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T Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
[Τ.Π.Μ] 

 
[ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ] 

 
Τα προς προμήθεια υλικά-λαμτήρες  θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα, και να πληρούν τις 

εθνικές (πρότυπα ΕΛΟΤ HD384, ΚΕΗΕ, ΤΟΤΕΕ) και τις ευρωπαϊκές (DIN, IEC,LVD, VDE, CEN, BSI Βασικά 
πρότυπα: ΕΝ 60598-1, ΕΝ 60598-2-3,EN 62035, ΕΝ 55015, ΕΝ 61547, ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3 CE, 
ENEC κλπ.) προδιαγραφές. 

Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα θα φέρουν τη σήμανση CE. Επίσης, θα πρέπει εφαρμόζουν την 
πιστοποιημένη διαδικασία κατά ISO από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Σημειώνεται ότι στην 
προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως τέλη (π.χ. τέλη ανακύκλωσης λαμπτήρων). 

Όλα τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στις προδιαγραφές, όσον αφορά την προέλευση, την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την 
τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνιση τους. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν περάσει από 
εργαστηριακούς ελέγχους, δοκιμές, μετρήσεις, προκειμένου να πιστοποιείται η ποιότητα και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά και ιδιότητες τους, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω. 

Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα είναι κατάλληλα συσκευασμένα και σημασμένα με ετικέτες όπου θα 
αναφέρεται η εμπορική ονομασία τους, ο κατασκευαστής τους, ο χρόνος ζωής τους και όσα τα σχετικά 
πρότυπα και η νομοθεσία καθορίζουν, δόκιμα, σύγχρονα, καινούργια, άριστης ποιότητας και θα 
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές. Τα ειδικά τεμάχια – λαμπτήρες ελέγχονται πριν την εγκατάσταση, ώστε 
να αποκλείεται η χρήση τους σε περιπτώσεις που αυτά παρουσιάζουν ελαττώματα τραυματισμού ή 
αποκλίσεις από τις τυποποιημένες διαστάσεις, που θα επηρεάσουν την αντοχή τους και γενικά την καλή 
λειτουργία της εγκατάστασης. 

H Υπηρεσία έχει το δικαίωμα τροποποίησης των ποσοτήτων των αναγραφόμενων ειδών κάθε ομάδας, με 
τις εξής προϋποθέσεις: 
 
Για όσα προϊόντα υπάρχει αντικατάσταση τους, λόγο τεχνολογικών εξελίξεων ή για λόγους περιβαλλοντικής 
προστασίας, είναι αποδεκτά υποκατάστατα αυτών  με συναφή απόδοση τεχνικών χαρακτηριστικών. 
Οι λαμπτήρες πρέπει να είναι κατάλληλοι για τα φωτιστικά οδοφωτισμού (στα είδη που απευθύνονται για 
τα είδη οδοφωτισμού).  
 Η τροποποίηση δεν θα υπερβαίνει το 10% επί του συνόλου των ειδών. 
Δεν θα υπάρξει αλλαγή στο συμφωνηθέν και αναγραφόμενο στη σύμβαση συνολικό κόστος. 
 
 
 
 
 
 

 
 

α/α/ Είδος Υλικών [Λαμπτήρες] Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτης 



1 Λαμπτήρες 250 Watt Νατρίου (Νa) 
[Αχλαδωτού σχήματος] 
Να παραδοθεί δείγμα επί ποινή αποκλεισμού  

ΙΣΧΥΣ: 250 watt 
ΝΤΟΥΙ: Ε40 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ: ≥ …………. 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: ≥……….. 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ :……... 
ΦΩΤΙΣΜΟΣ: …………….. 
ΕΓΓΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ …………………. 
 

2 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 70 Watt Νατρίου  
 Αχλαδωτού σχήματος, (Ελλειψοειδούς σχήματος) 
με ενσωματωμένο τον εκκινητή. 
Να παραδοθεί δείγμα επί ποινή αποκλεισμού 

ΙΣΧΥΣ: 70 watt 
ΝΤΟΥΙ: Ε27 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ: ≥………….. 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: ≥……………… 
ΦΩΤΙΣΜΟΣ:  …………….. 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ :…………… 
ΕΓΓΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ …………….. 
 
 

3 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 400 Watt Νατρίου (Νa) 
[Αχλαδωτού σχήματος] 
Να παραδοθεί δείγμα επί ποινή αποκλεισμού 

ΙΣΧΥΣ: 400 watt 
ΝΤΟΥΙ: Ε40 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ: ≥…………………. 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: ≥…………………… 
ΦΩΤΙΣΜΟΣ: ………….. 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ :……………. 
ΕΓΓΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ……………. 
 
 
 

4 Λαμπτήρες αντικατάσταση  125 Watt  υδραργύρου 
με  LED  (ενδεικτικό σχήμα όμοιο με 125w 
υδραργύρου)  
Να παραδοθεί δείγμα επί ποινή αποκλεισμού 

 ENERGY CLASS  
ΙΣΧΥΣ:  
ΝΤΟΥΙ: Ε27 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ: ≥ ……………… 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ:≥ ……………. 
IP: ≥ ……………….. 
CRI (Ra)≥80 

ενδεικτικό σχήμα όμοιο με 125w 
υδραργύρου 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ: …………... 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ  
Για αντικατάσταση 125W   υδραργύρου 

5 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 250 Watt     [HQI σωληνωτού 
σχήματος] 
Να παραδοθεί δείγμα επί ποινή αποκλεισμού 

ENERGY CLASS  
ΙΣΧΥΣ: 250 watt 
ΝΤΟΥΙ: Ε40 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ: ≥……………….. 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ :≥ ……………….. 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ  
 

6 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 250W ΝΑΤΡΙΟΥ ΣΩΛΗΝΩΤΗ HPS-T ENERGY CLASS  
ΙΣΧΥΣ: 250 watt 
ΝΤΟΥΙ: Ε40 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ: ≥……………………… 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ :≥ ……………… 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ: …………….. 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ  
ΦΩΤΙΣΜΟΣ: 
 
 

7 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 36 Watt                            
[Φθορισμού σωληνωτού σχήματος] 
Να παραδοθεί δείγμα επί ποινή αποκλεισμού 

ΙΣΧΥΣ: 36 watt 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ: ≥  ………………… 
ΦΩΤΙΣΜΟΣ: …………………. 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ :≥ ………………… 
ΕΓΓΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ  
 



     

 

ΥΛΙΚΑ 

 

 

 
Τα προς προμήθεια είδη θα είναι καινούρια πρώτης χρήσης, αρίστης ποιότητας γνωστών τύπων και ευφήμων 
εργοστασίων κατασκευής από τα πλέον εξελιγμένα τεχνολογικά και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ακολουθούν 
παρακάτω. Με κάθε προσφορά θα δοθούν κατ’ ελάχιστο με τα πιο κάτω τεχνικά  στοιχεία : 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΕΦΕΔΡΙΑ 
 

 Χρονοδιακόπτης αναλογικός ράγας 48≥h/εφεδρεία  

8 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 18  Watt                            
[Φθορισμού σωληνωτού σχήματος 
Να παραδοθεί δείγμα επί ποινή αποκλεισμού 

ΙΣΧΥΣ: 18 watt 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ: ≥………………… 
ΦΩΤΙΣΜΟΣ: ……………. 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ : 
ΕΓΓΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ  
 

9 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 16-18 Watt t8 LED 1200mm 
Να παραδοθεί δείγμα επί ποινή αποκλεισμού 

ENERGY CLASS  

ΙΣΧΥΣ: ≥ 16-18 watt 
ΜΗΚΟΣ : 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ: ≥……………. 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ :≥ ………………….. 
ΕΓΓΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ …………………. 
 

10 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 8-10 Watt t8 LED 600mm 
Να παραδοθεί δείγμα επί ποινή αποκλεισμού 

ENERGY CLASS  

ΙΣΧΥΣ: ≥   8-10 watt 
ΜΗΚΟΣ : 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ: ≥ ……………….. 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ :≥ ……………….. 
ΕΓΓΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ……………. 
 

11 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 5-6 Watt                                   [ 
 [LED ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΗ Ιωδίνης προβολέων μικρό 
μέγεθος] 
Να παραδοθεί δείγμα επί ποινή αποκλεισμού 

ΙΣΧΥΣ: ≥   5-6 W 
ΝΤΟΥΙ: R7s 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ: ≥   …………….. 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ………………… 
ΦΩΤΙΣΜΟΣ: …………….. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ≥  …………….. 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
 
 

12 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ  ΑΛΟΓΟΝΟΥ 18 Watt Ε27                        
[Σφαιρικές διάφανες ECO] 
Κατάλληλες για γιρλάντα  

Να παραδοθεί δείγμα επί ποινή αποκλεισμού  

ΙΣΧΥΣ: 18  watt 
ΝΤΟΥΙ: E27 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ: ≥   ………………….. 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ : ……………..  
 

13 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 4000K LED ΚΛΑΣΙΚΗ 7-8 W E27  
Να παραδοθεί δείγμα επί ποινή αποκλεισμού 

ENERGY CLASS  
ΙΣΧΥΣ:  7-8watt 
ΒΑΣΗ : E27 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ≥: ………………… 
ΦΩΤΙΣΜΟΣ: ……………….. 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ : ……………… 
ΕΓΓΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ……………… 
 



 Πλάτος δύο στοιχείων 

 Πιστοποιητικά CE ,ISO 9001 
 
 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 200W LED 

 

 Προβολέας  IP ≥44 ,  

 Εγγύηση: ≥ …………… 

 Εξωτερικό σώμα  Μαύρο, 

 Απόδοση: ≥……………..  

 Πιστοποιητικά CE ,ISO 9001 ή μεταγενέστερο 

  Να παραδοθεί δείγμα επί ποινή αποκλεισμού 

 
 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 50W LED 

 Προβολέας  IP ≥44 , 

 Διάρκεια ζωής ≥ …………….. 

 Εξωτερικό σώμα  Μαύρο,  

 Απόδοση: ≥ ……………. 

 Πιστοποιητικά CE ,ISO 9001 ή μεταγενέστερο 

  Να παραδοθεί δείγμα επί ποινή αποκλεισμού 

  
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 100W LED RGB 

 Προβολέας  IP ≥44 ,  

 RGB 

 Διάρκεια ζωής ≥ ………….. 

 Πιστοποιητικά CE ,ISO 

 Ισχύος ≥…………….. 

 Να παραδοθεί δείγμα επί ποινή αποκλεισμού 

 

ΣΕΙΡΑ, 100 LED 5mm,  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΕΙΑΤΙΚΑ  

Mε πλαστικό καπάκι πάνω σε κάθε λαμπτήρα για προστασία από χτυπήματα.  

 ΣΕΙΡΑ, 100 LED 5mm,  

 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ≥ 

 

 LED, ANA  

 IP≥ 

 ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 

 ΜΗΚΟΣ ≥ 

 Διάρκεια ζωής ≥  

 Πιστοποιητικά CE ,ISO 

 

 

ΚΟΥΡΤΙΝΑ, 200 LED 5MM ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΕΙΑΤΙΚΑ 200X100CM 

Mε πλαστικό καπάκι πάνω σε κάθε λαμπτήρα για προστασία από χτυπήματα.  



 

 ΚΟΥΡΤΙΝΑ,  

 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ≥  

 IP≥ 

 ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ 

 ΜΗΚΟΣ ≥ 

 ΥΨΟΣ ≥ 

 Διάρκεια ζωής ≥  

 Πιστοποιητικά CE ,ISO 

 

 
 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 

 Ρελέ  διαρροής 2P  0,03A AC 

 Ονομαστικό ρεύμα 40A 

 Ονομαστική τάση 220 V 

 Πιστοποιητικά CE ,ISO 9001 ή μεταγενέστερο  
 
 

 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 

 Ρελέ  διαρροής 4P  0,03A AC 

 Ονομαστικό ρεύμα 63A  

 Ονομαστική τάση 380 V 

 Πιστοποιητικά CE ,ISO 9001 ή μεταγενέστερο  
 
ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

 Πολύπριζο       Θέσεων. Με διακόπτη .Με προστασία υπέρτασης, καλώδιο ≥ 

 Πιστοποιητικά CE ,ISO 9001 ή μεταγενέστερο  
 
 
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ  ΙΩΔΙΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΗΣ max 500W  

 
 

 Ονομαστική Ισχύς (W): max 500W 

 Τάση Τροφοδοσίας (V): 220-240V 

 Συχνότητα Λειτουργίας (Hz): 50/60Hz 

 Βαθμός Στεγανότητας (IP): ≥I 

 Ντουί Λαμπτήρα: R7S 

 Υλικό Προϊόντος: Αλουμίνιο 

 Χρώμα Προϊόντος: Μαύρο 

 Τύπος Λαμπτήρα: Led, Halogen 

 Πιστοποιητικά CE ,ISO 9001 ή μεταγενέστερο  
 
 

 

 

 

 

 

 
 Με κάθε  προσφορά θα δοθούν  κατά ελάχιστο τα πιο κάτω στοιχεία : 
 
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΕΚΠΑΙΡΕΩΣΗΣ 



 
 

1. Τρόποι απόδειξης της συμμόρφωσης με τις ανωτέρω προδιαγραφές : 
 

 Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να καταθέσει σφραγισμένα και υπογεγραμμένα επί ποινή αποκλεισμού τεχνικά 
φυλλάδια όλων των ζητούμενων υλικών όπου  περιγράφονται παραπάνω  οι τεχνικές προδιαγραφές τους στα 
Ελληνικά ή τα Αγγλικά  και θα φέρουν πιστοποίηση  ISO 9001, ISO 14001  και CE προϊόντος.  

 Τα προϊόντα θα είναι κατά προτίμηση (φιλικά προς το περιβάλλον και ανακυκλώσιμα) 

 Θα ανταποκρίνονται πλήρως στις Ελληνικές ή Ευρωπαϊκές  Νόρμες. 
 
 
 

 
2. Λοιπά 

 
Για όσα αντικείμενα δεν υπάρχουν ρητές ελάχιστες απαιτήσεις όπως ανωτέρω, ισχύει απαρέγκλιτα ότι: 
 

 Θα φέρουν οπωσδήποτε πιστοποιητικό CE και συμπληρωματική πιστοποίηση  ISO 9001, ISO 14001 ,  

 Θα ανταποκρίνονται πλήρως στις Ελληνικές ή Ευρωπαϊκές  Νόρμες. 
 Τα προϊόντα θα είναι κατά προτίμηση (φιλικά προς το περιβάλλον και ανακυκλώσιμα) 

 
 

 
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει τα προσφερόμενα προϊόντα να πληρούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου (Λοιπά), όπως 
αναλύεται παραπάνω. 

 

Ηλεκτρικοί Λαμπτήρες 
 
     Α) Τεχνικά στοιχεία – αποδόσεως  
 

1. Προέλευση , εργοστάσιο κατασκευής. 
2. Τύπος. 
3. Τάση τροφοδοσίας και συχνότητα (όπου απαιτείται). 
4. Φωτεινή ροή σε lumens (όπου απαιτείται). 
5. Χρωματισμός φωτισμού (όπου απαιτείται). 
6. Όριο ζωής  ( οικονομικό μέσο ) σε ώρες λειτουργίας (όπου απαιτείται). 
7. Η ενεργειακή κλάση από το A έως το G. 
8. Η ηλεκτρική κατανάλωση του λαμπτήρα σε watts. 

 

 
 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

 

 
 

 

 

 

 

 


