείηαη εγγχεζε ζπκκεηνρήο (άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016) <<Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ , Πξνκεζεηψλ 

θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)>>.Γελ απαηηείηαη εγγχεζε θαιήο 

εθηέιεζεο πξηλ ε θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
:  ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Ζ παξάδνζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη εληφο πέληε (5) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο ή κε 

ηελ νινθιήξσζε ηεο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ πνπ απνηεινχλ ην ζπκβαηηθφ αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο .Ζ 

κεηαθνξά, ε εθθφξησζε θαη ε παξάδνζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε επζχλε, πξνζσπηθφ θαη έμνδα ηνπ πξνκεζεπηή, 

ζηελ απνζήθε ηνπ Γήκνπ. Δθφζνλ ππάξμεη αδηθαηνιφγεηε ππέξβαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο 

κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ πνηληθέο ξήηξεο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη έθπησζε ηνπ αλαδεηρζέληνο 

πξνκεζεπηή. 

Γηα ηπρφλ θαζπζηεξήζεηο ζηελ  παξάδνζε  ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηελ Τπεξεζία. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9
ο
:  ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Ζ παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά ή ζπλνιηθά , σο πξνο ηηο πνζφηεηεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ 

Γήκνπ θαηφπηλ παξαγγειίαο απφ ηελ Αξκφδηα Τπεξεζία, ζηελ απνζήθε ηνπ Γήκνπ. Ζ παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο 

ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο ηνπ Γήκνπ , θαηφπηλ πνζνηηθνχ θαη πνηνηηθνχ ειέγρνπ 

, κε ηελ έθδνζε ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο , εληφο ελφο (1) κελφο απφ ηελ παξάδνζε ηνπ ζπλφινπ ηεο 

πξνκήζεηαο , ηεξνπκέλσλ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 <<Γεκφζηεο 

πκβάζεηο Έξγσλ , Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)>> θαη 

φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν4782/2021.  

 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
:  ΠΛΗΡΩΜΗ 

Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ην 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή 

ησλ πιηθψλ. 

Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη θάζε 

άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

πιεξσκή. 
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ΑΡΘΡΟ 11
ο
:       ΦΟΡΟΙ-ΣΔΛΗ-ΚΡΑΣΗΔΙ 

Σνλ  Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ζα παξαγγειζεί θαη ζα παξαδνζεί κηθξφηεξε πνζφηεηα ησλ εηδψλ , ζα πιεξσζεί ην πνζφ πνπ 

αληηζηνηρεί , ρσξίο δέζκεπζε γηα νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο , ε νπνία κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ζχκθσλα κε ηηο 

αλάγθεο ηνπ Γήκνπ. Ο Γήκνο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνκεζεπηεί νιφθιεξε ηελ πξνθεξπρζήζα πνζφηεηα , 

ελψ ζε ελδερφκελν ιήμεο ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο πξνκήζεηαο , ρσξίο ηελ άληιεζε ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο , 

ε ζχκβαζε πνπ ηειηθά ζα ππνγξαθεί ιχεηαη απηνδίθαηα θη ν αλάδνρνο δελ έρεη δηθαίσκα λα δηεθδηθήζεη απφ ηνλ 

Γήκν ηπρφλ νηθνλνκηθέο αμηψζεηο. 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12
ο
:       ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ 

Η Σφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο. 
Στθν περίπτωςθ διαφορϊν που ίςωσ να προκφψουν ωσ αναφορά τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι τθν εφαρμογι τθσ 
Σφμβαςθσ ι εξ’αφορμισ τθσ , θ Ανακζτουςα Αρχι και ο Ανάδοχοσ καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για τθ φιλικι επίλυςθ 
τουσ , ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν. Για κάκε διαφορά που δεν είναι 
δυνατό να επιλυκεί ςφμφωνα με τα παραπάνω οριηόμενα , αρμόδια κα είναι τα δικαςτιρια που εδρεφουν ςτθν Κζρκυρα. 

 

 

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ 

Κέξθπξα, …../………/2021 

 

Ζ  πληάμαζα 

 

 

Αηθαηεξίλε-Μαξία Απζίλνπ 

Μεραλνιφγνο Μεραληθφο ΣΔ 

 

ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ 

Κέξθπξα, .../..   /2021 

Ο  Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο  

Σκήκαηνο Καζεκεξηλφηεηαο 

 

 

Ρίγγαο ππξίδσλ 

Αξρηηέθησλ Μεραληθφο ΠΔ 

 

ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 

Κέξθπξα, ……/ ..  /2021 

 

Ζ  Αλαπιεξψηξηα  Πξντζηακέλε  

Γ/λζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Έξγνπ 

Α/Α 

Ρίγγαο ππξίδσλ 

Αξρηηέθησλ Μεραληθφο ΠΔ 

 

 

ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 

ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΦΤΛΛΟΤ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

 

1. Σο Φύιιο σκκόρθωζες ζσκπιερώλεηαη ώζηε οη δηαγωληδόκελοη λα ηεθκερηώλοσλ ηης απαληήζεης ζηης 

δεηούκελες προδηαγραθές κε παραποκπές ζε εγθεθρηκέλα εγτεηρίδηα ηωλ εργοζηαζίωλ θαηαζθεσής. 
Σν Φχιιν πκκφξθσζεο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ αθνινπζεί ηελ κνξθή πίλαθα. 

Τπάξρεη έλα Φχιιν πκκφξθσζεο πνπ πεξηιακβάλεη φια ηα ππφ πξνκήζεηα είδε. Οη δηαγσληδφκελνη ππνβάιινπλ 

θαηά ζπλέπεηα, ππνρξεσηηθά θαη κε ποηλή αποθιεηζκού, ην θχιιν ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ (πιηθψλ), 

ζπκπιεξσκέλν θαη κε πιήξεηο παξαπνκπέο ζηελ ζειίδα / ζειίδεο ηνπ θαθέινπ πξνζθνξάο (ζηελ αλαιπηηθή 

ηερληθή πεξηγξαθή θαη ζηα ζπλεκκέλα ζρεηηθά θείκελα ή εγρεηξίδηα ή έγγξαθα ή  prospectus θιπ).  

2. Κάζε πξνζθνξά, πξέπεη λα πεξηέρεη φια ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ηπρφλ πηζηνπνηεηηθά, prospectus, εγρεηξίδηα 

θαη θσηνγξαθίεο, δειψζεηο, ζρέδηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ θιπ. 

3. Γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ Φχιινπ πκκφξθσζεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: 

o ηηο ηήιεο «ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ» δίλεηαη ε ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ πιηθνχ, πεξηγξάθνληαη νη αληίζηνηρνη ηερληθνί 

φξνη θαη πξνδηαγξαθέο, ππνρξεψζεηο ή επεμεγήζεηο γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα δνζνχλ αληίζηνηρεο απαληήζεηο. 

o ηε ηήιε «ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ-ΤΜΜΟΡΦΩΖ» ν δηαγσληδφκελνο ζα πξέπεη λα απαληήζεη αλαιπηηθά 

αθνινπζψληαο ηελ ζεηξά θαη ζπκπιεξψλνληαο φια ηα αληίζηνηρα πεδία ηεο ζηήιεο κε αλαισηηθή περηγραθή, 

πιερόηεηα θαη ηεθκερίωζε . 

o ηε ηήιε «ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ» ζα θαηαγξαθεί απφ ηνλ δηαγσληδφκελν ε ζαθήο παξαπνκπή (κε αξηζκφ 

ζειίδαο/ζειίδσλ) ζηελ αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή θαη ζηα απαξαίηεηα ηερληθά θπιιάδηα, prospectus, 

εγρεηξίδηα θιπ πνπ απηφο έρεη πεξηιάβεη ζηνλ θάθειν πξνζθνξάο, πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ 

ηεθκεξηψλνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ Φχιινπ πκκφξθσζεο.  

o Δίλαη ηδηαίηεξα επηζπκεηή ε πιεξέζηεξε ζπκπιήξσζε ησλ παξαπνκπψλ, νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη θαηά ην 

δπλαηφλ ζπγθεθξηκέλεο (π.ρ. Σερληθφ Φπιιάδην 3, ει. 4 Παξάγξαθνο 4, θιπ). Αληίζηνηρα ζην ηερληθφ 

θπιιάδην θαη ζηελ αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή, ζα ππνγξακκηζηεί ην ζεκείν πνπ ηεθκεξηψλεη ηε ζπκθσλία 
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θαη ζα ζεκεησζεί ε αληίζηνηρε παξάγξαθνο ηνπ Φχιινπ πκκφξθσζεο ζηελ νπνία θαηαγξάθεηαη ε δεηνχκελε 

πξνδηαγξαθή (π.ρ. Σερληθή Πξνδηαγξαθή  Α/Α 4.5). 

o ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ηερληθψλ πεξηγξαθψλ θαη θχιινπ ζπκκφξθσζεο, ε προζθορά γηα ηο 

ζσγθεθρηκέλο είδος (σιηθό) δελ ζα γίλεηαη δεθηή. 

 

ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ 

ΣΔΚΜΗΡΙ

ΩΗ 

ΤΜΜΟΡ

ΦΩΗ 

ΠΑΡΑΠΟ

ΜΠΗ

 

1 
Φωηηζηηθό ζώκα βρατίολος Φ60 ηετλοιογίας 

LED 100W περίποσ 
ΝΑΙ   

 
ΣΤΠΟ ΦΩΣΗΣΗΚΟΤ 

LED λέαο ηερλνινγίαο 

ηχπνπ SMD 
  

 ΣΡΟΠΟ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ε βξαρίνλα Φ60   

 ΤΝΟΛΗΚΖ ΗΥΤ ΦΩΣΗΣΗΚΟΤ  ≤ 100W   

 ΦΩΣΔΗΝΖ ΡΟΖ ΦΩΣΗΣΗΚΟΤ ≥10.000 Lummen   

 ΑΠΟΓΟΖ ≥95lm/w   

 ΣΑΖ ΤΝΔΥΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 220 – 240 Volt   

 ΑΝΣΟΥΖ Δ ΤΠΔΡΣΑΔΗ ΔΤΡΟΤ 110 – 277 Volt   

 ΓΔΗΚΣΖ ΥΡΩΜΑΣΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ (CRI) ≥80   

 ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΗΥΤΟ ≥0,90   

 ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΥΡΩΜΑΣΟ 5000 °Κ (±500°Κ)   

 ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ - 20(°C) ~ + 40 (°C)   

 ΒΑΘΜΟ ΣΔΓΑΝΟΣΖΣΑ ≥IP65   

 ΚΛΑΖ ΜΟΝΩΖ I    

 ΑΝΣΟΥΖ Δ ΚΡΟΤΖ ≥ΗΚ08   

 ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΕΩΖ ≥50.000 h   

 ΤΛΗΚΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΔΛΤΦΟΤ Αινπκίλην   

 ΤΛΗΚΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΗΑΥΤΣΖ Πνιπθαξβνληθφ πιηθφ   

 

Σν ηξνθνδνηηθφ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

νινθιεξσκέλε πξνζηαζία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θσηηζηηθνχ απφ ππεξζέξκαλζε, βξαρπθχθισκα θαη 

ππεξηάζεηο ηνπιάρηζηνλ 1,5KV. 

Να δνζνχλ ζηνηρεία   

 

Σν θσηηζηηθφ ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ 

πνιιαπιέο δηαηάμεηο θσηνδηφδσλ LED, ελψ ζα 

πξέπεη λα ππάξρεη θαηάιιειε δηάηαμε, ψζηε ε 

αζηνρία κηαο κνλάδαο λα κελ επηθέξεη θαη ηελ 

αζηνρία νιφθιεξνπ ηνπ θσηηζηηθνχ 

ρέδην ή πιήξεο 

πεξηγξαθή ηεο 

δηάηαμεο πνπ ην 

επηηπγράλεη απηφ 

  

 ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΚΛΑΖ ≥Α+   

 ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ Να δνζνχλ ζηνηρεία   

 ΔΡΓΟΣΑΗΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ Να δνζνχλ ζηνηρεία   

 ΥΩΡΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ Να δνζνχλ ζηνηρεία   

 ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ CE ΝΑΗ   

 ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ RoHS ΝΑΗ   

 ISO 9001 ΔΡΓΟΣΑΗΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΝΑΗ   

 ΑΡΗΘΜΟ ΜΖΣΡΩΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ ΝΑΗ   

 ΔΓΓΤΖΖ ≥3 έηε   

 
ΤΜΜΟΡΦΩΖ ΜΔ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΟΓΖΓΗΔ 

ΚΑΗ ΠΡΟΣΤΠΑ 
(EMC), (LVD)    

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ 

ΣΔΚΜΗΡΙ

ΩΗ - 

ΤΜΜΟΡ

ΦΩΗ 

ΠΑΡΑΠΟ

ΜΠΗ

 

 

2 

Φωηηζηηθό ζώκα βρατίολος Φ60 ηετλοιογίας 

LED 150W περίποσ 
ΝΑΙ   
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ΣΤΠΟ ΦΩΣΗΣΗΚΟΤ 

LED λέαο ηερλνινγίαο 

ηχπνπ SMD 
  

 ΣΡΟΠΟ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ε βξαρίνλα Φ60   

 ΤΝΟΛΗΚΖ ΗΥΤ ΦΩΣΗΣΗΚΟΤ  ≤ 150W   

 ΦΩΣΔΗΝΖ ΡΟΖ ΦΩΣΗΣΗΚΟΤ ≥15.000 Lummen   

 ΑΠΟΓΟΖ ≥95lm/w   

 ΣΑΖ ΤΝΔΥΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 220 – 240 Volt   

 ΑΝΣΟΥΖ Δ ΤΠΔΡΣΑΔΗ ΔΤΡΟΤ 110 – 277 Volt   

 ΓΔΗΚΣΖ ΥΡΩΜΑΣΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ (CRI) ≥80   

 ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΗΥΤΟ ≥0,90   

 ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΥΡΩΜΑΣΟ 5000 °Κ (±500°Κ)   

 ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ - 20(°C) ~ + 40 (°C)   

 ΒΑΘΜΟ ΣΔΓΑΝΟΣΖΣΑ ≥IP65   

 ΚΛΑΖ ΜΟΝΩΖ I    

 ΑΝΣΟΥΖ Δ ΚΡΟΤΖ ≥ΗΚ08   

 ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΕΩΖ ≥50.000 h   

 ΤΛΗΚΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΔΛΤΦΟΤ Αινπκίλην   

 ΤΛΗΚΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΗΑΥΤΣΖ Πνιπθαξβνληθφ πιηθφ   

 

Σν ηξνθνδνηηθφ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

νινθιεξσκέλε πξνζηαζία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θσηηζηηθνχ απφ ππεξζέξκαλζε, βξαρπθχθισκα θαη 

ππεξηάζεηο ηνπιάρηζηνλ 1,5KV. 

Να δνζνχλ ζηνηρεία   

 

Σν θσηηζηηθφ ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ 

πνιιαπιέο δηαηάμεηο θσηνδηφδσλ LED, ελψ ζα 

πξέπεη λα ππάξρεη θαηάιιειε δηάηαμε, ψζηε ε 

αζηνρία κηαο κνλάδαο λα κελ επηθέξεη θαη ηελ 

αζηνρία νιφθιεξνπ ηνπ θσηηζηηθνχ 

ρέδην ή πιήξεο 

πεξηγξαθή ηεο 

δηάηαμεο πνπ ην 

επηηπγράλεη απηφ 

  

 ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΚΛΑΖ ≥Α+   

 ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ Να δνζνχλ ζηνηρεία   

 ΔΡΓΟΣΑΗΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ Να δνζνχλ ζηνηρεία   

 ΥΩΡΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ Να δνζνχλ ζηνηρεία   

 ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ CE ΝΑΗ   

 ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ RoHS ΝΑΗ   

 ISO 9001 ΔΡΓΟΣΑΗΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΝΑΗ   

 ΑΡΗΘΜΟ ΜΖΣΡΩΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ ΝΑΗ   

 ΔΓΓΤΖΖ ≥3 έηε   

 
ΤΜΜΟΡΦΩΖ ΜΔ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΟΓΖΓΗΔ 

ΚΑΗ ΠΡΟΣΤΠΑ 
(EMC) , (LVD)    

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ 

ΣΔΚΜΗΡΙ

ΩΗ - 

ΤΜΜΟΡ

ΦΩΗ 

ΠΑΡΑΠΟ

ΜΠΗ

 

3 Λακπηήρας LED ηζτύος 30W περίποσ  ΝΑΙ   

 ΣΤΠΟ ΛΑΜΠΣΖΡΑ 

LED λέαο ηερλνινγίαο 

ηχπνπ SMD , 

αριαδσηνχ ηχπνπ  

  

 ΗΥΤ 
30 Watt πεξίπνπ 

(±5%) 
  

 ΦΩΣΔΗΝΖ ΡΟΖ ≥ 3300 Lummen   

 ΓΔΗΚΣΖ ΥΡΩΜΑΣΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ ≥80   

 ΑΠΟΓΟΖ >110lm/w   

 ΣΑΖ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ 100-260 Volt   

 ANTIKEΡΑΤΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ  2θV   

 KΑΛΤΚΑ Βηδσηφο Δ27   

 ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΥΡΩΜΑΣΟ 4000°Κ    

 ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΗΥΤΟ ≥0,90   

 ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ - 30(°C) ~ + 45 (°C)   
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 ΜΔΟ ΥΡΟΝΟ ΕΩΖ ≥40.000 h   

 ΒΑΘΜΟ ΣΔΓΑΝΟΣΖΣΑ IP65   

 ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΚΛΑΖ ≥Α+   

 ΤΛΗΚΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΔΛΤΦΟΤ Πνιπεζηέξαο   

 ΤΛΗΚΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΗΑΥΤΣΖ Να δνζνχλ ζηνηρεία    

 ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ Να δνζνχλ ζηνηρεία   

 ΔΡΓΟΣΑΗΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ Να δνζνχλ ζηνηρεία   

 ΥΩΡΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ Να δνζνχλ ζηνηρεία   

 ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ CE ΝΑΗ   

 ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ RoHS ΝΑΗ   

 ISO 9001 ΔΡΓΟΣΑΗΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΝΑΗ   

 ΑΡΗΘΜΟ ΜΖΣΡΩΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ ΝΑΗ   

 ΔΓΓΤΖΖ ≥2 έηε   

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ 

ΣΔΚΜΗΡΙ

ΩΗ - 

ΤΜΜΟΡ

ΦΩΗ 

ΠΑΡΑΠΟ

ΜΠΗ 

4 Υρολοδηαθόπηες ράγας 16Α ΝΑΗ   

 ΡΔΤΜΑ ΜΔΣΑΓΩΓΖ 16Α   

 ΣΑΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 230V   

 ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ Να δνζνχλ ζηνηρεία   

 ΔΡΓΟΣΑΗΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ Να δνζνχλ ζηνηρεία   

 ΥΩΡΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ Να δνζνχλ ζηνηρεία   

 ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ CE ή ΗΟΓΤΝΑΜΟ ΝΑΗ   

 ISO 9001 ΔΡΓΟΣΑΗΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΖ  ΝΑΗ   

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ 

ΣΔΚΜΗΡΙ

ΩΗ - 

ΤΜΜΟΡ

ΦΩΗ 

ΠΑΡΑΠΟ

ΜΠΗ 

5 Υρολοδηαθόπηες ράγας  κε εθεδρεία 16A ΝΑΗ   

 ΡΔΤΜΑ ΜΔΣΑΓΩΓΖ 16Α   

 ΣΑΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 230V   

 ΔΦΔΓΡΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 100Ζ   

 ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ Να δνζνχλ ζηνηρεία   

 ΔΡΓΟΣΑΗΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ Να δνζνχλ ζηνηρεία   

 ΥΩΡΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ Να δνζνχλ ζηνηρεία   

 ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ CE ή ΗΟΓΤΝΑΜΟ ΝΑΗ   

 ISO 9001 ΔΡΓΟΣΑΗΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΖ  ΝΑΗ   

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ 

ΣΔΚΜΗΡΙ

ΩΗ - 

ΤΜΜΟΡ

ΦΩΗ 

ΠΑΡΑΠΟ

ΜΠΗ 

6 Φωηοθύηηαρο εκέρας λύτηας 10Α ΝΑΗ   

 ΣΑΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 220-240 Volt   

 ΒΑΘΜΟ ΣΔΓΑΝΟΣΖΣΑ ≥IP44   

 ΜΔΓΗΣΟ ΩΜΗΚΟ ΦΟΡΣΗΟ 2000W(Max 10Α)   

 ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ Να δνζνχλ ζηνηρεία   

 ΔΡΓΟΣΑΗΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ Να δνζνχλ ζηνηρεία   

 ΥΩΡΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ Να δνζνχλ ζηνηρεία   

 ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ CE ή ΗΟΓΤΝΑΜΟ ΝΑΗ   

 ISO 9001 ΔΡΓΟΣΑΗΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΖ  ΝΑΗ   

 ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ CE ΝΑΗ   

 ISO 9001 ΔΡΓΟΣΑΗΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΝΑΗ   

 ΣΑΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ  400 Volt   

 ΟΝΟΜΑΣΗΚΟ ΡΔΤΜΑ 40Α   

 ΤΥΝΟΣΖΣΑ  50/60 Hz   
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 ΑΝΣΟΥΖ Δ ΚΡΟΤΣΗΚΖ ΤΠΔΡΣΑΖ 6000V   

 ΣΤΠΟ AC   

 ΑΡΗΘΜΟ ΠΟΛΩΝ 3   

 ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ Να δνζνχλ ζηνηρεία   

 ΔΡΓΟΣΑΗΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ Να δνζνχλ ζηνηρεία   

 ΥΩΡΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ Να δνζνχλ ζηνηρεία   

 ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ CE ή ΗΟΓΤΝΑΜΟ ΝΑΗ   

 ISO 9001 ΔΡΓΟΣΑΗΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΖ  ΝΑΗ   

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ 

ΣΔΚΜΗΡΙ

ΩΗ - 

ΤΜΜΟΡ

ΦΩΗ 

ΠΑΡΑΠΟ

ΜΠΗ

 

7 Μεηαζτεκαηηζηής Τδραργύροσ 125W ΝΑΗ   

 ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ Να δνζνχλ ζηνηρεία   

 ΔΡΓΟΣΑΗΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ Να δνζνχλ ζηνηρεία   

 ΥΩΡΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ Να δνζνχλ ζηνηρεία   

 ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ CE ή ΗΟΓΤΝΑΜΟ ΝΑΗ   

 ISO 9001 ΔΡΓΟΣΑΗΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΖ  ΝΑΗ   

 

                                                 

 
 

 

 

 


