
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 
ΔΗΜΟΤ ΠΑΙΑΝΙΑ 

 

ΘΕΜΑ : ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΜΑΣΟ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ 
 «Προκήζεηα Ηιεθηροιογηθού Τιηθού Έηοσς 2019» 

 
Με την παρούςα αίτηςη, κατόπιν εντολήσ του Δημάρχου ο Δήμοσ μασ  έχει ανάγκη να προβεί 

ςτην  «Προκήζεηα Ηιεθηροιογηθού Τιηθού Έηοσς 2019» ενδεικτικού κόςτουσ 74.000.00 € 

ςυμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 %  Η παρούςα δαπάνη έχει : 

 CPV 31600000-2.    

 Κ.Α. 20-6662.001. 

Φρόνοσ εκτέλεςησ τησ προμήθειασ   

Η εκτέλεςη τησ προμήθειασ θα είναι για  ένα έτοσ (12 μήνεσ) . 

 Σόποσ παράδοςησ : 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί ανάλογα με τισ ανάγκεσ του Δήμου Παιανίασ ςε 

ςυνεννόηςη με την Τεχνική Υπηρεςία. 
 
 Λοιπά ςτοιχεία τησ προσ ανάθεςη παρεχόμενησ υπηρεςίασ :  
Τέλοσ, θα θέλαμε να ςασ γνωρίςουμε ότι, κατά την κρίςη τησ υπηρεςίασ μασ, λόγω τησ φύςησ 
τησ παρεχόμενησ  προμήθειασ , για τη ςύνταξη τησ μελέτησ αυτήσ : 
 
απαιτούνται τεχνικέσ γνώςεισ ή τεχνική εμπειρία 
δεν απαιτούνται τεχνικέσ γνώςεισ ή τεχνική εμπειρία 
 

 

 

 

 

 

 

  

Ο  ΤΝΣΑΞΑ Ο  ΔΗΜΑΡΦΟ. 

 
  
 

ΜΠΕΝΕΣΑΣΟ ΓΕΡΑΙΜΟ 
 

ΙΙΔΩΡΟ Σ. ΜΑΔΗ 

Παηαλία : 8/10/2019 

Αρηζκ. Πρωη: 12800 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ                                                                
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΙΘ. ΜΔΛΔΣΗ:  20/19                                   
Σ.Τ. ΓΗΜΟΤ ΠΑΙΑΝΙΑ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΟΡΔΑ:     ΓΖΜΟ ΠΑΗΑΝΗΑ 

 

 

 

ΜΔΛΔΣΗ:  «Προκήζεηα Ηιεθηροιογηθού Τιηθού Έηοσς 2019» 

 

  

 ( KA :20-6662.001 )         

 CPV: 31600000-2                                                                               

 

 

 

 

                                                                                          
                

  

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                               

   ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2019 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ           : 59.677,42 €  

ΦΠΑ  24 %                            : 14.322,58 €  

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ  ΠΙΣΩΗ : 74.000,00 €  





 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 
ΓΗΜΟ ΠΑΙΑΝΙΑ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: Ηλεκτρολογικό Υλικό έτοσς 2019  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ :  74.000,00 €  με ΦΠΑ 24%             

 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ  ΔΚΘΔΗ 

 

H παξνχζα κειέηε ζπληάζζεηαη γηα ηελ πξνκήζεηα ιακπηήξσλ Γεκνηηθνχ Φσηηζκνχ θαη ινηπνχ 

ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζπληήξεζεο ειεθηξνθσηηζκνχ ηνπ δηθηχνπ 

ηνπ Γήκνπ Παηαλίαο.  

H δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα πξνβιέπεηαη ζην πνζφ ησλ 74.000,00 €  επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Π.Α 24% θαη ζα βαξχλεη ηνπ Κ.Α :20.6662.001  ησλ εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2019 

 

Ζ πξνκήζεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ΤΝΟΠΣΗΚΟ (ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ) ζχκθσλα ηνπ 

Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ).» (ΦΔΚ Α΄ 147/08.08.2016), ηνλ Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο- Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» 

(ΦΔΚ Α΄ 87/07.06.2010), ηνλ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ 

Α΄ 114/08.06.2006), 

• Tισ διατάξεισ του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 ΣΕΤΧΟ Α΄) 
«Μεταρρφθμιςη του θεςμικοφ πλαιςίου τησ Σοπικήσ Αυτοδιοίκηςησ –Εμβάθυνςη τησ 
Δημοκρατίασ-Ενίςχυςη τησ υμμετοχήσ-Βελτίωςη τησ οικονομικήσ και αναπτυξιακήσ 
λειτουργίασ των Ο.Σ.Α.(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΘΕΝΗ). 

• Σισ διατάξεισ του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/1-4-2019 ΣΕΤΧΟ Α΄) «Εναρμόνιςη τησ ελληνικήσ 
νομοθεςίασ με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τησ 8ησ 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 του (EEL 157τησ 15.6.2016)-Μζτρα για 
την επιτάχυνςη του ζργου του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξησ και άλλεσ 
διατάξεισ». 

Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο(ρακειφηεξε ζπλνιηθή ηηκή), κε ηνπο 

φξνπο πνπ ζα απνθαζίζεη ην Αξκφδην φξγαλν ηνπ Γήκνπ, κε ΤΝΟΠΣΗΚΟ (ΠΡΟΥΔΗΡΟ) 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ 4412/2016 .  

Οη πξνζθνξέο ζα δίλνληαη αλά νκάδα πιηθψλ θαη γηα ην ζχλνιν ηεο νκάδαο, ζπγθεθξηκέλα : 

Οκάδα Α : ΛΑΜΠΣΖΡΔ & ΠΛΑΚΔΣΔ LED 

Οκάδα Β : ΦΧΣΗΣΗΚA ΧΜΑTA & ΤΛΗΚΑ 

 

                                     Σ Δ Υ Ν Ι Κ Δ      Π Ρ Ο Γ Ι Α Γ Ρ Α Φ Δ  

                                 

  Α. ΛΑΜΠΣΗΡΔ    

 

Λακπηήξαο Φσηεηλή  

 Ρνή  (Lm) 

Θεξκνθξαζία  

Υξψκαηνο  Κ 

Kάιπθαο 

AN 70 W ΧΛΖΝΑ 

Γηάξθεηα δσήο 

30.000ψξεο 

 

 

6.800 

 

 

2.050 

 

 

Δ - 27 

AN 100 W ΧΛΖΝΑ 

Γηάξθεηα δσήο(άκεζεο 

επαλέλαπζεο) 

 

 

10.000 

 

 

2.050 

 

 

Δ - 40 





>50.000 ώρες 

AN 150 W  

ΧΛΖΝΑ 

Γηάξθεηα δσήο(άκεζεο 

επαλέλαπζεο) 

>50.000 ώρες  

 

 

17.000 

 

 

2.050 

 

 

Δ - 40 

AN 250 W ΧΛΖΝΑ 

Γηάξθεηα δσήο(άκεζεο 

επαλέλαπζεο) 

>50.000 ώρες 

 

 

32.000 

 

 

2.050 

 

 

Δ - 40 

ΛΑΜΠΣΖΡΑ HQI 70W 

Γηάξθεηα δσήο 

20.000 ψξεο 

 

5.500 4000-4200 Δ27 

ΛΑΜΠΣΖΡΑ 

LED 7W  G45  

25.000 ψξεο Γηάξθεηα 

δσήο 

630 6500  

E14 

 

ΛΑΜΠΣΖΡΑ 

LED 8W G45   

25.000 ψξεο Γηάξθεηα 

δσήο 

690 6500  

E-27 

 

ΛΑΜΠΣΖΡΑ 250W 

HQI ΧΛ  

20.000ψξεο 

20000 4200 Δ40 

ΛΑΜΠΣΖΡΑ 400W 

HQI ΧΛ  

20.000ψξεο 

40000 4200 Δ40 

ΛΑΜΠΣΖΡΑ 

ΦΘΟΡΗΜΟΤ  

18 W  

20.000ψξεο 

1350 4000 G13 

ΛΑΜΠΣΖΡΑ 

ΦΘΟΡΗΜΟΤ 

36 W  

20.000ψξεο 

3350 4000 G13 

ΛΑΜΠΣΖΡΑ 

ΦΘΟΡΗΜΟΤ 

26W PL  

12.000ψξεο  

1500 4000 G24d-3 

ΛΑΜΠΣΖΡΑ 

ΦΘΟΡΗΜΟΤ 

T5 18W  LED 220° 

pf>0.90 

25.000ψξεο 

1800 4000 G5 

 

Οη δηαγσληζκέλνη πξέπεη λα θαηαζέζνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ πξνζθνξά γηα φια ηα δεηνχκελα 

είδε θαη λα πξνζθνκηζηνχλ θαη ειάρηζηνλ ηερληθά θπιιάδηα ζηα αγγιηθά ή ηα ειιεληθά πνπ ζα 

απνδεηθλχνπλ ηελ ζπκθσλία ησλ πξνζθεξνκέλσλ πιηθψλ σο πξνο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

κειέηεο .Γηα ηα δεηνχκελα πιηθά κε Α/Α 2,3,4,5,8,11,12,14,17,18,19,21,22,24,33,99 

ζα πξνζθνκηζηνχλ δείγκαηα επί πνηλή απνθιεηζκνχ κέρξη δχν εξγάζηκεο  εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ .Ζ βεβαίσζε πξνζθφκηζεο δεηγκάησλ ζα θαηαηεζεί σο 

δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο ζηνλ Γηαγσληζκφ επί πνηλή απνθιεηζκνχ . 

 





Λακπηήρες 12W LED E27 

Οη ιακπηήξεο ζα είλαη θαηάιιειεο γηα ρξήζε ζε εμσηεξηθφ ρψξν 12W IP44 200°  6500K Δ27  

180-265V. Ο ρξφλνο εθθηλήζεσο δελ ζα είλαη κεγαιχηεξνο ησλ 0.5sec pf>0.90 Ζ θσηεηλή ξνή ηνπ 

ιακπηήξα ζα είλαη κεγαιχηεξε/ίζε απφ ≥1320lm ν δείθηεο ρξσκαηηθήο απφδνζεο ≥80. Οη 

ιακπηήξεο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ ελεξγεηαθήο θιάζεο  Α+, ζα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ δηάξθεηα δσήο 

25.000ψξεο  ζα αληέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 50.000 on/off.. 

 

 

Λακπηήρες 16W LED E27 

Οη ιακπηήξεο ζα είλαη θαηάιιειεο γηα ρξήζε ζε εμσηεξηθφ ρψξν 15W IP65 180°  6500K  Δ27. Θα 

είλαη θαηάιιειεο γηα ζχλδεζε ζε δίθηπν 230V AC. Ο ρξφλνο εθθηλήζεσο δελ ζα είλαη κεγαιχηεξνο 

ησλ 0.5sec Ζ θσηεηλή ξνή ηνπ ιακπηήξα ζα είλαη κεγαιχηεξε/ίζε απφ ≥1580lm ν δείθηεο 

ρξσκαηηθήο απφδνζεο ≥80 θαη ε ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο 6500Κ. Οη ιακπηήξεο ζα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ ελεξγεηαθήο θιάζεο  Α+, ζα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ δηάξθεηα δσήο 40.000ψξεο  ζα 

αληέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 50.000 on/off.. 

 

Λακπηήρες 30-35W LED E27 
Λακπηήξεο 30-35W LED E27 IP54 360°. Θα είλαη θαηάιιειεο γηα ζχλδεζε ζε δίθηπν 230V AC. Ο 

ρξφλνο εθθηλήζεσο δελ ζα είλαη κεγαιχηεξνο ησλ 0.5sec Ζ θσηεηλή ξνή ηνπ ιακπηήξα ζα είλαη 

κεγαιχηεξε/ίζε απφ ≥3800lm ν δείθηεο ρξσκαηηθήο απφδνζεο ≥80 θαη ε ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο 

4000Κ. Οη ιακπηήξεο  ζα είλαη ελεξγεηαθήο θιάζεο  Α+, ζα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ δηάξθεηα δσήο 

40.000ψξεο θαη ζα έρνπλ κέγηζην κήθνο 178mm ζα αληέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 50.000 on/off. 

 

Όζολ αθορά ηα δεηούκελα Kelvin θαη κόλο  γηα ηοσς αλωηέρω ιακπηήρες σπάρτεη αλοτή  10% 

 

 

 

Β .ΦΩΣΙΣΙΚΑ 

 
Φωηηζηηθό ζώκα οδηθού θωηηζκού θαηάιιειο γηα ιακπηήρες αληηθαηάζηαζες σδραργύροσ 125W  ή λαηρίοσ 70-

100 Watt  

Σν ζψκα ζα απνηειείηαη απν εληαίν ρπηνπξεζζαξηζηφ θξάκα αινπκηλίνπ DIN-226 βακκέλν 

εμσηεξηθά κε ζθπξήιαηε βαθή θνχξλνπ, ρξψκαηνο γθξί θαη εζσηεξηθά κε πνιπεζηεξηθή πνχδξα 

ιεπθή. 

 ην ρψξν ηνπ ιακπηήξαο, ζα  πεξηιακβάλεη πιεπξηθά θάηνπηξα απφ γπαιηζηεξφ αλνδεησκέλν 

αινπκίλην θαζαξφηεηαο 99,9. Απηά ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα κεηαηφπηζεο γηα ξχζκηζε ηεο 

θσηεηλήο ξνήο. Λπρληνιαβή πνξζειάλεο Δ-27ή Δ40 Ο αλσηέξσ ρψξνο ζα θαιχπηεηαη κε 

πνιπθαξκπνληθφ θάιπκκα injection θαη ζα εμαζθαιίδεη ζηεγαλφηεηα ΗP 44,. Θα ζηεξίδεηαη ζην 

θπξίσο ζψκα κε αλνμείδσην κάλδαιν, ζην δηάθξαγκα κε άγθηζηξν αινπκηλίνπ, ην νπνίν παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα θξέκαζεο ηνπ θαηά ηε ζπληήξεζε. θαη ηνπ. β) ην ρψξν ησλ νξγάλσλ, ζα 

πεξηιακβάλεη ηελ ππνδνρή ηνπ βξαρίνλνο θ 42 mm. Θα θέξεη ζηξαγγαιηζηηθφ πελίν κε πνιχ 

ρακειέο απψιεηεο., ππθλσηή δηφξζσζεο ζπλεκίηνλνπ ζπληειεζηνχ ηζρχνο πάλσ απφ 0,9 ζε 

παξάιιειε ζχλδεζε θαη ελζσκαησκέλε αληίζηαζε εθθφξηηζεο. θαιψδην. ,εθθηλεηή φπνπ 

απαηηείηαη Ο αλσηέξσ ρψξνο ζα εμαζθαιίδεη ζηεγαλφηεηα IP 23.Σν θσηηζηηθφ  ζα  θαηαζθεπάδεηαη 

ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ΔΝ 60598-1, ΔΝ 60598-2-1, ΔΝ 60598-2-3. 
 

Φωηηζηηθό ζώκα οδηθού θωηηζκού θαηάιιειο γηα ιακπηήρες λαηρίοσ 150 - 250 Watt,  

Σν ζψκα ζα απνηειείηαη απν εληαίν ρπηνπξεζζαξηζηφ θξάκα αινπκηλίνπ DIN-226 βακκέλν 

εμσηεξηθά κε ζθπξίιαηε βαθή θνχξλνπ, ρξψκαηνο γθξί θαη εζσηεξηθά κε πνιπεζηεξηθή πνχδξα 

ιεπθή.  

α) Ο ρψξνο ηνπ ιακπηήξνο, ζα πεξηιακβάλεη πιεπξηθά θάηνπηξα απν θαζαξφ αινπκίλην 99,9%, 

ρεκηθά αλνδεηψκελα γηα πξφζζεηε πξνζηαζία ηα νπνία ζα  έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα κεηαηφπηζεο γηα 

πιήξε απφδνζε θσηηζκνχ. Λπρλνιαβή πνξζειάλεο Δ-40. 

Ο αλσηέξσ ρψξνο ζα θαιχπηεηαη κε πνιπθαξβνληθφ θάιπκκα  πνιχ αλζεθηηθφ ζηηο κεραληθέο 

θαηαπνλήζεηο. θαη ζα ζηεξίδεηαη ζην θπξίσο ζψκα κε αλνμείδσηα κάληαια κεηαμχ ηνπ θπξίσο 

ζψκαηνο θαη ηνπ πιαζηηθνχ θαιχκκαηνο ζα εμαζθαιίδεηαη ζηεγαλφηεηα ΗΡ-44. 





β)Ο ρψξνο ησλ νξγάλσλ ζα πεξηιακβάλεη ζηξαγγαιηζηηθφ πελίν κε απψιεηεο <10% (λα θαηαηεζεί 

ηερληθφ θπιιάδην ηνπ κεηαζρεκαηηζηή),αληηπαξαζηηηθφ θίιηξν , ππθλσηή δηφξζσζεο ζπλεκίηνλνπ, 

εθθηλεηή απηνδηαθνπηφκελν% (λα θαηαηεζεί ηερληθφ θπιιάδην ηνπ εθθηλεηή), θιέκκαζθαιεηα κε 

γπάιηλε αζθάιεηα θαζψο θαη ηελ απαξαίηεηε θαισδίσζε .Ο αλσηέξσ ρψξνο λα εμαζθαιίδεη 

ζηεγαλφηεηα IP-23.CL II 

Σν θσηηζηηθφ ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζπκθσλα κε ηα αθφινπζα ΔΝ 

ΔΝ 60598-1, ΔΝ 60598-2-1, ΔΝ 60598-2-3 
 

 

ΦΩΣΙΣΙΚΟ ΦΑΝΑΡΙ ΝΔΟΚΛΑΙΚΟ Δ27 

Σα θαλάξηα  ζα είλαη παξαδνζηαθά ηεηξαγσληθήο κνξθήο, δηαζηάζεσλ 66 cm χςνο Υ 33 cm 

πιάηνο, αλζεθηηθά ζε ζπλζήθεο ππαίζξνπ θαη ζάιαζζαο θαη ζε ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο απφ 

κείνλ 15ν C έσο + 45ν C ρσξίο λα ππνζηνχλ θακία αιινίσζε. Απνηεινχληαη απφ ην ζψκα θαη απφ 

δηαθαλέο αθξπιηθφ θαιάζη. Σν ζψκα ηνπ θσηηζηηθνχ είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα (ΗΝΝΟΥ 316) 

ηδαληθφ γηα πεξηβάιινλ ζάιαζζαο, κε βάζε ζηήξημεο απφ καληέκη γηα κεγαιχηεξε αληνρή  

ζηηο αλεκνπηέζεηο. Σν αθξπιηθφ θαιάζη  ζα είλαη ζηεγαλφ θαη θηηάρλεηαη απφ πιηθφ polymeth 

methacrylate (PMMA). Σα θχιια ζα  έρνπλ παξαρζεί κε ηε κέζνδν ηεο έθρπζεο θαη φρη ηεο 

εμέιαζεο. Απηή ε κέζνδνο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ψζηε φιν ην θχιιν λα είλαη καθξνκφξην κε 

άξηζηεο κεραληθέο αληνρέο θαη απεξηφξηζηε αληνρή ζηηο ππεξηψδεηο αθηηλνβνιίεο ηνπ ήιηνπ. 

Δπηπιένλ ζα  έρεη απφιπηε δηαπεξαηφηεηα ζην θσο πξάγκα ην νπνίν καο επηηξέπεη λα θσηίζνπκε 

θαιχηεξα ην ρψξν. Ζ ειεθηξηθή πξνζηαζία είλαη κφλσζεο θιάζεο Η. Σν θσηηζηηθφ ζα θέξεη 

θαηνπηξηθφ κεραληζκφ (rifletore bloco) θαη ην θάηνπηξν είλαη απφ θαζαξφ αινπκίλην, αλνδεησκέλν 

θαη ζηηιβσκέλν, θαη  ζα θαηαζθεπάδεηαη έηζη ψζηε λα πεηπραίλεη κεγάιε απφδνζε θσηηζκνχ. Ο 

θαηνπηξηθφο κεραληζκφο  ζα εδξάδεηε ζε αλνμείδσηε βάζε, βακκέλε ειεθηξνζηαηηθά , ζε ιεπθή 

απφρξσζε θαη ζα ζηεγαλνπνηεζεί εληαία κε ην αθξπιηθφ θαιάζη, κε ηε βνήζεηα ειαζηηθήο θφιιαο , 

αλζεθηηθήο ζηνλ ρξφλν θαη ζηηο ζεξκνθξαζίεο.  

Σν άλνηγκα γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ιακπηήξα ζα γίλεηε κε θιηπο ψζηε λα επηηπγράλεηε ε 

γξήγνξε αιιαγή ηνπ ιακπηήξα.  

Ζ βάζε ζηήξημεο ηεο ιπρληνιαβήο ζα εθαξκφδεη κε ηελ φιε θαηαζθεπή γηα λα  πεηπραίλεηε 

ζηεγαλφηεηα ΗΡ65.Έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θέξεη θαηάιιειε ιπρληνιαβή πνξζειάλεο Δ27.Σα 

θσηηζηηθά θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο θαη δνθηκέο ησλ Δπξσπατθψλ πξνηχπσλ EN 60598-1 Part 1: 

general requirements 

EN 60598-2-3 Part 2: Particular requirements section 3: Luminaires for road and street 

lightingΣέινο ην αλνμείδσην θαλάξη  βάθεηαη κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή θνχξλνπ ζε καχξν ρξψκα  

θαη ε θνξπθή ηνπ ζα είλαη βακκέλε ζε ρξπζφ ρξψκα. 

Σα επηηνίρηα κπξάηζα πνπ ζα είλαη παξαδνζηαθήο κνξθήο  απφ καληέκη  θαη ζα ζηεξίδνληαη ζηνλ 

ηνίρν. ην εζσηεξηθφ θάζε κπξάηζνπ ζα ππάξρεη ζσιελάθη γηα λα δηαπεξλά ην θαιψδην θαη λα   

πξνζθέξεη κεγαιχηεξε αλζεθηηθφηεηα. Θα έρνπλ χςνο  πεξίπνπ 20 cm θαη κήθνο 40 cm. 

Σα κπξάηζα κεηά ηε ρχηεπζε αθνινπζνχλ ηηο εμήο δηαδηθαζίεο.Μπάλην απνιάδσζεο – 

θσζθάησζεο .Ξέπιπκα κε λεξφ Θέξκαλζε ζηνπο 150 βαζκνχο C γηα λα εμαηκηζζνχλ ηα 

αέξηα.Βαθή κε ηειηθφ ρξψκα πνχδξαο ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο πάρνπο 80 κ. Φήζηκν ζηνπο 195 

βαζκνχο C. 

 

 
 

 
Δλδεηθηηθό ζτέδηο 

 





 

 

ΠΛΑΚΔΣΑ LED 42W  

 

Σν ζχζηεκα ζα είλαη θαηάιιειν λα ηνπνζεηεζεί ζε ήδε ππάξρνληα θσηηζηηθά βξαρίνλα ζην νδηθφ 

δίθηπν ηνπ δήκνπ καο αλεμαξηήησο εηαηξείαο θαη ρξνλνινγίαο θαηαζθεπήο. Θα απνηειείηαη απφ 

πιάθα αινπκηλίνπ θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ θαη ζα έρεη επάλσ ηεο ελζσκαησκέλα φια ηα 

απαξαίηεηα κεηαιιηθά εμαξηήκαηα γηα ηελ αζθαιή ζηεξέσζε ηεο ρσξίο ρξήζε εξγαιείσλ επάλσ 

ζην θσηηζηηθφ. Δπίζεο επάλσ ζηελ πιάθα αινπκηλίνπ ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλνχ πάρνπο 

έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε απαγσγή ηεο ζεξκνθξαζίαο γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ 

Φψην-δηφδσλ ζα είλαη πξνζαξκνζκέλε πιαθέηα κε ηππσκέλα 12 chips λέαο γεληάο ηζρχνο απν 1 

εψο 9 watt έθαζην. Ζ ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο ησλ chips ζα είλαη 4000Κ θαη ζα έρνπλ ζχλδεζε 

bypass ψζηε ζε πεξίπησζε αζηνρίαο θάπνηνπ απφ απηά λα κπνξνχλ ηα ππφινηπα λα ιεηηνπξγνχλ 

θαλνληθά. 

Οη νπηηθέο κνλάδεο LED ζα έρνπλ απφδνζε ηνπιάρηζηνλ 150lm/w. 

Σν θσηηζηηθφ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 42W θαηαλάισζεο θαη ζα πξέπεη λα έρεη σθέιηκε 

απφδνζε ηνπιάρηζηνλ 6200Lm. Οη Φψην-δίνδνη ζα πξέπεη λα είλαη επψλπκσλ νίθσλ φπσο 

CREE,OSRAM,BRIDGELUX,NICHIA θ.α . 

Σα led ζα θαιχπηνληαη απφ εηδηθνχο θαθνχο ησλ νπνίσλ ε γσλία θσηηζκνχ ζα είλαη αζχκκεηξε 

145Υ60 κνηξψλ. Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ησλ θαθψλ ζα είλαη απφ polycarbonate πςειήο δηαθάλεηαο 

κε πξνζηαζία ελάληηα ζηελ UV αθηηλνβνιία. Ο βαζκφο πξνζηαζίαο ελάληηα ζε λεξφ θαη ζθφλε ζα 

είλαη ηνπιάρηζηνλ IP66 θαη ν βαζκφο κεραληθήο αληνρήο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ ΗΚ08. Ζ θιάζε 

κφλσζεο ηεο κνλάδαο ζα είλαη CLASS I θαη ην εχξνο ζεξκνθξαζίαο πεξηβάιινληνο ζα θπκαίλεηαη 

απφ -20°C έσο 50°C. 

Σν ηξνθνδνηηθφ ζα είλαη είηε ζηαζεξήο ηάζεο είηε ζηαζεξνχ ξεχκαηνο θαη ζα είλαη ζηεξεσκέλν 

επάλσ ζηελ πιάθα αινπκηλίνπ. Τπνρξεσηηθά ζα πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα δηαθφξσλ επηινγψλ 

ηζρχνο ηνπ ψζηε λα κπνξεί αληίζηνηρα λα απμνκεηψλεηαη θαη ν θσηηζκφο αλαιφγσο ηεο απαίηεζεο 

ηνπ δξφκνπ πνπ ηνπνζεηείηαη. 

Θα θαηαηεζνχλ καδί κε ην ηερληθφ θπιιάδην ηεο πιαθέηαο επί πνηλή απνθιεηζκνχ θαη ηερληθφ 

θπιιάδην ηνπ ηξνθνδνηηθνχ  . 

Θα παξέρεηαη εγγχεζε 5 εηψλ ζθξαγηζκέλε θαη ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ 

ζπζηήκαηνο . 

Όιν ην θχθισκα ζα δηαζέηεη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θιεκκαζθάιεηα θαζψο θαη ζπκπιεξσκαηηθή 

πξνζηαζία απφ ηπρφλ αηρκέο ηεο ΓΔΖ εψο 6KV. 

Ο πξνζθέξσλ ζα θαηαζέζεη ISO 9001:2015 θαη ISO 14001 πνπ ζα αθνξνχλ  ηνλ θαηαζθεπαζηή  

ηνπ ζπζηήκαηνο . 

Ζ θάζε κνλάδα ζα πεξηιακβάλεη νπηηθή κνλάδα led ,ηξνθνδνηηθφ, θιεκαζθάιεηα ,αληηθεξαπληθφ 

θαη ηαρπζχλδεζκν γηα ηελ εχθνιε ζχλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο . 
 

ΠΛΑΚΔΣΑ LED 66W  

 

Σν ζχζηεκα ζα είλαη θαηάιιειν λα ηνπνζεηεζεί ζε ήδε ππάξρνληα θσηηζηηθά βξαρίνλα ζην νδηθφ 

δίθηπν ηνπ δήκνπ καο αλεμαξηήησο εηαηξείαο θαη ρξνλνινγίαο θαηαζθεπήο. Θα απνηειείηαη απφ 

πιάθα αινπκηλίνπ θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ θαη ζα έρεη επάλσ ηεο ελζσκαησκέλα φια ηα 

απαξαίηεηα κεηαιιηθά εμαξηήκαηα γηα ηελ αζθαιή ζηεξέσζε ηεο ρσξίο ρξήζε εξγαιείσλ επάλσ 

ζην θσηηζηηθφ. Δπίζεο επάλσ ζηελ πιάθα αινπκηλίνπ ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλνχ πάρνπο 

έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη ηε κέγηζηε απαγσγή ηεο ζεξκνθξαζίαο γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ 

θσηνδηφδσλ ζα είλαη πξνζαξκνζκέλε πιαθέηα κε ηππσκέλα 12 chips λέαο γεληάο ηζρχνο απφ 1 έσο 

9 watt έθαζην. Ζ ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο ησλ chips ζα είλαη 4000Κ θαη ζα έρνπλ ζχλδεζε bypass 

ψζηε ζε πεξίπησζε αζηνρίαο θάπνηνπ απφ απηά λα κπνξνχλ ηα ππφινηπα λα ιεηηνπξγνχλ θαλνληθά. 

Οη νπηηθέο κνλάδεο LED ζα έρνπλ απφδνζε ηνπιάρηζηνλ 150lm/w. 

Σν θσηηζηηθφ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 66W θαηαλάισζεο ζηελ ΓΔΖ θαη ηα πξέπεη λα έρεη 

σθέιηκε απφδνζε ηνπιάρηζηνλ 9600Lm.Οη θσηνδηφδνη ζα πξέπεη λα είλαη επψλπκσλ νίθσλ φπσο 

CREE,OSRAM,BRIDGELUX,NICHIA θ.α . 

Σα led ζα θαιχπηνληαη απν εηδηθνχο θαθνχο ησλ νπνίσλ ε γσλία θσηηζκνχ ζα είλαη αζχκκεηξε 

145Υ60 κνηξψλ.Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ησλ θαθψλ ζα είλαη απφ polycarbonate πςειήο δηαθάλεηαο 

κε πξνζηαζία ελάληηα ζηελ UV αθηηλνβνιία. Ο βαζκφο πξνζηαζίαο ελάληηα ζε λεξφ θαη ζθφλε ζα 





είλαη ηνπιάρηζηνλ IP66 θαη ν βαζκφο κεραληθήο αληνρήο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ ΗΚ08.Ζ θιάζε 

κφλσζεο ηεο κνλάδαο ζα είλαη CLASS I θαη ην εχξνο ζεξκνθξαζίαο πεξηβάιινληνο ζα θπκαίλεηαη 

απφ -20°C εψο 50°C. 

Σν ηξνθνδνηηθφ ζα είλαη είηε ζηαζεξήο ηάζεο είηε ζηαζεξνχ ξεχκαηνο θαη ζα είλαη ζηξεξεσκέλν 

επάλσ ζηελ πιάθα αινπκηλίνπ. Τπνρξεσηηθά ζα πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα δηαθφξσλ επηινγψλ 

ηζρχνο ηνπ ψζηε λα κπνξεί αληίζηνηρα λα απμνκεηψλεηαη θαη ν θσηηζκφο αλαιφγσο ηεο απαίηεζεο 

ηνπ δξφκνπ πνπ ηνπνζεηείηαη. 

Θα θαηαηεζνχλ καδί κε ην ηερληθφ θπιιάδην ηεο πιαθέηαο επί πνηλή απνθιεηζκνχ θαη ηερληθφ 

θπιιάδην ηνπ ηξνθνδνηηθνχ  . 

Θα παξέρεηαη εγγχεζε 5 εηψλ ζθξαγηζκέλε θαη ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ 

ζπζηήκαηνο . 

Όιν ην θχθισκα ζα δηαζέηεη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θιεκκαζθάιεηα θαζψο θαη ζπκπιεξσκαηηθή 

πξνζηαζία απφ ηπρφλ αηρκέο ηεο ΓΔΖ εψο 6KV. 

Ο πξνζθέξσλ ζα θαηαζέζεη ISO 9001:2015 θαη ISO 14001 πνπ ζα αθνξνχλ  ηνλ θαηαζθεπαζηή  

ηνπ ζπζηήκαηνο . 

Οη ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ λα ιάβνπλ γλψζε ησλ πθηζηάκελσλ θσηηζηηθψλ πξηλ ππνβάιινπλ ηελ 

πξφηαζε ηνπο . 

Ζ θάζε κνλάδα ζα πεξηιακβάλεη νπηηθή κνλάδα led ,ηξνθνδνηηθφ, θιεκαζθάιεηα ,αληηθεξαπξηθφ 

θαη ηαρπζχλδεζκν γηα ηελ εχθνιε ζχλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο . 
 

ΠΛΑΚΔΣΑ LED 56W  

 

Σν ζχζηεκα ζα είλαη θαηάιιειν γηα λα ηνπνζεηεζεί ζε ήδε ππάξρνληα ηνπνζεηεκέλα θσηηζηηθά 

άμνλνο ζην δίθηπν ηνπ δήκνπ καο. Θα απνηειείηαη απφ κεηαιιηθφ δίζθν αινπκηλίνπ θαηάιιεισλ 

δηαζηάζεσλ θαη νπψλ πξνζαξκνγήο ζηελ βάζε ηνπ θσηηζηηθνχ. Δπάλσ ζε απηφλ ζα βξίζθεηαη 

ζηαηηθφ ζχζηεκα ςήθηξαο απφ θαζαξφ αλνδεησκέλν αινπκίλην θαηάιιεινπ κεγέζνπο θαη κνξθήο 

ψζηε λα κελ αλαπηχζζεηαη ζεξκνθξαζία επαθήο κεγαιχηεξε ηεο επηηξεπφκελεο απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηή ηεο θσηνδηφδνπ. Ζ θσηνδίνδνο ηζρχνο ε νπνία ζα είλαη ζηεξεσκέλε επάλσ ζην 

ζχζηεκα ςχμεο ζα έρεη ηζρχ 56watt θαη ζα πξέπεη λα είλαη επψλπκνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ 

(BRIDGELUX, CREE, PHILIPS, SAMSUNG θα). Ζ ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο ηνπ LED ζα είλαη 

4000Κ θαη ην εχξνο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ζα είλαη γηα ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο απφ -20°C έσο 

50°C.  Ζ απφδνζε ηνπ LED ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 130Lm/watt   

Ζ θσηνδίνδνο ζα θέξεη εηδηθφ θαθφ νπηηθήο ζηιηθφλεο ηχπνπ ζθαληδφρεηξνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

κέγηζησλ θσηνκεηξηθψλ απνδφζεσλ, ν νπνίνο ζα είλαη πξνζαξκνζκέλνο επάλσ ζε εηδηθφ 

αληάπηνξα απφ ηνξλαξηζηφ αινπκίλην έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεη ζηεγαλφηεηα IP65 επάλσ ζηε 

θσηνδίνδν. Δπίζεο ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην θαηάιιειν ηξνθνδνηηθφ , είηε ζηαζεξήο ηάζεο 

είηε ζηαζεξνχ ξεχκαηνο ην νπνίν ζα είλαη ζηεξεσκέλν επάλσ ζηνλ κεηαιιηθφ δίζθν θαη ζα δίλεη ηε 

δπλφηεηα λα απμνκεηψλεηαη ε ηζρχο ηνπ ζπζηήκαηνο . 

Ο πξνζθέξσλ ζα θαηαζέζεη ISO 9001:2015 θαη ISO 14001 πνπ ζα αθνξνχλ  ηνλ θαηαζθεπαζηή  

ηνπ ζπζηήκαηνο . 

Οη ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ λα ιάβνπλ γλψζε ησλ πθηζηάκελσλ θσηηζηηθψλ πξηλ ππνβάιινπλ ηελ 

πξφηαζε ηνπο . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ΦΩΣΙΣΙΚΟ ΚΔΦΑΛΗ 150W E27 

Φσηηζηηθφ ζηαζεξφ, γηα εγθαηαζηάζεηο κεζαίνπ χςνπο (3,5-5,5κ ) ζε ηζηφ ή ζε βξαρίνλα, πνπ 

ζπλδπάδεη ηνλ ζχγρξνλν ζρεδηαζκφ κε ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα θαη πξνζαξκφδεηαη άςνγα, ζην πάξθν, 

ζην πεδφδξνκν ή ζηελ θχξηα νδφ. 

Απνηειείηαη απφ : 

Βάζε απφ ρπηνπξεζζαξηζηφ θξάκα αινπκηλίνπ (UNI EN 1706) ρξψκαηνο καχξνπ κε ππνδνρή θ 60 

Κάισκκα απφ δηαθαλέο techno polymer,θαη ηνπ ρψξνπ ηνπ 

ιακπηήξα απφ metacrylate (PMMA) ζθεδαζηή. 

Αληασγαζηήρα απφ ζηηιπλφ θαη αλνδεησκέλν αινπκίλην θαζαξφηεηαο (99.8), γηα ηελ νδήγεζε 

πιήξνπο ζπκκεηξηθήο δέζκεο βάζεη ηνπ πξνηχπνπ UNI10819 

Λστληοιαβή πνξζειάλεο Δ27 

Τπνδνρή ιάκπαο 150 W MHL-E 

ύζηεκα ειεθηρηθής παροτής κε δηαηξνχκελε πιάθα θαισδίσζεο απφ techno polymer πνπ 

πεξηιακβάλεη : ηξνθνδφηε , ελαπζηήξα, ππθλσηή, θαιψδηα ζχλδεζεο δηπιήο κφλσζεο απφ ζηιηθφλε 

θαη πιήξσο ζηεγαλνπνηεκέλεο εηζφδνπ παξνρήο . 

CLASS II  IP 66 IK8 EN 60598 1-2-3   

 
Δλδεηθηηθό ζτέδηο 

 

 

Φωηηζηηθό ζώκα ΚΟΡΤΦΗ ΠΛΑΣΔΙΑ Να 150W 

Σν θσηηζηηθφ ζψκα ζα είλαη θαηάιιειν γηα ιεηηνπξγία ζην χπαηζξν. Σν ζψκα ηνπ θσηηζηηθνχ ζα 

είλαη δηαθνζκεηηθνχ ηχπνπ θαηαζθεπαζκέλν απφ ρπηνπξεζαξηζηφ θξάκα αινπκηλίνπ πςειήο 

πίεζεο , βακκέλν κε πνιπεζηεξηθή πνχδξα ζε ρξψκα πνπ ζα ζπκθσλεζεί κε ηελ ππεξεζία. Ζ βάζε 

ζηήξημεο ησλ νξγάλσλ αθήο ζα είλαη απφ γαιβαληζκέλν αηζάιη . Θα θέξεη ζηξαγγαιηζηηθφ πελίν 

κε πνιχ ρακειέο απψιεηεο , ιπρληνιαβή  Δ40 απφ πνξζειάλε , ππθλσηή δηφξζσζεο ζπλεκίηνλνπ 

ζπληειεζηνχ ηζρχνο πάλσ απφ 0,9 κε ελζσκαησκέλε αληίζηαζε εθθφξηηζεο , θαιψδην πνιχθισλν 

ζηιηθφλεο κε πξνζηαζία παινκέηαμα , δηαηνκήο 1,5 mm , ζεξκηθήο αληνρήο -60
ν
 C έσο θαη + 200

ν
 

C , θιέκα ζχλδεζεο γξακκήο LTN κε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο θαισδίνπ κέρξη 2,5 mm². Θα θέξεη 

θαπέιν αινπκηλίνπ ηνξληξηζηφ , βακκέλν εζσηεξηθά ιεπθφ ρξψκα γηα κεγαιχηεξε απφδνζε ηνπ 

θσηηζκνχ  . Θα θέξεη πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα δηαθαλέο πνιπθαξκπνληθφ κε κεγάιε αληνρή ζηηο 

κεραληθέο θαηαπνλήζεηο θαη ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία . Θα έρεη παξέκβπζκα ζηεγαλνπνίεζεο. 

Θα θέξεη βίδα δηαθνζκεηηθή ζηεξέσζεο ηνπ θαπέινπ κε ην κεραληζκφ ησλ νξγάλσλ απφ πιαζηηθφ 

, εληφο ηεο νπνίαο ζα είλαη εκθπηεπκέλν νξεηράιθηλν παμηκάδη . Θα έρεη βαζκφ πξνζηαζίαο ΗΡ54. 

Θα ηνπνζεηείηαη επί θνξπθήο ηζηνχ δηακέηξνπ 75 mm .  

Πξνβνιέαο led 50 W ζηεγαλφο 4000Κ-6500Κ  ηχπνπ SMD κε ζψκα θαηαζθεπαζκέλν απφ 

αινπκίλην  4250lm 4000Κ-6500K ζπληειεζηήο ηζρχνο >0,90  100 ° δηάξθεηα δσήο 50.000 h 

ζηεγαλφηεηαο IP65. 

Πξνβνιέαο led 100 W ζηεγαλφο 4000 Κ-6500K ηχπνπ SMD κε ζψκα θαηαζθεπαζκέλν απφ 

αινπκίλην  8500lm   ζπληειεζηή ηζρχνοο >0,90  100 ° δηάξθεηα δσήο 50.000 h  

ζηεγαλφηεηαο IP65. 

Πξνβνιέαο led 150W 4000Κ-6500Κ ηχπνπ SMD κε ζψκα θαηαζθεπαζκέλν απφ αινπκίλην  

 12750lm  ζπληειεζηή ηζρχνο >0,90  δηάξθεηα δσήο 50.000 h ζηεγαλφηεηαο IP65. 

Πξνβνιέαο led 200W 4000Κ-6500Κ ηχπνπ SMD κε ζψκα θαηαζθεπαζκέλν απφ αινπκίλην  

18000lm ζπληειεζηή ηζρχνο >0,90  δηάξθεηα δσήο 50.000 h  ζηεγαλφηεηαο IP65 

 





Ιζηός Φωηηζκού  

ιδηροϊζηός ηηλεζκοπικός ύψοσς 3 m 
Μεηαιιηθφο ηζηφο θσηηζκνχ θπθιηθήο δηαηνκήο θαηαζθεπαζκέλνο θαηά ΔΛΟΣ 40-05. 

Ο ηζηφο ζα απνηειείηαη απφ δχν ηκήκαηα. Σν πξψην ηκήκα ζα έρεη κήθνο 1,0 m θαη απνηειείηαη 

απφ ζηδεξνζσιήλα δηακέηξνπ Ø 114mm θαη πάρνπο 3mm. Σν δεχηεξν ηκήκα ζα έρεη κήθνο 2m θαη 

ζα απνηειείηαη απφ ζηδεξνζσιήλα δηακέηξνπ Ø 76mm θαη πάρνπο 3mm, ε   νπνία κε θαηάιιειε 

επεμεξγαζία ζε πηεζηηθφ κεράλεκα ζα έρεη 8 ξαβδψζεηο θαηά κήθνο βάζνπο 10mm θαη ζηελ 

θνξπθή ζα  θέξεη ζσιήλα θ60 κήθνπο 60mm πεξίπνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε θσηηζηηθνχ ζψκαηνο .  

 Ζ  ζχλδεζε ησλ δχν ηκεκάησλ ζα επηηπγράλεηαη κε ζπζηνιηθή πιάθα 10mm θαιά ζπγθνιιεκέλε 

θαη ζηα δχν ηκήκαηα. ηελ έλσζε ζα  θέξεη δηαθνζκεηηθφ δαθηπιίδη αινπκηλίνπ ην νπνίν 

ζπγθξαηείηαη ζηνλ ηζηφ κε βίδεο αθαλείο. Ο ηζηφο εδξάδεηαη ζε ραιχβδηλε πιάθα έδξαζεο 

δηαζηάζεσλ 360mm x 360mm πεξίπνπ θαη πάρνπο 10 mm ε νπνία γηα ιφγνπο θαιαηζζεζίαο ζα 

έρεηο θνκκέλεο ηηο ηέζζεξηο γσλίεο. Ζ πιάθα έδξαζεο είλαη δηακνξθσκέλε απφ πηεζηηθφ κεράλεκα 

θαη έρεη ηελ κνξθή εκηζθαηξίνπ (πνκπέ),  θέξεη θεληξηθή νπή δηακέηξνπ 100mm γηα ηελ είζνδν 

ησλ ππνγείσλ θαισδίσλ κέζα ζηνλ ηζηφ θαζψο θαη ηέζζεξηο νπέο δηακέηξνπ 22mm γηα ηελ 

ζηεξέσζή ηνπ κε θνριησηνχο ήινπο (κπνπιφληα) δηακέηξνπ 16mm.  

 Ο ηζηφο θέξεη ζε απφζηαζε 600mm απφ ηε βάζε ηνπ ζπξίδα δηαζηάζεσλ 80mm x 280mm πεξίπνπ 

γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αθξνθηβσηίνπ θαη ηεο βίδαο γεηψζεσο, ε νπνία θιείλεη ζηεγαλά κε ζχξα 

απφ έιαζκα ίδηνπ πάρνπο ζηεξεσκέλε κε βίδεο αλνμείδσηεο. Ζ ζχξα ηνπνζεηεκέλε δελ πξνεμέρεη 

ηνπ θνξκνχ.  

Οη ζπγθνιιήζεηο γίλνληαη απφ πηζηνπνηεκέλνπο ηερλίηεο κε κεραλέο ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο  

MIG-MΑG είλαη επζχγξακκεο ζηεγαλέο θαη επηηπγράλεηαη πιήξεο δηείζδπζε ηνπ πιηθνχ 

ηνπιάρηζηνλ θαηά 80%. Ο ηζηφο κεηά ηελ απφμεζε, θαζαξηζκφ θαη ινηπψλ εξγαζηψλ 

 γαιβαλίδεηαη εμ νινθιήξνπ ελ ζεξκψ ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Πξνδηαγξαθή ΔΝ ISO 1461 κε 

ειάρηζην πάρνο επηθάιπςεο ςεπδαξγχξνπ 70 κm (500gr/m
2
). ηε ζπλέρεηα αθνχ ιεηαλζεί 

πξνζεθηηθά βάθεηαη ειεθηξνζηαηηθά κε πνιπεζηεξηθή πνχδξα. 

Οιφθιεξε ε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο θαη πξνψζεζεο ηνπ ηζηνχ θαζψο θαη ηα πιηθά πνχ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ειέγρνληαη ζπλερψο ζχκθσλα κε ηα πξφηππα πηζηνπνίεζεο θαηά ISO 

9001:2015.Ο ράιπβαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη St 37-2 θαη ζπλνδεχεηαη πάληα απφ ηα αλάινγα 

πηζηνπνηεηηθά.                                                                    

 Ο ηζηφο κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ ειέγρεηαη ιεηηνπξγηθά θαη δηαζηαζηνινγηθά, ζηε ζπλέρεηα θαη 

κεηά απφ ηε ζρεηηθή πξνεξγαζία δειαδή απφμεζε, ηξφρηζκα θαη θαζαξηζκφ  γαιβαλίδεηαη εμ 

νινθιήξνπ ελ ζεξκψ ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Πξνδηαγξαθή ΔΝ ISO 1461 κε ειάρηζην πάρνο 

επηθάιπςεο ςεπδαξγχξνπ 70 κm 

(500gr/m
2
).  

Δπηπξφζζεηα ν ηζηφο κεηά απφ ζρεηηθή πξνεξγαζία δειαδή απφμεζε ηξφρηζκα  θαζαξηζκφ θαη 

ακκνβνιή, αζηαξψλεηαη κε αληηζθσξηαθφ αζηάξη θαη ζηε ζπλέρεηα βάθεηαη ειεθηξνζηαηηθά κε 

πνιπεζηεξηθή πνχδξα ζε ρξψκα πξάζηλν                    
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 
ΓΗΜΟ ΠΑΙΑΝΙΑ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
 

 
 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: Ηλεκτρολογικό Υλικό έτοσς 2019  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ :  74.000,00 €  με ΦΠΑ 24%             

 

                                                  

 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ  ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

  α/α Δίδος 

Μον. 
Μέηρ Ποζόη. Σιμή μον. Γαπάνη 
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1 

ΛΑΜΠΣΖΡΑ ΑΣΜΧΝ ΝΑΣΡΗΟΤ Τ.Π 70W 

ΓΗΑΦΑΝΖ ΧΛΖΝΧΣΖ ηεμ. 144 11,00   1.584,00   

2 

ΛΑΜΠΣΖΡΑ ΑΣΜΧΝ ΝΑΣΡΗΟΤ  Τ.Π 100W 

ΓΗΑΦΑΝΖ ΧΛΖΝΧΣΖ  ηεμ. 96 12,00   1.152,00   

3 

ΛΑΜΠΣΖΡΑ ΑΣΜΧΝ ΝΑΣΡΗΟΤ Τ.Π 150W  

ΧΛΖΝΧΣΖ ηεμ. 144 14,00   2.016,00   

4 

ΛΑΜΠΣΖΡΑ ΑΣΜΧΝ ΝΑΣΡΗΟΤ Τ.Π 250W 

ΧΛΖΝΧΣΖ  ηεμ. 48 15,00   720,00   

5 ΛΑΜΠΣΖΡΑ HQI 70 W E27                                       ηεμ. 50 12,50   625,00   

6 ΛΑΜΠΣΖΡΑ ΦΘΟΡΗΜΟΤ 36W  ηεμ. 100 3,50   350,00   

7 ΛΑΜΠΣΖΡΑ ΦΘΟΡΗΜΟΤ 18W  ηεμ. 300 2,50   750,00   

8 ΛΑΜΠΣΖΡΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 16W LED ηεμ. 600 7,00   4.200,00   

9 ΛΑΜΠΣΖΡΑ LED E14 7W G45 ηεμ. 50 3,00   150,00   

10 ΛΑΜΠΣΖΡΑ LED  E27 8W G45 ηεμ. 90 4,00   360,00   

11 ΛΑΜΠΣΖΡΑ LED  E27 12W E27 ηεμ. 50 3,00   150,00   

12 ΛΑΜΠΣΖΡΑ LED αριάδη 30-35W  E27 ηεμ. 200 19,00   3.800,00   

13 ΛΑΜΠΣΖΡΑ HQI  E40 250W   ηεμ. 24 16,00   384,00   

14 ΛΑΜΠΣΖΡΑ HQI E40 400W   ηεμ. 48 16,00   768,00   

15 ΛΑΜΠΣΖΡΑ PL 26W  ηεμ. 20 3,00   60,00   

16 ΛΑΜΠΣΖΡΑ Σ5 18WLED   4000 K/6500Κ ηεμ. 125 6,00   750,00   

17 

ΠΛΑΚΔΣΑ LED 42W ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ 125W 

/70W ηεμ. 190 75,00   14.250,00   

18 
ΠΛΑΚΔΣΑ  LED 66W ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ 
100/150W ΝΑΣΡΗΟΤ ηεμ. 10 86,00   860,00   

19 
ΠΛΑΚΔΣΑ  LED 56W ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ 
ΑΞΟΝΗΚΟΤ 150W ΝΑΣΡΗΟΤ ηεμ. 10 120,00   1.200,00   

    ύνολο Α Ομάδας     34.129,00 €  
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20 ΦΧΣΗΣΗΚΟ ΧΜΑ 150W Α. ΝΑΣΡΗΟΤ ηεμ. 30 72,00   2.160,00   

21 ΦΧΣΗΣΗΚΟ ΧΜΑ 250W Α.ΝΑΣΡΗΟΤ ηεμ. 20 84,00   1.680,00   

22 Φσηηζηηθφ ηχπνπ θαλάξη λενθιαζηθφ Δ27 ηεμ. 8 230,00   1.840,00   

23 ΦΩΣΙΣΙΚΟ ΩΜΑ ΚΟΡΤΦΗ 150w ναηπίος  ηεμ. 5 140,00   700,00   

24 ΦΩΣΙΣΙΚΟ ΩΜΑ ΚΔΦΑΛΗ 150w ναηπίος ηεμ. 6 340,00   2.040,00   

25 ΦΩΣΙΣΙΚΟ ΩΜΑ  70WATT ΝΑΣΡΙΟΤ ηεμ. 40 60,00   2.400,00   

26 ΦΩΣΙΣΙΚΟ ΩΜΑ  100WATT ΝΑΣΡΙΟΤ ηεμ. 20 68,00   1.360,00   

27 Φωηιζηικό ζηεγανό για  λαμπηήπερ 2x28w T5 ηεμ. 20 20,00   400,00   

28 Μεηαζρεκαηηζηέο 400W λαηξίνπ ηεμ. 10 22,00   220,00   

29 Ππθλσηέο 25κf  ηεμ. 20 3,00   60,00   

30 ΣΑΡΣΔΡ 4-22 ηεμ. 100 0,60   60,00   

31 ΣΑΡΣΔΡ 4-65 ηεμ. 100 0,60   60,00   

32 ΒΡΑΥΗΟΝΑ ΜΟΝΟ ηεμ. 40 8,00   320,00   





33 ΠΛΑΣΗΚΟ ΚΑΛΤΜΜΑ ΓΗΑ ΦΧΣΗΣΗΚΟ 125W ηεμ. 100 15,00   1.500,00   

34 

ΠΛΑΣΗΚΟ ΚΑΛΤΜΜΑ ΓΗΑ ΦΧΣΗΣΗΚΟ philips 

250W ηεμ. 50 15,00   750,00   

35 NTOYI  Δ27  ΠΡΟΔΛΑΝΖ  Γ.Δ.Ζ (Γπαιηζηεξφ) ηεμ. 90 2,50   225,00   

36 NTOYI  Δ40  ΠΡΟΔΛΑΝΖ  Γ.Δ.Ζ (Γπαιηζηεξφ) ηεμ. 20 3,00   60,00   

37 ΠΡΟΒΟΛΔΑ 50W LED ηεμ. 2 40,00   80,00   

38 ΠΡΟΒΟΛΔΑ100W LED ηεμ. 4 50,00   200,00   

39 ΠΡΟΒΟΛΔΑ  150W LED ηεμ. 4 70,00   280,00   

40 ΠΡΟΒΟΛΔΑ 200W LED  ηεμ. 4 120,00   480,00   

41 ΚΑΛΧΓΗΟ ΝΤL 2x1 εχθακπην Μ 200 0,88   176,00   

42 ΚΑΛΧΓΗΟ ΝΤL 2x1,5 εχθακπην Μ 200 1,01   202,00   

43 ΚΑΛΧΓΗΟ ΝΤM 3x1,5  Μ 200 1,00   200,00   

44 ΚΑΛΧΓΗΟ ΝΤL 3x1,5 εχθακπην Μ 300 1,10   330,00   

45 ΚΑΛΧΓΗΟ ΝΤL 3x2,5 εχθακπην Μ 200 1,60   320,00   

46 ΚΑΛΧΓΗΟ UTP cat5 4 δεπγψλ Μ 305 0,50   152,50   

47 ΚΑΛΧΓΗΟ UTP cat5 4 δεπγψλ καχξν Μ 305 0,60   183,00   

48 ΚΑΛΧΓΗΟ ΣΖΛ 2 δεπγψλ καχξν Μ 100 0,60   60,00   

49 Καιψδην  ζπηξάι αθνπζηηθνχ ηειεθψλνπ  Rj11 ηεμ. 20 4,00   80,00   

50 Καιψδην usb(B)  3m USB-A male - USB-B male  ηεμ. 10 4,00   40,00   

51 Καιψδην usb 3m USB-A male - USB-A female 3m  ηεμ. 10 8,00   80,00   

52 ΜΠΑΛΑΝΣΔΕΑ ΚΑΡΟΤΛΗ 3x2,5 30Μ ηεμ. 1 70,00   70,00   

53 ΜΠΑΛΑΝΣΔΕΑ ΚΑΡΟΤΛΗ 3x1,5 25Μ ηεμ. 1 50,42   50,42   

54 Πνιχπξηδν 5κ 5 ζέζεσλ κε δηαθφπηε ηεμ. 20 9,00   180,00   

55 ΑΡΔΝΗΚΟ ΦΗ  ΟΤΚΧ (πιήξσο ιαζηηρέληα, καχξα) ηεμ. 20 4,00   80,00   

56 ΘΤΛΖΚΟ ΦΗ  ΟΤΚΧ ( ιαζηηρέληα ,καχξα) ηεμ. 20 5,00   100,00   

57 3ΠΛΟ ΦΗ ΘΤΛΖΚΧΝ  ΟΤΚΧ  (ιαζηηρέληα ,καχξα) ηεμ. 3 14,00   42,00   

58 ΦΗ RJ45 ηχπνπ hand ηεμ. 500 1,50   750,00   

59 ΦΗ RJ45  ηεμ. 200 0,10   20,00   

60 ΦΗ RJ11  ηεμ. 200 0,10   20,00   

61 

ΜΟΝΧΣΗΚΖ ΣΑΗΝΗΑ (Μαχξε- άζπξε- κπιέ- 

θηηξηλνπξάζηλε)  ηεμ. 200 1,00   200,00   

62 ΜΟΝΧΣΗΚΖ ΣΑΗΝΗΑ ΤΓΡΖ Δ ΠΡΔΨ  ηεμ. 16 28,00   448,00   

63 ΓΔΜΑΣΗΚΑ 160x2,5  (100ηεκ) (Μαχξα-ιεπθά) ηεμ. 10 3,00   30,00   

64 ΓΔΜΑΣΗΚΑ 250x3,6  (100ηεκ) (Μαχξα-ιεπθά) ηεμ. 15 4,00   60,00   

65 ΓΔΜΑΣΗΚΑ 300x4,8  (100ηεκ) (Μαχξα-ιεπθά) ηεμ. 10 5,00   50,00   

66 Ρφθα 8/25 (θνπηί 100 ηεκ.) ηεμ. 3 4,00   12,00   

67 Ρφθα 7/25 (θνπηί 100 ηεκ.) ηεμ. 3 4,00   12,00   

68 Μπαηαπία 9v (6LR61) ηεμ. 15 3,50   52,50   

69 Μπαηαπία ΑΑ (4ΣΔΜ) ηεμ. 20 2,00   40,00   

70 Μπαηαπία ΑΑΑ(4ΣΔΜ) ηεμ. 20 2,00   40,00   

71 Πίνακαρ εξωηεπικόρ 1 ζειπάρ 4 θέζεων ηεμ. 2 12,00   24,00   

72 Πίνακαρ εξωηεπικόρ 1 ζειπάρ 9 θέζεων ηεμ. 2 14,00   28,00   

73 Πίνακαρ εξωηεπικόρ 1 ζειπάρ 12 θέζεων ηεμ. 2 12,00   24,00   

74 Πίνακαρ εξωηεπικόρ    16 θέζεων ηεμ. 2 14,00   28,00   

75 Πίνακαρ εξωηεπικόρ  24 θέζεων ηεμ. 2 19,00   38,00   

76 ΚΟΤΣΗΑ ΓΗΑΚΛΑΓΧΔΧ  εμσηεξηθά 80x80 IP40 ηεμ. 30 2,50   75,00   

77 ΚΟΤΣΗΑ ΓΗΑΚΛΑΓΧΔΧ  εμσηεξηθά 10x10 IP40 ηεμ. 30 3,40   102,00   

78 switch 8 ζέζεσλ  ηεμ. 5 25,00   125,00   

79 ΑΝΣΑΠΣΟΡΑ  Δ40 ζε Δ27 ηεμ. 50 3,00   150,00   





80 Υξνλνδηαθφπηεο κε εθεδξεηα 24h ηεμ. 13 25,00   325,00   

81 ΒΑΖ ΑΦΑΛΔΗΧΝ ΣΤΠΟΤ ΓΔΖ ηεμ. 30 2,00   60,00   

82 ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΤΠΟΤ ΓΔΖ 35Α ηεμ. 100 0,90   90,00   

83 ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΤΠΟΤ ΓΔΖ 40Α ηεμ. 100 0,90   90,00   

84 Δλδεηθηηθή Λπρλεία ξάγαο ηεμ. 15 3,00   45,00   

85 Απηφκαηε αζθάιεηα 10 Α ηεμ. 24 4,00   96,00   

86 Απηφκαηε αζθάιεηα  16 Α ηεμ. 24 4,00   96,00   

87 Απηφκαηε αζθιαιεηα 20 Α ηεμ. 12 4,00   48,00   

88 Απηφκαηε αζθάιεηα  32 Α ηεμ. 12 4,00   48,00   

89 Απηφκαηε δηπνιηθν 2ρ20 Α ηεμ. 10 9,00   90,00   

90 ΡΔΛΔ Γηαθπγήο ΜΟΝΟΦΑΗΚΟ 40Α ηεμ. 9 40,00   360,00   

91 ΡΔΛΔ Γηαθπγήο ΣΡΗΦΑΗΚΟ 40Α ηεμ. 9 35,00   315,00   

92 Ρειέ ηζρχνο 4x40 Α ξάγαο  ηεμ. 8 40,00   320,00   

93 Ρειέ ηζρχνο 4x25 Α ξάγαο ηεμ. 8 39,00   312,00   

94 Ρειέ ηζρχνο 4X63 Α ξάγαο ηεμ. 5 60,00   300,00   

95 ΓΔΝΗΚΟ ΓΗΑΚΟΠΣΖ 1x40Α ηεμ. 10 6,00   60,00   

96 ΓΔΝΗΚΟ ΓΗΑΚΟΠΣΖ 3x40Α ηεμ. 5 8,00   40,00   

97 Πξίδα Rj45 cat6 επίηνηρε ηεμ. 15 10,00   150,00   

98 ΓΔΝΗΚΟ ΓΗΑΚΟΠΣΖ 3x63Α ηεμ. 6 9,00   54,00   

99 Ηζηφο θσηηζκνχ  ηεμ. 5 220,00   1.100,00   

      ύνολο Β Ομάδας     25.548,42 €  

      ύνολο Α & Β Ομάδαρ     59.677,42 €  

      ΦΠΑ 24%     14.322,58 €  

      ύνολο     74.000,00 €  
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 
ΓΗΜΟ ΠΑΙΑΝΙΑ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: Ηλεκτρολογικό Υλικό έτοσς 2019 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ :  74.000 €  με ΦΠΑ 24%             

 

 

ΔΙΓΙΚΗ  ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 

 

 Άρζρο 1ο :Aληηθείκελο ηες ζσγγραθής: 
 ηε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ απηή πεξηγξάθνληαη νη γεληθνί φξνη βάζεη ησλ νπνίσλ θαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο ζπκβάζεσο ζα γίλεη ε πξνκήζεηα ησλ παξαθάησ εθνδίσλ 

(ιακπηήξεο  & ινηπά  ειεθηξνινγηθά πιηθά ) . 

Δξγνδφηεο ζηα παξαθάησ νλνκάδεηαη ν Γήκνο  Παηαλίαο .Αλάδνρνο δε ν αλαδεηρζεζφκελνο 

κεηνδφηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξαθάησ πξνκήζεηαο. 
 

ΑΡΘΡΟ  2 (Σρόπος εθηέιεζες ηες προκήζεηας) 
 

Ζ πξνκήζεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ΤΝΟΠΣΗΚΟ (ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ) ζχκθσλα ηνπ Ν. 

4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 

2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ).» (ΦΕΚ Α΄ 147/08.08.2016), ηνλ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 

απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο- Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΕΚ Α΄ 87/07.06.2010), ηνλ Ν. 

3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΕΚ Α΄ 114/08.06.2006), 

Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο(ρακειφηεξε ηηκή), κε ηνπο φξνπο πνπ ζα 

απνθαζίζεη ην Αξκφδην φξγαλν ηνπ Γήκνπ, κε ΤΝΟΠΣΗΚΟ (ΠΡΟΥΔΗΡΟ) ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ, θαηά 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ 4412/2016 
 

ΑΡΘΡΟ 3 ΔΓΓΤΗΔΙ: 
 

χκθσλα κε ην άξζξν 72  ηνπ Ν.4412/2016 δελ απαηηείηαη εγγπεηηθή επηζηνιή  ζπκκεηνρήο ζε 

ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ. 

χκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016 ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε 

ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο 

ηεο  νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο Φ.Π.Α. θαη θαηαηίζεηαη 

πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  
 

ΑΡΘΡΟ  4 ΤΜΒΑΗ 

 

Ακέζσο κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ, ν αλάδνρνο ηεο 

πξνκήζεηαο ζα θιεζεί λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε πξνζθνκίδνληαο εγγπεηηθή επηζηνιή 

θαιήο εθηέιεζεο ίζε κε ην 5%  ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο εθηφο θ.π.α ζχκθσλα κε ην άξζξν 72  ηνπ Ν. 

4412 /2016. Καηά ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ εμεηάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα  

θαη ζπκκφξθσζε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο . Δθφζνλ πξνθχςεη αθαηαιιειφηεηα φιεο ή κέξνπο 

ηεο πνζφηεηαο ηνπ θάζε είδνπο  ν αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβεί ζε άκεζε αληηθαηάζηαζε απηήο. 
 

ΑΡΘΡΟ  5 (σκβαηηθά ζηοητεία) 

πκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη : 

α) Γηαθήξπμε. 

β) Σερληθέο πξνδηαγξαθέο - Μειέηε  

γ)Πξνζθνξά δηαγσληδφκελνπ (Σερληθά ζηνηρεία - Γείγκαηα -Οηθνλνκηθή πξνζθνξά). 

ε)Ζ ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ (Μειέηεο). 





 

 

 

Άρζρο 6 : Προζεζκίες –ποηληθές ρήηρες: 
 

ε πεξίπησζε κε εκπξφζεζκνπ εθηειέζεσο ηεο παξαπάλσ πξνκήζεηαο ,εμαηξνχκελεο ηεο 

αλσηέξαο βίαο ν πξνκεζεπηήο ππφθεηληαη ζε πνηληθή ξήηξα ίζε πξνο 2% γηα ηελ πξψηε εβδνκάδα 

θαζπζηεξήζεσο θαη 4% γηα ηελ δεχηεξε εβδνκάδα θαζπζηεξήζεσο επί ηεο θαζπζηεξνχκελεο πξνο 

παξάδνζε πξνκήζεηαο. Μεηά ηελ θαζπζηέξεζε ησλ δχν απηψλ εβδνκάδσλ ν εξγνδφηεο δηθαηνχηαη 

λα αθπξψζεη ηε ζχκβαζε πξνκήζεηαο θαη λα εηζπξάμεη ηελ αμία ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο 

εθηειέζεσο. 

                 .  

 

    Άρζρο 7 : Πιερωκές: 
 

             Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη κε ρξεκαηηθέο εληνιέο ηνπ εξγνδφηε πνπ ζα 

εθδνζνχλ κεηά ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη βάζεη ζρεηηθήο εθθαζαξίζεσο απηνχ θαη 

πηζηνπνηήζεσο θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο ησλ εθνδίσλ , πξαθηηθφ 

πνηνηηθήο παξαιαβήο ππφ ηεο νηθείαο επηηξνπήο επί ησλ ππαξρφλησλ ηηκνινγίσλ ηνπ αλαδφρνπ. Γηα 

ην ζθνπφ απηφ έρεη πξνβιεθζεί δαπάλε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο  2019 Κ.Α 

:20.6662.001. 

 

    

Άρζρο 8 : Παραιαβή: 
 

       Ζ παξαιαβή ζα γίλεη παξνπζία ηεο αξκφδηα επηηξνπήο  .Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο εληνιέο ηεο επηηξνπήο θαη λα παξαδψζεη ζε κηα θάζε φια ηα πιηθά ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. Δθφζνλ  ππάξμνπλ πιηθά πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή 

είλαη ειαηησκαηηθά ηφηε ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ηα αληηθαηαζηήζεη άκεζα.                                                                     
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ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

  α/α Δίδος 

Μον. 
Μέηρ Ποζόη. Σιμή μον. Γαπάνη 
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1 
ΛΑΜΠΣΖΡΑ ΑΣΜΧΝ ΝΑΣΡΗΟΤ Τ.Π 70W 
ΓΗΑΦΑΝΖ ΧΛΖΝΧΣΖ ηεμ. 144 

  

2 
ΛΑΜΠΣΖΡΑ ΑΣΜΧΝ ΝΑΣΡΗΟΤ  Τ.Π 100W 
ΓΗΑΦΑΝΖ ΧΛΖΝΧΣΖ  ηεμ. 96 

  

3 

ΛΑΜΠΣΖΡΑ ΑΣΜΧΝ ΝΑΣΡΗΟΤ Τ.Π 150W  

ΧΛΖΝΧΣΖ ηεμ. 144 

  

4 

ΛΑΜΠΣΖΡΑ ΑΣΜΧΝ ΝΑΣΡΗΟΤ Τ.Π 250W 

ΧΛΖΝΧΣΖ  ηεμ. 48 

  
5 ΛΑΜΠΣΖΡΑ HQI 70 W E27                                       ηεμ. 50 

  
6 ΛΑΜΠΣΖΡΑ ΦΘΟΡΗΜΟΤ 36W  ηεμ. 100 

  
7 ΛΑΜΠΣΖΡΑ ΦΘΟΡΗΜΟΤ 18W  ηεμ. 300 

  
8 ΛΑΜΠΣΖΡΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 16W LED ηεμ. 600 

  
9 ΛΑΜΠΣΖΡΑ LED E14 7W G45 ηεμ. 50 

  
10 ΛΑΜΠΣΖΡΑ LED  E27 8W G45 ηεμ. 90 

  
11 ΛΑΜΠΣΖΡΑ LED  E27 12W E27 ηεμ. 50 

  
12 ΛΑΜΠΣΖΡΑ LED αριάδη 30-35W  E27 ηεμ. 200 

  
13 ΛΑΜΠΣΖΡΑ HQI  E40 250W   ηεμ. 24 

  
14 ΛΑΜΠΣΖΡΑ HQI E40 400W   ηεμ. 48 

  
15 ΛΑΜΠΣΖΡΑ PL 26W  ηεμ. 20 

  
16 ΛΑΜΠΣΖΡΑ Σ5 18WLED   4000 K/6500Κ ηεμ. 125 

  

17 

ΠΛΑΚΔΣΑ LED 42W ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ 125W 

/70W ηεμ. 190 

  

18 

ΠΛΑΚΔΣΑ  LED 66W ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ 

100/150W ΝΑΣΡΗΟΤ ηεμ. 10 

  

19 

ΠΛΑΚΔΣΑ  LED 56W ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ 

ΑΞΟΝΗΚΟΤ 150W ΝΑΣΡΗΟΤ ηεμ. 10 

  
    ύνολο Α Ομάδας 
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20 ΦΧΣΗΣΗΚΟ ΧΜΑ 150W Α. ΝΑΣΡΗΟΤ ηεμ. 30 

  
21 ΦΧΣΗΣΗΚΟ ΧΜΑ 250W Α.ΝΑΣΡΗΟΤ ηεμ. 20 

  
22 Φσηηζηηθφ ηχπνπ θαλάξη λενθιαζηθφ Δ27 ηεμ. 8 

  
23 ΦΩΣΙΣΙΚΟ ΩΜΑ ΚΟΡΤΦΗ 150w ναηπίος  ηεμ. 5 

  
24 ΦΩΣΙΣΙΚΟ ΩΜΑ ΚΔΦΑΛΗ 150w ναηπίος ηεμ. 6 

  
25 ΦΩΣΙΣΙΚΟ ΩΜΑ  70WATT ΝΑΣΡΙΟΤ ηεμ. 40 

  
26 ΦΩΣΙΣΙΚΟ ΩΜΑ  100WATT ΝΑΣΡΙΟΤ ηεμ. 20 

  
27 Φωηιζηικό ζηεγανό για  λαμπηήπερ 2x28w T5 ηεμ. 20 

  
28 Μεηαζρεκαηηζηέο 400W λαηξίνπ ηεμ. 10 

  
29 Ππθλσηέο 25κf  ηεμ. 20 

  
30 ΣΑΡΣΔΡ 4-22 ηεμ. 100 

  
31 ΣΑΡΣΔΡ 4-65 ηεμ. 100 

  
32 ΒΡΑΥΗΟΝΑ ΜΟΝΟ ηεμ. 40 

  
33 ΠΛΑΣΗΚΟ ΚΑΛΤΜΜΑ ΓΗΑ ΦΧΣΗΣΗΚΟ 125W ηεμ. 100 

  

34 
ΠΛΑΣΗΚΟ ΚΑΛΤΜΜΑ ΓΗΑ ΦΧΣΗΣΗΚΟ philips 
250W ηεμ. 50 

  
35 NTOYI  Δ27  ΠΡΟΔΛΑΝΖ  Γ.Δ.Ζ (Γπαιηζηεξφ) ηεμ. 90 

  
36 NTOYI  Δ40  ΠΡΟΔΛΑΝΖ  Γ.Δ.Ζ (Γπαιηζηεξφ) ηεμ. 20 

  
37 ΠΡΟΒΟΛΔΑ 50W LED ηεμ. 2 

  
38 ΠΡΟΒΟΛΔΑ100W LED ηεμ. 4 

  
39 ΠΡΟΒΟΛΔΑ  150W LED ηεμ. 4 

  
40 ΠΡΟΒΟΛΔΑ 200W LED  ηεμ. 4 

  
41 ΚΑΛΧΓΗΟ ΝΤL 2x1 εχθακπην Μ 200 

  
42 ΚΑΛΧΓΗΟ ΝΤL 2x1,5 εχθακπην Μ 200 

  





43 ΚΑΛΧΓΗΟ ΝΤM 3x1,5  Μ 200 

  
44 ΚΑΛΧΓΗΟ ΝΤL 3x1,5 εχθακπην Μ 300 

  
45 ΚΑΛΧΓΗΟ ΝΤL 3x2,5 εχθακπην Μ 200 

  
46 ΚΑΛΧΓΗΟ UTP cat5 4 δεπγψλ Μ 305 

  
47 ΚΑΛΧΓΗΟ UTP cat5 4 δεπγψλ καχξν Μ 305 

  
48 ΚΑΛΧΓΗΟ ΣΖΛ 2 δεπγψλ καχξν Μ 100 

  
49 Καιψδην  ζπηξάι αθνπζηηθνχ ηειεθψλνπ  Rj11 ηεμ. 20 

  
50 Καιψδην usb(B)  3m USB-A male - USB-B male  ηεμ. 10 

  
51 Καιψδην usb 3m USB-A male - USB-A female 3m  ηεμ. 10 

  
52 ΜΠΑΛΑΝΣΔΕΑ ΚΑΡΟΤΛΗ 3x2,5 30Μ ηεμ. 1 

  
53 ΜΠΑΛΑΝΣΔΕΑ ΚΑΡΟΤΛΗ 3x1,5 25Μ ηεμ. 1 

  
54 Πνιχπξηδν 5κ 5 ζέζεσλ κε δηαθφπηε ηεμ. 20 

  

55 ΑΡΔΝΗΚΟ ΦΗ  ΟΤΚΧ (πιήξσο ιαζηηρέληα, καχξα) ηεμ. 20 

  
56 ΘΤΛΖΚΟ ΦΗ  ΟΤΚΧ ( ιαζηηρέληα ,καχξα) ηεμ. 20 

  

57 3ΠΛΟ ΦΗ ΘΤΛΖΚΧΝ  ΟΤΚΧ  (ιαζηηρέληα ,καχξα) ηεμ. 3 

  
58 ΦΗ RJ45 ηχπνπ hand ηεμ. 500 

  
59 ΦΗ RJ45  ηεμ. 200 

  
60 ΦΗ RJ11  ηεμ. 200 

  

61 
ΜΟΝΧΣΗΚΖ ΣΑΗΝΗΑ (Μαχξε- άζπξε- κπιέ- 
θηηξηλνπξάζηλε)  ηεμ. 200 

  
62 ΜΟΝΧΣΗΚΖ ΣΑΗΝΗΑ ΤΓΡΖ Δ ΠΡΔΨ  ηεμ. 16 

  
63 ΓΔΜΑΣΗΚΑ 160x2,5  (100ηεκ) (Μαχξα-ιεπθά) ηεμ. 10 

  
64 ΓΔΜΑΣΗΚΑ 250x3,6  (100ηεκ) (Μαχξα-ιεπθά) ηεμ. 15 

  
65 ΓΔΜΑΣΗΚΑ 300x4,8  (100ηεκ) (Μαχξα-ιεπθά) ηεμ. 10 

  
66 Ρφθα 8/25 (θνπηί 100 ηεκ.) ηεμ. 3 

  
67 Ρφθα 7/25 (θνπηί 100 ηεκ.) ηεμ. 3 

  
68 Μπαηαπία 9v (6LR61) ηεμ. 15 

  
69 Μπαηαπία ΑΑ (4ΣΔΜ) ηεμ. 20 

  
70 Μπαηαπία ΑΑΑ(4ΣΔΜ) ηεμ. 20 

  
71 Πίνακαρ εξωηεπικόρ 1 ζειπάρ 4 θέζεων ηεμ. 2 

  
72 Πίνακαρ εξωηεπικόρ 1 ζειπάρ 9 θέζεων ηεμ. 2 

  
73 Πίνακαρ εξωηεπικόρ 1 ζειπάρ 12 θέζεων ηεμ. 2 

  
74 Πίνακαρ εξωηεπικόρ    16 θέζεων ηεμ. 2 

  
75 Πίνακαρ εξωηεπικόρ  24 θέζεων ηεμ. 2 

  

76 ΚΟΤΣΗΑ ΓΗΑΚΛΑΓΧΔΧ  εμσηεξηθά 80x80 IP40 ηεμ. 30 
  

77 ΚΟΤΣΗΑ ΓΗΑΚΛΑΓΧΔΧ  εμσηεξηθά 10x10 IP40 ηεμ. 30 

  
78 switch 8 ζέζεσλ  ηεμ. 5 

  
79 ΑΝΣΑΠΣΟΡΑ  Δ40 ζε Δ27 ηεμ. 50 

  
80 Υξνλνδηαθφπηεο κε εθεδξεηα 24h ηεμ. 13 

  
81 ΒΑΖ ΑΦΑΛΔΗΧΝ ΣΤΠΟΤ ΓΔΖ ηεμ. 30 

  
82 ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΤΠΟΤ ΓΔΖ 35Α ηεμ. 100 

  
83 ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΤΠΟΤ ΓΔΖ 40Α ηεμ. 100 

  
84 Δλδεηθηηθή Λπρλεία ξάγαο ηεμ. 15 

  
85 Απηφκαηε αζθάιεηα 10 Α ηεμ. 24 

  
86 Απηφκαηε αζθάιεηα  16 Α ηεμ. 24 

  
87 Απηφκαηε αζθιαιεηα 20 Α ηεμ. 12 

  
88 Απηφκαηε αζθάιεηα  32 Α ηεμ. 12 

  
89 Απηφκαηε δηπνιηθν 2ρ20 Α ηεμ. 10 

  





90 ΡΔΛΔ Γηαθπγήο ΜΟΝΟΦΑΗΚΟ 40Α ηεμ. 9 

  
91 ΡΔΛΔ Γηαθπγήο ΣΡΗΦΑΗΚΟ 40Α ηεμ. 9 

  
92 Ρειέ ηζρχνο 4x40 Α ξάγαο  ηεμ. 8 

  
93 Ρειέ ηζρχνο 4x25 Α ξάγαο ηεμ. 8 

  
94 Ρειέ ηζρχνο 4X63 Α ξάγαο ηεμ. 5 

  
95 ΓΔΝΗΚΟ ΓΗΑΚΟΠΣΖ 1x40Α ηεμ. 10 

  
96 ΓΔΝΗΚΟ ΓΗΑΚΟΠΣΖ 3x40Α ηεμ. 5 

  
97 Πξίδα Rj45 cat6 επίηνηρε ηεμ. 15 

  
98 ΓΔΝΗΚΟ ΓΗΑΚΟΠΣΖ 3x63Α ηεμ. 6 

  
99 Ηζηφο θσηηζκνχ  ηεμ. 5 

  
      ύνολο Β Ομάδας 

 
      ύνολο Α & Β Ομάδαρ 

 
      ΦΠΑ 24% 

 
      ύνολο 

  

 

 

 

 

 

 ςνηάσθηκε 
Παιανία   8- 10 -2019 

 
 

ΜΠΔΝΔΣΑΣΟ ΓΔΡΑΙΜΟ 

ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΗΥ ΣΔ 

 
 

 Θεωπήθηκε 
Παιανία  - 10 -2019 

 
 

         ΜΟΤΝΣΡΑΚΗ ΔΛΙΑΒΔΣ 

      ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΣΔ 




