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ΔΗΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ 

& ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΕΡΓΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣΗΣΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
 

 
ΦΟΡΕΑ: 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 

ΧΡΗΗ: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΔΕ 
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΡΙΣΩΝ 
ΔΗΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ & 
ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ 
37.150,40€ (με 24% ΦΠΑ) 
/2021 

   

 
ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

 
Θ παροφςα μελζτθ προβλζπει τθν προμικεια λαμπτιρων και φωτιςτικϊν ςωμάτων τεχνολογίασ LED τα οποία κα 

τοποκετθκοφν ςε υφιςτάμενουσ ιςτοφσ με βραχίονα ςτθν Δ.Ε. Παλαιοκαςτριτϊν του Διμου Κεντρικισ Κζρκυρασ & 
Διαποντίων Νιςων, τθν προμικεια θλεκτρολογικοφ υλικοφ για το δίκτυο θλεκτροφωτιςμοφ και για τα δθμοτικά κτίρια τθσ 
ΔΕ Παλαιοκαςτριτϊν κακϊσ και τθν προμικεια ειδϊν εορταςτικοφ διακόςμου για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ 
χριςτουγεννιάτικθσ περιόδου ςτθν Δ.Ε. Παλαιοκαςτριτϊν. 
  Ο προχπολογιςμόσ τθσ μελζτθσ είναι 37.150,40€ ςυμπεριλαμβανομζνου και του Φ.Π.Α. (24%). Σο ποςόν αυτό κα 
καλυφκεί από ςχετικζσ πιςτϊςεισ ςτον προχπολογιςμό του Διμου Κεντρικισ Κζρκυρασ & Διαποντίων Νιςων για το τρζχον 
ζτοσ, από ιδίουσ πόρουσ, με κωδικό Κ.Α. 20.6662.012 με τίτλο «Προμικεια λαμπτιρων και θλεκτρολογικοφ υλικοφ ΔΕ 
Παλαιοκαςτριτϊν» με το ποςό των 30.000,00€, κωδικό Κ.Α. 20.7135.013 με τίτλο «Προμικεια εορταςτικοφ διακόςμου για 
ΔΕ Παλαιοκαςτριτϊν» με το ποςό των 8.000,00€. Αρικμοί αναφοράσ τθσ προμικειασ είναι CPV: 34993000-4 (Φωτιςτικά 
οδϊν), CPV: 31531000-7 (Λαμπτιρεσ),CPV: 39298900-6 (Διάφορα είδθ διακόςμθςθσ). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΤΝΣΑΧΘΘΚΕ 

Κζρκυρα, …../…/2021 
 

Ο  υντάξασ 
 
 

Βλάχοσ Άγγελοσ  
Θλεκτρολόσ Μθχανικόσ ΣΕ 

 
ΕΛΕΓΧΘΘΚΕ 

Κζρκυρα, ..../... /2021 
Ο  Προϊςτάμενοσ  

Σμιματοσ Κακθμερινότθτασ 
 
 

Ρίγγασ πυρίδων 
Αρχιτζκτων Μθχανικόσ ΠΕ 

 
ΘΕΩΡΘΘΘΚΕ 

Κζρκυρα, ……/... /2021 
Θ  Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνθ 
Δ/νςθσ Επιχειρθςιακοφ Ζργου 

Α/Α 
 

Ρίγγασ πυρίδων 
Αρχιτζκτων Μθχανικόσ ΠΕ 
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ΔΗΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ 

& ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΕΡΓΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣΗΣΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
 

 
ΦΟΡΕΑ: 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 

ΧΡΗΗ: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΔΕ 
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΡΙΣΩΝ 
ΔΗΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ & 
ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ 
37.150,40€ (με 24% ΦΠΑ) 
/2021 

   

 
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

1. ΓΕΝΙΚΑ  
Θ παροφςα μελζτθ προβλζπει τθν προμικεια λαμπτιρων και φωτιςτικϊν ςωμάτων τεχνολογίασ LED τα οποία κα 
τοποκετθκοφν ςε υφιςτάμενουσ ιςτοφσ με βραχίονα ςτθν Δ.Ε. Παλαιοκαςτριτϊν του Διμου Κεντρικισ Κζρκυρασ & 
Διαποντίων Νιςων, τθν προμικεια θλεκτρολογικοφ υλικοφ για το δίκτυο θλεκτροφωτιςμοφ και για τα δθμοτικά κτίρια τθσ 
ΔΕ Παλαιοκαςτριτϊν κακϊσ και τθν προμικεια ειδϊν εορταςτικοφ διακόςμου για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ 
χριςτουγεννιάτικθσ περιόδου ςτθν Δ.Ε. Παλαιοκαςτριτϊν. 

 Σα υπό προμικεια υλικά κα είναι προϊόντα απολφτωσ καινοφργια, ςφγχρονθσ και άριςτθσ καταςκευισ από 
αξιόπιςτο και πιςτοποιθμζνο καταςκευαςτι, πιςτοποιθμζνα ςφμφωνα με τουσ Ευρωπαϊκοφσ Κανονιςμοφσ και κα 
ςυνοδεφονται από διλωςθ ςυμμόρφωςθσ CE.  

 Σα υπό προμικεια υλικά κα πρζπει να προζρχονται από βιομθχανικζσ μονάδεσ που εφαρμόηουν παραγωγικι 
διαδικαςία πιςτοποιθμζνθ κατά ISO 9001 ι ιςοδφναμα. 

 Σα υπό προμικεια υλικά κα ςυνοδεφονται από τα επίςθμα τεχνικά φυλλάδια τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ  με 
τισ ειδικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ οι οποίεσ δφναται να είναι και ςτθν αγγλικι γλϊςςα. Σα τεχνικά φυλλάδια κα 
πρζπει να είναι υπογεγραμμζνα από τον καταςκευαςτικό οίκο/εκδότθ τουσ ι τον διαγωνιηόμενο. 

 Σα υπό προμικεια υλικά κα είναι κατάλλθλα ςυςκευαςμζνα και ςθμαςμζνα με ετικζτεσ, όπου κα αναφζρονται θ 
εμπορικι ονομαςία τουσ, θ χϊρα προζλευςθσ και ο καταςκευαςτισ τουσ.  

 Σα φωτιςτικά ςώματα και οι λαμπτιρεσ κα ςυνοδεφονται από  Τπεφκυνθ Διλωςθ του διαγωνιηόμενου ςτθν 
οποία κα δθλϊνεται ότιδεςμεφεται για τθν εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ των φωτιςτικϊν ςωμάτων για τρία(3) 
ζτθκαι των λαμπτιρων για δφο(2) ζτθ. 

 Ο διαγωνιηόμενοσ κα διακζτει αρικμό μθτρώου παραγωγοφ για φωτιςτικά και λαμπτιρεσ (εφόςον τα 
προςφζρει). 

 Οι προςφορζσ κα πρζπει να πλθροφν τισ παρακάτω τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 
 
 
 
 
 
2. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ - ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
: Φωτιςτικό ςώμα βραχίονοσ Φ60 τεχνολογίασ LED 100W περίπου 

Προμικεια φωτιςτικοφ ςϊματοσ τεχνολογίασ LED τφπου SMD, κατάλλθλο για οδοφωτιςμό και τοποκζτθςθ ςε βραχίονα.  
Θ φωτεινι ροι του φωτιςτικοφ κα πρζπει να είναι ≥ 10000 lumen ενϊ θ ιςχφσ του κα πρζπει να είναι ≤ 100 watt. 
Θ ςυνολικι τελικι απόδοςθ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ κα πρζπει να είναι ≥ 95 lumen/watt.  
Σο φωτιςτικό κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον ενεργειακισ κλάςθσ Α+. 
Σο περίβλθμα του κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνο από αλουμίνιο με χαμθλό προφίλ ϊςτε να ελαχιςτοποιείται θ 
επιφάνεια ζκκεςθσ ςτον άνεμο. Θα πρζπει να ζχει μθχανικι αντοχι με ικανότθτα κροφςθσ τουλάχιςτον IK08, ενϊ κα πρζπει 
να διακζτει βακμό ςτεγανότθτασ τουλάχιςτον IP65 (για τον οποίο κα πρζπει να προςκομιςτεί πλιρεσ πιςτοποιθτικό 
δοκιμϊν από πιςτοποιθμζνο εργαςτιριο, ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ60529, ενϊ το βάροσ του δεν κα πρζπει να ξεπερνά τα 
3,5kg. Σο περίβλθμα κα πρζπει να διακζτει εξωτερικι βαφι από πολυεςτερικι ποφδρα μετά από επεξεργαςία 
φωςφάτωςθσ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ προςταςία του ζναντι πικανϊν διαβρϊςεων για όλθ τθ διάρκεια ηωισ του.  
Θα πρζπει να είναι ςχεδιαςμζνο ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηει με τον πιο αποτελεςματικό τρόπο τθ ςωςτι ψφξθ των 
φωτοδιόδων και του τροφοδοτικοφ, χωρίσ τθ χριςθ θλεκτρομθχανικϊν μζςων (πχ ανεμιςτιρεσ), διαςφαλίηοντασ ζτςι τθν 
ςωςτι λειτουργία του ςε κερμοκραςίεσ περιβάλλοντοσ από -20 μζχρι και 40°C. 
Σο φωτιςτικό ςϊμα κα φζρει και τθν υποδοχι ςτιριξθσ ςε ιςτό καταςκευαςμζνθ επίςθσ από αλουμίνιο (και βαμμζνθ με τθν 
ίδια όπωσ το ςϊμα διαδικαςία), για ςωλινα διαμζτρου Φ60mm περίπου. 
Θα πρζπει να είναι κατάλλθλο για τάςθ ςυνεχοφσ λειτουργίασ 220-240Vac, ενϊ κα πρζπει να αντζχει ςε υπερτάςεισ και 
βυκίςεισ του εφρουσ 110-277Vac για ςφντομο χρονικό διάςτθμα. Για λόγουσ προςταςίασ κα πρζπει να διακζτει 
αντικεραυνικό, τουλάχιςτον 1.5kV. Ο ςυντελεςτισ ιςχφοσ  κα πρζπει να είναι ≥ 0.9, ενϊ κα είναι κλάςθσ μόνωςθσ I. 
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Σο φωτιςτικό κα πρζπει να είναι χρϊματοσ 5000 °Κ (±500°Κ) και να ζχει δείκτθ χρωματικισ απόδοςθσ ≥ 80. Θα πρζπει να 
αποτελείται από πολλαπλζσ διατάξεισ φωτοδιόδων (LED), ενϊ κα πρζπει να υπάρχει κατάλλθλθ διάταξθ, ϊςτε θ αςτοχία 
μιασ μονάδασ να μθν επιφζρει και τθν αςτοχία ολόκλθρου του φωτιςτικοφ (για τθν οποία κα πρζπει να προςκομιςτεί ςχζδιο 
ι πλιρθσ περιγραφι τθσ διάταξθσ που το επιτυγχάνει αυτό). Κάκε μία από τθσ φωτοδιόδουσ κα πρζπει να φζρει δικό τθσ 
φακό – διαχφτθ για τθν καλφτερθ κατανομι τθσ φωτεινισ ροισ. 
Σο φωτιςτικό κα πρζπει να ςυνοδεφεται από φωτομετρικά αρχεία ςε θλεκτρονικι μορφι (*.IES ι *.LDT) για χριςθ ςε 
γνωςτά προγράμματα φωτομετρίασ (dialux και λοιπά). 
Θ διάρκεια ηωισ του φωτιςτικοφ κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 50.000 ϊρεσ και κα πρζπει να ςυνοδεφεται από γραπτι 
εγγφθςθ τριών (3) ετϊν του καταςκευαςτι ι του προμθκευτι.  
Θα πρζπει να ςυνοδεφεται από διλωςθ ςυμμόρφωςθσ CE, θ οποία πρζπει να υποςτθρίηεται από το πλιρεσ πιςτοποιθτικό 
δοκιμϊν LVD (Low Voltage Directive) κακϊσ και το πλιρεσ πιςτοποιθτικό δοκιμϊν EMC (Electromagnetic Compatibility).  
Σο φωτιςτικό κα πρζπει να φζρει διλωςθ ςυμμόρφωςθσ του καταςκευαςτι με τθν οδθγία RoHS 2002/95 EC (ι 
μεταγενζςτερθ). 
Ο οίκοσ καταςκευισ κα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνοσ με ISO 9001. 

Σιμή ανά τεμάχιο 80,00 €      ΟΓΔΟΝΣΑ  ΕΤΡΩ 

 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2

ο
: Φωτιςτικό ςώμα βραχίονοσ Φ60 τεχνολογίασ LED 150W περίπου 

Προμικεια φωτιςτικοφ ςϊματοσ τεχνολογίασ LED τφπου SMD, κατάλλθλο για οδοφωτιςμό και τοποκζτθςθ ςε βραχίονα.  
Θ φωτεινι ροι του φωτιςτικοφ κα πρζπει να είναι ≥ 15000 lumen ενϊ θ ιςχφσ του κα πρζπει να είναι ≤ 150 watt. 
Θ ςυνολικι τελικι απόδοςθ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ κα πρζπει να είναι ≥ 95 lumen/watt.  
Σο φωτιςτικό κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον ενεργειακισ κλάςθσ Α+. 
Σο περίβλθμα του κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνο από αλουμίνιο με χαμθλό προφίλ ϊςτε να ελαχιςτοποιείται θ 
επιφάνεια ζκκεςθσ ςτον άνεμο. Θα πρζπει να ζχει μθχανικι αντοχι με ικανότθτα κροφςθσ τουλάχιςτον IK08, ενϊ κα πρζπει 
να διακζτει βακμό ςτεγανότθτασ τουλάχιςτον IP65 (για τον οποίο κα πρζπει να προςκομιςτεί πλιρεσ πιςτοποιθτικό 
δοκιμϊν από πιςτοποιθμζνο εργαςτιριο, ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ60529), ενϊ το βάροσ του δεν κα πρζπει να ξεπερνά 
τα 4kg. Σο περίβλθμα κα πρζπει να διακζτει εξωτερικι βαφι από πολυεςτερικι ποφδρα μετά από επεξεργαςία 
φωςφάτωςθσ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ προςταςία του ζναντι πικανϊν διαβρϊςεων για όλθ τθ διάρκεια ηωισ του.  
Θα πρζπει να είναι ςχεδιαςμζνο ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηει με τον πιο αποτελεςματικό τρόπο τθ ςωςτι ψφξθ των 
φωτοδιόδων και του τροφοδοτικοφ, χωρίσ τθ χριςθ θλεκτρομθχανικϊν μζςων (πχ ανεμιςτιρεσ), διαςφαλίηοντασ ζτςι τθν 
ςωςτι λειτουργία του ςε κερμοκραςίεσ περιβάλλοντοσ από -20 μζχρι και 40°C. 
Σο φωτιςτικό ςϊμα κα φζρει και τθν υποδοχι ςτιριξθσ ςε ιςτό καταςκευαςμζνθ επίςθσ από αλουμίνιο (και βαμμζνθ με τθν 
ίδια όπωσ το ςϊμα διαδικαςία), για ςωλινα διαμζτρου Φ60mm περίπου. 
Θα πρζπει να είναι κατάλλθλο για τάςθ ςυνεχοφσ λειτουργίασ 220-240Vac, ενϊ κα πρζπει να αντζχει ςε υπερτάςεισ και 
βυκίςεισ του εφρουσ 110-277Vac για ςφντομο χρονικό διάςτθμα. Για λόγουσ προςταςίασ κα πρζπει να διακζτει 
αντικεραυνικό, τουλάχιςτον 1.5kV. Ο ςυντελεςτισ ιςχφοσ κα πρζπει να είναι ≥ 0.9, ενϊ κα είναι κλάςθσ μόνωςθσ I. 
Σο φωτιςτικό κα πρζπει να είναι χρϊματοσ 5000 °Κ (±500°Κ) και να ζχει δείκτθ χρωματικισ απόδοςθσ ≥ 80. Θα πρζπει να 
αποτελείται από πολλαπλζσ διατάξεισ φωτοδιόδων (LED), ενϊ κα πρζπει να υπάρχει κατάλλθλθ διάταξθ, ϊςτε θ αςτοχία 
μιασ μονάδασ να μθν επιφζρει και τθν αςτοχία ολόκλθρου του φωτιςτικοφ (για τθν οποία κα πρζπει να προςκομιςτεί ςχζδιο 
ι πλιρθσ περιγραφι τθσ διάταξθσ που το επιτυγχάνει αυτό). Κάκε μία από τθσ φωτοδιόδουσ κα πρζπει να φζρει δικό τθσ 
φακό – διαχφτθ για τθν καλφτερθ κατανομι τθσ φωτεινισ ροισ. 
Σο φωτιςτικό κα πρζπει να ςυνοδεφεται από φωτομετρικά αρχεία ςε θλεκτρονικι μορφι (*.IES ι *.LDT) για χριςθ ςε 
γνωςτά προγράμματα φωτομετρίασ (dialux και λοιπά). 
Θ διάρκεια ηωισ του φωτιςτικοφ κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 50.000 ϊρεσ και κα πρζπει να ςυνοδεφεται από γραπτι 
εγγφθςθ τριών (3) ετϊν του καταςκευαςτι ι του προμθκευτι.  
Θα πρζπει να ςυνοδεφεται από διλωςθ ςυμμόρφωςθσ CE, θ οποία πρζπει να υποςτθρίηεται από το πλιρεσ πιςτοποιθτικό 
δοκιμϊν LVD (Low Voltage Directive) κακϊσ και το πλιρεσ πιςτοποιθτικό δοκιμϊν EMC (Electromagnetic Compatibility).  
Σο φωτιςτικό κα πρζπει να φζρει διλωςθ ςυμμόρφωςθσ του καταςκευαςτι με τθν οδθγία RoHS 2002/95 EC (ι 
μεταγενζςτερθ). 
Ο οίκοσ καταςκευισ κα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνοσ με ISO 9001. 

Σιμή ανά τεμάχιο 110,00 €     ΕΚΑΣΟΝ ΔΕΚΑ ΕΤΡΩ 
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ΑΡΘΡΟ 3
ο
: Λαμπτήρασ LED αχλαδωτοφ ςχήματοσ, ιςχφοσ 30W περίπου 

Προμικεια λαμπτιρα τεχνολογίασ LED τφπου SMD αχλαδωτοφ ςχιματοσκατάλλθλου για τοποκζτθςθ ςε φωτιςτικά ςϊματα 
οδοφωτιςμοφ με βάςθ E27. Θ φωτεινι εκροι του λαμπτιρα κα πρζπει να είναι ≥ 3300 lumen, ενϊ θ ιςχφσ του κα πρζπει να 
είναι 30 Watt περίπου (±5%). Θ ςυνολικι τελικι απόδοςθ του λαμπτιρα κα πρζπει να είναι ≥ 110lumen/watt.  
Ο λαμπτιρασ κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον ενεργειακισ κλάςθσ Α+. 
Σο περίβλθμα του κα πρζπει να ζχει διαςτάςεισ που να μθν ξεπερνοφν τα 80mm ςε διάμετρο και 180mm ςτο φψοσ, να 
διακζτει βακμό ςτεγανότθτασ IP65. Θα πρζπει να είναι κατάλλθλοσ για λειτουργία ςε κερμοκραςίεσ περιβάλλοντοσ από -30 
μζχρι και 45°C. Θα πρζπει να είναι κατάλλθλοσ για τάςθ τροφοδοςίασ 100-260V, ενϊ κα πρζπει να διακζτει αντικεραυνικι 
προςταςία 2κV. Ο ςυντελεςτισ ιςχφοσ (power factor) κα πρζπει να είναι ≥ 0.9. Ο λαμπτιρασ κα πρζπει να είναι χρϊματοσ 
4000°Κ και να ζχει δείκτθ χρωματικισ απόδοςθσ CRI ≥ 80.   
Θ διάρκεια ηωισ του λαμπτιρα κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 40.000 ϊρεσ και κα πρζπει να ςυνοδεφεται από γραπτι 
εγγφθςθ δφο (2) ετϊν του καταςκευαςτι ι του προμθκευτι (ανεξάρτθτα από τθν ποιότθτα τθσ τάςθσ του δικτφου 
τροφοδοςίασ, εξαιρείται θ περίπτωςθ βανδαλιςμϊν).  
Θα πρζπει να ςυνοδεφεται από διλωςθ ςυμμόρφωςθσ CE, θ οποία πρζπει να υποςτθρίηεται από το πλιρεσ πιςτοποιθτικό 
δοκιμϊν LvD (Low Voltage Directive) κακϊσ και το πλιρεσ πιςτοποιθτικό δοκιμϊν EMC (Electromagnetic Compatibility). Ο 
λαμπτιρασ κα πρζπει να φζρει διλωςθ ςυμμόρφωςθσ του καταςκευαςτι ι του προμθκευτι με τθν οδθγία RoHS 
2011/65/EU (ι μεταγενζςτερθ). 
Ο οίκοσ καταςκευισ κα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνοσ με ISO 9001. 

Σιμι ανά τεμάχιο 8,00 €      ΟΚΣΩ  ΕΤΡΩ 

 
 
 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
:  Μικρολαμπτήρεσ LED 10m επεκτεινόμενοι 

Μικρολαμπτιρεσ LED  επεκτεινόμενοι, ειδικισ καταςκευισ ϊςτε να αντζχουν ςε όλεσ τισ καιρικζσ ςυνκικεσ, με 100 
λαμπτιρεσ ςυνολικά ανά μικοσ καλωδίου 10 μζτρα, με διατομι λαμπτιρα 6-7mm απόλυτα ςτεγανοποιθμζνοι και με 
διάφανο προςτατευτικό κάλυμμα. . Οι μικρολαμπτιρεσ LED κα βρίςκονται ςε καλϊδιο καουτςοφκ τφπου H03RNFι  H05RNF, 
με εξωτερικι προςταςία για μεγαλφτερθ μθχανικι αντοχι ςτα τραβιγματα και ςε ταλαντϊςεισ. Κάκε ςετ κα ζχει καλϊδιο 
παροχισ για το ρεφμα τουλάχιςτον 1,5μ  καουτςοφκ τφπου H05RN- ενϊ κα μπορεί να υπάρχει δυνατότθτα να ενωκοφν 
μεταξφ τουσ. 
Μζγιςτθ κατανάλωςθ 9 Watt , Σάςθ λειτουργίασ 220-240V, Δείκτθσ ςτεγανότθτασ: ΙΡ65  
Πιςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ  CE , RoHS και ISO-9001:2015 ι ιςοδφναμο. 
Χρωματιςμόσ λαμπτιρων: λευκό ψυχρό ι κερμό . Χρωματιςμόσ καλωδίου: πράςινοσ ι γκρι.  

Σιμή ανά τεμάχιο 15,00 €        ΔΕΚΑΠΕΝΣΕ  ΕΤΡΩ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
: Φωτοςωλήνασ LED ςτρογγυλήσ διατομήσ μονοκάναλοσ κόκκινου χρώματοσμε 36LED/m 

Φωτοςωλινασ LED ςτρογγυλισ διατομισ με 36LED/m, μονοκάναλοσ με δυνατότθτα να κόβεται ανά μζτρο, με όλα τα 
εξαρτιματά του και τουσ ςυνδζςμουσ του. Ο φωτοςωλινασ κα διακζτει ιςομερι κατανομι φωτόσ, κακαρότθτα και 
φωτεινότθτα, δε κα ςπάει και δε κα ξεβάφει, Θα είναι λείοσ, εφκαμπτοσ μεγάλθσ διάρκειασ ηωισ 100.000 ϊρεσ ςυνεχοφσ 
λειτουργίασ.  
Μζγιςτθ κατανάλωςθ 4,6W/m, Σάςθ λειτουργίασ: 220-240V, Σφποσ χρϊματοσ: Κόκκινο, Αρικμόσ LED ανά μζτρο: 36, 

Ονομαςτικι διάρκεια ηωισ:100.000 h, Διάμετροσ: 13 mm, Δείκτθσ ςτεγανότθτασ: ΙΡ65.Πιςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ  CE , 

RoHS και ISO-9001:2015 ι ιςοδφναμο. 

Σιμή ανά μζτρο  3,00 €              ΣΡΙΑ ΕΤΡΩ 
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ΑΡΘΡΟ 6
ο
: Φωτοςωλήνασ LED ςτρογγυλήσ διατομήσ μονοκάναλοσ πράςινου χρώματοσμε 36LED/m 

Φωτοςωλινασ LED ςτρογγυλισ διατομισ με 36LED/m, μονοκάναλοσ με δυνατότθτα να κόβεται ανά μζτρο, με όλα τα 
εξαρτιματά του και τουσ ςυνδζςμουσ του. Ο φωτοςωλινασ κα διακζτει ιςομερι κατανομι φωτόσ, κακαρότθτα και 
φωτεινότθτα, δε κα ςπάει και δε κα ξεβάφει, Θα είναι λείοσ, εφκαμπτοσ μεγάλθσ διάρκειασ ηωισ 100.000 ϊρεσ ςυνεχοφσ 
λειτουργίασ. 
Μζγιςτθ κατανάλωςθ 4,6W/m, Σάςθ λειτουργίασ: 220-240V, Σφποσ χρϊματοσ: Πράςινο, Αρικμόσ LED ανά μζτρο: 36, 

Ονομαςτικι διάρκεια ηωισ:  100.000 h, Διάμετροσ: 13 mm, Δείκτθσ ςτεγανότθτασ: ΙΡ65.Πιςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ  CE , 

RoHS και ISO-9001:2015 ι ιςοδφναμο. 

Σιμή ανά μζτρο  3,00 €     ΣΡΙΑ  ΕΤΡΩ 

 
 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
: Καλώδιο τροφοδοςίασ με φισ για μονοκάναλο φωτοςωλήνα LED /Φ13mm 

Καλϊδιο τροφοδοςίασ καουτςοφκ τφπου H05RNF, μικουσ 1,5μ για φωτοςωλινα LED μονοκάναλο 220-240V, ςτρογγυλισ 
διατομισ, για χριςθ ςε εξωτερικό χϊρο με δείκτθ ςτεγανότθτασ  IP65. Πιςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ  CE , RoHS και ISO-
9001:2015 ι ιςοδφναμο. 

Σιμή ανά τεμάχιο 3,00 €                ΣΡΙΑ ΕΤΡΩ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΝΣΑΧΘΘΚΕ 
Κζρκυρα, …../…/2021 

 
Ο  υντάξασ 

 
 

Βλάχοσ Άγγελοσ  
Θλεκτρολόσ Μθχανικόσ ΣΕ 

 
ΕΛΕΓΧΘΘΚΕ 

Κζρκυρα, ..../... /2021 
Ο  Προϊςτάμενοσ  

Σμιματοσ Κακθμερινότθτασ 
 
 

Ρίγγασ πυρίδων 
Αρχιτζκτων Μθχανικόσ ΠΕ 

 
ΘΕΩΡΘΘΘΚΕ 

Κζρκυρα, ……/... /2021 
Θ  Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνθ 
Δ/νςθσ Επιχειρθςιακοφ Ζργου 

Α/Α 
 

Ρίγγασ πυρίδων 
Αρχιτζκτων Μθχανικόσ ΠΕ 
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ΔΗΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ 

& ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ 

ΕΡΓΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣΗΣΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
 

 
ΦΟΡΕΑ: 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 

ΧΡΗΗ: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΔΕ 
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΡΙΣΩΝ 
ΔΗΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ & 
ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ 
37.150,40€ (με 24% ΦΠΑ) 
/2021 

ΔΗΜΟ 
ΚΕΝΣΡΙΚΗ 
ΚΕΡΚΤΡΑ& 

ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ 
ΝΗΩΝΔΙΕΤΘΤΝΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ 
ΕΡΓΟΤΣΜΗΜΑ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣΗΣΑ 
    

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΛΕΣΗ 
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΚΩΔΙΚΟ 

CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΘΘ  

ΠΟΟΣΘΣΑ ΣΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΝΟΛΙΚΘ 
ΣΙΜΘ 

1 

Φωτιςτικό ςϊμα βραχίονοσ Φ60 
τεχνολογίασ LED 100W περίπου, ωσ 
αναλυτικά περιγράφεται ςτισ Σεχνικζσ 
Προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ 

34993000-4 τεμάχιο 90 80,00 7.200,00 

2 

Φωτιςτικό ςϊμα βραχίονοσ Φ60 
τεχνολογίασ LED 150W περίπου, ωσ 
αναλυτικά περιγράφεται ςτισ Σεχνικζσ 
Προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ 

34993000-4 τεμάχιο 90 110,00 9.900,00 

3 
Λαμπτιρασ LED αχλαδωτοφ ςχιματοσ, 
ιςχφοσ 30W περίπου 

31531000-7 τεμάχιο 820 8,00 6.560,00 

4 Μικρολαμπτιρεσ LED 10m 
επεκτεινόμενοι 

39298900-6 τεμάχιο 300 15,00 4.500,00 

5 Φωτοςωλινασ LED ςτρογγυλισ 
διατομισ μονοκάναλοσ κόκκινου 
χρϊματοσμε 36LED/m 

39298900-6 μζτρο 200 3,00 600,00 

6 Φωτοςωλινασ LED ςτρογγυλισ 
διατομισ μονοκάναλοσ πράςινου 
χρϊματοσμε 36LED/m 

39298900-6 μζτρο 200 3,00 600,00 

7 Καλϊδιο τροφοδοςίασ με φισ για 
μονοκάναλο φωτοςωλινα LED 
/Φ13mm 

39298900-6 τεμάχιο 200 3,00 600,00 

       

       

ΤΝΟΛΟ 29.960,00 

ΦΠΑ (24%) 7.190,40 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 37.150,40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΝΣΑΧΘΘΚΕ 
Κζρκυρα, …../…/2021 

 
Ο  υντάξασ 

 
 

Βλάχοσ Άγγελοσ  
Θλεκτρολόσ Μθχανικόσ ΣΕ 

 
ΕΛΕΓΧΘΘΚΕ 

Κζρκυρα, ..../... /2021 
Ο  Προϊςτάμενοσ  

Σμιματοσ Κακθμερινότθτασ 
 
 

Ρίγγασ πυρίδων 
Αρχιτζκτων Μθχανικόσ ΠΕ 

 
ΘΕΩΡΘΘΘΚΕ 

Κζρκυρα, ……/... /2021 
Θ  Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνθ 
Δ/νςθσ Επιχειρθςιακοφ Ζργου 

Α/Α 
 

Ρίγγασ πυρίδων 
Αρχιτζκτων Μθχανικόσ ΠΕ 
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ΔΗΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ 

ΚΕΡΚΤΡΑ 
& ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ 

ΝΗΩΝ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ 
ΕΡΓΟΤ 

ΣΜΗΜΑ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣΗΣΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
 

 
ΦΟΡΕΑ: 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 

ΧΡΗΗ: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ 
ΤΛΙΚΟΤ ΔΕ 
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΡΙΣΩΝ 
ΔΗΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ 
ΚΕΡΚΤΡΑ & 
ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ 
ΝΗΩΝ 
37.150,40€ (με 24% 
ΦΠΑ) 
/2021 

ΔΗΜΟ 
ΚΕΝΣΡΙΚΗ 
ΚΕΡΚΤΡΑ& 

ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ 
ΝΗΩΝΔΙΕΤΘΤΝΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ 
ΕΡΓΟΣΜΗΜΑ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣΗΣΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
 

 
ΦΟΡΕΑ: 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 

ΧΡΗΗ: 

    

 
ΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΚΩΔΙΚΟ 

CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΘΘ  

ΠΟΟΣΘΣΑ ΣΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΝΟΛΙΚΘ 
ΣΙΜΘ 

1 
Φωτιςτικό ςϊμα βραχίονοσ Φ60 
τεχνολογίασ LED 100W περίπου 

34993000-4 τεμάχιο 90   

2 Φωτιςτικό ςϊμα βραχίονοσ Φ60 
τεχνολογίασ LED 150W περίπου 

34993000-4 τεμάχιο 90   

3 
Λαμπτιρασ LED αχλαδωτοφ ςχιματοσ, 
ιςχφοσ 30W περίπου 

31531000-7 τεμάχιο 820   

4 
Μικρολαμπτιρεσ LED 10m 
επεκτεινόμενοι 

39298900-6 τεμάχιο 300   

5 
Φωτοςωλινασ LED ςτρογγυλισ 
διατομισ μονοκάναλοσ κόκκινου 
χρϊματοσμε 36LED/m 

39298900-6 μζτρο 200   

6 
Φωτοςωλινασ LED ςτρογγυλισ 
διατομισ μονοκάναλοσ πράςινου 
χρϊματοσμε 36LED/m 

39298900-6 μζτρο 200   

7 
Καλϊδιο τροφοδοςίασ με φισ για 
μονοκάναλο φωτοςωλινα LED 
/Φ13mm 

39298900-6 τεμάχιο 200   

       

       

ΤΝΟΛΟ  

ΦΠΑ (24%)  

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  

 
 

Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 
 

Κέρκυρα …………………….. 
 

 
 

ΤΝΣΑΧΘΘΚΕ 
Κζρκυρα, …../…/2021 

 
Ο  υντάξασ 

 
 

Βλάχοσ Άγγελοσ  
Θλεκτρολόσ Μθχανικόσ ΣΕ 

 
ΕΛΕΓΧΘΘΚΕ 

Κζρκυρα, ..../... /2021 
Ο  Προϊςτάμενοσ  

Σμιματοσ Κακθμερινότθτασ 
 
 

Ρίγγασ πυρίδων 
Αρχιτζκτων Μθχανικόσ ΠΕ 

 
ΘΕΩΡΘΘΘΚΕ 

Κζρκυρα, ……/... /2021 
Θ  Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνθ 
Δ/νςθσ Επιχειρθςιακοφ Ζργου 

Α/Α 
 

Ρίγγασ πυρίδων 
Αρχιτζκτων Μθχανικόσ ΠΕ 
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ΔΗΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ 

& ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ 

ΕΡΓΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣΗΣΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
 

 
ΦΟΡΕΑ: 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 

ΧΡΗΗ: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΔΕ 
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΡΙΣΩΝ 
ΔΗΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ & 
ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ 
37.150,40€ (με 24% ΦΠΑ) 
/2021 

ΔΗΜΟ 
ΚΕΝΣΡΙΚΗ 
ΚΕΡΚΤΡΑ& 

ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ 
ΝΗΩΝΔΙΕΤΘΤΝΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ 
ΕΡΓΟΣΜΗΜΑ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣΗΣΑ 
   

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΚΩΔΙΚΟ 

CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΘΘ  

ΠΟΟΣΘΣΑ ΣΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΝΟΛΙΚΘ 
ΣΙΜΘ 

1 
Φωτιςτικό ςϊμα βραχίονοσ Φ60 
τεχνολογίασ LED 100W περίπου 

34993000-4 τεμάχιο 90   

2 
Φωτιςτικό ςϊμα βραχίονοσ Φ60 
τεχνολογίασ LED 150W περίπου 

34993000-4 τεμάχιο 90   

3 
Λαμπτιρασ LED αχλαδωτοφ ςχιματοσ, 
ιςχφοσ 30W περίπου 

31531000-7 τεμάχιο 820   

4 
Μικρολαμπτιρεσ LED 10m 
επεκτεινόμενοι 

39298900-6 τεμάχιο 300   

5 
Φωτοςωλινασ LED ςτρογγυλισ 
διατομισ μονοκάναλοσ κόκκινου 
χρϊματοσμε 36LED/m 

39298900-6 μζτρο 200   

6 
Φωτοςωλινασ LED ςτρογγυλισ 
διατομισ μονοκάναλοσ πράςινου 
χρϊματοσμε 36LED/m 

39298900-6 μζτρο 200   

7 
Καλϊδιο τροφοδοςίασ με φισ για 
μονοκάναλο φωτοςωλινα LED 
/Φ13mm 

39298900-6 τεμάχιο 200   

       

       

ΤΝΟΛΟ  

ΦΠΑ (24%)  

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  

 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΥΕΡΩΝ 
 
 

Κέρκυρα …………………….. 
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ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ 

 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΚΩΔΙΚΟ 
CPV 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΘΘ  

ΤΝΟΛΙΚΘ 
ΠΟΟΣΘΣΑ 

ΚΑ 20.6662.012 ΚΑ 20.7135.013 

1 
Φωτιςτικό ςϊμα βραχίονοσ Φ60 
τεχνολογίασ LED 100W περίπου 

34993000-4 τεμάχιο 90 90  

2 
Φωτιςτικό ςϊμα βραχίονοσ Φ60 
τεχνολογίασ LED 150W περίπου 

34993000-4 τεμάχιο 90 90  

3 
Λαμπτιρασ LED αχλαδωτοφ ςχιματοσ, 
ιςχφοσ 30W περίπου 

31531000-7 τεμάχιο 820 820  

4 
Μικρολαμπτιρεσ LED 10m 
επεκτεινόμενοι 

39298900-6 τεμάχιο 300  300 

5 

Φωτοςωλινασ LED ςτρογγυλισ 
διατομισ μονοκάναλοσ κόκκινου 
χρϊματοσμε 36LED/m 

39298900-6 μζτρο 200  200 

6 

Φωτοςωλινασ LED ςτρογγυλισ 
διατομισ μονοκάναλοσ πράςινου 
χρϊματοσμε 36LED/m 

39298900-6 μζτρο 200  200 

7 

Καλϊδιο τροφοδοςίασ με φισ για 
μονοκάναλο φωτοςωλινα LED 
/Φ13mm 

39298900-6 τεμάχιο 200  200 
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ΔΗΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ 

& ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ 

ΕΡΓΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣΗΣΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
 

 
ΦΟΡΕΑ: 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 

ΧΡΗΗ: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΔΕ 
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΡΙΣΩΝ 
ΔΗΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ & 
ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ 
37.150,40€ (με 24% ΦΠΑ) 
/2021 

 

   
   

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ  ΤΓΓΡΑΦΗ  ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
:  ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Θ παροφςα μελζτθ προβλζπει τθν προμικεια λαμπτιρων και φωτιςτικϊν ςωμάτων τεχνολογίασ LED τα οποία κα 
τοποκετθκοφν ςε υφιςτάμενουσ ιςτοφσ με βραχίονα ςτθν Δ.Ε. Παλαιοκαςτριτϊν του Διμου Κεντρικισ Κζρκυρασ & 
Διαποντίων Νιςων, τθν προμικεια θλεκτρολογικοφ υλικοφ για το δίκτυο θλεκτροφωτιςμοφ και για τα δθμοτικά κτίρια τθσ 
ΔΕ Παλαιοκαςτριτϊν κακϊσ και τθν προμικεια ειδϊν εορταςτικοφ διακόςμου για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ 
χριςτουγεννιάτικθσ περιόδου ςτθν Δ.Ε. Παλαιοκαςτριτϊν. 
  Ο προχπολογιςμόσ τθσ μελζτθσ είναι37.150,40€ ςυμπεριλαμβανομζνου και του Φ.Π.Α. (24%). Σο ποςόν αυτό κα 
καλυφκεί από ςχετικζσ πιςτϊςεισ ςτον προχπολογιςμό του Διμου Κεντρικισ Κζρκυρασ & Διαποντίων Νιςων για το τρζχον 
ζτοσ, από ιδίουσ πόρουσ, με κωδικό Κ.Α. 20.6662.012 με τίτλο «Προμικεια λαμπτιρων και θλεκτρολογικοφ υλικοφ ΔΕ 
Παλαιοκαςτριτϊν» με το ποςό των 30.000,00€, κωδικό Κ.Α. 20.7135.013 με τίτλο «Προμικεια εορταςτικοφ διακόςμου για 
ΔΕ Παλαιοκαςτριτϊν» με το ποςό των 8.000,00€. Αρικμοί αναφοράσ τθσ προμικειασ είναι CPV: 34993000-4 (Φωτιςτικά 
οδϊν), CPV: 31531000-7 (Λαμπτιρεσ),CPV: 39298900-6 (Διάφορα είδθ διακόςμθςθσ). 
Θ επιλογι του αναδόχου προμθκευτι, κα γίνει με απευκείασ ανάκεςθ , βάςει του Ν.4412/2016 <<Δθμόςιεσ υμβάςεισ 
Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)>> και όπωσ αυτόσ 
τροποποιικθκε με τον Ν4782/2021 και με κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά μόνο βάςει 
τιμισ , εφόςον το προςφερόμενο είδοσ πλθροί τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςα 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
:  ΙΧΤΟΤΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

Θ διενζργεια και θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ διζπονται από τισ  διατάξεισ:    
1. Σου Ν.3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» 
2. Σου Ν.3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ αυτοδιοίκθςθσ και τθσ αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ –   
Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» 
3. Σου N.3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και  
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα      
Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ» 
4. Σθσ με αρικμό 1450/550/10-2-1982 Τπουργικισ Απόφαςθσ 
5. Σου  Ν.4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεφχοσ Α’): Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν   
αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ Ενςωμάτωςθ Οδθγίασ 2009/50/ΕΚ. 
6. Σου Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και    
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων» άρκρο 4, όπωσ τροποποιικθκε με τον Ν.4072/2012 και ιςχφει. 
7. Σου Ν4412/16  (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεφχοσ Α)  Δημόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμηθειϊν και Υπηρεςιϊν    
(προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει με τον ν.4605/2019,ΦΕΚ 52/01-04-
2019,Τεφχοσ Αϋ και όπωσ αυτόσ τροποποιήθηκε με τον 4782/2021. 
8. Σο Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 1334/19-7-2018) Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Εμβάκυνςθ 

τθσ δθμοκρατίασ Ενίςχυςθ τθσ υμμετοχισ Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ο.Σ.Α.  
«ΚΛΕΙΘΕΝΘ Ι» 

9. Tου Ν.4605 / 2019 (Φ.Ε.Κ. 52/τ.Αϋ/01-04-2019) «Εναρμόνιςη τησ Ελληνικήσ Νομοθεςίασ με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τησ 8

ησ
 Ιουνίου 2016 ςχετικά με την προςταςία τησ τεχνογνωςίασ 

και των επιχειρηματικϊν πληροφοριϊν που δεν ζχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη 
απόκτηςη, χρήςη και αποκάλυψή τουσ (EEL 157 τησ 15.6.2016) –Μζτρα για την επιτάχυνςη του ζργου του Υπουργείου 
Οικονομίασ και Ανάπτυξησ και άλλεσ διατάξεισ». 

10. Σου Ν. 4623/2019 
11. Σου Ν. 2362/23.11.1995 (ΦΕΚ 247/Α’-27.11.1995) Περί δθμοςίου λογιςτικοφ ελζγχου των δαπανϊν του κράτουσ και 

άλλεσ διατάξεισ. 
12. Σου Ν.4600/2019 ΦΕΚ 43/9-3-2019 Σεφχοσ Α’ 
13. Σθσ με αρ. 57654/2017  Τπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 1781)<<Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ 

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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του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΘΜΔΘ) του Τπουργείου Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ.>> 

Καθϊσ επίςησ το ςφνολο του ιςχφοντοσ θεςμικοφ και κανονιςτικοφ πλαιςίου που διζπει τισ Δημόςιεσ Συμβάςεισ και ιςχφει 
κατά την ζναρξη τησ διαδικαςίασ ανάθεςησ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
:  ΕΙΡΑ ΙΧΤΟ ΣΕΤΧΩΝ 

1. <<Εργοδότθσ>> ι <<Κφριοσ του Ζργου ΚτΕ>> ι <<Ανακζτουςα Αρχι>>: 
Ο Διμοσ Κεντρικισ Κζρκυρασ & Διαποντίων Νιςων , Δ/νςθ:Μαράςλειο Μζγαρο, Λεωφόροσ Αλεξάνδρασ 6

Α 
 ,Σ.Κ. 

49100 , Κζρκυρα 
2. <<Ανάδοχοσ προμθκευτισ>> ι <<Προμθκευτισ>>: Σο φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι ςυνεταιριςμόσ ι ζνωςθ 

προμθκευτϊν ι κοινοπραξία ςτο οποίο να κατακυρωκεί ο διαγωνιςμόσ. 
3. <<Δθμοπρατοφςα Αρχι>> ι (ΔΑ)>> και <<Ανακζτουςα Αρχι>>: Ο Διμοσ Κεντρικισ Κζρκυρασ & Διαποντίων Νιςων. 
4. <<Διευκφνουςα υπθρεςία>>:Θ Δ/νςθ Επιχειρθςιακοφ Ζργου του Διμου Κεντρικισ Κζρκυρασ & Διαποντίων Νιςων 
5. <<Προιςταμζνθ Αρχι >>: ο Διμοσ Κεντρικισ Κζρκυρασ & Διαποντίων Νιςων ι θ Οικονομικι Επιτροπι κατά 

περίπτωςθ. 
6. <<Διαγωνιηόμενοσ>>-<<Προςφζρων>> :Σο φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι ζνωςθ που κα υποβάλλει προςφορά. 
7. <<Επιτροπι αξιολόγθςθσ προςφορϊν>> :Σο αρμόδιο/α για τθν αποςφράγιςθ και τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν 

όργανο/α τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ , το οποίο κα ςυγκροτθκεί ειδικά για το ςκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ κείμενεσ διατάξεισ περί λειτουργίασ των ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ. 

8. «Σεφχθ Μελζτθσ»: Σα τεφχθ τθσ μελζτθσ αλλθλοςυμπλθρϊνονται, εν περιπτϊςει δε αςυμφωνίασ μεταξφ των        
περιεχομζνων εισ αυτά όρων, θ ςειρά ιςχφοσ των τευχϊν κακορίηεται ωσ κάτωκι:  

1. υγγραφι υποχρεϊςεων  

2. Σιμολόγιο Μελζτθσ-Σεχνικι περιγραφι  

3. Προυπολογιςμόσ Μελζτθσ , 

4. Θ οικονομικι προςφορά του αναδόχου, 

5. Θ υπ’ αρικμό      /2021 Μελζτθ τθσ Διεφκυνςθσ Επιχειρθςιακοφ Ζργου, Σμιματοσ Κακθμερινότθτασ του Διμου 
Κεντρικισ Κζρκυρασ και Διαποντίων Νιςων 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
:  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Ο προχπολογιςμόσ τθσ μελζτθσ είναι 37.150,40€ ςυμπεριλαμβανομζνου και του Φ.Π.Α. (24%). Σο ποςόν αυτό κα καλυφκεί 
από ςχετικζσ πιςτϊςεισ ςτον προχπολογιςμό του Διμου Κεντρικισ Κζρκυρασ & Διαποντίων Νιςων για το τρζχον ζτοσ, από 
ιδίουσ πόρουσ, με κωδικό Κ.Α. 20.6662.012 με τίτλο «Προμικεια λαμπτιρων και θλεκτρολογικοφ υλικοφ ΔΕ 
Παλαιοκαςτριτϊν» με το ποςό των 30.000,00€, κωδικό Κ.Α. 20.7135.013 με τίτλο «Προμικεια εορταςτικοφ διακόςμου για 
ΔΕ Παλαιοκαςτριτϊν» με το ποςό των 8.000,00€. Αρικμοί αναφοράσ τθσ προμικειασ είναι CPV: 34993000-4 (Φωτιςτικά 
οδϊν), CPV: 31531000-7 (Λαμπτιρεσ), CPV: 39298900-6 (Διάφορα είδθ διακόςμθςθσ). 
 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
:  ΣΡΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ 

Θ επιλογι του αναδόχου προμθκευτι  που κα ακολουκθκεί είναι απευκείασ ανάκεςθ  και κριτιριο κατακφρωςθσ κα είναι θ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά μόνο βάςει τιμισ  για το ςφνολο των ειδϊν,  για όςουσ 
ςυμμετζχοντεσ ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ μελζτθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 
147/08.08.2016 τεφχοσ Α’) Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων , Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ) και όπωσ τροποποιικθκε με τον Ν4782/2021. 
 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
:  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ 
δικαίου  και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ τθσ Ε.Ε., 
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),και ςτο εςωτερικό των χωρϊν που είναι ςυμβαλλόμενα μζρθ 
ςτθ υμφωνία Δθμοςίων υμβάςεων του ΠΟΕ , θ οποίο κυρϊκθκε από τθν Ελλάδα με το Ν2513/97  (ΦΕΚ 139Α) υπό τον όρο 
ότι θ ςφμβαςθ καλφπτεται από τθν Δ, 
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, που ζχουν ςυνάψει ευρωπαικεσ ςυμφωνίεσ με τθν Ε.Ε. 
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ΑΡΘΡΟ 7
ο
:  ΕΓΓΤΗΕΙ 

 
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  
Δεν απαιτείται εγγφθςθ ςυμμετοχισ (άρκρο 72 του Ν.4412/2016) <<Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων , Προμθκειϊν και 
Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)>>.Δεν απαιτείται εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ πριν θ κατά 
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  
 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
:  ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Θ παράδοςθ τθσ προμικειασ κα γίνει εντόσ πζντε (5) μθνϊν από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ ι με τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ παράδοςθσ των υλικϊν που αποτελοφν το ςυμβατικό αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ .Θ μεταφορά, θ 
εκφόρτωςθ και θ παράδοςθ κα πραγματοποιθκεί με ευκφνθ, προςωπικό και ζξοδα του προμθκευτι, ςτθν αποκικθ του 
Διμου. Εφόςον υπάρξει αδικαιολόγθτθ υπζρβαςθ τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ εκτζλεςθσ μποροφν να επιβλθκοφν ποινικζσ 
ριτρεσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και ζκπτωςθ του αναδειχκζντοσ προμθκευτι. 
Για τυχόν κακυςτεριςεισ ςτθν  παράδοςθ  ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ενθμερϊνει τθν Τπθρεςία. 
 

ΑΡΘΡΟ 9
ο
:  ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Θ παράδοςθ των υλικϊν κα γίνεται τμθματικά ι ςυνολικά , ωσ προσ τισ ποςότθτεσ ανάλογα με τισ ανάγκεσ του Διμου 
κατόπιν παραγγελίασ από τθν Αρμόδια Τπθρεςία, ςτθν αποκικθ του Διμου. Θ παραλαβι τθσ προμικειασ κα 
πραγματοποιθκεί από τθν αρμόδια Επιτροπι Παραλαβισ του Διμου , κατόπιν ποςοτικοφ και ποιοτικοφ ελζγχου , με τθν 
ζκδοςθ ςχετικοφ πρωτοκόλλου παραλαβισ , εντόσ ενόσ (1) μθνόσ από τθν παράδοςθ του ςυνόλου τθσ προμικειασ , 
τθρουμζνων των διαδικαςιϊν που προβλζπονται ςτισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 <<Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων , 
Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)>> και όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε με 
τον Ν4782/2021. 
 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
:  ΠΛΗΡΩΜΗ 

Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν. 
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που 
προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που 
τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 
 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
:       ΦΟΡΟΙ-ΣΕΛΗ-ΚΡΑΣΗΕΙ 

Σον  Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ.  
τθν περίπτωςθ που κα παραγγελκεί και κα παραδοκεί μικρότερθ ποςότθτα των ειδϊν , κα πλθρωκεί το ποςό που 
αντιςτοιχεί , χωρίσ δζςμευςθ για ολοκλιρωςθ τθσ προμικειασ , θ οποία μπορεί να περιοριςτεί ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του 
Διμου. Ο Διμοσ δεν είναι υποχρεωμζνοσ να προμθκευτεί ολόκλθρθ τθν προκθρυχκιςα ποςότθτα , ενϊ ςε ενδεχόμενο 
λιξθσ τθσ χρονικισ διάρκειασ τθσ προμικειασ , χωρίσ τθν άντλθςθ τθσ ηθτοφμενθσ ποςότθτασ , θ ςφμβαςθ που τελικά κα 
υπογραφεί λφεται αυτοδίκαια κι ο ανάδοχοσ δεν ζχει δικαίωμα να διεκδικιςει από τον Διμο τυχόν οικονομικζσ αξιϊςεισ. 

ΑΡΘΡΟ 12
ο
:       ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Θ φμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο. 
τθν περίπτωςθ διαφορϊν που ίςωσ να προκφψουν ωσ αναφορά τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι τθν εφαρμογι τθσ 
φμβαςθσ 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. 
 

 
ΤΝΣΑΧΘΘΚΕ 

Κζρκυρα, …../…/2021 
 

Ο  υντάξασ 
 
 

Βλάχοσ Άγγελοσ  
Θλεκτρολόσ Μθχανικόσ ΣΕ 

 
ΕΛΕΓΧΘΘΚΕ 

Κζρκυρα, ..../... /2021 
Ο  Προϊςτάμενοσ  

Σμιματοσ Κακθμερινότθτασ 
 
 

Ρίγγασ πυρίδων 
Αρχιτζκτων Μθχανικόσ ΠΕ 

 
ΘΕΩΡΘΘΘΚΕ 

Κζρκυρα, ……/... /2021 
Θ  Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνθ 
Δ/νςθσ Επιχειρθςιακοφ Ζργου 

Α/Α 
 

Ρίγγασ πυρίδων 
Αρχιτζκτων Μθχανικόσ ΠΕ 
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ΥΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΩΝ  
 

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΥΤΛΛΟΤ ΤΜΜΟΡΥΩΗ 
 

1.Σο Φφλλο υμμόρφωςθσ ςυμπλθρώνεται ώςτε οι διαγωνιηόμενοι να τεκμθριώνουν τισ απαντιςεισ ςτισ ηθτοφμενεσ 
προδιαγραφζσ με παραπομπζσ ςε εγκεκριμζνα εγχειρίδια των εργοςταςίων καταςκευισ. 
Σο Φφλλο υμμόρφωςθσ Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν ακολουκεί τθν μορφι πίνακα. 
Τπάρχει ζνα Φφλλο υμμόρφωςθσ που περιλαμβάνει όλα τα υπό προμικεια είδθ. Οι διαγωνιηόμενοι υποβάλλουν κατά 
ςυνζπεια, υποχρεωτικά και με ποινι αποκλειςμοφ, το φφλλο των υπό προμικεια ειδϊν (υλικϊν), ςυμπλθρωμζνο και με 
πλιρεισ παραπομπζσ ςτθν ςελίδα / ςελίδεσ του φακζλου προςφοράσ (ςτθν αναλυτικι τεχνικι περιγραφι και ςτα 
ςυνθμμζνα ςχετικά κείμενα ι εγχειρίδια ι ζγγραφα ι  prospectus κλπ).  
2. Κάκε προςφορά, πρζπει να περιζχει όλα τα τεχνικά χαρακτθριςτικά, τυχόν πιςτοποιθτικά, prospectus, εγχειρίδια και 
φωτογραφίεσ, δθλϊςεισ, ςχζδια των προςφερομζνων ειδϊν κλπ. 
3. Για τθν ςυμπλιρωςθ του Φφλλου υμμόρφωςθστων τεχνικϊν προδιαγραφϊν, ιςχφουν τα παρακάτω: 
o τισ τιλεσ «ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ» δίνεται θ τεχνικι περιγραφι του υλικοφ, περιγράφονται οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι και 

προδιαγραφζσ, υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 
o τθ τιλθ «ΣΕΚΜΘΡΙΩΘ-ΤΜΜΟΡΦΩΘ» ο διαγωνιηόμενοσ κα πρζπει να απαντιςει αναλυτικά ακολουκϊντασ τθν 

ςειρά και ςυμπλθρϊνοντασ όλα τα αντίςτοιχα πεδία τθσ ςτιλθσ με αναλυτικι περιγραφι, πλθρότθτα και τεκμθρίωςθ . 
o τθ τιλθ «ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ» κα καταγραφεί από τον διαγωνιηόμενο θ ςαφισ παραπομπι (με αρικμό ςελίδασ/ςελίδων) 

ςτθν αναλυτικι τεχνικι περιγραφι και ςτα απαραίτθτα τεχνικά φυλλάδια, prospectus, εγχειρίδια κλπ που αυτόσ ζχει 
περιλάβει ςτον φάκελο προςφοράσ, που κατά τθν κρίςθ του διαγωνιηόμενου τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία του Φφλλου 
υμμόρφωςθσ.  

o Είναι ιδιαίτερα επικυμθτι θ πλθρζςτερθ ςυμπλιρωςθ των παραπομπϊν, οι οποίεσ πρζπει να είναι κατά το δυνατόν 
ςυγκεκριμζνεσ (π.χ. Σεχνικό Φυλλάδιο 3, ελ. 4 Παράγραφοσ 4, κλπ). Αντίςτοιχα ςτο τεχνικό φυλλάδιο και ςτθν 
αναλυτικι τεχνικι περιγραφι, κα υπογραμμιςτεί το ςθμείο που τεκμθριϊνει τθ ςυμφωνία και κα ςθμειωκεί θ 
αντίςτοιχθ παράγραφοσ του Φφλλου υμμόρφωςθσ ςτθν οποία καταγράφεται θ ηθτοφμενθ προδιαγραφι (π.χ. Σεχνικι 
Προδιαγραφι  Α/Α 4.5). 

o ε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των τεχνικϊν περιγραφϊν και φφλλου ςυμμόρφωςθσ, θ προςφορά για το 
ςυγκεκριμζνο είδοσ (υλικό) δεν κα γίνεται δεκτι. 

 

 
ΥΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΩΝ 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ 
ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ 
ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

 

1 
Φωτιςτικό ςώμα βραχίονοσ Φ60 τεχνολογίασ LED 100W 
περίπου 

ΝΑΙ   

 
ΣΤΠΟ ΦΩΣΙΣΙΚΟΤ 

LED νζασ τεχνολογίασ 
τφπου SMD 

  

 ΣΡΟΠΟ ΣΟΠΟΘΕΣΘΘ ε βραχίονα Φ60   

 ΤΝΟΛΙΚΘ ΙΧΤ ΦΩΣΙΣΙΚΟΤ  ≤ 100W   

 ΦΩΣΕΙΝΘ ΡΟΘ ΦΩΣΙΣΙΚΟΤ ≥10.000Lummen   

 ΑΠΟΔΟΘ ≥95lm/w   

 ΣΑΘ ΤΝΕΧΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 220 – 240 Volt   

 ΑΝΣΟΧΘ Ε ΤΠΕΡΣΑΕΙ ΕΤΡΟΤ 110 – 277 Volt   

 ΔΕΙΚΣΘ ΧΡΩΜΑΣΙΚΘ ΑΠΟΔΟΘ (CRI) ≥80   

 ΤΝΣΕΛΕΣΘ ΙΧΤΟ ≥0,90   

 ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΧΡΩΜΑΣΟ 5000 °Κ(±500°Κ)   

 ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ - 20(°C) ~ + 40 (°C)   

 ΒΑΘΜΟ ΣΕΓΑΝΟΣΘΣΑ ≥IP65   

 ΚΛΑΘ ΜΟΝΩΘ I    

 ΑΝΣΟΧΘ Ε ΚΡΟΤΘ ≥ΙΚ08   

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΗΩΘ ≥50.000 h   

 ΤΛΙΚΟ ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΚΕΛΤΦΟΤ Αλουμίνιο   

 ΤΛΙΚΟ ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΔΙΑΧΤΣΘ Πολυκαρβονικό υλικό   

 
Σο τροφοδοτικό κα πρζπει να περιλαμβάνει ολοκλθρωμζνθ 
προςταςία τθσ λειτουργίασ του φωτιςτικοφ από υπερκζρμανςθ, 
βραχυκφκλωμα και υπερτάςεισ τουλάχιςτον 1,5KV. 

Να δοκοφν ςτοιχεία   

 
Σο φωτιςτικό κα πρζπει να αποτελείται από πολλαπλζσ 
διατάξεισ φωτοδιόδων LED, ενϊ κα πρζπει να υπάρχει 

χζδιο ι πλιρθσ 
περιγραφι τθσ διάταξθσ 
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κατάλλθλθ διάταξθ, ϊςτε θ αςτοχία μιασ μονάδασ να μθν 
επιφζρει και τθν αςτοχία ολόκλθρου του φωτιςτικοφ 

που το επιτυγχάνει αυτό 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΚΛΑΘ ≥Α+   

 ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΘ Να δοκοφν ςτοιχεία   

 ΕΡΓΟΣΑΙΟ ΚΑΣΑΚΕΤΘ Να δοκοφν ςτοιχεία   

 ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΤΘ Να δοκοφν ςτοιχεία   

 ΠΙΣΟΠΟΙΘΣΙΚΟ CE ΝΑΙ   

 ΠΙΣΟΠΟΙΘΣΙΚΟ RoHS ΝΑΙ   

 ISO 9001 ΕΡΓΟΣΑΙΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΝΑΙ   

 ΑΡΙΘΜΟ ΜΘΣΡΩΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ ΝΑΙ   

 ΕΓΓΤΘΘ ≥3 ζτθ   

 ΤΜΜΟΡΦΩΘ ΜΕ ΕΤΡΩΠΑΪΚΕ ΟΔΘΓΙΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΠΑ (EMC), (LVD)    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ 
ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ - 
ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

 

 
2 

Φωτιςτικό ςώμα βραχίονοσ Φ60 τεχνολογίασ LED 150W 
περίπου 

ΝΑΙ   

 
ΣΤΠΟ ΦΩΣΙΣΙΚΟΤ 

LED νζασ τεχνολογίασ 
τφπου SMD 

  

 ΣΡΟΠΟ ΣΟΠΟΘΕΣΘΘ ε βραχίονα Φ60   

 ΤΝΟΛΙΚΘ ΙΧΤ ΦΩΣΙΣΙΚΟΤ  ≤ 150W   

 ΦΩΣΕΙΝΘ ΡΟΘ ΦΩΣΙΣΙΚΟΤ ≥15.000Lummen   

 ΑΠΟΔΟΘ ≥95lm/w   

 ΣΑΘ ΤΝΕΧΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 220 – 240 Volt   

 ΑΝΣΟΧΘ Ε ΤΠΕΡΣΑΕΙ ΕΤΡΟΤ 110 – 277 Volt   

 ΔΕΙΚΣΘ ΧΡΩΜΑΣΙΚΘ ΑΠΟΔΟΘ (CRI) ≥80   

 ΤΝΣΕΛΕΣΘ ΙΧΤΟ ≥0,90   

 ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΧΡΩΜΑΣΟ 5000 °Κ(±500°Κ)   

 ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ - 20(°C) ~ + 40 (°C)   

 ΒΑΘΜΟ ΣΕΓΑΝΟΣΘΣΑ ≥IP65   

 ΚΛΑΘ ΜΟΝΩΘ I    

 ΑΝΣΟΧΘ Ε ΚΡΟΤΘ ≥ΙΚ08   

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΗΩΘ ≥50.000 h   

 ΤΛΙΚΟ ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΚΕΛΤΦΟΤ Αλουμίνιο   

 ΤΛΙΚΟ ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΔΙΑΧΤΣΘ Πολυκαρβονικό υλικό   

 
Σο τροφοδοτικό κα πρζπει να περιλαμβάνει ολοκλθρωμζνθ 
προςταςία τθσ λειτουργίασ του φωτιςτικοφ από υπερκζρμανςθ, 
βραχυκφκλωμα και υπερτάςεισ τουλάχιςτον 1,5KV. 

Να δοκοφν ςτοιχεία   

 

Σο φωτιςτικό κα πρζπει να αποτελείται από πολλαπλζσ 
διατάξεισ φωτοδιόδων LED, ενϊ κα πρζπει να υπάρχει 
κατάλλθλθ διάταξθ, ϊςτε θ αςτοχία μιασ μονάδασ να μθν 
επιφζρει και τθν αςτοχία ολόκλθρου του φωτιςτικοφ 

χζδιο ι πλιρθσ 
περιγραφι τθσ διάταξθσ 
που το επιτυγχάνει αυτό 

  

 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΚΛΑΘ ≥Α+   

 ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΘ Να δοκοφν ςτοιχεία   

 ΕΡΓΟΣΑΙΟ ΚΑΣΑΚΕΤΘ Να δοκοφν ςτοιχεία   

 ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΤΘ Να δοκοφν ςτοιχεία   

 ΠΙΣΟΠΟΙΘΣΙΚΟ CE ΝΑΙ   

 ΠΙΣΟΠΟΙΘΣΙΚΟ RoHS ΝΑΙ   

 ISO 9001 ΕΡΓΟΣΑΙΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΝΑΙ   

 ΑΡΙΘΜΟ ΜΘΣΡΩΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ ΝΑΙ   

 ΕΓΓΤΘΘ ≥3 ζτθ   

 ΤΜΜΟΡΦΩΘ ΜΕ ΕΤΡΩΠΑΪΚΕ ΟΔΘΓΙΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΠΑ (EMC) , (LVD)    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ 
ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ - 
ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

 

3 Λαμπτιρασ LED αχλαδωτοφ ςχιματοσ, ιςχφοσ 30W περίπου  ΝΑΙ   

 ΣΤΠΟ ΛΑΜΠΣΘΡΑ 
LED νζασ τεχνολογίασ 
τφπου SMD 

  

 ΧΘΜΑ ΛΑΜΠΣΘΡΑ Αχλαδωτός   

 ΙΧΤ 30 Watt περίπου (±5%)   

 ΦΩΣΕΙΝΘ ΡΟΘ ≥ 3300Lummen   

 ΔΕΙΚΣΘ ΧΡΩΜΑΣΙΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ≥80   

 ΑΠΟΔΟΘ ≥ 110lm/w   

 ΣΑΘ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ 100 – 260 Volt   

 ANTIKEΡΑΤΝΙΚΘ ΠΡΟΣΑΙΑ  2κV   

 KΑΛΤΚΑ Βιδωτόσ Ε27   

 ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΧΡΩΜΑΣΟ 4000°Κ    
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 ΤΝΣΕΛΕΣΘ ΙΧΤΟ ≥0,90   

 ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ - 30(°C) ~ + 45 (°C)   

 ΜΕΟ ΧΡΟΝΟ ΗΩΘ ≥40.000 h   

 ΒΑΘΜΟ ΣΕΓΑΝΟΣΘΣΑ IP65   

 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΚΛΑΘ ≥Α+   

 ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΘ Να δοκοφν ςτοιχεία   

 ΕΡΓΟΣΑΙΟ ΚΑΣΑΚΕΤΘ Να δοκοφν ςτοιχεία   

 ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΤΘ Να δοκοφν ςτοιχεία   

 ΠΙΣΟΠΟΙΘΣΙΚΟ CE ΝΑΙ   

 ΠΙΣΟΠΟΙΘΣΙΚΟ RoHS ΝΑΙ   

 ISO 9001 ΕΡΓΟΣΑΙΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΝΑΙ   

 ΑΡΙΘΜΟ ΜΘΣΡΩΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ ΝΑΙ   

 ΕΓΓΤΘΘ ≥2 ζτθ   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ 
ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ - 
ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

 

4 Μικρολαμπτιρεσ LED 10m επεκτεινόμενοι ΝΑΙ   

 ΚΑΣΑΝΑΛΩΘ ≤9 Watt   

 ΛΑΜΠΣΘΡΕ /ΜΜ 100 λαμπτιρεσ/10m   

 ΔΙΑΣΟΜΘ ΛΑΜΠΣΘΡΑ 6-7mm   

 ΣΑΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 220-240V,   

 ΒΑΘΜΟ ΣΕΓΑΝΟΣΘΣΑ IP65   

 ΧΡΩΜΑ ΛΑΜΠΣΘΡΩΝ λευκό ψυχρό ι κερμό   

 ΚΑΛΩΔΙΟ 
καουτςοφκ τφπου H03RNF 
ι H05RNF 

  

 ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΘ Να δοκοφν ςτοιχεία   

 ΕΡΓΟΣΑΙΟ ΚΑΣΑΚΕΤΘ Να δοκοφν ςτοιχεία   

 ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΤΘ Να δοκοφν ςτοιχεία   

 ΠΙΣΟΠΟΙΘΣΙΚΟ CE ΝΑΙ   

 ΠΙΣΟΠΟΙΘΣΙΚΟ RoHS ΝΑΙ   

 ISO 9001 ΕΡΓΟΣΑΙΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΝΑΙ   

 ΤΜΜΟΡΦΩΘ ΜΕ ΕΤΡΩΠΑΪΚΕ ΟΔΘΓΙΕ  EN 60598   

 ΑΡΙΘΜΟ ΜΘΣΡΩΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ ΝΑΙ   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ 
ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ - 
ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

 

5 
Φωτοςωλινασ LED ςτρογγυλισ διατομισ μονοκάναλοσ 
κόκκινου χρώματοσμε 36LED/m 

ΝΑΙ   

 ΚΑΣΑΝΑΛΩΘ ≤4,6 Watt/m   

 ΛΑΜΠΣΘΡΕ /ΜΜ 36 λαμπτιρεσ/m   

 ΔΙΑΣΟΜΘ ΦΩΣΟΩΛΘΝΑ 13mm   

 ΣΑΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 220-240V,   

 ΒΑΘΜΟ ΣΕΓΑΝΟΣΘΣΑ IP65   

 ΧΡΩΜΑ ΛΑΜΠΣΘΡΩΝ Κόκκινο   

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΗΩΘ 100.000h   

 ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΘ Να δοκοφν ςτοιχεία   

 ΕΡΓΟΣΑΙΟ ΚΑΣΑΚΕΤΘ Να δοκοφν ςτοιχεία   

 ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΤΘ Να δοκοφν ςτοιχεία   

 ΠΙΣΟΠΟΙΘΣΙΚΟ CE ΝΑΙ   

 ΠΙΣΟΠΟΙΘΣΙΚΟ RoHS ΝΑΙ   

 ISO 9001 ΕΡΓΟΣΑΙΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΝΑΙ   

 ΤΜΜΟΡΦΩΘ ΜΕ ΕΤΡΩΠΑΪΚΕ ΟΔΘΓΙΕ  EN 60598   

 ΑΡΙΘΜΟ ΜΘΣΡΩΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ ΝΑΙ   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ 
ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ - 
ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

 

6 
Φωτοςωλινασ LED ςτρογγυλισ διατομισ μονοκάναλοσ 
πράςινου χρώματοσμε 36LED/m 

ΝΑΙ   

 ΚΑΣΑΝΑΛΩΘ ≤4,6 Watt/m   

 ΛΑΜΠΣΘΡΕ /ΜΜ 36 λαμπτιρεσ/m   

 ΔΙΑΣΟΜΘ ΦΩΣΟΩΛΘΝΑ 13mm   

 ΣΑΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 220-240V,   

 ΒΑΘΜΟ ΣΕΓΑΝΟΣΘΣΑ IP 65   

 ΧΡΩΜΑ ΛΑΜΠΣΘΡΩΝ Πράςινο   

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΗΩΘ 100.000h   

 ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΘ Να δοκοφν ςτοιχεία   

 ΕΡΓΟΣΑΙΟ ΚΑΣΑΚΕΤΘ Να δοκοφν ςτοιχεία   

 ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΤΘ Να δοκοφν ςτοιχεία   

 ΠΙΣΟΠΟΙΘΣΙΚΟ CE ΝΑΙ   



 

 1
7

 ΠΙΣΟΠΟΙΘΣΙΚΟ RoHS ΝΑΙ   

 ISO 9001 ΕΡΓΟΣΑΙΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΝΑΙ   

 ΤΜΜΟΡΦΩΘ ΜΕ ΕΤΡΩΠΑΪΚΕ ΟΔΘΓΙΕ  EN 60598   

 ΑΡΙΘΜΟ ΜΘΣΡΩΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ ΝΑΙ   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ 
ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ - 
ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

 

7 
Καλώδιο τροφοδοςίασ με φισ για μονοκάναλο φωτοςωλινα 
LED /Φ13mm 

ΝΑΙ   

 ΤΛΙΚΟ καουτςοφκ   

 ΣΤΠΟ ΚΑΛΩΔΙΟΤ H05RNF   

 ΒΑΘΜΟ ΣΕΓΑΝΟΣΘΣΑ IP 65   

 ΧΡΘΘ 
για φωτοςωλινα 
μονοκάναλο LED/Φ13mm 

  

 ΣΑΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 220-240V   

 ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΘ Να δοκοφν ςτοιχεία   

 ΕΡΓΟΣΑΙΟ ΚΑΣΑΚΕΤΘ Να δοκοφν ςτοιχεία   

 ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΤΘ Να δοκοφν ςτοιχεία   

 ΠΙΣΟΠΟΙΘΣΙΚΟ CE ΝΑΙ   

 ISO 9001 ΕΡΓΟΣΑΙΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΝΑΙ   

 ΤΜΜΟΡΦΩΘ ΜΕ ΕΤΡΩΠΑΪΚΕ ΟΔΘΓΙΕ  EN 60598   

 

                                                 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


