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                                             ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
 

H μελέτη συντάχθηκε για τη διενέργεια διαγωνισμού προμήθειας διαφόρων υλικών και 
εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται στα δίκτυα ΦΟΠ και στις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, 
καθώς και λαμπτήρες και φωτιστικά σώματα νέας τεχνολογίας. Όλα τα υλικά θα χρησιμοποιηθούν 
στη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών και προβλημάτων που εντοπίζονται στο δημοτικό 
φωτισμό, στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού των διαφόρων κοινοχρήστων χώρων, οδών και πλατειών του 
Δήμου Θηβαίων, όπου προκύπτουν βλάβες, οι οποίες χρειάζονται άμεση αποκατάσταση. Επίσης 
καλύπτει ανάγκες σε ηλεκτρολογικό υλικό που χρησιμοποιείται γενικότερα σε 
ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του Δήμου. 

Η προμήθεια  χωρίζεται σε δυο διακριτά τμήματα ως εξής: 
ΤΜΗΜΑ 1: «Λαμπτήρες, φωτιστικά και παρελκόμενος εξοπλισμός» (CPV: 31600000-2) εκτιμώμενης 
αξίας 102.626,55€ με το ΦΠΑ 

ΤΜΗΜΑ 2: «Ηλεκτρικός εορταστικός διάκοσμος» (CPV: 39298900-6) εκτιμώμενης αξίας 30.001,80€ 
με το ΦΠΑ 

Προσφορές υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες, για ένα ή περισσότερα τμήματα. 

Από το διαγωνισμό θα προκύψουν είτε δυο διαφορετικοί ανάδοχοι (ένας για κάθε τμήμα) είτε ένας 
για το σύνολο των τμημάτων.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει της τιμής. Η τιμή είναι σταθερή και αμετάβλητη σε όλη την διάρκεια της σύμβασης και δεν 
υπόκεινται για κανένα λόγο σε καμία αναπροσαρμογή. Κάθε τμήμα είναι ανεξάρτητο από το άλλο 
για την εφαρμογή του κριτήριου ανάθεσης.  

Η συνολική εκτιμώμενη αξία των συμβάσεων ανέρχεται στο ποσό των 132.628,35 € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 
ή των συμβάσεων. 

Όλα τα ζητούμενα είδη θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, κατασκευασμένα για το σκοπό που 
προορίζονται. 
Θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλούς χρήσης “CE” βάσει της εγκυκλίου 
2184/Φ18/105/29-09-96 του Υπουργείου ανάπτυξης.  
Οι προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και τα ζητούμενα ανά είδος πιστοποιητικά, περιγράφονται 
παρακάτω. 
       
     
 
 
 



 
 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Άρθρο 1ο Αντικείμενο της προμήθειας  
 

1.   Η παρούσα γενική συγγραφή υποχρεώσεων αναφέρεται στους όρους  και  τις τεχνικές  λεπτομέρειες 
εκείνες βάση των οποίων θα γίνει η ανάδειξη προμηθευτή για τμηματικές αγορές σε ηλεκτρολογικά 
υλικά. 

2.   Τα είδη  των  προς  προμήθεια  υλικών   περιέχονται   στην  προμέτρηση υλικών με τον αντίστοιχο 
προϋπολογισμό. 

3.   Λόγω της φύσης των υλικών και της αδυναμίας εκτίμησης τυχών έκτακτων αναγκών σε υλικά, οι 
ζητούμενες ποσότητες του προϋπολογισμού είναι ενδεικτικές και μπορούν να τροποποιηθούν είτε 
επί πλέον είτε επί έλασσον, αρκεί να μην ξεπεράσουν το ποσό της σύμβασης. Επίσης ο Δήμος 
δύναται να προμηθευτεί επί πλέον είδη που δεν περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό, μετά από 
προσφορά του αναδόχου και έγκριση των προδιαγραφών και της τιμής από την υπηρεσία.    

 
Άρθρο 2ο.  Ισχύουσα νομοθεσία.  
 
Στην παρούσα προμήθεια ισχύουν οι παρακάτω νόμοι και διατάξεις, 
  α) Ν.3463/06 Κ.Δ.Κ   
  β) Ν.4412/2016 
  γ) Ν.2286/95 
  δ) Ν.2690/99 
 
 
Άρθρο 3ο.  Διαδικασία ανάδειξης προμηθευτή, Διάρκεια σύμβασης  
 
1. Η ανάδειξη προμηθευτή θα γίνει με την διαδικασία ανοιχτού διαγωνισμού. 
2. Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης θα έχει διάρκεια ενός έτους από την ημερομηνία υπογραφής 

της  εκτός και αν εξαντληθεί το ποσό της σύμβασης σε μικρότερο χρονικό διάστημα.       
 
 
 Άρθρο 4ο:  Παράδοση των προς προμήθεια υλικών.   
 
   Η παράδοση των υλικών θα πρέπει να γίνεται έγκαιρα μέσα σε χρονικό διάστημα 48 ωρών από την 
παραγγελία από τον αρμόδιο υπάλληλο της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.  
   Η συσκευασία πού ζητείται από τον Δήμο θα είναι προσεγμένη ώστε κατά την μεταφορά τους να 
μην δημιουργούνται φθορές ή παραβιάσεις.  
 
Άρθρο 5ο:  Πιστοποιητικά επί ποινή αποκλεισμού: 
 

Η τεχνική  προσφορά των συμμετεχόντων θα περιλαμβάνει  κατάσταση κατά άρθρο  των  
προσφερόμενων  υλικών στην οποία θα δηλώνεται η χώρα όπου κατασκευάζονται καθώς και  το 
εργοστάσιο κατασκευής, και  τεχνικά φυλλάδια όπου θα αναφέρονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
των προσφερόμενων υλικών. 
Εκτός του πιστοποιητικού CE το οποίο ζητείται σε όλα τα υλικά και πρέπει να προσκομιστεί, για 
όσα από τα ζητούμενα είδη ζητείται επιπλέον πιστοποιητικό στις τεχνικές προδιαγραφές, θα 
πρέπει να συνοδεύει την προσφορά των συμμετεχόντων.  Τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία δεν 
αναφέρονται στα εν λόγω έντυπα δεν λαμβάνονται υπ' όψιν.  
Οι συμμετέχοντες θα δεσμευτούν με την προσφορά τους και για τα εξής: 
 
1. Εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δυο (2) χρόνια από την ημέρα της οριστικής 

παραλαβής, σε όλα τα υλικά, εκτός και αν ο χρόνος αυτός προκαθορίζεται διαφορετικά για 
κάποια υλικά . 

 



 
 

2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του ανάδοχου προμηθευτή της ομάδας/ομάδων με την οποία ο 
προμηθευτής θα δεσμεύεται ότι θα προμηθεύει τον Δήμο μας με ανταλλακτικά για τα 
ειδη/υλικά των οποίων είναι ανάδοχος για τουλάχιστον 10 έτη από τον χρόνο παράδοσης 
τους. 

3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ότι τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια και 
αμεταχείριστα, σύμφωνα με τους κανονισμούς 765/2008 και 768/2008 της Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008. 

4. Τυχόν απόκλιση κάποιου προσφερόμενου προϊόντος από τις παραπάνω προδιαγραφές, 
συνεπάγεται απόρριψη της προμήθειας. 

 
 
Άρθρο 6ο:  τεχνικές προδιαγραφές- χαρακτηριστικά 

 
Οι  παρακάτω  αναφερόμενές  τεχνικές προδιαγραφές-χαρακτηριστικά  είναι  τα  ελάχιστα  
επιθυμητά, επί  ποινή  αποκλεισμού απαιτούνται τα ακόλουθα: 
 

ΤΜΗΜΑ 1: Λαμπτήρες, φωτιστικά και παρελκόμενος εξοπλισμός 
  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 
Λαμπτήρας led,15-
21W,Τ80, Ε27 

• Ονομαστική ισχύς από  15-18W. 
• Φωτεινότητα από 1600 lumen.  
• Συχνότητα λειτουργίας 50-60HZ. 
• Ενεργειακής κλάσης από  Α+. 
• Θερμοκρασία χρώματος ψυχρό 6000 -6.500Κ. 
• Στεγανότητα από ΙΡ 44 
• Διάρκεια ζωής από 15.000 ώρες. 
• Ενεργειακής κλάσης από  Α+. 
• Κατάθεση δήλωσης συμμόρφωσης CE . 
• Πιστοποιητικό ΙSO 9001 του εργοστασίου κατασκευής. 

2 
Λαμπτήρας Led, 27-30W, 
Τ100, Ε27 

• Ονομαστική ισχύς από  27-30w. 
• Φωτεινότητα από 2500 lumen.  
• Συχνότητα λειτουργίας 50-60HZ. 
• Θερμοκρασία χρώματος ψυχρό 6.000-6.500Κ. 
• Στεγανότητα από ΙΡ 44 
• Διάρκεια από 15.000 ώρες. 
• Ενεργειακής κλάσης από  Α+. 
• Κατάθεση δήλωσης συμμόρφωσης CE. 
• Πιστοποιητικό ΙSO 9001 του εργοστασίου κατασκευής. 



3 
Λαμπτήρας LED 10-13W 
κλασσικού σχήματος Ε27 

• Ονομαστική ισχύς από  10-13w 
• Φωτεινή ροή από 1500 lumen.  
• Ενεργειακή κλάση A+. 
• Συχνότητα λειτουργίας 50-60HZ. 
• Θερμοκρασία χρώματος ψυχρό 6.500Κ. 
• Διάρκεια ζωής από 15.000 ώρες. 
• Κατάθεση δήλωσης συμμόρφωσης CE. 
• Πιστοποιητικό ΙSO 9001 του εργοστασίου κατασκευής.   

4 
Λαμπτήρας ατμών Νατρίου 
ΗPSL 250W Σωληνωτός. 

• Ονομαστική ισχύς 250W 
• Φωτεινότητα απο 30.000 lumen.  
• Συχνότητα λειτουργίας 50-60HZ. 
• Θερμοκρασία χρώματος περίπου 2000-2100Κ. 
• Διάρκεια ζωής από 30.000 ώρες. 
• Κατάθεση δήλωσης συμμόρφωσης . 
• Πιστοποιητικό ΙSO 9001 του εργοστασίου κατασκευής. 

5 
Λαμπτήρας Νατρίου αχλάδι 
250W Ε40 

• Ονομαστική ισχύς 250W 
• Φωτεινότητα απο 30.000 lumen.  
• Συχνότητα λειτουργίας 50-60HZ. 
• Θερμοκρασία χρώματος περίπου 2000-2100Κ. 
• Διάρκεια ζωής από 30.000 ώρες. 
• Κατάθεση δήλωσης συμμόρφωσης . 
• Πιστοποιητικό ΙSO 9001 του εργοστασίου κατασκευής. 

6 

Λαμπτήρας μεταλλικών 
αλογονιδίων εκκένωσης 
τύπου αχλάδι 150W, Ε27 

• Ονομαστική ισχύς 150w 
• Φωτεινότητα το ελάχιστον 12.000 lumen.. 
• Συχνότητα λειτουργίας 50-60HZ. 
• Θερμοκρασία χρώματος περίπου 3900-4400Κ 
• Διάρκεια ζωής το ελάχιστον 10.000 ώρες .  
• Ενεργειακής κλάσης  από Α+ 
• Κατάθεση δήλωσης συμμόρφωσης 

7 

Λαμπτήρας μεταλλικών 
αλογονιδίων εκκένωσης 
τύπου αχλάδι 150W, Ε40 

• Ονομαστική ισχύς 150w 
• Φωτεινότητα το ελάχιστον 12.000 lumen.. 
• Συχνότητα λειτουργίας 50-60HZ. 
• Θερμοκρασία χρώματος περίπου 3900-4400Κ 
• Διάρκεια ζωής το ελάχιστον 10.000 ώρες .  
• Ενεργειακής κλάσης  από Α+ 
• Κατάθεση δήλωσης συμμόρφωσης 



8 

Λαμπτήρας μεταλλικών 
αλογονιδίων εκκένωσης 
τύπου αχλάδι 70W, Ε27 

• Ονομαστική ισχύς 70w 
• Φωτεινότητα το ελάχιστον 5.500 lumen.. 
• Συχνότητα λειτουργίας 50-60HZ. 
• Θερμοκρασία χρώματος περίπου 3900-4400Κ 
• Διάρκεια ζωής το ελάχιστον 10.000 ώρες .  
• Ενεργειακής κλάσης  από Α+ 
• Κατάθεση δήλωσης συμμόρφωσης 

9 
Προβολείς LED 100W SMD  
εξωτερικού χώρου . 

• Ονομαστική ισχύς  100W  
• Φωτεινότητα από 9.500 lumen. 
• Στεγανότητα φωτιστικού από ip65. 
• Διάρκεια ζωής το ελάχιστον 10.000 ώρες.  
• Θερμοκρασία χρώματος ψυχρό 6.000- 6.500Κ. 
• Ενεργειακής κλάσης Α+. 
• Υλικό αλουμίνιο 
• Εγγύηση καλής λειτουργίας δυο έτη. 
• Κατάθεση δήλωσης συμμόρφωσης . 

10 
Προβολείς LED 150W SMD 
εξωτερικού χώρου . 

• Ονομαστική ισχύς  120-150W  
• Φωτεινότητα από 17.000 lumen. 
• Στεγανότητα φωτιστικού από ip65. 
• Διάρκεια ζωής από 10.000 ώρες.  
• Θερμοκρασία χρώματος ψυχρό 6.000- 6.500Κ. 
• Ενεργειακής κλάσης Α+.• Υλικό αλουμίνιο 
• Εγγύηση καλής λειτουργίας δυο έτη. 
• Κατάθεση δήλωσης συμμόρφωσης . 

11 
Προβολείς LED 50W SMD 
εξωτερικού χώρου . 

• Ονομαστική ισχύς  50W  
• Φωτεινότητα από 5.000 lumen. 
• Στεγανότητα φωτιστικού από ip65. 
• Διάρκεια ζωής από 10.000 ώρες.  
• Θερμοκρασία χρώματος ψυχρό 6.000- 6.500Κ. 
• Ενεργειακής κλάσης Α+. • Υλικό αλουμίνιο 
• Εγγύηση καλής λειτουργίας δυο έτη. 
• Κατάθεση δήλωσης συμμόρφωσης 



12 
Φωτιστικό οδικού φωτισμού 
LED 120-150W . 

• Ονομαστική ισχύς από 120-150W. 
• Φωτεινότητα  τουλάχιστον από 16.000 lumen 
• Γωνία  δέσμης φωτός  από 120 μοίρες.  
• Συντελεστής ισχύος >0,90 
• Στεγανότητα φωτιστικού από  ip65. 
• Ενεργειακής κλάσης Α+ 
• Διάρκεια ζωής από 25.000 ώρες.  
• Θερμοκρασία χρώματος  4000-4500Κ. 
• Δείκτης χρωματικής απόδοσης >70. 
• Θερμοκρασία χρήσης -20 C/+50 C. 
• Βαθμός κρούσης τουλάχιστον ΙΚ8 
• Υλικό αλουμίνιο 
• Κατάθεση δήλωσης συμμόρφωσης. 
• Πιστοποιητικό ENEC 
• Πιστοποιητικό ΙSO 9001 του κατασκευαστή 
•  Για όλο τον εξοπλισμό του φωτιστικού συστήματος 
απαιτείται εγγύηση πέντε (5) ετών. 

13 
Φωτιστικό οδικού φωτισμού 
LED 80-100W . 

• Ονομαστική ισχύς από 80-100W. 
• Φωτεινότητα  από  10.000 lumen 
• Γωνία  δέσμης φωτός  από 120 μοίρες.  
• Συντελεστής ισχύος >0,90 
• Στεγανότητα φωτιστικού από ip65. 
• Διάρκεια ζωής από 25.000 ώρες.  
• Θερμοκρασία χρώματος  4000-4500Κ. 
• Δείκτης χρωματικής απόδοσης από  >70. 
• Θερμοκρασία χρήσης -20 C/+50 C. 
• Βαθμός κρούσης τουλάχιστον ΙΚ8 
• Υλικό αλουμίνιο 
• Ενεργειακής κλάσης Α+ 
• Κατάθεση δήλωσης συμμόρφωσης. 
• Πιστοποιητικό ENEC 
• Πιστοποιητικό ΙSO 9001 του κατασκευαστή 
• Για όλο τον εξοπλισμό του φωτιστικού συστήματος 
απαιτείται εγγύηση πέντε (5) ετών. 



14 
Φωτιστικό οδικού φωτισμού 
LED 50W . 

• Ονομαστική ισχύς από 50-60W. 
• Φωτεινότητα  από 4.500 lumen 
• Γωνία  δέσμης φωτός  από 120 μοίρες.  
• Συντελεστής ισχύος >0,90 
• Στεγανότητα φωτιστικού από ip65. 
• Διάρκεια ζωής από 25.000 ώρες.  
• Θερμοκρασία χρώματος  4000-4500Κ. 
• Δείκτης χρωματικής απόδοσης από  >70. 
• Θερμοκρασία χρήσης -20 C/+50 C. 
• Βαθμός κρούσης τουλάχιστον ΙΚ8. 
• Υλικό αλουμίνιο. 
• Ενεργειακής κλάσης Α+. 
• Κατάθεση δήλωσης συμμόρφωσης. 
• Πιστοποιητικό ENEC. 
• Πιστοποιητικό ΙSO 9001 του κατασκευαστή. 
• Για όλο τον εξοπλισμό του φωτιστικού συστήματος 
απαιτείται εγγύηση πέντε (5) ετών. 

15 
Φωτιστικό led τύπου 
καμπάνα  150W-200W . 

• Ονομαστική ισχύς από 150-200W. 
• Φωτεινότητα  από  25.000 lumen 
• Συντελεστής ισχύος >0,95 
• Στεγανότητα φωτιστικού από  IP65. 
• Διάρκεια ζωής από 15.000 ώρες.  
• Θερμοκρασία χρώματος  6000-6500Κ. 
• Δείκτης χρωματικής απόδοσης >75. 
• Θερμοκρασία χρήσης -20 C/+50 C. 
• Βαθμός κρούσης τουλάχιστον ΙΚ08 
• Υλικό αλουμίνιο. 
• Εγγύηση καλής λειτουργίας δύο έτη. 
• Κατάθεση δήλωσης συμμόρφωσης. 
• Πιστοποιητικό  ΙSO 9001 του εργοστασίου κατασκευής. 

16 
Λαμπτήρας led T8  20W 
μήκους 120cm.  

• Ονομαστική ισχύς 20W 
• Φωτεινότητα το ελάχιστον 1900 lumen.  
• Συχνότητα λειτουργίας 50-60HZ. 
• Θερμοκρασία χρώματος ψυχρό 6000 -6.500Κ. 
• Διάρκεια ζωής το ελάχιστον 15.000 ώρες. 
• Κατάθεση δήλωσης συμμόρφωσης. 

17 
Λαμπτήρας led T8  10W 
μήκους 60cm.  

• Ονομαστική ισχύς 10W 
• Φωτεινότητα το ελάχιστον 700 lumen.  
• Συχνότητα λειτουργίας 50-60HZ. 
• Θερμοκρασία χρώματος ψυχρό 6000 -6.500Κ. 
• Διάρκεια ζωής το ελάχιστον 15.000 ώρες. 
• Κατάθεση δήλωσης συμμόρφωσης. 

18 
Αύτοματη ασφάλεια ράγας 
16Α. 

• Ονομαστική ένταση ρεύματος 16 Α, 20 Α, 25 Α. 
• Πόλοι 1p 
• Τάση από 230V 
• Συχνότητα λειτουργίας 50-60HZ. 



19 
Αύτοματη ασφάλεια ράγας 
20Α. 

• Μονοφασικός με αντοχή σε βραχυκύκλωμα 3ΚΑ. 
• Χαρακτηριστική καμπύλη λειτουργιάς C. 
• Στεγανότητα από  IP20 
• Κατασκευή σύμφωνα με ΕΝ 60898-1. 
• Κατάθεση δήλωσης συμμόρφωσης . 

20 
Αύτοματη ασφάλεια ράγας 
25Α. 

21 
Aντάπτορες για ντουί από 
Ε40 σε Ε27. 

• Ονομαστική  ένταση 4 Α 
• Υλικό πλαστικό 
• Κάλυκας Ε40 και  Ε27  μεταλλικοί 
• Κατάθεση δήλωσης συμμόρφωσης  

22 
Ενδεικτική λυχνία ράγας 
LED  μονή. 

• Πόλοι 1/2p 
• Τάση από 240V. 
• Συχνότητα λειτουργίας 50-60HZ. 
• Διάρκεια led από 3.000 ώρες. 
• Στεγανότητα από  IP20. 
• Κατασκευή σύμφωνα  ΕΝ 60947-5-1 
• Κατάθεση δήλωσης συμμόρφωσης  

23 
Διακόπτες ράγας τριφασικοί 
3Χ63Α. 

• Ονομαστική ένταση ρεύματος 63 Α και 100 Α. 
• Πόλοι 3p 
• Τάση  από 400v. 
• Συχνότητα λειτουργίας 50-60HZ. 
• Κατασκευή σύμφωνα με ΕΝ 60947-3 
• Κατάθεση δήλωσης συμμόρφωσης 24 

Διακόπτες ράγας τριφασικοί 
3Χ100Α. 

25 
Διακόπτες ράγας 
μονοφασικoί 63Α. 

• Ονομαστική ένταση ρεύματος 40A K 63 Α. 
• Πόλοι 1p 
• Τάση   από 230/400V 
• Συχνότητα λειτουργίας 50-60HZ. 
• Κατασκευή σύμφωνα με ΕΝ 60947-3. 
• Κατάθεση δήλωσης συμμόρφωσης 

26 
Διακόπτες ράγας 
μονοφασικoί 40Α. 

27 

Μονωτικές ταινίες pvc 
πλάτους 19 mm & μήκους 
20μ. 

• Χρώματα μαύρο- άσπρο- κιτρινοπράσινο. 
• Διαστάσεων  περίπου 19mm X 20m Χ 0,12mm. 
• Θερμοκρασία λειτουργίας από 0-80 C. 
• Υλικό φλογοεπιβραδυντικό pvc. 

28 

Μονωτικές λαστιχοταινίες  
πλάτους 19 mm & μήκους 
9μ. 

• Αυτοβουλκανιζόμενη ταινία μαύρη 
• Διαστάσεων περίπου  19mm X 9m Χ 0,90mm. 
• Θερμοκρασία λειτουργίας από  0-80 C. 
• Υλικό  pvc 

29 
Γλόμπος ακρυλικός Ø25cm 
γαλακτερός.  

• Ακρυλικοί γλόμποι  οπάλ διαμέτρου Φ25-Φ30-Φ40..  
• Ονομαστική ισχύ  αντίστοιχα έως 60W-75W-100W. 
• Ονομαστική τάση/συχνότητα  από 230V/50HZ. 
• Κατάθεση δήλωσης συμμόρφωσης . 

30 
Γλόμπος ακρυλικός  Ø30cm 
γαλακτερός.  



31 
Γλόμπος ακρυλικός  Ø40cm  
γαλακτερός.  

32 
Eκκινητές (starter)  4 - 65W 
για λαμπτήρες φθορίου. • Εκκινητής φωτισμού για ανάφλεξη λαμπτήρων φθορισμού 

με ηλεκτρομαγνητικό κιβώτιο ταχυτήτων 2 ακίδων σε 
πλαστικό (πολυκαρβονικό επιβραδυντικό φλόγας)  

33 
Eκκινητές (starter)  4 - 22W 
για λαμπτήρες φθορίου. 

34 Εκκινητής HS-HI 70-400W. 

• Τάση  τουλάχιστον  198-264V. 
• Συχνότητα λειτουργίας 50-60HZ. 
• Κατασκευή κατά ΕΝ 61347-1. 
• Κατάθεση δήλωσης συμμόρφωσης  

35 
Ηλεκτρονόμος ράγας ( ρελέ 
Ισχύος ), τριφάσικο 63Α. 

• Oνομαστική ένταση ρεύματος 40 Α και 63Α. 
• Πόλοι 4P 
• Τάση  από 240V. 
• Συχνότητα λειτουργίας 50-60HZ. 
• Κατασκευή  κατά ΕΝ 61095. 
• Κατάθεση δήλωσης συμμόρφωσης . 36 

Ηλεκτρονόμος ράγας ( ρελέ 
Ισχύος ), τριφασικό 40Α. 

37 
Ηλεκτρονόμος ράγας (ρελέ 
Ισχύος), μονοφασικό 40Α. 

• Ονομαστική ένταση ρεύματος 40 Α.  
• Πόλοι 2P 
• Τάση  από 220V. 
• Συχνότητα λειτουργίας 50-60HZ. 
• Κατασκευή: κατά ΕΝ 61095. 
• Κατάθεση δήλωσης συμμόρφωσης  

38 

Ρέλε διαφυγής έντασης ( 
προστασίας ) μονοφασικό 
40Α. 

• Oνομαστική ένταση ρεύματος 40 Α. 
• Πόλοι 2P 
• Τάση από 220V. 
• Συχνότητα λειτουργίας 50-60HZ. 
• Ονομαστικό σφάλμα ρεύματος 30mΑ. 
• Αντοχή σε βραχυκύκλωμα  6ka 
• Κατηγορία  τύπου A.  
• Κατασκευή σύμφωνα  IEC61008-1 
• Κατάθεση δήλωσης συμμόρφωσης . 

39 

Ρέλε διαφυγής έντασης ( 
προστασίας ) τριφασικό 
40Α. 

• Oνομαστική ένταση ρεύματος 40Α, 63Α, 100Α. 
• Πόλοι 4P 
• Τάση από 400V. 
• Συχνότητα λειτουργίας 50-60HZ. 
• Ονομαστικό σφάλμα ρεύματος 30mA. 
• Αντοχή σε βραχυκύκλωμα  6ka 
• Κατηγορία  τύπου  A.  
• Κατασκευή σύμφωνα  IEC61008-1 
• Κατάθεση δήλωσης συμμόρφωσης  

40 

Ρέλε διαφυγής έντασης ( 
προστασίας ) τριφασικό 
63Α. 



41 

Ρέλε διαφυγής έντασης ( 
προστασίας ) τριφασικό 
100Α. 

42 
Πίνακας 2 σειρών 
εξωτερικός στεγανός  

• Επίτοιχος θερμοπλαστικός  μίας σειράς, τουλάχιστον 1Χ18 
θέσεων και δύο σειρών τουλάχιστον 2Χ18 θέσεων. 
• Ανθεκτικότητα σε UV 
• Στεγανότητα τουλάχιστον ip65. 
• Αφαιρετό πλαίσιο για ευκολότερη καλωδίωση. 
• Κλέμμες ουδετέρου &  γείωσης. 
• Κατά IEC 60695-2-11, IEC 60670-24-EN60439-3 43 

Πίνακας 1 σειράς 
εξωτερικός στεγανός  

44 

Μετασχηματιστές 250W 
(ballast) για λαμπτήρες 
250W Aτμών Νατρίου. 

• Oνομαστική ισχύς 250W. 
• Τάση  από 230V 
• Συχνότητα λειτουργίας 50HZ. 
• Διαστάσεις  περίπου 180 Χ 52 Χ 66ΜΜ 
• Κλέμμα σύνδεσης 2,5mm 
• Κατασκευή σύμφωνα  ΕΝ 61347-2-9, ΕΝ60923. 
• Κατάθεση δήλωσης συμμόρφωσης . 

45 
Ασφάλειες γυάλινες 5Α   ( 
συσκευασία 100 τεμαχίων ). 

• Ονομαστική ένταση 5 Α. 
• Διαστάσεις 5,2 Χ 20mm. 
• Αμέσου τήξεως  
• Κατάθεση δήλωσης συμμόρφωσης . 

46 

Ηλεκτρόδια γειώσεως 
μήκους 1,5μ, διατομής 
Φ14mm. 

• Διαστάσεων  1,50Μ Χ Φ16mm. 
• Σπείρωμα 5/8’’. 
• Πάχος ηλεκτρικής επιχάλκωσης 250 μm. 
• Κατάθεση δήλωσης συμμόρφωσης 

47 
Αγωγός γείωσης 16mm 
χαλκού. 

• Αγωγός γείωσης από μαλακό ανοπτημένο χαλκό.  
• Κατασκευή: Kατά IEC 60228.       

48 

Aσφαλειοκλέμα 
πολυαμιδίου με μονή 
ασφαλειοθήκη. 

• Κλέμα με ενσωματωμένη ασφαλειοθήκη για τον έλεγχο 
  & την προστασία των κυκλωμάτων τροφοδοσίας 

49 
Κλεμμοσειρά 12X2,5mm² 
Λευκή (Σειρα 12τεμ.) • Κλέμμα με βίδες.                                                                                                                                                    

•12 στοιχεία με ανοικτούς τους ακροδέκτες και βίδες                                          
•Φλογοεπιβραδυντικό πολυπροπυλένιο (- 25°C έως +100°C)                                                                                                 
•Σύμφωνα με το πρότυπο EN 60998-2-1 και EN 60664-1                                                                                                                    

50 
Κλεμμοσειρά 12X6mm² 
Λευκή (Σειρα 12τεμ.) 

51 
Κλεμμοσειρά 12X10mm² 
Λευκή (Σειρα 12τεμ.) 

52 
Σφικτήρας 3/4'' ράβδου 
γείωσης. 

• Σφιγκτήρας τύπου ‘’Η’’ (Heavy duty),κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-
1, για σύνδεση μεταξύ επιχαλκωμένης ράβδου γείωσης Ø17 
mm (σπείρωμα ¾'' – 20 mm) και αγωγού κυκλικής διατομής 
ή πολύκλωνου. Κατασκευή από κράμα χαλκού (Cu-A) 



53 
Aσφάλειες τήξης neozed 
35Α. 

• Ασφάλειες τήξης  neozet (E18/DO2) , 
• Ένταση ρεύματος 35 Α και 63 Α , 
• Τάση 400V,  
• Συχνότητα λειτουργίας 50-60HZ,  
• Κατασκευής σύμφωνα με ΙΕC 60269 
• Κατάθεση δήλωσης συμμόρφωσης . 54 

Aσφάλειες τήξης neozed 
63Α. 

55 
Aσφάλειες τήξης diazed 
63Α. • Ασφάλειες τήξης diazed (DIII/E33) , 

• Ένταση ρεύματος 35A-50A-63A , 
• Τάση  500V,  
• Συχνότητα λειτουργίας 50-60HZ,  
• Κατασκευής σύμφωνα με ΙΕC 60269. 
• Κατάθεση δήλωσης συμμόρφωσης . 

56 
Aσφάλειες τήξης diazed 
50Α. 

57 
Aσφάλειες τήξης diazed 
35Α. 

58 Aσφάλειες τήξης ΔΕΗ 50Α. 

• Ασφάλειες τήξης ΔΕΗ (DI/E16)  
• Ενταση ρεύματος 35A-50A.  
• Τάση  500V,  
• Συχνότητα λειτουργίας 50-60HZ,  
• Στεγανότητα από ip20, 
• Κατασκευής σύμφωνα με ΙΕC 60269. 
• Κατάθεση δήλωσης συμμόρφωσης . 

59 Aσφάλειες τήξης ΔΕΗ 35Α. 

60 
Βασεις neozed 35A, 
πλήρειs 

• Ονομαστικό ρεύμα 35Α  
• Ονομαστική τάση λειτουργίας 400V  

61 

Ντουϊ Πορσελάνης Ε40   με 
έλασμα, για φωτιστικά 
οδών 250W. 

• Υλικό πορσελάνη. 
• Ονομαστική ένταση 16Α 
• Τάση από 500V. 
• Κατασκευή: κατά ΕΝ 60238. 
• Κατάθεση δήλωσης συμμόρφωσης . 

62 
Ντουί Ε27 Πορσελάνης με  
έλασμα δεξιά αριστερά. 

• Υλικό πορσελάνη. 
• Ονομαστική  ένταση  4Α. 
• Τάση  από 250V. 
• Κατασκευή: κατά ΕΝ 60238 
• Κατάθεση δήλωσης συμμόρφωσης 

63 

Βάσεις φωτιστικών 
πλαστικές για γλόμπους 
Ø25cm. 

•   Ανθεκτικές  σε ακτινοβολία UV.      
•   Ντουί πορσελάνης Ε27.  
•   Υλικό πλαστικό 

64 

Βάσεις φωτιστικών 
πλαστικές για γλόμπους 
Ø30cm. 

65 

Βάσεις φωτιστικών 
πλαστικές για γλόμπους 
Ø40cm. 

66 Πρίζες ράγας σούκο 16Α. •  Ρευματοδότες (πρίζες) ράγας 16 A, 250 VAC 



67 
Χρονοδιακόπτης  ράγας με 
εφεδρία στα  16Α. 

• Πρόγραμμα ημερήσιο με εφεδρεία τουλάχιστον 100 ώρες. 
• Τάση τουλάχιστον 110-250V. 
• Συχνότητα λειτουργίας 50-60HZ. 
• Ονομαστική ένταση 16 A. 
• Δυνατότητα ρύθμισης ανά 15 λεπτά. 
• Κατάθεση δήλωσης συμμόρφωσης. 

68 
Βραχίονας μεταλλικός 
γαλβανιζέ  

• Υποδοχή  Φ42 
• Γαλβανισμένη  σιδηροσωλήνα  
• Τύπου  ΔΕΗ  GR259/1. 

69 
Kαλώδιο 3X2,5mm²  
ευκαμπτό  (H05VV-F)  NYL. 

Καλώδιο εύκαμπτο H05VV-F PVC σε μαύρο χρώμα, με 
μόνωση και μανδύα από PVC 

70 

Καλώδιο 3Χ1,5mm 
ευκαμπτό   (H05VV-F)       
ΝΥL 

71 Kαλώδιο ΝΥΥ 5Χ2,5mm² Καλώδια ισχύος 0,6/1kV NYY σε μαύρο χρώμα, με μόνωση 
και μανδύα από pvc, για σταθερή εγκατάσταση σε ξηρούς ή 
υγρούς χώρους στον αέρα ή στο έδαφος. 

72 Kαλώδιο ΝΥΥ 5X4mm² 

73 Kαλώδιο ΝΥΥ 5X6mm²  

74 
Σωλήνας σπιράλ πλαστικός 
Μεσαίου τύπου 32mm 

• Αντίσταση στη συμπίεση: 750Nt/5cm 
• Αντίσταση στην κρούση: 2J (στους -25oC) 
• Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής: -25oC 
• Μέγιστη θερμοκρασία εφαρμογής:+60oC 
• Αντίσταση στην κάμψη: Διαμορφώσιμος 
• Αντίσταση εισδοχής στερεών αντικειμένων: min IP65 
• Αντίσταση εισροής νερού: min IP65 

75 
Ιστός  μεταλλικός  για  
φωτιστικό κορυφής  

• Μεταλλικός, ύψους 3-4 μ κατασκευασμένος σύμφωνα με 
το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ-40 . 
• Ενδεικτική διατομή  βάσης Φ100 με κατάληξη Φ60 – 
ικανού πάχους ελάσματος 
• Θυρίδα σε ύψος περίπου 50-60 εκατοστά. 
• Γαλβανισμένος εν θερμώ και Ηλεκτροστατικά βαμμένος. 
• Βάση στήριξης ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

76 

Πολύμπριζο 5 θέσεων με 
καλώδιο μήκους 1,5μ, με 
διακόπτη, 16Α. 

•   Θέσεις πολύμπριζου πέντε με προστασία επαφών 
•   Διακόπτης φωτιζόμενος  Ι-0 
•   Ονομαστική ένταση 16Α. 
•   Δυνατότητα απόδοσης ισχύος 3600W. 
•   Μήκος καλωδίου το λιγότερο 3 μέτρα. 
•   Διατομή καλωδίου τουλάχιστον 3 Χ 1,5mm. 
•   Κατάθεση δήλωσης συμμόρφωσης  

77 
Φωτοκύτταρα μέρας-νύχτας  
20Α . 

• Ένταση ρεύματος  20 Α. 
• Τάση τουλάχιστον 220v-240V 
• Συχνότητα λειτουργίας 50-60HZ. 
• Στεγανότητα  από IP44. 
• Ανθεκτικότητα σε UV 
• Κατάθεση δήλωσης συμμόρφωσης  



78 
Φωτοκύτταρα μέρας-νύχτας  
10Α. 

• Ένταση ρεύματος  10 Α. 
• Τάση τουλάχιστον 220v-240V 
• Συχνότητα λειτουργίας 50-60HZ. 
• Στεγανότητα  από IP44. 
• Ανθεκτικότητα σε UV 
• Κατάθεση δήλωσης συμμόρφωσης  

ΤΜΗΜΑ 2: Ηλεκτρικός εορταστικός διάκοσμος 
  

79 

Στολίδi φωτεινό επίστηλο 
LED σχήματος τετραπλό 
αστέρι. 

Το θέμα  αφορά τέσσερα αστέρια διαφορετικού μεγέθους 
τοποθετημένα συμμετρικά το ένα μέσα στο άλλο ώστε να 
σχηματίζεται τετραπλό αστέρι.  
Το σχέδιο φωτίζεται από 10 περίπου μέτρα φωτεινού 
σωλήνα τεχνολογίας LED ο οποίος φέρει 36 φωτοδιόδους 
ανά μέτρο. Η διατομή του είναι 13 mm ενώ η διάρκεια ζωής 
του είναι τουλάχιστον 100.000 ώρες λειτουργίας . Αντέχει 
σε πιέσεις 100 kgr/cm και σε θερμοκρασίες -20 έως 60 
βαθμούς κελσίου. Η κατανάλωσή του είναι από       3,4 W/m 
και η οπτική του γωνία μεγαλύτερη των 120°. Ο φωτεινός 
σωλήνας θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος για προστασία 
από υπεριώδη  ακτινοβολία (UV)  . Οι ρευματολήπτες και ο 
φωτοσωλήνας θα είναι στεγανότητας IP65 και το καλώδιο 
παροχής θα είναι καουτσούκ τύπου HO5RNF, κατανάλωση  
περίπου 35w. 
Κατασκευασμένο από λάμα  μη αναδυομένου  αλουμίνιου 
διαστάσεων 10 mm πλάτος και 3 έως 4mm πάχος πάνω στο 
οποίο είναι προσδεμένος με crimps (δεματικά) ανά 10cm 
περίπου  ο φωτεινός σωλήνας  LED ενώ θα στηρίζεται σε 
πλαίσιο  σχήματος Π κατασκευασμένο από καρέ αλουμινίου 
διαστάσεων 20 mm X 10mm . Η κατασκευή θα στηρίζεται 
στον στύλο με 2 ειδικές βάσεις ( αντικρίσματα) από 
αλουμίνιο διαστάσεων 30 mm X 3mm ( πλάτος – πάχος ) η 
οποίες θα κάμπτονται σε 2 σημεία υπό αμβλεία γωνία και 
θα  φέρουν 2 εγκοπές  μέσα από τις οποίες θα διέρχεται 
διάτρητο μεταλλικό τσέρκι   και 2 οπές διατομής  Φ8 mm 
ώστε να περνάει βίδα ανάλογης διατομής . Η βάση θα 
συνοδεύεται από ειδικό καπάκι το οποίο θα στερεώνει το 
πλαίσιο της κατασκευής με την βάση στήριξης ,διαστάσεις 
περίπου 100cm Χ 100cm. Κατάθεση δήλωσης 
συμμόρφωσης και πιστοποίησης  ανεμοπίεσης σύμφωνα με 
ΕΝ60598-2-3 και  ΕΝ60598-1. 



80 

Στολίδi φωτεινο επίστηλο  
σχήματος  "μπάλα με 2 
αστέρια και μπορντούρα". 

 Το θέμα κορδέλα εκατέρωθεν της οποίας είναι 
τοποθετημένα 2 πεντάκτινα αστέρια μια μπάλα και 
μπορντούρα.  
Το σχέδιο φωτίζεται από 12 περίπου μέτρα φωτεινού 
σωλήνα με λαμπτήρες πυράκτωσης . Αντέχει σε πιέσεις 100 
kgr/cm και σε θερμοκρασίες -20 έως 60 βαθμούς κελσίου. Η 
κατανάλωσή του είναι από  16 W /m και η οπτική του γωνία 
μεγαλύτερη των 120°. Ο φωτεινός σωλήνας θα πρέπει να 
είναι πιστοποιημένος για προστασία από υπεριώδη  
ακτινοβολία (UV)  . Οι ρευματολήπτες και ο φωτοσωλήνας 
θα είναι στεγανότητας  IP65 και το καλώδιο παροχής θα 
είναι καουτσούκ τύπου HO5RNF. Το κενό που δημιουργείται 
στην κορδέλα  θα είναι επενδυμένο με πλεκτή μοκέτα 
τύπου PVC μη αναφλέξιμη με καρέ 5 mm και σε χρώματα 
κόκκινο και άσπρο, συνολική κατανάλωση περίπου 190w. 
Κατασκευασμένο από λάμα  μη αναδυομένου  αλουμίνιου 
διαστάσεων 10 mm πλάτος και 3 έως 4  mm πάχος πάνω 
στο οποίο είναι προσδεμένος με crimps (δεματικά) ανά 
10cm περίπου  ο φωτεινός σωλήνας  LED ενώ θα στηρίζεται 
σε πλαίσιο  σχήματος Π κατασκευασμένο από καρέ 
αλουμινίου διαστάσεων 20 mm X 10mm . Η κατασκευή θα 
στηρίζεται στον στύλο με 2 ειδικές βάσεις ( αντικρίσματα) 
από αλουμίνιο διαστάσεων 30 mm X 3mm ( πλάτος – πάχος 
) η οποίες θα κάμπτονται σε 2 σημεία υπό αμβλεία γωνία 
και θα  φέρουν 2 εγκοπές  μέσα από τις οποίες θα διέρχεται 
διάτρητο μεταλλικό τσέρκι   και 2 οπές διατομής  Φ8 mm 
ώστε να περνάει βίδα ανάλογης διατομής . Η βάση θα 
συνοδεύεται από ειδικό καπάκι το οποίο θα στερεώνει το 
πλαίσιο της κατασκευής με την βάση στήριξης, διαστάσεις 
περίπου 140cm X 60cm. 
Κατάθεση δήλωσης συμμόρφωσης και πιστοποίησης  
ανεμοπίεσης σύμφωνα με ΕΝ60598-2-3 και  ΕΝ60598-1. 
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Στολίδi φωτεινο επίστηλο  
σχήματος "πέντε αστέρια σε 
σειρά και δύο καμπάνες ".  
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Στολίδi φωτεινό επίστηλο  
σχήματος  "καμπάνα με 
φιόγκο"  

Το θέμα αφορά  φωτεινή καμπάνα με φιόγκο στην κορυφή 
της  . 
Το σχέδιο φωτίζεται από 8 περίπου μέτρα φωτεινού 
σωλήνα πυράκτωσης ο οποίος φέρει 36 λαμπτήρες ανά 
μέτρο . Η διατομή του είναι 13 mm ενώ η διάρκεια ζωής του 
είναι τουλάχιστον 100.000 ώρες λειτουργίας . Αντέχει σε 
πιέσεις 100 kgr/cm και σε θερμοκρασίες -20 έως 60 
βαθμούς κελσίου. Η κατανάλωσή του είναι 16 W /m και η 
οπτική του γωνία μεγαλύτερη των 120°. Ο φωτεινός 
σωλήνας θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος για προστασία 
από υπεριώδη  ακτινοβολία (UV)  . Οι ρευματολήπτες και ο 
φωτοσωλήνας θα είναι στεγανότητας IP65 και το καλώδιο 
παροχής θα είναι καουτσούκ τύπου HO5RNF.κατανάλωση 
περίπου από 130w. 
Κατασκευασμένο από λάμα  μη αναδυομένου  αλουμίνιου 
διαστάσεων 10 mm πλάτος και 3 έως 4  mm πάχος πάνω 
στο οποίο είναι προσδεμένος με crimps (δεματικά) ανά 
10cm περίπου  ο φωτεινός σωλήνας  LED ενώ θα στηρίζεται 
σε πλαίσιο  σχήματος Π κατασκευασμένο από καρέ 
αλουμινίου διαστάσεων 20 mm X 10mm . Η κατασκευή θα 
στηρίζεται στον στύλο με 2 ειδικές βάσεις ( αντικρίσματα) 
από αλουμίνιο διαστάσεων 30 mm X 3mm ( πλάτος – πάχος 
) η οποίες θα κάμπτονται σε 2 σημεία υπό αμβλεία γωνία 
και θα  φέρουν 2 εγκοπές  μέσα από τις οποίες θα διέρχεται 
διάτρητο μεταλλικό τσέρκι   και 2 οπές διατομής  Φ8 mm 
ώστε να περνάει βίδα ανάλογης διατομής . Η βάση θα 
συνοδεύεται από ειδικό καπάκι το οποίο θα στερεώνει το 
πλαίσιο της κατασκευής με την βάση στήριξης, διαστάσεων 
περίπου 97mmX50mm 
Κατάθεση δήλωσης συμμόρφωσης και πιστοποίησης  
ανεμοπίεσης σύμφωνα με ΕΝ60598-2-3 και  ΕΝ60598-1. 
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Στολίδi φωτεινο επίστηλο 
σχήματος "έλατο με 
αστέρι".  

Το θέμα αφορά  έλατο με αστέρι στην κορυφή και 2 ακτίνες 
στο εσωτερικό του .  
Το σχέδιο φωτίζεται από 8 περίπου μέτρα φωτεινού 
σωλήνα πυράκτωσης ο οποίος φέρει 36 λαμπτήρες ανά 
μέτρο . Η διατομή του είναι 13 mm ενώ η διάρκεια ζωής του 
είναι τουλάχιστον 100.000 ώρες λειτουργίας . Αντέχει σε 
πιέσεις 100 kgr/cm και σε θερμοκρασίες -20 έως 60 
βαθμούς κελσίου. Η κατανάλωσή του είναι 16 W /m και η 
οπτική του γωνία μεγαλύτερη των 120°. Ο φωτεινός 
σωλήνας θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος για προστασία 
από υπεριώδη  ακτινοβολία (UV)  . Οι ρευματολήπτες και ο 
φωτοσωλήνας θα είναι στεγανότητας IP65 και το καλώδιο 
παροχής θα είναι καουτσούκ τύπου HO5RNF,κατανάλωση 
περίπου από 130w. 
Κατασκευασμένο από λάμα  μη αναδυομένου  αλουμίνιου 
διαστάσεων 10 mm πλάτος και 3 έως 4  mm πάχος πάνω 
στο οποίο είναι προσδεμένος με crimps (δεματικά) ανά 
10cm περίπου  ο φωτεινός σωλήνας  LED ενώ θα στηρίζεται 
σε πλαίσιο  σχήματος Π κατασκευασμένο από καρέ 
αλουμινίου διαστάσεων 20 mm X 10mm . Η κατασκευή θα 
στηρίζεται στον στύλο με 2 ειδικές βάσεις ( αντικρίσματα) 
από αλουμίνιο διαστάσεων 30 mm X 3mm ( πλάτος – πάχος 
) η οποίες θα κάμπτονται σε 2 σημεία υπό αμβλεία γωνία 
και θα  φέρουν 2 εγκοπές  μέσα από τις οποίες θα διέρχεται 
διάτρητο μεταλλικό τσέρκι   και 2 οπές διατομής  Φ8 mm 
ώστε να περνάει βίδα ανάλογης διατομής . Η βάση θα 
συνοδεύεται από ειδικό καπάκι το οποίο θα στερεώνει το 
πλαίσιο της κατασκευής με την βάση στήριξης, διαστάσεις 
περίπου 150cmX100cm. 
Κατάθεση δήλωσης συμμόρφωσης και πιστοποίησης  
ανεμοπίεσης σύμφωνα με ΕΝ60598-2-3 και  ΕΝ60598-1. 
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Στολίδi φωτεινό επίστηλο 
LED  σχήματος  "5 αστέρια 
σε σειρά ενωμένα". 

Το θέμα αφορά  5 αστέρια τοποθετημένα σε μορφή 
καμπύλης   . 
Το σχέδιο φωτίζεται από 8 περίπου μέτρα φωτεινού 
σωλήνα τεχνολογίας LED ο οποίος φέρει 36 φωτοδιόδους 
ανά μέτρο . Η διατομή του είναι 13 mm ενώ η διάρκεια 
ζωής του είναι τουλάχιστον 100.000 ώρες λειτουργίας . 
Αντέχει σε πιέσεις 100 kgr/cm και σε θερμοκρασίες -20 έως 
60 βαθμούς κελσίου. Η κατανάλωσή του είναι 3,4 W /m και 
η οπτική του γωνία μεγαλύτερη των 120°. Ο φωτεινός 
σωλήνας θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος για προστασία 
από υπεριώδη  ακτινοβολία (UV)  . Οι ρευματολήπτες και ο 
φωτοσωλήνας θα είναι στεγανότητας IP65 και το καλώδιο 
παροχής θα είναι καουτσούκ τύπου HO5RNF, κατανάλωση 
περίπου 130w 
Κατασκευασμένο από λάμα  μη αναδυομένου  αλουμίνιου 
διαστάσεων 10 mm πλάτος και 3 έως 4  mm πάχος πάνω 
στο οποίο είναι προσδεμένος με crimps (δεματικά) ανά 
10cm περίπου  ο φωτεινός σωλήνας  LED ενώ θα στηρίζεται 
σε πλαίσιο  σχήματος Π κατασκευασμένο από καρέ 
αλουμινίου διαστάσεων 20 mm X 10mm . Η κατασκευή θα 
στηρίζεται στον στύλο με 2 ειδικές βάσεις ( αντικρίσματα) 
από αλουμίνιο διαστάσεων 30 mm X 3mm ( πλάτος – πάχος 
) η οποίες θα κάμπτονται σε 2 σημεία υπό αμβλεία γωνία 
και θα  φέρουν 2 εγκοπές  μέσα από τις οποίες θα διέρχεται 
διάτρητο μεταλλικό τσέρκι   και 2 οπές διατομής  Φ8 mm 
ώστε να περνάει βίδα ανάλογης διατομής . Η βάση θα 
συνοδεύεται από ειδικό καπάκι το οποίο θα στερεώνει το 
πλαίσιο της κατασκευής με την βάση στήριξης, διαστάσεων 
περίπου 150mm X 70mm. Κατάθεση δήλωσης 
συμμόρφωσης και πιστοποίησης  ανεμοπίεσης σύμφωνα με 
ΕΝ60598-2-3 και  ΕΝ60598-1 

85 
Παροχές φωτοσωλήνας  
μονοκάναλης.  

• Μήκος 1 μέτρο κ τάπα τερματική. 
• Τάση  τουλάχιστον 220V 
• Κατάθεση δήλωσης συμμόρφωσης. 

86 
Φωτοσωλήνα διάφανη 
μονοκάναλη 13mm.  

• Ρολό 100 μέτρων 
• Τάση  τουλάχιστον 220V. 
• Λαμπάκια  τουλάχιστον 36 ανά μέτρο. 
• Δυνατότητα κοπής ανά μέτρο. 
• Κατάθεση δήλωσης συμμόρφωσης. 
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Λαμπάκια  led εξωτερικού 
χώρου με μήκος καλωδίου 
10 μέτρων. 

• Λαμπτήρες  led  5mm χρώματος λευκό 
• Λαμπάκια led  ανά 10 εκατοστά . 
• Τύπος καλωδίου καουτσούκ. 
• Δυνατότητα επέκτασης  τουλάχιστον οχτώ σειρές. 
• Τάση  τουλάχιστον 220V. 
• Στεγανότητα από ip65. 
• Κατάθεση δήλωσης συμμόρφωσης. 

 
 
 
 
 



 
Αρθρο 6ο:  Όροι που αφορούν την μεταφορά και κάλυψη επιπλέον αναγκών σε υλικά. 
 

•  Η τιμή των υλικών  θα περιέχει όλες τις επιβαρύνσεις  μεταφοράς,  παράδοσης, χωρίς έξτρα 
επιβάρυνση της υπηρεσίας. Δηλαδή ζητείται τιμή έτοιμου υλικού όπως χρειάζεται παραδοτέο έδρα 
του Δήμου Θηβαίων. 

•  Επειδή δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν όλα τα ηλεκτρολογικά υλικά που ενδεχομένως 
χρειαστούν για τις ανάγκες του συνεργείου ηλεκτρολογικής συντήρησης και δεδομένου της 
τεράστιας γκάμας τους στην αγορά, στην περίπτωση που απαιτηθούν υλικά και εξαρτήματα που 
δεν έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης, ο Δήμος δύναται να τα 
προμηθευτεί, μετά από  προσφορά  του αναδόχου  και  εγκρίσεως της τιμής προσφοράς και των 
τεχνικών χαρακτηριστικών από το αρμόδιο τμήμα της Τεχνικής υπηρεσίας. 
 

•   Επίσης ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα της προμήθειας επιπλέον και επι έλασσον υλικών που 
περιέχονται στον προϋπολογισμό της μελέτης, μέσα στα  χρηματικά όρια της σύμβασης. 

 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Θήβα, 1/06/2021 

O Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Θ 

 

 

 

ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 

Πολιτικός  Μηχανικός 

 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Θήβα,  1/06/2021 

 

 

 

 

ΣΤΕΡΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ 

 

 

Ο ΠΡΟΪΣ/ΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

 

 

 

ΠΑΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Μηχανολόγος Μηχανικός 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                      
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ                                       
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                      
 
                        

 ΤΙΤΛΟΣ:’’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ      
ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ’’ 

 
ΠΗΓΗ:  ΙΔ.ΠΟΡΟΙ-ΟΤΑ      ΧΡΗΣΗ: 2021 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 132.628,35 € 
 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΤΜΗΜΑ 1: Λαμπτήρες, φωτιστικά και παρελκόμενος εξοπλισμός  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Λαμπτήρας led,15-21W,Τ80, 
Ε27 

ΤΕΜ 1000 5,60 5.600,00 

2 
Λαμπτήρας Led, 27-30W, 
Τ100, Ε27 

ΤΕΜ 800 9,30 7.440,00 

3 
Λαμπτήρας LED 10-13W 
κλασσικού σχήματος Ε27 

ΤΕΜ 1000 3,50 3.500,00 

4 
Λαμπτήρας ατμών Νατρίου 
ΗPSL 250W Σωληνωτός. 

ΤΕΜ 100 8,40 840,00 

5 
Λαμπτήρας Νατρίου αχλάδι 
250W Ε40 

ΤΕΜ 800 7,90 6.320,00 

6 

Λαμπτήρας μεταλλικών 
αλογονιδίων εκκένωσης 
τύπου αχλάδι 150W, Ε27 

ΤΕΜ 25 10,00 250,00 

7 

Λαμπτήρας μεταλλικών 
αλογονιδίων εκκένωσης 
τύπου αχλάδι 150W, Ε40 

ΤΕΜ 20 10,00 200,00 

8 

Λαμπτήρας μεταλλικών 
αλογονιδίων εκκένωσης 
τύπου αχλάδι 70W, Ε27 

ΤΕΜ 20 9,50 190,00 

9 
Προβολείς LED 100W SMD  
εξωτερικού χώρου . 

ΤΕΜ 50 50,00 2.500,00 

10 
Προβολείς LED 150W SMD 
εξωτερικού χώρου . 

ΤΕΜ 10 80,00 800,00 

11 
Προβολείς LED 50W SMD 
εξωτερικού χώρου . 

ΤΕΜ 10 40,00 400,00 

12 
Φωτιστικό οδικού φωτισμού 
LED 120-150W . 

ΤΕΜ 80 130,00 10.400,00 

13 
Φωτιστικό οδικού φωτισμού 
LED 80-100W . 

ΤΕΜ 100 110,00 11.000,00 

14 
Φωτιστικό οδικού φωτισμού 
LED 50W . 

ΤΕΜ 100 80,00 8.000,00 

15 
Φωτιστικό led τύπου 
καμπάνα  150W-200W . 

ΤΕΜ 15 190,00 2.850,00 

16 
Λαμπτήρας led T8  20W 
μήκους 120cm.  

ΤΕΜ 100 3,20 320,00 

17 
Λαμπτήρας led T8  10W 
μήκους 60cm.  

ΤΕΜ 80 2,50 200,00 



18 
Αύτοματη ασφάλεια ράγας 
16Α. 

ΤΕΜ 30 2,50 75,00 

19 
Αύτοματη ασφάλεια ράγας 
20Α. 

ΤΕΜ 15 2,80 42,00 

20 
Αύτοματη ασφάλεια ράγας 
25Α. 

ΤΕΜ 15 3,00 45,00 

21 
Aντάπτορες για ντουί από 
Ε40 σε Ε27. 

ΤΕΜ 80 2,00 160,00 

22 
Ενδεικτική λυχνία ράγας LED  
μονή. 

ΤΕΜ 20 2,50 50,00 

23 
Διακόπτες ράγας τριφασικοί 
3Χ63Α. 

ΤΕΜ 5 10,00 50,00 

24 
Διακόπτες ράγας τριφασικοί 
3Χ100Α. 

ΤΕΜ 5 16,00 80,00 

25 
Διακόπτες ράγας 
μονοφασικoί 63Α. 

ΤΕΜ 15 5,00 75,00 

26 
Διακόπτες ράγας 
μονοφασικoί 40Α. 

ΤΕΜ 15 4,00 60,00 

27 

Μονωτικές ταινίες pvc 
πλάτους 19 mm & μήκους 
20μ. 

ΤΕΜ 800 0,90 720,00 

28 

Μονωτικές λαστιχοταινίες  
πλάτους 19 mm & μήκους 
9μ. 

ΤΕΜ 10 5,00 50,00 

29 
Γλόμπος ακρυλικός Ø25cm 
γαλακτερός.  

ΤΕΜ 30 8,00 240,00 

30 
Γλόμπος ακρυλικός  Ø30cm 
γαλακτερός.  

ΤΕΜ 100 12,00 1.200,00 

31 
Γλόμπος ακρυλικός  Ø40cm  
γαλακτερός.  

ΤΕΜ 70 23,00 1.610,00 

32 
Eκκινητές (starter)  4 - 65W 
για λαμπτήρες φθορίου. 

ΤΕΜ 80 0,25 20,00 

33 
Eκκινητές (starter)  4 - 22W 
για λαμπτήρες φθορίου. 

ΤΕΜ 80 0,22 17,60 

34 Εκκινητής HS-HI 70-400W. ΤΕΜ 300 4,00 1.200,00 

35 
Ηλεκτρονόμος ράγας ( ρελέ 
Ισχύος ), τριφάσικο 63Α. 

ΤΕΜ 5 35,00 175,00 

36 
Ηλεκτρονόμος ράγας ( ρελέ 
Ισχύος ), τριφασικό 40Α. 

ΤΕΜ 10 28,00 280,00 

37 
Ηλεκτρονόμος ράγας (ρελέ 
Ισχύος), μονοφασικό 40Α. 

ΤΕΜ 15 20,00 300,00 

38 

Ρέλε διαφυγής έντασης ( 
προστασίας ) μονοφασικό 
40Α. 

ΤΕΜ 15 18,00 270,00 

39 
Ρέλε διαφυγής έντασης ( 
προστασίας ) τριφασικό 40Α. 

ΤΕΜ 7 25,00 175,00 

40 
Ρέλε διαφυγής έντασης ( 
προστασίας ) τριφασικό 63Α. 

ΤΕΜ 5 35,00 175,00 

41 

Ρέλε διαφυγής έντασης ( 
προστασίας ) τριφασικό 
100Α. 

ΤΕΜ 5 55,00 275,00 

42 
Πίνακας 2 σειρών εξωτερικός 
στεγανός  

ΤΕΜ 10 48,00 480,00 



43 
Πίνακας 1 σειράς εξωτερικός 
στεγανός  

ΤΕΜ 10 35,00 350,00 

44 

Μετασχηματιστές 250W 
(ballast) για λαμπτήρες 
250W Aτμών Νατρίου. 

ΤΕΜ 100 15,00 1.500,00 

45 
Ασφάλειες γυάλινες 5Α   ( 
συσκευασία 100 τεμαχίων ). 

ΤΕΜ 20 4,50 90,00 

46 

Ηλεκτρόδια γειώσεως 
μήκους 1,5μ, διατομής 
Φ14mm. 

ΤΕΜ 20 10,00 200,00 

47 
Αγωγός γείωσης 16mm 
χαλκού. 

m 100 4,00 400,00 

48 
Aσφαλειοκλέμα πολυαμιδίου 
με μονή ασφαλειοθήκη. 

ΤΕΜ 150 1,00 150,00 

49 
Κλεμμοσειρά 12X2,5mm² 
Λευκή (Σειρα 12τεμ.) 

ΤΕΜ 20 0,80 16,00 

50 
Κλεμμοσειρά 12X6mm² 
Λευκή (Σειρα 12τεμ.) 

ΤΕΜ 15 0,90 13,50 

51 
Κλεμμοσειρά 12X10mm² 
Λευκή (Σειρα 12τεμ.) 

ΤΕΜ 10 1,30 13,00 

52 
Σφικτήρας 3/4'' ράβδου 
γείωσης. 

ΤΕΜ 15 2,90 43,50 

53 
Aσφάλειες τήξης neozed 
35Α. 

ΤΕΜ 10 0,40 4,00 

54 
Aσφάλειες τήξης neozed 
63Α. 

ΤΕΜ 10 0,50 5,00 

55 Aσφάλειες τήξης diazed 63Α. ΤΕΜ 10 0,50 5,00 

56 Aσφάλειες τήξης diazed 50Α. ΤΕΜ 15 0,50 7,50 

57 Aσφάλειες τήξης diazed 35Α. ΤΕΜ 15 0,45 6,75 

58 Aσφάλειες τήξης ΔΕΗ 50Α. ΤΕΜ 10 0,50 5,00 

59 Aσφάλειες τήξης ΔΕΗ 35Α. ΤΕΜ 10 0,45 4,50 

60 Βασεις neozed 35A, πλήρειs ΤΕΜ 10 4,80 48,00 

61 

Ντουϊ Πορσελάνης Ε40   με 
έλασμα, για φωτιστικά οδών 
250W. 

ΤΕΜ 20 2,50 50,00 

62 
Ντουί Ε27 Πορσελάνης με  
έλασμα δεξιά αριστερά. 

ΤΕΜ 200 0,45 90,00 

63 

Βάσεις φωτιστικών 
πλαστικές για γλόμπους 
Ø25cm. 

ΤΕΜ 20 3,00 60,00 

64 

Βάσεις φωτιστικών 
πλαστικές για γλόμπους 
Ø30cm. 

ΤΕΜ 80 3,20 256,00 

65 

Βάσεις φωτιστικών 
πλαστικές για γλόμπους 
Ø40cm. 

ΤΕΜ 80 4,20 336,00 

66 Πρίζες ράγας σούκο 16Α. ΤΕΜ 15 4,00 60,00 

67 
Χρονοδιακόπτης  ράγας με 
εφεδρία στα  16Α. 

ΤΕΜ 15 20,00 300,00 

68 
Βραχίονας μεταλλικός 
γαλβανιζέ  

ΤΕΜ 90 12,00 1.080,00 

69 Kαλώδιο 3X2,5mm²  m 300 1,10 330,00 



ευκαμπτό  (H05VV-F)  NYL. 

70 
Καλώδιο 3Χ1,5mm ευκαμπτό   
(H05VV-F)       ΝΥL 

m 700 0,90 630,00 

71 Kαλώδιο ΝΥΥ 5Χ2,5mm² m 600 1,90 1.140,00 

72 Kαλώδιο ΝΥΥ 5X4mm² m 400 3,10 1.240,00 

73 Kαλώδιο ΝΥΥ 5X6mm²  m 100 4,80 480,00 

74 
Σωλήνας σπιράλ πλαστικός 
Μεσαίου τύπου 32mm 

m 200 1,00 200,00 

75 
Ιστός  μεταλλικός  για  
φωτιστικό κορυφής  

ΤΕΜ 20 230,00 4.600,00 

76 

Πολύμπριζο 5 θέσεων με 
καλώδιο μήκους 1,5μ, με 
διακόπτη, 16Α. 

ΤΕΜ 15 5,00 75,00 

77 
Φωτοκύτταρα μέρας-νύχτας  
20Α . 

ΤΕΜ 15 6,00 90,00 

78 
Φωτοκύτταρα μέρας-νύχτας  
10Α. 

ΤΕΜ 50 5,00 250,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ 1: 82.763,35 

                             ΦΠΑ TMHMA 1: 19.863,20 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ 1: 102.626,55 

ΤΜΗΜΑ 2: Ηλεκτρικός εορταστικός διάκοσμος  
  

79 

Στολίδi φωτεινό επίστηλο 
LED σχήματος τετραπλό 
αστέρι. 

ΤΕΜ 45 95,00 4.275,00 

80 

Στολίδi φωτεινο επίστηλο  
σχήματος  "μπάλα με 2 
αστέρια και μπορντούρα". 

ΤΕΜ 40 85,00 3.400,00 

81 

Στολίδi φωτεινο επίστηλο  
σχήματος "πέντε αστέρια σε 
σειρά και δύο καμπάνες ".  

ΤΕΜ 40 85,00 3.400,00 

82 

Στολίδi φωτεινό επίστηλο  
σχήματος  "καμπάνα με 
φιόγκο"  

ΤΕΜ 70 68,00 4.760,00 

83 
Στολίδi φωτεινο επίστηλο 
σχήματος "έλατο με αστέρι".  

ΤΕΜ 25 68,00 1.700,00 

84 

Στολίδi φωτεινό επίστηλο 
LED  σχήματος  "5 αστέρια 
σε σειρά ενωμένα". 

ΤΕΜ 50 83,00 4.150,00 

85 
Παροχές φωτοσωλήνας  
μονοκάναλης.  

ΤΕΜ 25 2,00 50,00 

86 
Φωτοσωλήνα διάφανη 
μονοκάναλη 13mm.  

ΤΕΜ 500 1,50 750,00 

87 

Λαμπάκια  led εξωτερικού 
χώρου με μήκος καλωδίου 
10 μέτρων. 

ΤΕΜ 90 19,00 1.710,00 

  ΣΥΝΟΛΟ TMHMA 2: 24.195,00 

  ΦΠΑ TMHMA 2: 5806,8 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ TMHMA 2: 30.001,80 

      

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ:  132.628,35 



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Θήβα, 1/06/2021 

O Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Θ 

 

 

 

ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 

Πολιτικός  Μηχανικός 

 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Θήβα,  1/06/2021 

 

 

 

 

ΣΤΕΡΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ 

 

 

Ο ΠΡΟΪΣ/ΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

 

 

 

ΠΑΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Μηχανολόγος Μηχανικός 
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