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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το υπ’ αριθμόν   21/2017 Πρακτικό Συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του 

 Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.  

Στο Άστρος και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα  στις  27 Οκτωβρίου έτους 2017 ημέρα 

Παρασκευή  και ώρα 13:00  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Βόρειας Κυνουρίας κατόπιν της υπ' αριθμόν  10922/23-10-2017  προσκλήσεως του Προέδρου της 

που επιδόθηκε σε καθένα από τους Συμβούλους της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 

75 του   Ν.3852/2010, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου (7) 

μελών βρέθηκαν παρόντα (7) και ήταν οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ      ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

   ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   

ΓΚΑΥΡΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΜΕΛΟΣ   

ΤΣΙΩΡΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      ΜΕΛΟΣ   

ΚΟΛΛΑΡΕΤΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
 

    ΜΕΛΟΣ   

ΤΣΙΩΡΟΥ – ΚΟΛΟΒΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ      ΜΕΛΟΣ   

ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ      ΜΕΛΟΣ   

Παρουσία της  Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής  κ. Αθανασίας Δαφνιά για την τήρηση 

των πρακτικών της συνεδριάσεως. 

 

 

 Αριθ. Αποφάσεως: 312/2017  

ΘΕΜΑ:  Προμήθεια υλικού ηλεκτροφωτισμού,  ενδεικτικού προϋπολογισμού 35.000,00 €.  

Ψήφιση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διενέργειας 

συνοπτικού διαγωνισμού. 

        Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το συγκεκριμένο 11
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:        
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 Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, του Ν.3852/2010 και του Ν.4412/2016. 

 Την εξειδικευμένη πίστωση  που έχει εγγραφεί στον Κ.Α. 20-6662.002 του προϋπολογισμού  του 

Δήμου έτους 2017,  σχετικά με την προμήθεια υλικού ηλεκτροφωτισμού. 

 Την ανάγκη για την προμήθεια υλικού ηλεκτροφωτισμού, για τις ανάγκες του Δήμου .  

 Τις  τεχνικές προδιαγραφές που έχουν συνταχθεί για την ανωτέρω προμήθεια, οι οποίες είναι οι 

παρακάτω: 

 

 

 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΘΕΜΑ:  

Προμήθεια υλικού ηλεκτροφωτισμού 

έτους 2017 

 

Προϋπολογισμός:  

34.999,93 € (K.A. 20-6662.002) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

 
 

ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙ-

ΝΩΝΙΩΝ 
 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Οι παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές καθορίζουν τους όρους, τους οποίους ο διαγωνιζόμενος ή ο ανάδοχος 
εκτελέσεως της αναφερόμενης στην επικεφαλίδα προμήθειας, θα έχει υπόψη του για την σωστή εκτέλεση της 
εν λόγω προμήθειας. Στις Τεχνικές Προδιαγραφές θα βασισθεί ο ανάδοχος προμηθευτής, ο οποίος υποχρεούται 
να παραδώσει, μετά την υπογραφή του συμφωνητικού, πλήρη Τεχνική Περιγραφή των προσκομιζομένων, από 
αυτόν, υλικών, τα οποία θα πληρούν τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών και θα τύχουν της εγκρίσεως 
της επιβλέπουσας υπηρεσίας. Την Τεχνική Περιγραφή του, ο Ανάδοχος θα την συνοδεύει με πλήρη τεχνικά 

χαρακτηριστικά του προσφερόμενου εξοπλισμού, όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά και τα εγχειρίδια των κατα-
σκευαστικών οίκων, τα οποία θα επαληθεύουν τα αναφερόμενα στην Τεχνική του Προσφορά, θα τεκμηριώνουν 
τους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών και θα διευκολύνουν την επιβλέπουσα Υπηρεσία στην πιστοποίηση 
της καταλληλότητας των προσφερομένων υλικών. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερομένων υλικών θα 
πρέπει να πληρούν τους όρους, οι οποίοι αναφέρονται στο παρόν.  Επίσης, θα πρέπει να αναφέρεται με σαφή-
νεια ο χρόνος εγγύησης, για κάθε είδος του προσφερόμενου εξοπλισμού.       

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια υλικού ηλεκτροφωτισμού, 

για την κάλυψη των αναγκών συντήρησης και επισκευής των δικτύων ηλεκτροφωτισμού 

του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, για το έτος 2017. 

Τα προσφερόμενα υλικά θα φέρουν την σήμανση «CE», θα πληρούν τις αυστηρότερες εν 

ισχύ Εθνικές προδιαγραφές (π.χ. ΕΛΟΤ, ΤΟΤΕΕ, ΕΤΕΠ κ.λ.π.) αλλά και τις αντίστοιχες Ευ-

ρωπαϊκές και Διεθνείς (π.χ. VDE, IEC, ΕΝ, CE, DIN, CENELEC, BSI κ.λ.π.), που ισχύουν σε 

κάθε περίπτωση.  
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Οι ακόλουθες Τεχνικές Προδιαγραφές αποτελούν τις γενικές Τεχνικές προδιαγραφές του 

υπό προμήθεια εξοπλισμού ανά προσφερόμενο είδος. Για τον υπό προμήθεια εξοπλισμό, ο 

Ανάδοχος προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές, κα-

ταλόγους και ενημερωτικά φυλλάδια (π.χ. prospectus, τεχνικά εγχειρίδια, καταλόγους 

κ.λ.π.), με ευκρινώς σημειωμένο τον τύπου του υπό προμήθεια εξοπλισμού και όλα τα 

λοιπά σχετικά έγγραφα.  

Κάθε προσφερόμενο είδος, θα είναι πλήρες, θα συνοδεύεται από όλα τα μικροϋλικά που 

είναι απαραίτητα για την σωστή και ασφαλή τοποθέτηση και λειτουργία του (π.χ. δακτύλι-

οι, βίδες, κ.λ.π.) και τα οποία θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή προσφοράς. Επιπλέον, 

στην τιμή προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα μεταφοράς των προσφερόμε-

νων ειδών, από τον τόπο κατασκευής τους μέχρι την αποθήκη υλικών ηλεκτροφωτισμού 

του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αδικαιολόγητη αστοχία των υπό προμήθεια υλικών σε πο-

σοστό άνω του 5%, είτε αυτή αφορά στην περίοδο «παιδικής θνησιμότητας (infant 

mortality) είτε σε αδικαιολογήτως μειωμένη περίοδο ζωής χρήσης (reduced working life 

span), τότε ο προμηθευτής υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση όλου του συγκεκριμέ-

νου τύπου υλικού με άλλο αποδεκτό. Σημειώνεται ότι ο κύριος λόγος βλαβών κατά την 

περίοδο «παιδικής θνησιμότητας» οφείλεται σε  ελαττώματα των οποίων η ανίχνευση διέ-

φυγε κατά τη διάρκεια του ποιοτικού ελέγχου που πραγματοποιείται αμέσως μετά την πα-

ραγωγή του εξοπλισμού. Η αντικατάσταση των εν λόγω υλικών θα γίνει από τον προμη-

θευτή, με δική του ευθύνη και δαπάνη. 

Για τον υπό προμήθεια εξοπλισμό, θα πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια ο χρόνος εγγύη-

σης.  

Ως ελάχιστος χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας του προσφερόμενου εξοπλισμού ορίζε-

ται το ένα (1) έτος από την ημερομηνία παράδοσης των υλικών στις αποθήκες του Δήμου 

Βόρειας Κυνουρίας. 

Λόγω της πληθώρας και της πολυπλοκότητας του εξοπλισμού, κάθε προμηθευτής θα πρέ-

πει να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα βεβαιώνει τον χρόνο εγγύησης κα-

λής λειτουργίας του προσφερόμενου εξοπλισμού συνολικά. 

Ειδικά για τους λαμπτήρες φωτισμού θα πρέπει να προσκομισθούν σχετικά έγγραφα (π.χ. 

prospectus) από τα οποία να προκύπτουν όλα τα βασικά φωτομετρικά μεγέθη και τεχνικά 

χαρακτηριστικά των λαμπτήρων (π.χ. ονομαστική φωτεινότητα, ενεργειακή απόδοση, 

θερμοκρασία λευκού κ.λ.π.), καθώς και η εκτιμώμενη διάρκεια ζωής τους (σε ώρες). Οι 

λαμπτήρες οικονομίας θα πρέπει να καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχι-

στον 8.000 ωρών.  
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Όλοι οι λαμπτήρες φωτισμού θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για λειτουργία με τάση τρο-

φοδοσίας δικτύου 240±5% Volt.  

Η παράδοση όλων των υλικών θα γίνει στην αποθήκη ηλεκτρολογικού υλικού του Δήμου 

Βόρειας Κυνουρίας. Το κόστος για την ασφαλή μεταφορά του συνόλου των προς προμή-

θεια υλικών, επιβαρύνει εξ’ολοκλήρου τον προμηθευτή. Επίσης, στην προσφερόμενη τιμή 

περιλαμβάνονται και οι όποιες άλλες επιβαρύνσεις πιθανόν προκύπτουν (π.χ. εισφορά α-

νακύκλωσης).  

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

1. Οι λαμπτήρες LED 7W θα είναι τεχνολογίας LED, ονομαστικής ισχύος 7Watt με κά-

λυκα E27, τάση λειτουργίας 230 V AC, ψυχρού χρώματος 6.000-6.500°Κ, φωτεινής 

ροής τουλάχιστον 550 Lumen, με δείκτη χρωματικής απόδοσης  CRI>80%, στεγανός 

με μέσος χρόνος ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 20.000ώρες.  

2. Οι λαμπτήρες LED 7W θα είναι τεχνολογίας LED, ονομαστικής ισχύος 18Watt με 

κάλυκα E27, τάση λειτουργίας 230 V AC, ψυχρού χρώματος 6.000-6.500°Κ, φωτει-

νής ροής τουλάχιστον 1500 Lumen, με δείκτη χρωματικής απόδοσης CRI>80%, στε-

γανός με μέσος χρόνος ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 20.000ώρες.  

3. Λαμπτήρας Μεταλλικών Αλογονιδίων HQI-T 400W 

Λυχνία μεταλλικών αλογονιδίων σωληνωτού τύπου, με κάλυκα Ε40, η οποία αποδίδει λευ-

κό φως υψηλής ποιότητας και έχει δυνατότητα λειτουργίας με όργανα έναυσης Υδραργύ-

ρου. Θερμοκρασία χρώματος λαμπτήρα 4100οΚ, φωτεινή ροή τουλάχιστον 31.000 Lumen. 

Μέσος χρόνος ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 10.000 ώρες. 

a. Μέσος χρόνος ζωής τουλάχιστον 10.000 ώρες. 

b. Θερμοκρασία χρώματος >4.100Κ. 

c. Φωτεινή ροή >31.000 Lumen. 

4. Λυχνία ατμών Νατρίου 400W 

Λυχνία ατμών Νατρίου Υψηλής πιέσεως ισχύος 400Watt, με κάλυκα E40, φωτεινή ροή 

τουλάχιστον 50.000 Lumen, θερμοκρασία χρώματος 2000οΚ σχήματος «αχλαδωτού». Μέ-

σος χρόνος ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 30.000 ώρες.  

5. Λαμπτήρας αλογόνου spot GU10, 50Watt 

Λαμπτήρας αλογόνου, spot, τύπου GU10, ονομαστικής ισχύος 50Watt/230Volt, με φωτει-

νή ροή τουλάχιστον 300 Lumen, θερμοκρασία χρώματος 2800οΚ και μέσο χρόνο ζωής λα-

μπτήρα τουλάχιστον 2.000 ώρες. 

6. Λαμπτήρας ιωδίνης 150Watt, 230Volt 
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Λαμπτήρας ιωδίνης για προβολείς 150Watt / 230Volt, τύπου R7s, 118mm, με φωτεινή 

ροή τουλάχιστον 2.200 Lumen, θερμοκρασία χρώματος 2900οΚ και μέσο χρόνο ζωής λα-

μπτήρα τουλάχιστον 2.000 ώρες. 

7. Λαμπτήρας ιωδίνης 300Watt, 230Volt 

Λαμπτήρας ιωδίνης για προβολείς 300Watt / 230Volt, τύπου R7s, 118mm, με φωτεινή 

ροή τουλάχιστον 4.500 Lumen, θερμοκρασία χρώματος 2900οΚ και μέσο χρόνο ζωής λα-

μπτήρα τουλάχιστον 2.000 ώρες. 

8. Οι λαμπτήρες φθορίου 18W, τύπου Τ8, κάλυκας G13, θα είναι οικονομίας, ισχύος 

18Watt, τάσης λειτουργίας 220-240 VAC, ψυχρού φωτός με θερμοκρασία λευκού 

6.400οΚ, φωτεινότητας τουλάχιστον 1250 lumen. Οι λαμπτήρες θα έχουν μέσος χρό-

νος ζωής τουλάχιστον 12.000ώρες.  

9. Οι λαμπτήρες φθορίου 36W, τύπου Τ8 κάλυκας G13, θα είναι οικονομίας, ισχύος 

36Watt, τάσης λειτουργίας 220-240 VAC, ψυχρού φωτός με θερμοκρασία λευκού 

6.400οΚ, φωτεινότητας τουλάχιστον 2300 lumen. Οι λαμπτήρες θα έχουν μέσος χρό-

νος ζωής τουλάχιστον 12.000ώρες.  

10. Ο προβολέας HQI 150W / 230Volt, θα είναι μεταλλικός, ασύμμετρης δέσμης, στε-

γανός ΙΡ55 τουλάχιστον, χρώματος μαύρου, πλήρης με το λαμπτήρα ατμών υδραρ-

γύρου με μεταλλικά αλογονίδια HQI ισχύος 150Watt, κατάλληλος για τοποθέτηση σε 

εξωτερικό χώρο.  

11. Ο προβολέας HQI 400W / 230Volt, θα είναι μεταλλικός, ασύμμετρης δέσμης, στε-

γανός ΙΡ55 τουλάχιστον, χρώματος μαύρου, πλήρης με το λαμπτήρα ατμών υδραρ-

γύρου με μεταλλικά αλογονίδια HQI ισχύος 400Watt, κατάλληλος για τοποθέτηση σε 

εξωτερικό χώρο.  

12. Ο προβολέας 400W / 230V ατμών Νατρίου, θα είναι μεταλλικός, στεγανός ΙΡ55 

τουλάχιστον, χρώματος μαύρου, πλήρης με Λυχνία ατμών Νατρίου Υψηλής πιέσεως 

ισχύος 400Watt, με κάλυκα E40 ισχύος 400Watt, κατάλληλος για τοποθέτηση σε ε-

ξωτερικό χώρο.  

13. Οι προβολείς θα έχουν σώμα και κορνίζα από χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου, 

βαμμένο με πολυεστερική πούδρα σε χρώμα μαύρο, με θερμικά μονωμένο χώρο για 

το σύστημα έναυσης. Ο ανταυγαστήρας θα είναι ασύμμετρος, από σφυρήλατο στιλ-

πνό αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας κατάλληλος για ευρεία δέσμη. Το γυαλί προστα-

σίας θα είναι πυρίμαχο, και θα στεγανοποιείται από λάστιχο σιλικόνης. Η βάση στήρι-

ξης θα είναι θα είναι από γαλβανισμένο ατσάλι σε χρώμα μαύρο, με βαθμονόμηση για 

τον προσανατολισμό του προβολέα. Θα περιέχει πυκνωτή διόρθωσης και σύστημα 
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έναυσης. Θα υπακούει στους κανονισμούς ΕΝ60598-1. Βαθμός προστασίας όπως α-

ναγράφεται. 

14. Τα καλώδια χαμηλής τάσης (230/400V) με ονομαστική τάση μέχρι 1000V, θα είναι 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς προδιαγραφές αλλά και την Ελληνική Τεχνική 

Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01:2009 – «Αγωγοί-καλώδια διανομής ενέρ-

γειας». 

Στον πίνακα που ακολουθεί, αποτυπώνονται οι διάφοροι τύποι των καλωδίων, οι προδια-

γραφές που πρέπει να ικανοποιούν καθώς και η χρήση για την οποία προορίζονται.  

 

Πίνακας 1: Τύποι καλωδίων – Προδιαγραφές – Χρήση 

 

Ο συμβολισμός των αγωγών και των καλωδίων θα είναι σύμφωνος με τον κώδικα σήμαν-

σης καλωδίων και μεμονωμένων αγωγών Χ.Τ. σύμφωνα με την CENELEC (HD 361 «Σύ-

στημα για το χαρακτηρισμό καλωδίων» και ΕΛΟΤ 410). 
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Τα αποδεκτά υλικά θα φέρουν την σήμανση ΕΛΟΤ <HAR>. Το Ελληνικό Σήμα Συμμόρφω-

σης χορηγείται σε εθνικούς τύπους καλωδίων και σε λοιπά ηλεκτροτεχνικά προϊόντα, ενώ 

το εναρμονισμένο σήμα συμμόρφωσης ΕΛΟΤ <HAR> χορηγείται σε εναρμονισμένους 

(στην Ε.Ε.) τύπους καλωδίων.  

  Η σήμανση ΕΛΟΤ <HAR> σημαίνει «εναρμονισθείς αγωγός ή καλώδιο κατά 

CENELEC» και ότι η κατασκευή τους ελέγχεται συνεχώς. 

Σε κάθε περίπτωση η χορήγηση των σημάτων αυτών αποτελεί την επιβεβαίωση ότι τα συ-

γκεκριμένα προϊόντα ικανοποιούν συμφωνημένες απαιτήσεις, όπως αυτές προσδιορίζονται 

στον Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης Ηλεκτρικών Καλωδίων και στον Ειδικό Κανονισμό 

Πιστοποίησης Ηλεκτροτεχνικών Προϊόντων με βάση τα οικεία Πρότυπα. 

Σύμφωνα με τους κανονισμούς αυτούς, το εργοστάσιο παραγωγής ελέγχεται συστηματικά 

από τον ΕΛΟΤ, τόσο για τη συνεχή τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν 

τεθεί και συμφωνηθεί και ταυτόχρονα διεξάγεται σειρά δοκιμών του πιστοποιημένου προ-

ϊόντος στα διαπιστευμένα Εργαστήρια Ηλεκτρικών Καλωδίων και Χαμηλής Τάσης του ΕΛΟΤ  

Τα υλικά που είναι αποδεκτά για εγκατάσταση θα φέρουν σήμανση «CE» και θα προέρχο-

νται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.   

15. Οι κολώνες φωτισμού αλουμινίου θα έχουν κατασκευαστεί από αλουμίνιο κράμμα-

τος 6060 με προσμίξεις Al, Mg, Si και θα είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με το πρό-

τυπο ΕΝ40. Οι ιστοί θα είναι κυκλικής διατομής, διαμέτρου περίπου Φ100mm, λείας ή 

ριγωτής επιφάνειας και θα έχουν ύψος 2,8-3,0m περίπου. Το πάχος του ιστού θα εί-

ναι τέτοιο ώστε να αντέχει στα ανώτερα όρια ανεμοπίεσης σύμφωνα με τους Ευρωπα-

ϊκούς Κανονισμούς. Σε κάθε περίπτωση το πάχος θα είναι μεγαλύτερο από 3mm. Στη 

βάση τους θα φέρουν πλάκα έδρασης (φλάντζα) κατάλληλου πάχους και διατάσεων 

που θα φέρει οπές για τη διέλευση των αγκυρίων έδρασης του ιστού. Η πλάκα έδρα-

σης θα είναι κατασκευασμένη από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο υψηλής αντοχής και θα 

φέρει τρίγωνα ενίσχυσης για υψηλή αντοχή, εφόσον απαιτούνται. Οι ιστοί φωτισμού 

θα φέρουν θύρα πρόσβασης σε κατάλληλο ύψος. Η Θυρίδα θα είναι από το ίδιο το 

σώμα του ιστού και θα εφαρμόζει απόλυτα στο ιστό, χωρίς να προεξέχει. Η επιφάνεια 

του ιστού θα έχει σατινέ μορφή και θα είναι ανοδειωμένοι ή βαμμένοι ηλεκτροστατικά 

σε απόχρωση χρώματος μαύρου ή κυπαρισσί. Στη κεφαλή του ιστού θα υπάρχει κα-

τάλληλη χυτοπρεσσαριστό εξάρτημα αλουμινίου για την προσαρμογή του φωτιστικού 

σώματος με υποδοχή Φ60mm. 

16. Επάνω μέρος χυτοσιδηρού ιστού φωτισμού παραδοσιακής μορφής τύπου "ΚΑΛΟ-

ΜΟΙΡΗΣ Κ1", μονόφωτου. Το τμήμα αυτό είναι κατασκευασμένο από μαντέμι, θα έχει 
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ύψος 195cm περίπου και βάρος 50Kg περίπου. Στο κάτω μέρος του θα φέρει κατάλ-

ληλη διαμόρφωση ώστε να μπορεί να στερεωθεί στη βάση υφιστάμενων ιστών τύπου 

"ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Κ1", μέσω τριών (3) κοχλιών Μ12x30mm.  Θα είναι βαμμένος με επο-

ξειφαινολικό αστάρι πούδρας για μεγάλη αντοχή και προστασία σε παραθαλάσσια μέ-

ρη και στην συνέχεια με ηλεκτροστατική βαφή χρώματος μαύρου (RAL 9005). Εσω-

τερικά του ιστού της κολώνας θα μπορούν να διέρχονται καλώδια κατάλληλης διατο-

μής, τα οποία θα καταλήγουν στο λαμπτήρα του φωτιστικού. Το υλικό κατασκευής 

του ιστού της κολώνας φωτισμού θα είναι ο φαιός χυτοσίδηρος (μαντέμι) τύπου EN-

GJL-200 και θα πληροί τις προδιαγραφές BS ΕΝ 1563 και EN ISO 6906-1, όσον αφο-

ρά την σύσταση και τις μηχανικές ιδιότητες. Στο επάνω μέρος του ιστού θα προσαρ-

μόζεται επικαθήμενο το φωτιστικό σώμα της κολώνας μέσω της κατάλληλης χυτοσι-

δηρής βάσης που θα φέρει και κοχλιών 1/4x12mm. 

17. Επάνω μέρος χυτοσιδηρού ιστού φωτισμού παραδοσιακής μορφής τύπου "ΚΑΛΟ-

ΜΟΙΡΗΣ Κ1", δίφωτου. Το τμήμα αυτό είναι κατασκευασμένο από μαντέμι, θα έχει 

ύψος 195cm περίπου και βάρος 50Kg περίπου. Στο κάτω μέρος του θα φέρει κατάλ-

ληλη διαμόρφωση ώστε να μπορεί να στερεωθεί στη βάση υφιστάμενων ιστών τύπου 

"ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Κ1", μέσω τριών (3) κοχλιών Μ12x30mm.  Θα είναι βαμμένος με επο-

ξειφαινολικό αστάρι πούδρας για μεγάλη αντοχή και προστασία σε παραθαλάσσια μέ-

ρη και στην συνέχεια με ηλεκτροστατική βαφή χρώματος μαύρου (RAL 9005). Εσω-

τερικά του ιστού της κολώνας θα μπορούν να διέρχονται καλώδια κατάλληλης διατο-

μής, τα οποία θα καταλήγουν στο λαμπτήρα του φωτιστικού. Το υλικό κατασκευής 

του ιστού της κολώνας φωτισμού θα είναι ο φαιός χυτοσίδηρος (μαντέμι) τύπου EN-

GJL-200 και θα πληροί τις προδιαγραφές BS ΕΝ 1563 και EN ISO 6906-1, όσον αφο-

ρά την σύσταση και τις μηχανικές ιδιότητες. Στο επάνω μέρος του ιστού και πριν την 

απόληξή του θα υπάρχει κατάλληλη διαμόρφωση και οπές για τη στερέωσης των δύο 

(2) αντικριστών μαντεμένιων βραχιόνων των φωτιστικών σωμάτων, μέσω κατάλλη-

λων κοχλιών. 

18. Οι Δ.Δ.Ε. (ρελέ διαρροής ή διακόπτες διαρροής) θα διακόπτουν σε ρεύμα διαρροής 

30mA (ευαισθησία) σε χρόνο περίπου 30ms. Θα πρέπει να ενεργοποιούνται όταν το 

διανυσματικό άθροισμα των ρευμάτων των φάσεων και του ουδετέρου είναι διαφορε-

τικό από μηδέν. Θα έχουν ονομαστικό ρεύμα ΙN σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις 

και θα περιλαμβάνουν προστασία από υπερένταση. Τα ρελέ διαρροής θα είναι ανά πε-

ρίπτωση κατηγορίας AC για προστασία από διαρροές εναλλασσόμενων ημιτονοειδών 

ρευμάτων και  κατηγορίας A για προστασία από διαρροές εναλλασσόμενων ημιτονοει-

δών ρευμάτων καθώς επίσης και από παλμικά ρεύματα διαρροής με συνεχή συνιστώ-
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σα. Θα είναι διπολικά ή τετραπολικά για την απόζευξη μονοφασικών ή τριφασικών 

ρευμάτων αντίστοιχα. Θα περιλαμβάνουν υποχρεωτικού μπουτόν δοκιμαστικής λει-

τουργίας (TEST). Τα ρελέ θα πρέπει να μπορούν να τοποθετηθούν σε ράγα DIN 

(35mm) σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ60715. Τα ρελέ θα πρέπει να είναι κατάλληλα 

για τροφοδοσία τόσο από την πλευρά της παροχής, όσο και από την πλευρά του 

φορτίου, χωρίς να υπάρχει επίδραση στην απόδοσή τους όσον αφορά την ικανότητα 

αντοχής σε βραχυκύκλωμα. Οι ακροδέκτες των καλωδίων θα πρέπει να είναι διπλού 

θαλάμου ασφαλείας με κίνηση της βίδας σύσφιξης εντός κυλίνδρου για ταυτόχρονη 

σύσφιξη καλωδίων και μπαρών γεφύρωσης και στους δύο θαλάμους. Θα πρέπει να 

μπορούν να δεχθούν πολύκλωνο καλώδιο διατομής 25 mm² και να διαθέτουν ξεχω-

ριστό θάλαμο για σύνδεση μπάρας γεφύρωσης. Τα ρελέ διαρροής θα πρέπει να έχουν 

ανεξίτηλα, εκτυπωμένες με λέιζερ, όλες τις σημάνσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

στην μπροστινή τους πλευρά. Η ένδειξη του ονομαστικού ρεύματος και των υπόλοι-

πων ηλεκτρικών χαρακτηριστικών (αριθμός πόλων, ευαισθησία IΔΝ, κ.α.), καθώς και 

το πλήκτρο δοκιμής TEST θα πρέπει να είναι ευδιάκριτα, ώστε να μην απαιτείται η με-

τακίνηση του ρελέ από την θέση του όταν είναι τοποθετημένος. Η συμμόρφωση με τα 

πρότυπα θα πρέπει να πιστοποιείται από αναγνωρισμένο οργανισμό και η σήμανσή 

του πρέπει να είναι ορατή επάνω στις συσκευές. 

 Οι Δ.Δ.Ε. αυτόματης επαναφοράς θα διαθέτουν επιπρόσθετα με τα ανωτέρω και μη-

χανισμό αυτόματης επαναφοράς μετά την λειτουργία του ρελέ. Ο μηχανισμός θα θέτει αυ-

τόματα σε λειτουργία το ρελέ διαρροής αφού περάσει ο προκαθορισμένος χρόνος καθυ-

στέρησης μεταξύ των προσπαθειών επαναφοράς. Η λειτουργία αυτόματης επαναφοράς θα 

πρέπει να μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να απενεργοποιηθεί χειροκίνητα. Όταν θα λειτουρ-

γήσει το ρελέ διαρροής (trip) τότε ξεκινάει μια ακολουθία έξι (6) προσπαθειών επαναφο-

ράς. Όταν μια προσπάθεια επαναφοράς είναι επιτυχής, η ακολουθία θα σταματάει. Αν η 

προσπάθεια επαναφοράς αποτύχει έξι (6) φορές τότε δεν επιτρέπονται άλλες προσπάθειες 

επαναφοράς του ρελέ και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνει χειροκίνητη επαναφο-

ρά, μετά τον εντοπισμό και την επισκευή της διαρροής. 

19. Το ανοξείδωτο φωτιστικό σώμα (τύπου «ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Κ-330») κατάλληλο για το-

ποθέτηση σε υφιστάμενες κολώνες φωτισμού τύπου «ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Κ1». Το φωτι-

στικό θα είναι τετραγωνικής διατομής συνεχώς μεταβαλλόμενης, ύψους 60cm περί-

που, το οποίο θα προσαρμόζεται μέσω κατάλληλης χυτοσιδηρής βάσης στο επάνω 

μέρος της κολώνας φωτισμού. Το φωτιστικό σώμα θα είναι στεγανού τύπου, κατάλ-

ληλο για τοποθέτηση σε θαλάσσιο περιβάλλον και οι εσωτερικές του διαστάσεις θα εί-

ναι κατάλληλες για να υποδεχθούν λαμπτήρες οικονομίας 23Watt, σπειρώματος Ε27. 
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Το συνολικό ύψος του φαναριού θα είναι περίπου 60cm ενώ το βάρος του θα είναι 

περίπου 6 Kg. Το υλικό κατασκευής του φαναριού θα είναι ο ανοξείδωτος χάλυβας 

ποιότητας AISI 304 (Werkstoff number 1.4301) ή καλύτερης (π.χ. AISI 316). Το φα-

νάρι θα είναι πλήρες και θα περιλαμβάνει τους λαμπτήρες φωτισμού, τα απαραίτητα 

όργανα έναυσης του λαμπτήρα και τον απαραίτητο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό (π.χ. 

καλώδια, ντουί βιδωτό Ε27, κ.τ.λ.). 

20. Το εξάγωνο μονόφωτο φωτιστικό σώμα θα είναι από χυτό αλουμίνιο χρώματος μαύ-

ρου, κατάλληλο για τοποθέτηση στην κορυφή υφιστάμενων ιστών φωτισμού. Το φω-

τιστικό θα είναι εξαγωνικής διατομής συνεχώς μεταβαλλόμενης με διαφανές γυαλί, 

ύψους 40cm περίπου και θα μπορεί να προσαρμόζεται μέσω κατάλληλης βάσης που 

θα φέρει ενσωματωμένη στο επάνω μέρος ιστών φωτισμού, διαμέτρου Φ60mm. Το 

φωτιστικό σώμα θα είναι στεγανού τύπου ΙΡ45 και οι εσωτερικές του διαστάσεις θα 

είναι κατάλληλες για να υποδεχθούν λαμπτήρες σπειρώματος Ε27. Το φωτιστικό σώ-

μα θα είναι πλήρες και θα περιλαμβάνει το λαμπτήρα φωτισμού LED E27 18Watt, τα 

απαραίτητα όργανα έναυσης του λαμπτήρα και τον απαραίτητο ηλεκτρολογικό εξο-

πλισμό (π.χ. καλώδια, ντουί βιδωτό Ε27, κ.τ.λ.). 

21. Το τετράγωνο μονόφωτο φωτιστικό σώμα θα είναι από χυτό αλουμίνιο χρώματος 

μαύρου, κατάλληλο για τοποθέτηση στην κορυφή υφιστάμενων ιστών φωτισμού. Το 

φωτιστικό θα είναι τετραγωνικής διατομής συνεχώς μεταβαλλόμενης με διαφανές 

γυαλί, ύψους 40cm περίπου και θα μπορεί να προσαρμόζεται μέσω κατάλληλης βά-

σης που θα φέρει ενσωματωμένη στο επάνω μέρος ιστών φωτισμού, διαμέτρου 

Φ60mm. Το φωτιστικό σώμα θα είναι στεγανού τύπου ΙΡ45 και οι εσωτερικές του δι-

αστάσεις θα είναι κατάλληλες για να υποδεχθούν λαμπτήρες σπειρώματος Ε27. Το 

φωτιστικό σώμα θα είναι πλήρες και θα περιλαμβάνει το λαμπτήρα φωτισμού LED E27 

18Watt, τα απαραίτητα όργανα έναυσης του λαμπτήρα και τον απαραίτητο ηλεκτρο-

λογικό εξοπλισμό (π.χ. καλώδια, ντουί βιδωτό Ε27, κ.τ.λ.). 

22. Το τρίφωτο φωτιστικό σώμα θα είναι από χυτό αλουμίνιο χρώματος μαύρου, κατάλ-

ληλο για τοποθέτηση στην κορυφή υφιστάμενων ιστών φωτισμού. Το φωτιστικό σώ-

μα θα περιλαμβάνει τα τρία (3) φανάρια καθώς και τη βάση σύνδεσης και στερέωσής 

τους. Ολόκληρο το φωτιστικό σώμα θα μπορεί να προσαρμόζεται μέσω της κατάλλη-

λης βάσης που θα φέρει στο επάνω μέρος ιστών φωτισμού, διαμέτρου Φ60mm. Το 

κάθε ένα από τα φανάρια θα είναι εξαγωνικής διατομής συνεχώς μεταβαλλόμενης με 

διαφανές γυαλί, ύψους 40cm περίπου. Τα φανάρια θα είναι στεγανού τύπου ΙΡ45 και 

οι εσωτερικές του διαστάσεις θα είναι κατάλληλες για να υποδεχθούν λαμπτήρες 

σπειρώματος Ε27. Το κάθε φανάρι θα είναι πλήρες και θα περιλαμβάνει το λαμπτήρα 
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φωτισμού LED E27 18Watt, τα απαραίτητα όργανα έναυσης του λαμπτήρα και τον 

απαραίτητο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό (π.χ. καλώδια, ντουί βιδωτό Ε27, κ.τ.λ.). 

23. Τα φυσίγγια ασφαλειών θα είναι σύμφωνα με: EN 60127-1:1991 (Μικροασφάλειες 

τήξης – Μέρος 1: Ορισμοί για μικροασφάλειες τήξης και γενικές απαιτήσεις για φυ-

σίγγια μικροασφαλειών τήξης), Τροποποίηση A2:2003 του EN 60127-1:1991, EN 

60127-2:2003 (Μικροασφάλειες τήξης – Μέρος 2: Φυσίγγια ασφαλειών τήξης), EN 

60127-3:1996 (Μικροασφάλειες τήξης – Μέρος 3: Μικροσκοπικά φυσίγγια ασφαλειών 

τήξης), Τροποποίηση A2:2003 του EN 60127-3:1996, EN Page 3 of 12 60127-

6:1994 (Μικροασφάλειες τήξης – Μέρος 6: Ασφαλειολαβές για μικροφυσίγγια ασφα-

λειών τήξης), Τροποποίηση A2:2003 του EN 60127-6:1994. 

24. Οι μικροαυτόματοι (αυτόματες ασφάλειες) θα είναι ονομαστικής ισχύος σύμφωνα με 

τον πίνακα και θα έχουν αντοχή σε ρεύμα βραχυκυκλώματος 6kA, με καθαρά ανα-

γραφόμενο το ονομαστικό ρεύμα, βαθμού προστασίας ΙΡ20. Θα είναι σύμφωνα με 

τους κανονισμούς VDE 0641/78 και CEE19 με χαρακτηριστική καμπύλη τύπου C για 

προστασία αγωγών και καλωδίων σε κυκλώματα φωτισμού, ρευματοδοτών και τύπου 

K για τα κυκλώματα συσκευών και των κινητήρων. Θα έχουν μέσο όρο ζεύξεων- απο-

ζεύξεων 20.000 σε φορτίο 1.25 του ονομαστικού και θα είναι εφοδιασμένοι με θερμι-

κά στοιχεία προστασίας από υπερεντάσεις και ηλεκτρομαγνητικά στοιχεία από βραχυ-

κυκλώματα. Το πλάτος του καλύμματός τους θα είναι περίπου 17,5mm (μονοπολι-

κός) και η στερέωσή τους στους πίνακες θα γίνεται επάνω σε ειδικές ράγες με τη 

βοήθεια κατάλληλου μανδάλου. Για την προστασία από βραχυκυκλώματα μεγαλύτερα 

από 35kA πρέπει να προτάσσεται των μικραυτομάτων συντηκτική ασφάλεια ονομα-

στικής εντάσεως μέχρι 100 Α. 

25. Οι ηλεκτρονόμοι φορτίων (ρελέ) χρησιμοποιούνται για τον τηλεχειρισμό κυρίως κυ-

κλωμάτων φωτισμού. Θα έχουν πηνία εργασίας, σύστημα αυτοσυγκράτησης και βοη-

θητικές επαφές και θα επενεργούν αυτόματα για την ζεύξη-απόζευξη ή μεταγωγή κυ-

κλωμάτων ανάλογα με τη χρήση τους και τις εντολές από τα αντίστοιχα στοιχεία ε-

λέγχου. Οι εν λόγω ηλεκτρονόμοι θα είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς IEC 158-1, 

κατηγορίας AC-1, διπολικοί ή τετραπολικοί και ονομαστικής ισχύος σύμφωνα με τον 

πίνακα. Οι διπολικοί ηλεκτρονόμοι θα είναι ονομαστικής εντάσεως 40 Α με δυο κανο-

νικά ανοιχτές επαφές (2ΝΟ). Οι τετραπολικοί ηλεκτρονόμοι θα είναι ονομαστικής ε-

ντάσεως 40 Α με τέσσερις κανονικά ανοιχτές επαφές (4ΝΟ). Οι ηλεκτρονόμοι θα είναι 

κατάλληλοι για τοποθέτησή τους μέσα σε πίνακα (ράγας).  

26. Ηλεκτρονική αμπεροτσιμπίδα κατηγορίας μέτρησης CAT IV 600V/CAT III 1000V 

(ενδεικτικού τύπου Amprobe AMP-ACDC-54NAV), συνοδευόμενη από AC Line Splitter 
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(ενδεικτικού τύπου SONEL AC-16). Η αμπεροτσιμπίδα θα είναι κατάλληλη για μέτρη-

ση ρεύματος AC/DC μέχρι 1000Α, τάση AC/DC μέχρι 1000V και μέτρηση θερμοκρα-

σία. Η αμπεροτσιμπίδα θα είναι αρκετά μεγάλη ώστε να χωρέσει αγωγούς έως 40mm. 

Η αμπεροτσιμπίδα θα περιλαμβάνει πλήρες μενού ελέγχου ποιότητας παρεχόμενου 

ρεύματος και ισχύος, συμπεριλαμβανομένου συντελεστή ισχύος, συνολική παραμόρ-

φωση αρμονικών, απλές αρμονικές, ρεύμα εκκίνησης (inrush current), ακολουθία 

φάσης, TRMS και θα περιλαμβάνει βαθυπερατό φίλτρο. Αναλυτικότερα, η αμπεροτσι-

μπίδα θα έχει υποχρεωτικά τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Τεχνολογία True-RMS για βελτίωση της ακρίβειας 

 Ικανότητα μέτρησης ρεύματος AC/DC μέχρι 1000Α, τάσης AC/DC μέχρι 1000V, α-

ντίστασης, συχνότητας και χωρητικότητας 

 Ικανότητα μέτρησης ισχύος, συντελεστή ισχύος, συνολικής παραμόρφωσης αρμονι-

κών (THD), μεμονωμένων αρμονικών από 1η έως 25η  

 Μέτρηση θερμοκρασίας από -50C έως 1000C. θα συμπεριλαμβάνεται ο αντάπτο-

ρας και η κεφαλή  

 Μέτρηση ρεύματος εκκίνησης (Inrush current) και ένδειξη στροφής φάσης για τρι-

φασικούς κινητήρες  

 Ανίχνευση τάσης από απόσταση 

 Θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά βαθυπερατό φίλτρο (για Inverter)  

 Ηχητική ειδοποίηση συνέχειας 

 άνοιγμα σιαγόνων έως 45mm 

 Η αμπεροτσιμπίδα θα συνοδεύεται από AC Line Splitter (ενδεικτικού τύπου SONEL 

AC-16) για εύκολη μέτρηση, ευαισθησίας x1 και x10. Το Line splitter θα είναι 16A, 

κατάλληλο για χρήση απευθείας χωρίς αντάπτορα σε τριφασικούς ρευματοδότες. 

Mε το line splitter παρέχεται η δυνατότητα μέτρησης με την αμπεροτσιμπίδα χωρίς 

διαχωρισμό των καλωδίων ενώ μεταξύ άλλων παρέχεται και η δυνατότητα μέτρη-

σης της συχνότητας σε ρεύμα χαμηλής έντασης (λειτουργίας x10).   

 

Η αμπεροτσιμπίδα θα έχει μεγάλη φωτιζόμενη ψηφιακή οθόνη με μπαρογράφο και ικανό-

τητα μετρήσεων min, max, peak hold και smart data hold. Θα λειτουργεί με μπαταρίες και 

θα έχει λειτουργία auto power off για εξοικονόμηση ενέργειας. Θα είναι ανθεκτική από 

πτώση ύψους μέχρι 1,2m και θα είναι κατηγορίας μέτρησης CAT IV 600V/CAT III 1000V. 

Στη προσφορά θα περιλαμβάνεται: 

 η αμπεροτσιμπίδα 

 AC Line Splitter 
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 καλώδια ελέγχου και δοκιμών 

 θερμοηλεκτρικό στοιχείο τύπου Κ με τον κατάλληλο αντάπτορα 

 Βαλίτσα μεταφοράς  

 εγχειρίδιο χρήσης 

27. Μετασχηματιστής INVERTER, καθαρού ημιτόνου (με συνολική αρμονική παραμόρ-

φωση THD<5%), τάση εισόδου 12VDC, τάση εξόδου 230V, ονομαστικής ισχύος του-

λάχιστον 5.000W υποχρεωτικά. Ο μετασχηματιστής θα διαθέτει οθόνη ενδείξεων LCD 

και έξοδο θύρας USB. Ο μετασχηματιστής θα είναι υψηλής απόδοσης, θα διαθέτει 

στιγμιαίο peak εκκίνησης 10.000W, συχνότητα εξόδου 50Hz (+/-3Hz), προστασία από 

βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση, προειδοποιητικό ήχο και αυτόματη απενεργοποίηση 

σε περίπτωση χαμηλής τάσης, ψύξη με ελεύθερο αερισμό αλλά και ανεμιστήρα. 

 

Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στα ανωτέρω εδάφια, εξυπακούεται ότι θα πρέπει να 

είναι σύμφωνο με τους γενικούς όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών, τις αυστηρότερες εν 

ισχύ εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας (π.χ. ΕΛΟΤ, IEC, VDE, DIN, CEE, 

CENELEC, ΕΤΕΠ κ.λ.π), τον ΕΛΟΤ HD 384:2004 (2η έκδοση), τις Ελληνικές Τεχνικές Προ-

διαγραφές (ΕΤΕΠ) και τη κείμενη εθνική νομοθεσία. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όπου στις ανωτέρω περιπτώσεις αναγράφεται ενδεικτικός τύπος, δεν αφορά 

σε ιδιαίτερη προτίμηση αλλά γίνεται καθαρά για λόγους συμβατότητας, καθώς αφορά σε 

υλικά και εξοπλισμό που θα πρέπει να προσαρμοστούν σε εξοπλισμό που ήδη υφίσταται 

στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας και ο οποίος απαιτεί συντήρηση και αντικατάσταση επιμέρους 

στοιχείων.  

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ο Ανάδοχος προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει καινούργια και άθικτα στις 

αποθήκες του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας τον εξοπλισμό, τα υλικά και τα εξαρτήματα που 

αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, λαμβάνοντας υποχρεωτικά υπόψη όσα αναφέρονται 

στις προηγούμενες παραγράφους της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής. 
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ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

ΥΛΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 2017 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΕ-

ΩΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

        

1 STARTER S2, 4-20W, 220-240 Volt ΤΕΜΑΧΙΟ 30 

2 STARTER S10, 4-65W, 220-240 Volt ΤΕΜΑΧΙΟ 50 

3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 20Α ΑΥΤΟΜΑΤΗ, 1P, 6kA ΤΕΜΑΧΙΟ 10 

4 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 25Α ΑΥΤΟΜΑΤΗ,1P, 6kA ΤΕΜΑΧΙΟ 30 

5 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΟ 35Α ΒΡΑΔ,(ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ) ΤΕΜΑΧΙΟ 10 

6 ΓΡΙΦΑ (ΒΑΣΗ ΜΠΑΛΑΣ Φ30cm + ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Ε27 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 

7 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΠΑΛΑ Φ25, ΟΠΑΛ, ΙΡ65 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 

8 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΠΑΛΑ Φ30, ΟΠΑΛ ΙΡ65 ΤΕΜΑΧΙΟ 40 

9 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΠΑΛΑ Φ40, ΟΠΑΛ, ΙΡ65 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 

10 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 3Ρ, 3*40Α, 440 Volt ΤΕΜΑΧΙΟ 5 

11 ΛΑΜΠΑ HQI-T 400W E40 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 

12 ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ 400W, ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, E40 ΑΧΛΑΔΩΤΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 

13 ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ SPOT GU10 50W / 230Volt ΤΕΜΑΧΙΟ 50 

14 ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ 150W, ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΕΑ, 118mm (R7s) ΤΕΜΑΧΙΟ 5 

15 ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ 300W, ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΕΑ, 118mm (R7s) ΤΕΜΑΧΙΟ 5 

16 ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ 18W, T8 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 

17 ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ 36W, T8 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 

18 
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ HQI 150W / 230Volt, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΣΤΕΓΑΝΟΣ (ΙΡ55 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ) 
ΤΕΜΑΧΙΟ 6 

19 
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ HQI 400W / 230Volt, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΣΤΕΓΑΝΟΣ (ΙΡ55 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ) 
ΤΕΜΑΧΙΟ 30 

20 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΝΑΤΡΙΟΥ, Ε40, 400W  ΤΕΜΑΧΙΟ 5 

21 
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ (ΤΣΟΚ-BALLAST) ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ 

ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 400W HQI, 230V/50Hz 
ΤΕΜΑΧΙΟ 30 

22 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ (BALLAST) ΛΑΜΠΑΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 18W  230V/50Hz ΤΕΜΑΧΙΟ 10 

23 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ (BALLAST) ΛΑΜΠΑΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 36W  230V/50Hz ΤΕΜΑΧΙΟ 10 

24 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ (BALLAST) ΛΑΜΠΑΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 58W      230V / 50Hz ΤΕΜΑΧΙΟ 5 
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25 ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 

26 ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ, ΑΡΣΕΝΙΚΟ, ΑΠΌ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ, 16Α ΜΕ ΓΕΙΩΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 

27 ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ, ΘΗΛΥΚΟ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ, 16Α ΜΕ ΓΕΙΩΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 

28 ΡΕΛΕ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ (ΔΙΑΦΥΓΗΣ) 2*40 Α, ΤΥΠΟΥ Α - 30μΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 

29 ΡΕΛΕ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ (ΔΙΑΦΥΓΗΣ) 4*40 Α, ΤΥΠΟΥ Α -30μΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 

30 
ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ ΡΑΓΑΣ 4Ρ, 4Χ40Α, 400V, 4NO, ΤΑΣΗ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ 195-

253Volt 
ΤΕΜΑΧΙΟ 4 

31 
ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ ΡΑΓΑΣ 2Ρ, 2Χ40Α, 240V, 2ΝΟ, ΤΑΣΗ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ 195-

253Volt 
ΤΕΜΑΧΙΟ 10 

32 ΝΤΟΥΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ Ε27, ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ, ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ, ΛΕΥΚΟ  ΤΕΜΑΧΙΟ 100 

33 ΝΤΟΥΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ Ε27, ΒΙΔΩΤΟ, ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ   ΤΕΜΑΧΙΟ 100 

34 
ΠΛΑΚΕΤΑ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΑΛΑΜΠΕΑ (FLASHER)  ΓΙΑ ΦΑΝΟΣΤΑΤΕΣ ΠΑ-

ΛΟΜΕΝΟΥΣ, ΔΙΠΛΟΥΣ, 200W 
ΤΕΜΑΧΙΟ 20 

35 ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΑΠΛΗ ΜΑΥΡΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 200 

36 ΚΛΕΜΕΣ ΑΠΛΕΣ 10 mm2 (ΔΩΔΕΚΑΔΑ) ΤΕΜΑΧΙΟ 10 

37 ΚΑΛΩΔΙΑ H05VV-F (ΝΥΜΗΥ) 2x0,75mm2, ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΛΕΥΚΟ ΜΕΤΡΑ 100 

38 ΚΑΛΩΔΙΑ H05VV-F (ΝΥΜΗΥ) 2x1,0mm2, ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΛΕΥΚΟ ΜΕΤΡΑ 100 

39 ΚΑΛΩΔΙΑ H05VV-F (ΝΥΜΗΥ) 3x1,5mm2, ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΛΕΥΚΟ ΜΕΤΡΑ 300 

40 ΚΑΛΩΔΙΑ H05VV-F (ΝΥΜΗΥ) 3x2,5mm2, ΕΥΚΑΜΠΤΟ (ΛΕΥΚΟ) ΜΕΤΡΑ 200 

41 ΚΑΛΩΔΙΑ H05VV-F (ΝΥΜΗΥ) 5x2,5mm2, ΕΥΚΑΜΠΤΟ (ΛΕΥΚΟ)  ΜΕΤΡΑ 200 

42 ΚΑΛΩΔΙΑ Η07V-U (ΝΥΑ) 1x1,5mm2 ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ  ΜΕΤΡΑ 300 

43 ΚΑΛΩΔΙΑ J1VV-U (NYY) 5G2,5mm2 ΜΕΤΡΑ 100 

44 ΚΑΛΩΔΙΑ J1VV-U (NYY) 3G1,5mm2 ΜΕΤΡΑ 100 

45 ΚΑΛΩΔΙΑ J1VV-U (NYY) 5GX4mm2 ΜΕΤΡΑ 200 

46 ΚΑΛΩΔΙΑ J1VV-U (NYY) 5GX6mm2 ΜΕΤΡΑ 100 

47 
ΚΟΛΩΝA ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΥΨΟΥΣ 2,8-

3,0 ΜΕΤΡΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 15 

48 
ΜΟΝΟΦΩΤΟ ΕΞΑΓΩΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΟΛΩΝΑΣ, ΚΑΤΑΛ-
ΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΙΣΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 60cm, ΑΠO 

ΧΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΜΑΥΡΟ, ΥΨΟΥΣ 40cm  
ΤΕΜΑΧΙΟ 10 

49 
ΜΟΝΟΦΩΤΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΟΛΩΝΑΣ, ΚΑ-
ΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΙΣΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 60cm, 

ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΜΑΥΡΟ, ΥΨΟΥΣ 40cm  
ΤΕΜΑΧΙΟ 10 

50 ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΣ HQI 70-400Watt, 230Volt/50Hz ΤΕΜΑΧΙΟ 50 

51 
ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΗΜΕΡΑΣ-ΝΥΧΤΑΣ 16Α, 230Volt, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ, 

IP54  
ΤΕΜΑΧΙΟ 10 
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52 
ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ (17mm) ΜΕ ΕΦΕ-

ΔΡΕΙΑ 100 ΩΡΕΣ, ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 15min 
ΤΕΜΑΧΙΟ 20 

53 
ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΧΑΛΚΟΥ (ΚΑΒΟΥΡΑΚΙ), ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΧΑΛΚΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΕΩΣ Φ10mm 
ΤΕΜΑΧΙΟ 20 

54 

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΟΡΥΦΗΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑ-
ΛΟΜΟΙΡΗΣ Κ-330), ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ 
ΜΟΝΟΦΩΤΕΣ ΚΟΛΩΝΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ "ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Κ1", ΠΛΗ-

ΡΕΣ, ΥΨΟΥΣ 60CM ΠΕΡΙΠΟΥ  

ΤΕΜΑΧΙΟ 10 

55 
ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ (ΙΣΤΟΣ) ΜΟΝΟΦΩΤΗΣ ΜΕΝΤΕΜΕΝΙΑΣ ΚΟΛΩΝΑΣ ΦΩΤΙ-

ΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ "ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Κ1" 
ΤΕΜΑΧΙΟ 1 

56 
ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ (ΙΣΤΟΣ) ΔΙΦΩΤΗΣ ΜΕΝΤΕΜΕΝΙΑΣ ΚΟΛΩΝΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΤΥΠΟΥ "ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Κ1" 
ΤΕΜΑΧΙΟ 1 

57 
ΤΡΙΦΩΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΟΛΩΝΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟ-
ΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΙΣΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 60cm, ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΑΛΟΥ-

ΜΙΝΙΟ, ΜΑΥΡΟ. ΤΟ ΚΆΘΕ ΦΑΝΑΡΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΓΩΝΟ, ΥΨΟΥΣ 40cm  
ΤΕΜΑΧΙΟ 4 

58 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΛΟ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED E27, 
ΣΤΕΓΑΝΟ ΙΡ65, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑ 

ΑΠΌ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟ Ή ΑΠΟ ΠΥΡΙΜΑΧΟ ΚΑΜΠΥΛΟ ΓΥΑΛΙ. ΚΑΤΑΛΛΗ-
ΛΟ ΓΙΑ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ Φ42mm 

ΤΕΜΑΧΙΟ 5 

59 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ INVERTER, ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ (THD<5%) ΤΑΣΗ 
ΕΙΣΟΔΟΥ 12VDC, ΤΑΞΗ ΕΞΟΔΟΥ 230V, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΟΣ 5.000W, 

ΟΘΟΝΗ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ LCD, ΕΞΟΔΟ ΘΥΡΑΣ USB 
ΤΕΜΑΧΙΟ 1 

60 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ TRUE-RMS 
1000A/1000V AC/DC, ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ ΑΠO AC LINE SPLITTER ΣΥΜ-
ΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Η ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΘΑ ΠΕΡΙ-
ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΛΗΡΕΣ ΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ, ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ Κ.Λ.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ-
ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΤΕΜΑΧΙΟ 1 

61 
ΛΑΜΠΑ LED 7W, E27, ΨΥΧΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (6.000-6.500K), ΜΕ ΦΩΤΕΙ-

ΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 550 lum  
ΤΕΜΑΧΙΟ 300 

62 
ΛΑΜΠΑ LED 18W, E27, ΨΥΧΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (6.000-6.500K), ΜΕ ΦΩΤΕΙ-

ΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1500 LUMEN 
ΤΕΜΑΧΙΟ 2990 

63 
ΡΕΛΕ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ (ΔΙΑΦΥΓΗΣ) 2Ρ, 2*40 Α ΤΥΠΟΥ AC -30μΑ ΜΕ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 2 

64 
ΡΕΛΕ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ (ΔΙΑΦΥΓΗΣ) 4Ρ, 4*40 Α ΤΥΠΟΥ AC -30μΑ ΜΕ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 2 

65 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 2X20Α ΑΥΤΟΜΑΤΗ L,N, 6kA ΤΕΜΑΧΙΟ 5 

66 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 2X25Α ΑΥΤΟΜΑΤΗ L,N, 6kA ΤΕΜΑΧΙΟ 5 

 

ΑΔΑ: 7Υ4ΥΩ9Ψ-ΕΑ0



 - 17 - 

 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

  Άστρος 

 
 

 Συντάχθηκε - Θεωρήθηκε 

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης 

 

 

 
 

Κούσουλας Δημήτριος 

Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΘΕΜΑ:  

Προμήθεια υλικού ηλεκτροφωτισμού 

έτους 2017 

 

Προϋπολογισμός:  

34.999,93 € 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

 
 

ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙ-

ΝΩΝΙΩΝ 
 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ 2017 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ-

ΔΟΣ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

            

1 STARTER S2, 4-20W, 220-240 Volt ΤΕΜΑΧΙΟ 30 0,27 8,10 

2 STARTER S10, 4-65W, 220-240 Volt ΤΕΜΑΧΙΟ 50 0,27 13,50 

3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 20Α ΑΥΤΟΜΑΤΗ, 1P, 6kA ΤΕΜΑΧΙΟ 10 3,98 39,80 

4 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 25Α ΑΥΤΟΜΑΤΗ,1P, 6kA ΤΕΜΑΧΙΟ 30 3,98 119,40 

5 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΟ 35Α ΒΡΑΔ,(ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ) ΤΕΜΑΧΙΟ 10 0,60 6,00 

6 
ΓΡΙΦΑ (ΒΑΣΗ ΜΠΑΛΑΣ Φ30cm + ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 

Ε27 
ΤΕΜΑΧΙΟ 20 5,10 102,00 

7 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΠΑΛΑ Φ25, ΟΠΑΛ, ΙΡ65 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 8,50 85,00 

8 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΠΑΛΑ Φ30, ΟΠΑΛ ΙΡ65 ΤΕΜΑΧΙΟ 40 10,20 408,00 

9 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΠΑΛΑ Φ40, ΟΠΑΛ, ΙΡ65 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 18,20 72,80 

10 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 3Ρ, 3*40Α, 440 Volt ΤΕΜΑΧΙΟ 5 11,46 57,30 

11 ΛΑΜΠΑ HQI-T 400W E40 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 7,60 760,00 

12 
ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ 400W, ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, E40 ΑΧΛΑ-

ΔΩΤΗ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 20 9,20 184,00 

13 ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ SPOT GU10 50W / 230Volt ΤΕΜΑΧΙΟ 50 2,65 132,50 

14 ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ 150W, ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΕΑ, 118mm (R7s) ΤΕΜΑΧΙΟ 5 2,20 11,00 

15 ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ 300W, ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΕΑ, 118mm (R7s) ΤΕΜΑΧΙΟ 5 2,20 11,00 

16 ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ 18W, T8 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 2,50 125,00 
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17 ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ 36W, T8 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 3,00 300,00 

18 
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ HQI 150W / 230Volt, ΕΞΩ-
ΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΣ (ΙΡ55 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 6 28,50 171,00 

19 
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ HQI 400W / 230Volt, ΕΞΩ-
ΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΣ (ΙΡ55 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 30 33,00 990,00 

20 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΝΑΤΡΙΟΥ, Ε40, 400W  ΤΕΜΑΧΙΟ 5 47,00 235,00 

21 
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ (ΤΣΟΚ-BALLAST) 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟ-

ΝΙΔΙΩΝ 400W HQI, 230V/50Hz 
ΤΕΜΑΧΙΟ 30 16,00 480,00 

22 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ (BALLAST) ΛΑΜΠΑΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 

18W  230V/50Hz 
ΤΕΜΑΧΙΟ 10 6,50 65,00 

23 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ (BALLAST) ΛΑΜΠΑΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 

36W  230V/50Hz 
ΤΕΜΑΧΙΟ 10 8,50 85,00 

24 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ (BALLAST) ΛΑΜΠΑΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 

58W      230V / 50Hz 
ΤΕΜΑΧΙΟ 5 11,23 56,15 

25 ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 2,70 54,00 

26 
ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ, ΑΡΣΕΝΙΚΟ, ΑΠΌ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ, 16Α ΜΕ 

ΓΕΙΩΣΗ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 20 0,90 18,00 

27 
ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ, ΘΗΛΥΚΟ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ, 16Α ΜΕ ΓΕΙ-

ΩΣΗ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 20 0,90 18,00 

28 
ΡΕΛΕ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ (ΔΙΑΦΥΓΗΣ) 2*40 Α, ΤΥΠΟΥ 

Α - 30μΑ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 2 45,00 90,00 

29 
ΡΕΛΕ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ (ΔΙΑΦΥΓΗΣ) 4*40 Α, ΤΥΠΟΥ 

Α -30μΑ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 1 48,00 48,00 

30 
ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ ΡΑΓΑΣ 4Ρ, 4Χ40Α, 400V, 4NO, ΤΑΣΗ 

ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ 195-253Volt 
ΤΕΜΑΧΙΟ 4 25,00 100,00 

31 
ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ ΡΑΓΑΣ 2Ρ, 2Χ40Α, 240V, 2ΝΟ, ΤΑΣΗ 

ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ 195-253Volt 
ΤΕΜΑΧΙΟ 10 15,00 150,00 

32 
ΝΤΟΥΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ Ε27, ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ, ΔΙΑΙΡΟΥ-

ΜΕΝΟ, ΛΕΥΚΟ  
ΤΕΜΑΧΙΟ 100 0,80 80,00 

33 ΝΤΟΥΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ Ε27, ΒΙΔΩΤΟ, ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ   ΤΕΜΑΧΙΟ 100 0,70 70,00 

34 
ΠΛΑΚΕΤΑ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΑΛΑΜΠΕΑ (FLASHER)  ΓΙΑ 

ΦΑΝΟΣΤΑΤΕΣ ΠΑΛΟΜΕΝΟΥΣ, ΔΙΠΛΟΥΣ, 200W 
ΤΕΜΑΧΙΟ 20 50,00 1.000,00 

35 ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΑΠΛΗ ΜΑΥΡΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 200 0,90 180,00 

36 ΚΛΕΜΕΣ ΑΠΛΕΣ 10 mm2 (ΔΩΔΕΚΑΔΑ) ΤΕΜΑΧΙΟ 10 1,32 13,20 

37 
ΚΑΛΩΔΙΑ H05VV-F (ΝΥΜΗΥ) 2x0,75mm2, ΕΥΚΑΜΠΤΟ 

ΛΕΥΚΟ 
ΜΕΤΡΑ 100 0,35 35,00 

38 
ΚΑΛΩΔΙΑ H05VV-F (ΝΥΜΗΥ) 2x1,0mm2, ΕΥΚΑΜΠΤΟ 

ΛΕΥΚΟ 
ΜΕΤΡΑ 100 0,42 42,00 

39 
ΚΑΛΩΔΙΑ H05VV-F (ΝΥΜΗΥ) 3x1,5mm2, ΕΥΚΑΜΠΤΟ 

ΛΕΥΚΟ 
ΜΕΤΡΑ 300 0,45 135,00 

40 
ΚΑΛΩΔΙΑ H05VV-F (ΝΥΜΗΥ) 3x2,5mm2, ΕΥΚΑΜΠΤΟ 

(ΛΕΥΚΟ) 
ΜΕΤΡΑ 200 0,75 150,00 

41 
ΚΑΛΩΔΙΑ H05VV-F (ΝΥΜΗΥ) 5x2,5mm2, ΕΥΚΑΜΠΤΟ 

(ΛΕΥΚΟ)  
ΜΕΤΡΑ 200 2,25 450,00 

42 ΚΑΛΩΔΙΑ Η07V-U (ΝΥΑ) 1x1,5mm2 ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ  ΜΕΤΡΑ 300 0,24 72,00 

43 ΚΑΛΩΔΙΑ J1VV-U (NYY) 5G2,5mm2 ΜΕΤΡΑ 100 2,29 229,00 
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44 ΚΑΛΩΔΙΑ J1VV-U (NYY) 3G1,5mm2 ΜΕΤΡΑ 100 0,72 72,00 

45 ΚΑΛΩΔΙΑ J1VV-U (NYY) 5GX4mm2 ΜΕΤΡΑ 200 3,22 644,00 

46 ΚΑΛΩΔΙΑ J1VV-U (NYY) 5GX6mm2 ΜΕΤΡΑ 100 4,77 477,00 

47 
ΚΟΛΩΝA ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΚΑ-

ΛΩΔΙΩΝ, ΥΨΟΥΣ 2,8-3,0 ΜΕΤΡΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 15 180,00 2.700,00 

48 

ΜΟΝΟΦΩΤΟ ΕΞΑΓΩΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ 
ΚΟΛΩΝΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ 

ΚΟΡΥΦΗ ΙΣΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 60cm, ΑΠO ΧΥΤΟ ΑΛΟΥ-
ΜΙΝΙΟ, ΜΑΥΡΟ, ΥΨΟΥΣ 40cm  

ΤΕΜΑΧΙΟ 10 42,00 420,00 

49 

ΜΟΝΟΦΩΤΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΦΑ-
ΛΗΣ ΚΟΛΩΝΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΙΣΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 60cm, ΑΠΟ ΧΥΤΟ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΜΑΥΡΟ, ΥΨΟΥΣ 40cm  

ΤΕΜΑΧΙΟ 10 47,00 470,00 

50 
ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΣ HQI 70-400Watt, 

230Volt/50Hz 
ΤΕΜΑΧΙΟ 50 6,85 342,50 

51 
ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΗΜΕΡΑΣ-ΝΥΧΤΑΣ 16Α, 230Volt, ΕΞΩ-

ΤΕΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ, IP54  
ΤΕΜΑΧΙΟ 10 8,00 80,00 

52 
ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 
(17mm) ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 100 ΩΡΕΣ, ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΙ-

ΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 15min 
ΤΕΜΑΧΙΟ 20 10,00 200,00 

53 
ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΧΑΛΚΟΥ (ΚΑΒΟΥΡΑΚΙ), ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΧΑΛΚΟΥ ΔΙΑΜΕ-
ΤΡΟΥ ΕΩΣ Φ10mm 

ΤΕΜΑΧΙΟ 20 2,00 40,00 

54 

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΟΡΥΦΗΣ (ΕΝΔΕΙ-
ΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Κ-330), ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 
ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΟΝΟΦΩΤΕΣ 
ΚΟΛΩΝΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ "ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Κ1", 

ΠΛΗΡΕΣ, ΥΨΟΥΣ 60CM ΠΕΡΙΠΟΥ  

ΤΕΜΑΧΙΟ 10 175,00 1.750,00 

55 
ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ (ΙΣΤΟΣ) ΜΟΝΟΦΩΤΗΣ ΜΕΝΤΕΜΕΝΙΑΣ 

ΚΟΛΩΝΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ "ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Κ1" 
ΤΕΜΑΧΙΟ 1 208,00 208,00 

56 
ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ (ΙΣΤΟΣ) ΔΙΦΩΤΗΣ ΜΕΝΤΕΜΕΝΙΑΣ ΚΟ-

ΛΩΝΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ "ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Κ1" 
ΤΕΜΑΧΙΟ 1 220,00 220,00 

57 

ΤΡΙΦΩΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΟΛΩΝΑΣ, 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ Ι-
ΣΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 60cm, ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, 

ΜΑΥΡΟ. ΤΟ ΚΆΘΕ ΦΑΝΑΡΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΓΩΝΟ, Υ-
ΨΟΥΣ 40cm  

ΤΕΜΑΧΙΟ 4 130,00 520,00 

58 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΛΟ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΛΑ-
ΜΠΤΗΡΕΣ LED E27, ΣΤΕΓΑΝΟ ΙΡ65, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ-

ΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΠΌ ΠΟΛΥ-
ΚΑΡΒΟΝΙΚΟ Ή ΑΠΟ ΠΥΡΙΜΑΧΟ ΚΑΜΠΥΛΟ ΓΥΑΛΙ. 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ Φ42mm 

ΤΕΜΑΧΙΟ 5 25,00 125,00 

59 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ INVERTER, ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟ-
ΝΟΥ (THD<5%) ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 12VDC, ΤΑΞΗ ΕΞΟ-

ΔΟΥ 230V, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΟΣ 5.000W, ΟΘΟΝΗ ΜΕ 
ΕΝΔΕΙΞΗ LCD, ΕΞΟΔΟ ΘΥΡΑΣ USB 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1 650,00 650,00 
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60 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
TRUE-RMS 1000A/1000V AC/DC, ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ 

ΑΠO AC LINE SPLITTER ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Η ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
ΠΛΗΡΕΣ ΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕ-
ΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ, ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕ-
ΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΡΜΟΝΙ-
ΚΩΝ Κ.Λ.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑ-

ΓΡΑΦΕΣ  

ΤΕΜΑΧΙΟ 1 300,00 300,00 

61 
ΛΑΜΠΑ LED 7W, E27, ΨΥΧΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (6.000-
6.500K), ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 550 lum  

ΤΕΜΑΧΙΟ 300 2,20 660,00 

62 
ΛΑΜΠΑ LED 18W, E27, ΨΥΧΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (6.000-

6.500K), ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1500 
LUMEN 

ΤΕΜΑΧΙΟ 2990 3,45 10.315,50 

63 
ΡΕΛΕ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ (ΔΙΑΦΥΓΗΣ) 2Ρ, 2*40 Α ΤΥ-
ΠΟΥ AC -30μΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑ-

ΝΑΦΟΡΑΣ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 2 110,00 220,00 

64 
ΡΕΛΕ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ (ΔΙΑΦΥΓΗΣ) 4Ρ, 4*40 Α ΤΥ-
ΠΟΥ AC -30μΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑ-

ΝΑΦΟΡΑΣ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 2 130,00 260,00 

65 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 2X20Α ΑΥΤΟΜΑΤΗ L,N, 6kA ΤΕΜΑΧΙΟ 5 10,00 50,00 

66 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 2X25Α ΑΥΤΟΜΑΤΗ L,N, 6kA ΤΕΜΑΧΙΟ 5 10,00 50,00 

            

  ΣΥΝΟΛΟ       28.225,75 

  ΦΠΑ 24%   24   6.774,18 

  ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ       34.999,93 

 

 

(*) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

1. Οι ανωτέρω τιμές καθορίστηκαν έπειτα από έρευνα αγοράς στις τρέχουσες τιμές εμπο-

ρίου για υλικά και εξοπλισμό αντίστοιχου τύπου, ποιότητας και προδιαγραφών.  

2. Όπου στις ανωτέρω περιπτώσεις αναγράφεται ενδεικτικός τύπος, δεν αφορά σε ιδιαί-

τερη προτίμηση αλλά γίνεται καθαρά για λόγους συμβατότητας, καθώς αφορά σε υλι-

κά και εξοπλισμό που θα πρέπει να προσαρμοστούν σε εξοπλισμό που ήδη υφίσταται 

στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας και ο οποίος απαιτεί συντήρηση και αντικατάσταση επι-

μέρους στοιχείων.  

 

 

  Άστρος 

 
 

 Συντάχθηκε - Θεωρήθηκε 

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης 

 

 

Κούσουλας Δημήτριος 

Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. 
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Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος την εισήγηση ανέφερε τα εξής:  

 Προκειμένου να προβούμε στην πραγματοποίηση των ανωτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016 πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να λάβει απόφαση για την διενέργεια του συνοπτικού 

διαγωνισμού, να καθορίσει τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας, να καθορίσει τους όρους της σχετι-

κής διακήρυξης με βάση τις παραπάνω διατάξεις,  να ψηφίσει την σχετική πίστωση με δεδομένο ότι 

στον  ανωτέρω αναφερόμενο Κ.Α.  του προϋπολογισμού υπάρχει   εγγεγραμμένη  πίστωση  για το 

σκοπό αυτό.  

      Η  Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση και  έλαβε υπόψη της  τις τεχνικές προδια-

γραφές  και τα στοιχεία του φακέλου της προμήθειας,  μετά από διαλογική συζήτηση. 

 

                                           Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα 

 

1. Δέχεται την εισήγηση του Προέδρου στο σύνολο της. 

2. Εγκρίνει  – αποδέχεται τις τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν στην προμήθεια  υλικού η-

λεκτροφωτισμού,  ενδεικτικού προϋπολογισμού 35.000,00  €   συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ. (Το cpv είναι 31600000-2) 

3. Ψηφίζει πίστωση  35.000,00  € σε βάρος του Κ.Α. 20-6662.002 , για την  προμήθεια υλικού 

ηλεκτροφωτισμού, ενδεικτικού προϋπολογισμού 35.000,00  € από ιδίους πόρους.  

4. Εγκρίνει την διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού και αποφασίζει όπως η ανωτέρω προ-

μήθεια πραγματοποιηθεί με την διαδικασία του Συνοπτικού  Διαγωνισμού (άρθρο 72 

παρ.1 Ν.3852/2010). 

5. Καθορίζει τους όρους πραγματοποίησης της προμήθειας ως εξής: 

Εκτίθεται σε  συνοπτικό  διαγωνισμό, η προμήθεια υλικού ηλεκτροφωτισμού ,  ενδει-

κτικού προϋπολογισμού 35.000,00  €,  με κριτήριο  ανάθεσης την συμφέρουσα προ-

σφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για το σύνολο της προμήθειας. 

          Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3463/2006, Ν.3852/2010 και του 

Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 1.  Τόπος και χρόνος υποβολής των προσφορών  

Οι προσφορές θα κατατεθούν στα γραφεία του Δήμου  Βόρειας Κυνουρίας στο Άστρος, την 

Παρασκευή   17
η
   Νοεμβρίου    2017  με ώρα έναρξης την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης την 

11:00 π.μ.,  ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής . 

Θα γίνουν δεκτές και προσφορές που θα  παραληφθούν από την υπηρεσία πρωτοκόλλου, 

μέχρι την προηγούμενη από την ημερομηνία διεξαγωγής του συνοπτικού  διαγωνισμού ερ-
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γάσιμη (για τον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας)  μέχρι ώρας 14:30, εφόσον φέρουν αριθμό πρω-

τοκόλλου. 

 

Άρθρο 2.  Δημοσίευση 

 Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης να αναρτηθεί :  

1) στο ΚΗΜΔΗΣ 

2) στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας 

3) στην εφημερίδα «Καθημερινά Νέα» 

 

Άρθρο 3.  Επιτροπή διενέργειας – αξιολόγησης προσφορών  

Συγκροτείται η  επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και  αξιολόγησης αποτελεσμάτων η ο-

ποία   αποτελείται από τους Δημοτικούς Υπαλλήλους: Λάμπρου Δημήτριο,  Γεωργακή   

Παναγιώτη και  Δαφνιά Αθανασία 

με αναπληρωματικά μέλη τους Δημοτικούς Υπαλλήλους: Μποβολανέα Βασιλική - Αλε-

ξάνδρα, Πολυμενάκο Ιωάννη και  Παινέση Παναγιώτη 

 

Άρθρο 4.  Δικαίωμα κατάθεσης των προσφορών 

Δικαίωμα κατάθεσης προσφορών έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα , οι ενώσεις προ-

μηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντι-

κείμενο της προμήθειας.  

 

Άρθρο 5.  Προσφορές   

Κάθε προμηθευτής που επιθυμεί να λάβει μέρος στον συνοπτικό  διαγωνισμό θα πρέπει να 

προσκομίσει σφραγισμένο φάκελο προσφοράς, στον οποίο θα αναγράφεται «Προσφορά 

για τον συνοπτικό διαγωνισμό για προμήθεια υλικού ηλεκτροφωτισμού»  του Δήμου 

Βόρειας Κυνουρίας» και ο οποίος θα περιέχει τους παρακάτω σφραγισμένους φακέ-

λους : 

1) Φάκελο συμμετοχής, ο οποίος θα περιλαμβάνει :  

  Α)  υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με την οποία οι συμμετέχοντες  στον συνοπτικό δια-

γωνισμό θα δηλώνουν :  

  - ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών που   

συντάχθηκαν για την ανωτέρω προμήθεια  και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανε-

πιφύλακτα , εκτός και αν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σημεία που τυχόν 

δεν αποδέχονται. 
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- ότι δεν έχουν αποκλειστεί από την δυνατότητα συμμετοχής τους  στις δημόσιες 

συμβάσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 73,74 του Ν.4412/2016. 

- ότι κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού είναι φορολογι-

κά και ασφαλιστικά ενήμεροι (για συμμετοχή σε διαγωνισμό). 

- ότι είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό μητρώο (επιμελητήριο).     

- ότι πληροί τις πιστοποιήσεις που αναγράφονται στο άρθρο 3 των τεχνικών προδοα-

γραφών. 

Β) Βεβαίωση εκπροσώπησης (για την περίπτωση που οι προμηθευτές που θα συμ-

μετάσχουν στον διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους),  βεβαιουμένου του γνησίου της 

υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή συμ-

βολαιογράφο 

 

Σε επόμενο στάδιο του συνοπτικού διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή (Δήμος Βό-

ρειας Κυνουρίας) θα ζητήσει από τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γί-

νει η κατακύρωση, να υποβάλλει τα ανωτέρω δικαιολογητικά.  

Τα πιστοποιητικά  φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, που θα υπο-

βληθούν (ως δικαιολογητικά κατακύρωσης), πρέπει  να  είναι σε ισχύ την ημε-

ρομηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού. Πρέπει όμως να είναι σε ισχύ 

(όχι κατανάγκην το ίδιο έντυπο)  και κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαι-

ολογητικών κατακύρωσης.  

 

2)     Φάκελο τεχνικής προσφοράς (ο οποίος  περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολο-

γητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγη-

ση των προσφορών και περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης, σύμφωνα με το 

άρθρο 94 παρ. 4 του Ν.4412/2016)   

 

2) Φάκελο οικονομικής προσφοράς (ο οποίος περιέχει την προσφερόμενη έκπτωση του 

συμμετέχοντος  επί τοις εκατό, επί της συνολικής τιμής όπως αυτή αναγράφεται στις τε-

χνικές προδιαγραφές). Η προσφερόμενη τιμή  ισχύει  μέχρι 31/12/2017. 

 

Άρθρο 6. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

Η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών, θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 100 του 

Ν.4412/2016, σύμφωνα με το οποίο:   
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1.Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφο-

ρών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή από τη σχετική 

πρόσκληση. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερό-

ντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμ-

βάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 

υπoβλήθηκαν από αυτούς. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια.  

2.Τα επιμέρους στάδια,  έχουν ως εξής: 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμε-

τοχής στην ανοικτή διαδικασία, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, εφόσον 

προβλέπεται η υποβολή της στα έγγραφα της σύμβασης, μονογράφονται δε και σφραγίζο-

νται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό 

και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προ-

σφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγ-

χου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, 

σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την α-

πόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθ-

μολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμ-

βασης. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, 

μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγί-

ζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή την ει-

δική πρόσκληση και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθη-

καν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής 

προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

4. Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών. 

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών (που έχουν κριθεί ως αποδεκτές κατά 

τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών), θα γίνει την ημερο-

μηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού , αμέσως μετά τον έλεγχο των τεχνι-

κών προσφορών. 
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Άρθρο 7. Πρόσκληση για υποβολή δικαολογητικών  

Η πρόσκληση για την υποβολή των δικαιολογητικών, γίνεται βάσει του άρθρου 103 του 

Ν.4412/2016, σύμφωνα με το οποίο : 

1.Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προ-

σφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβά-

λει εντός προθεσμίας, που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της 

σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκ δίδονται, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογητι-

κών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως αποδει-

κτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74. Τα δι-

καιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα 

στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. 

2.Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υπoβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 

συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης 

σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιο-

λογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

3.Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δη-

λώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κη-

ρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτου-

σας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, 

εφόσον είχε προσκομισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότε-

ρων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβά-

νεται υπόψη η προσφορά του προσφέρο ντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προ-

σφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

4.Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαι-

τούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος 

και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκο-

μισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται 

στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
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άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγ-

γραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που α-

πορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από 

τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

5.Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, 

δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 ή η πλή-

ρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα 

με την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 77, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκ-

πτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του, είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προ-

σκομισθεί, και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέρο-

ντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφο-

ρά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβα-

σης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κα-

νένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, 

σύμφωνα με την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 η διαδικασία ματαιώνεται. 

6.Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαι-

νόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του 

προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παρα-

γράφους 3, 4 ή 5 είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των πα-

ραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 . 

7.Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητι-

κών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις 

του παρόντος. 

 

Άρθρο 8.  Τρόπος παράδοσης του εξοπλισμού – εξόφληση αναδόχου προμηθευτή 

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση είναι υποχρεωμένος να έχει την δυνατό-

τητα να παραδώσει  το σύνολο του παραπάνω υλικού, σε 10 εργάσιμες ημέρες από την υπο-

γραφή του συμφωνητικού. Ωστόσο, ο Δήμος δύναται να ζητήσει τμηματική παραλαβή, α-

νάλογα με τις ανάγκες του και ο  ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανταποκριθεί  στην απαί-

τηση αυτή. Η εξόφληση του ανάδοχου προμηθευτή θα γίνεται μετά την οριστική παραλαβή. 
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Άλλα στοιχεία   

             Πληροφορίες και διευκρινήσεις δίνονται στα γραφεία του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας , τηλ. 

             27553-60110  τις εργάσιμες (για τον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας) ημέρες  και ώρες. 

           

    Αυτή η απόφαση έλαβε αριθμό 312/2017  

 Συντάχτηκε το παρόν και υπογράφεται ως εξής 

 

 

 

 

 
 Ο Πρόεδρος                    Τα μέλη  
 Υπογραφές 

 

 

 

 
 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Ο Πρόεδρος 

 της Οικονομικής Επιτροπής  

 

 

Ιωάννης Χονδρολέος  
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