
 

 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 

Προμήθεια λαμπτήρων και υλικών 

ηλεκτροφωτισμού Υλικού 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού (φωτιστικά 

σώματα,  καλώδια, διακόπτες, ακροδέκτες, πίλαρ ηλεκτροδότησης, λαμπτήρες εσωτερικού  

φωτισμού και φωτισμού κοινόχρηστων χώρων κλπ.) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου 

Σκύδρας.  

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 24.033,00 € και μαζί με το Φ.Π.Α. 24% 

ανέρχεται στις 29.800,92 € και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους μέσω του Κ.Α. 

02.20.6699.003 έτους 2019. 

 Η ανάθεση και εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με το Ν.4412/2016 και το Ν. 

3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3852/2010. 

 

 

 

 

 

ΣΚΥΔΡΑ 11 / 01 / 2019 

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 

Προμήθεια λαμπτήρων και υλικών 

ηλεκτροφωτισμού Υλικού 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

Όλα τα υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας, πλήρως συμμορφούμενα με τις απαιτήσεις της Ε. 

Ε. και των ελληνικών κανονισμών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ενδεικτικά αναφέρονται o ΕΛΟΤ 

843 και το DIN 57660) και θα διαθέτουν το σήμα CE. 

 
Ειδικά για τα Φωτιστικά LED , τους λαμπτήρες LED καθώς επίσης και τους μεταδότες  

πίεσης , ισχύουν οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές : 

 

Φωτιστικά LED 60Watt : Το φωτιστικό θα πρέπει να είναι τεχνολογίας LED τύπου SMD, 

κατάλληλο για τοποθέτηση σε βραχίονα. Η φωτεινή ροή του φωτιστικού θα πρέπει να είναι > 5500 

lumen  ενώ η ισχύς του δεν πρέπει να είναι ≤ 60 watt . Η συνολική τελική απόδοση του φωτιστικού 

σώματος θα πρέπει να είναι ≥ 110 lumen/watt και το φωτιστικό θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 

ενεργειακής κλάσης Α++. Το περίβλημα του θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο με 

χαμηλό προφίλ ολικού ύψους μικρότερου των 100mm ώστε να ελαχιστοποιεί την επιφάνεια 

έκθεσης στον άνεμο. Θα πρέπει να έχει μηχανική αντοχή με ικανότητα κρούσης IK08/09*, ενώ θα 

πρέπει να διαθέτει βαθμό στεγανότητας τουλάχιστον IP66 , ενώ το βάρος του δεν θα πρέπει να 

ξεπερνά τα 2kg. Το περίβλημα θα πρέπει να διαθέτει εξωτερική βαφή από πολυεστερική πούδρα 

μετά από επεξεργασία φωσφάτωσης, ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του έναντι πιθανών 

διαβρώσεων για όλη τη διάρκεια ζωής του. Θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να 

εξασφαλίζει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τη σωστή ψύξη των φωτοδιόδων και του 

τροφοδοτικού, χωρίς τη χρήση ηλεκτρομηχανικών μέσων (πχ ανεμιστήρες), διασφαλίζοντας έτσι 

την σωστή λειτουργία του σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -30 μέχρι και 60°C. Το φωτιστικό 

σώμα θα φέρει και την υποδοχή στήριξης σε ιστό κατασκευασμένη επίσης από αλουμίνιο (και 

βαμμένη με την ίδια όπως το σώμα διαδικασία), για σωλήνα διαμέτρου από Φ42mm έως και 

Φ76mm. Πρέπει να είναι σταθερά παράλληλο προς τον άξονα της σωλήνας τοποθέτησης (με 

μηδενική γωνία) χωρίς να έχει σύστημα ρύθμισης γωνίας ή οποιοδήποτε άλλο σύστημα ρύθμισης 

κατεύθυνσης φωτεινής δέσμης μετά την εγκατάσταση. Θα πρέπει να ανοίγει από την κάτω πλευρά 

του, από όπου και θα γίνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες σύνδεσης ή συντήρησης. Θα πρέπει 

να είναι κατάλληλο για τάση συνεχούς λειτουργίας 220-240Vac, ενώ θα πρέπει να αντέχει σε 

υπερτάσεις και βυθίσεις του εύρους 90-280Vac για σύντομο χρονικό διάστημα  Ο συντελεστής 



 

 

 

συνημίτονου θα πρέπει να είναι ≥ 0.92, ενώ θα είναι κλάσης μόνωσης ΙI. Το φωτιστικό θα πρέπει 

να είναι χρώματος 4000 °Κ (±5%) και να έχει δείκτη χρωματικής απόδοσης ≥ 75. Θα πρέπει να 

αποτελείται από πολλαπλές διατάξεις φωτοδιόδων (LED, ενώ θα πρέπει να είναι συνδεδεμένες 

παράλληλα, ώστε η αστοχία μιας μονάδας να μην επιφέρει και την αστοχία ολόκληρου του 

φωτιστικού. Κάθε μία από της φωτοδιόδους θα πρέπει να φέρει δικό της φακό – διαχύτη για την 

καλύτερη κατανομή της φωτεινής ροής. Η διάρκεια ζωής του φωτιστικού θα πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 90.000 ώρες και θα πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση τριών (5) ετών του 

κατασκευαστή ή του προμηθευτή. Θα πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης CE, η 

οποία πρέπει να υποστηρίζεται από το πλήρες πιστοποιητικό δοκιμών LvD (Low Voltage Directive) 

από πιστοποιημένο εργαστήριο σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN60598-1 , EN60598-2-3,  

EN61347-1 , EN62471 ,  EN62493 καθώς και το πλήρες πιστοποιητικό δοκιμών EMC 

(Electromagnetic Compatibility) από πιστοποιημένο εργαστήριο σύμφωνα με τα πρότυπα 

EN55015 EN61547 EN61000-3-2 EN61000-3-3. Το φωτιστικό πρέπει να συμμορφώνεται με το 

πρότυπο φωτοβιολογικής ασφάλειας λαμπτήρων /φωτιστικών EN62471 και θα πρέπει να 

συνοδεύεται από το αντίστοιχο πλήρες πιστοποιητικό δοκιμών από πιστοποιημένο εργαστήριο. Το 

φωτιστικό θα πρέπει να φέρει δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή με την οδηγία RoHS 

2002/95 EC (ή μεταγενέστερη), καθώς και δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή ή του 

προμηθευτή με την οδηγία Eco design ErP 2009/125/EC (ή μεταγενέστερη). Ο οίκος κατασκευής 

θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.  

 

Λαμπτήρας LED έως 20Watt : λαμπτήρας led τύπου SL, με πραγματική κατανάλωση 

ηλεκτρ. ενέργειας μικρότερη ή ίση με 20 W,  τάσης  λειτουργίας 180 - 260 V, βιδωτών με βίδωμα 

Ε27, με κάλυμμα (πρισματικών), κατάλληλων για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, εκπεμπόμενου 

φωτός ψυχρού λευκού χρώματος (5500-6500 Κ) με μοίρες απόδοσης 270o, απόδοσης 

φωτεινότητας τουλάχιστον  1.450 lumen, ενεργειακής απόδοσης Α+ και διάρκειας ζωής  20.000 

ώρες (h) τουλάχιστον. 

 

Μεταδότης Πίεσης 0 ~ 16 bar / 4 ~ 20mA :  Μεταδότης πίεσης ονομαστικής μέτρησης από 

0 ~ 16 BAR / 4 ~ 20mA , αρσενικού σπειρώματος διατομής 1/4". Ο μεταδότης θα είναι Ευρωπαϊκής 

προέλευσης με σήμανση CE και θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με την οδηγία για εξοπλισμό 

υπό πίεση 2014/68/EU , θα έχει ακρίβεια μέτρησης της τάξης του 1% FSO σύμφωνα με το 

πρότυπο IEC 60770 και θα πληροί επίσης της απαιτήσεις και τα πρότυπα σύμφωνα με τα  

2014/30/EU (EMC) EN 61326-1:2013. 

 

Οι συμμετέχοντες προμηθευτές θα προσκομιστούν , υποχρεωτικά, προσπέκτους και 

πιστοποιητικά συμμόρφωσης και καταλληλότητας  για τα ανωτέρω τρία υλικά ( Φωτιστικά LED  , 

λαμπτήρες LED , μεταδότες πίεσης 0 ~ 16 BAR ) , που να αποδεικνύουν την συμμόρφωση τους με 

τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης. 



 

 

 

Για όλα τα υπόλοιπα υλικά της προμήθειας απαιτείται (και αρκεί) Υπεύθυνη Δήλωση του 

υποψήφιου προμηθευτή περί συμφωνίας τους με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές 

περιγράφονται στα άρθρα τιμολογίου. 

 

 

 
         Θεωρήθηκε                         Σκύδρα  11 -01-2019 
Ο Προϊστάμενος της Τ.Υ.                                Ο Συντάξας 
 

 

 

 
Σιδηρόπουλος Γρηγόρης                    Ιωαννίδης Ευάγγελος  
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.        Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος Τ.Ε 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 

Προμήθεια λαμπτήρων και υλικών 

ηλεκτροφωτισμού Υλικού 

 

     ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 
A.T.: 1 
Προμήθεια φωτιστικού σώματος τύπου led, ενδεικτικής ισχύος 60 , σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές της παρούσης  
 (1 τεμάχιο)    
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εκατόν ογδόντα  ευρώ   (Αριθμητικώς): 180,00 
 
A.T.: 2 
Ο Βραχίονας του Φωτιστικού Σώματος θα είναι από γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα εξωτερικής 
διαμέτρου Φ48 σε όλο το μήκος του εκτός από το σημείο στήριξης του φωτιστικού όπου θα έχει 
εξωτερική διάμετρο Φ42 , θα είναι πάχους κατά ελάχιστο 2,65mm συνολικού μήκους 1 μέτρου. 
 Η ακτίνα καμπυλότητας τους είναι 200mm και η οριζόντια προβολή τους 0,65m.  
Στο κατακόρυφο τμήμα του βραχίονα είναι ηλεκτροσυγκολλημένα δύο γαλβάνιζε κολάρα από λάμα 
30Χ3mm μέσω των οποίων στερεώνεται στον ιστό ο βραχίονας.  
Μετά την κόλληση των κολάρων στον βραχίονα η κόλληση βάφεται με ψυχρό γαλβάνι για την 
προστασία της από οξείδωση.  
Θα υπάρχει οπή 19mm ωφέλιμη για τη στερέωση του φωτιστικού σώματος στους στύλους της 
ΔΕΔΔΗΕ.  
(1 τεμάχιο) 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Οχτώ ευρώ και δέκα λεπτά  (Αριθμητικώς): 8,10 
 
A.T.: 3 
Προμήθεια φωτιστικού σώματος απλού, για λαμπτήρες οικονομίας, με ντουί Ε27, χωρίς σύστημα 
έναυσης, βαθμού προστασίας ΙΡ 55 τουλάχιστον. Το σώμα θα είναι κατασκευασμένο από κράμα 
αλουμινίου βαμμένο με σφυρήλατο χρώμα. Το κέλυφος χωρίζεται με μεταλλικό διάφραγμα. Το 
χώρο του λαμπτήρα σκεπάζει πλαστικό κάλυμμα και υπάρχουν πλευρικά κάτοπτρα αλουμινίου 
ενώ στον χώρο των οργάνων περιέχεται η ηλεκτρική μονάδα. 
(1 τεμάχιο)    
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δέκα πέντε  ευρώ    (Αριθμητικώς): 15,00 

 
A.T.: 4 
Προμήθεια μικροαυτόματων μονοφασικών διακοπτών ισχύος 6-32 Α, πλάτους ενός (1) στοιχείου, 
κατάλληλων για τοποθέτηση σε ηλεκ. Πίνακα  
(1 τεμάχιο) 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δύο ευρώ     (Αριθμητικώς): 2,00 
 
A.T.: 5 
Προμήθεια ασφαλειών νεοζέτ 1P κομπλέ 25-63 Α, δηλ. βάση D02 και πώμα D02 , που πληρούν τις 
προδιαγραφές ΕΝ 50269-2-1, 80269-3-2, 60947-3  
(1 τεμάχιο) 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρία ευρώ          (Αριθμητικώς): 3,00 
 
A.T.: 6 
Προμήθεια φυσιγγίων νεοζέτ (ασφάλειες)  25-63 Α που πληρούν τις προδιαγραφές ΕΝ 50269-2-1, 
80269-3-2, 60947-3.  
(1 τεμάχιο) 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα λεπτά    (Αριθμητικώς): 0,40 
 
A.T.: 7 



 

 

 

Προμήθεια φυσιγγίων D63 (ασφάλειες)  25-63 Α που πληρούν τις προδιαγραφές ΕΝ 50269-2-1, 
80269-3-2, 60947-3.  
(1 τεμάχιο) 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα λεπτά    (Αριθμητικώς): 0,40 
 
 
A.T.: 8 
Προμήθεια βάσης μαχαιρωτών ασφαλειών ΝΗ00 1Ρ κομπλέ 25-125 Α μονής βίδας για ακροδέκτη 
που πληρούν τις προδιαγραφές ΕΝ 50269-2-1, 80269-3-2, 60947-3  
(1 τεμάχιο) 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρία ευρώ         (Αριθμητικώς): 3,00 
 
A.T.: 9 
Προμήθεια ασφαλειών μαχαιρωτών ΝΗ00 25-125 Α που πληρούν τις προδιαγραφές ΕΝ 50269-2-
1, 80269-3-2, 60947-3  
(1 τεμάχιο) 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ένα Ευρώ και πενήντα λεπτά     (Αριθμητικώς): 1,50 
 
A.T.: 10 
Προμήθεια μονωτικής ταινίας στενής για ηλεκτρολογική χρήση και για θερμοκρασίες από έως 60c 

και έως 0c 
(1 τεμάχιο) 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα λεπτά    (Αριθμητικώς): 0,50 
 
A.T.: 11  
Προμήθεια μονωτικής ταινίας φαρδιάς για ηλεκτρολογική χρήση και για θερμοκρασίες από έως 60c 

και έως 0c 
 (1 τεμάχιο) 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ένα ευρώ     (Αριθμητικώς): 1,00 
 
A.T.: 12 
Προμήθεια καλωδίου 3Χ2,5, εύκαμπτο, τάσης 500V. Το καλώδιο θα είναι κατασκευασμένο 
σύμφωνα με το VDE-0271  
(1 μέτρο μήκους ) 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εβδομήντα πέντε λεπτά   (Αριθμητικώς): 0,75 
 
A.T.: 13 
Προμήθεια καλωδίου Ν.Υ.Υ. 3Χ2,5 μμ2 τάσης 1KV. Οι αγωγοί θα είναι χάλκινοι μονόκλωνοι ή 
πολύκλωνοι, με μόνωση από θερμοπλαστική ύλη PVC. Η εσωτερική επένδυση του καλωδίου θα 
είναι από ελαστικό ή ταινία PVC. Εξωτερικά θα έχει επένδυση από PVC. Το καλώδιο θα είναι 
κατασκευασμένο σύμφωνα με το VDE-0271  
(1 μέτρο μήκους ) 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ογδόντα λεπτά     (Αριθμητικώς): 0,80 
 
A.T.: 14 
Προμήθεια καλωδίου Ν.Υ.Υ 3Χ1,5 μμ2, τάσης 1KV. Οι αγωγοί θα είναι χάλκινοι μονόκλωνοι με 
μόνωση από θερμοπλαστική ύλη PVC. Η εσωτερική επένδυση του καλωδίου θα είναι από 
ελαστικό ή ταινία PVC. Εξωτερικά θα έχει επένδυση από PVC. Το καλώδιο θα είναι 
κατασκευασμένο σύμφωνα με το VDE-0271.  
(1 μέτρο μήκους ) 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εξήντα λεπτά    (Αριθμητικώς): 0,60 
 
A.T.: 15 
Προμήθεια καλωδίου Ν.Υ.Υ 5 Χ 2.5 mm2, τάσης 1KV. Οι αγωγοί θα είναι χάλκινοι, μονόκλωνοι ή 
πολύκλωνοι, με μόνωση από θερμοπλαστική ύλη PVC. Η εσωτερική επένδυση του καλωδίου θα 
είναι από ελαστικό ή ταινία PVC. Εξωτερικά θα έχει επένδυση από PVC. Το καλώδιο θα είναι 
κατασκευασμένο σύμφωνα με το VDE-0271.  



 

 

 

(1 μέτρο μήκους ) 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ένα Ευρώ και πενήντα λεπτά    (Αριθμητικώς): 1,50 
 
 
 
 
A.T.: 16 
Προμήθεια καλωδίου Ν.Υ.Υ 5 Χ 4 mm2, τάσης 1KV. Οι αγωγοί θα είναι χάλκινοι, πολύκλωνοι, με 
μόνωση από θερμοπλαστική ύλη PVC. Η εσωτερική επένδυση του καλωδίου θα είναι από 
ελαστικό ή ταινία PVC. Εξωτερικά θα έχει επένδυση από PVC. Το καλώδιο θα είναι 
κατασκευασμένο σύμφωνα με το VDE-0271.  
(1 μέτρο μήκους ) 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δύο Ευρώ πενήντα λεπτά     (Αριθμητικώς): 2,50 
 
A.T.: 17 
Προμήθεια καλωδίου ΝΥΥ 5 Χ 6 mm2 . Οι αγωγοί θα είναι χάλκινοι, πολύκλωνοι, με μόνωση από 
θερμοπλαστική ύλη PVC. Η εσωτερική επένδυση του καλωδίου θα είναι από ελαστικό ή ταινία 
PVC. Εξωτερικά θα έχει επένδυση από PVC. Το καλώδιο θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το 
VDE-0271.  
(μέτρο μήκους) 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρία ευρώ       (Αριθμητικώς): 3,00 
 
A.T.: 18 
Προμήθεια καλωδίου ΝΥΥ 5 Χ 16 mm2 . Οι αγωγοί θα είναι χάλκινοι, πολύκλωνοι, με μόνωση από 
θερμοπλαστική ύλη PVC. Η εσωτερική επένδυση του καλωδίου θα είναι από ελαστικό ή ταινία 
PVC. Εξωτερικά θα έχει επένδυση από PVC. Το καλώδιο θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το 
VDE-0271. 
 (μέτρο μήκους) 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Επτά ευρώ          (Αριθμητικώς): 7,00 

 

A.T.: 19  
Προμήθεια χάλκινου αγωγού γείωσης  διατομής 16 – 35 mm2, σύμφωνα με VDE 0251/51 & 52  
( 1 χιλιόγραμμο) 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δέκα  ευρώ     (Αριθμητικώς): 10,00 
 
A.T.: 20 
Προμήθεια μετασχηματιστή χαμηλής τάσης για την τροφοδοσία φωτιστικού σώματος ατμών 
νατρίου 250 – 400 W  
 (1 τεμάχιο) 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δεκαπέντε ευρώ    (Αριθμητικώς): 15,00 
 
A.T.: 21 
Προμήθεια μετασχηματιστή χαμηλής τάσης για την τροφοδοσία φωτιστικού σώματος ατμών 
υδραργύρου Q400 W   
 (1 τεμάχιο) 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δεκαπέντε ευρώ    (Αριθμητικώς): 15,00 
 
A.T.: 22 
Προμήθεια εκκινητή φωτιστικού σώματος ατμών νατρίου 250 - 400 W τάσης 220-240 V. Ο 
εκκινητής θα είναι ικανός για αρκετές χιλιάδες εναύσεων , θα έχει ενσωματωμένο αντιπαρασιτικό 
πυκνωτή και θα είναι κατάλληλος για την έναυση των λαμπτήρων. 
(1 τεμάχιο) 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρία  ευρώ     (Αριθμητικώς): 3,00 
 
 
A.T.: 23 
Προμήθεια εκκινητή φωτιστικού σώματος 18-36 W τάσης 220-240 V. Ο εκκινητής θα είναι ικανός 



 

 

 

για αρκετές χιλιάδες εναύσεων και θα είναι κατάλληλος για την έναυση των λαμπτήρων  
(1 τεμάχιο) 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εξήντα λεπτά    (Αριθμητικώς): 0,60 
 
 
 
Α.T.: 24 
Προμήθεια  λαμπτήρων φθορισμού ισχύος 18 W τάσης 230 V κατάλληλων για τοποθέτηση σε 
φωτιστικό τοίχου ή οροφής    
(1 τεμάχιο) 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ένα ευρώ             (Αριθμητικώς): 1,00 

 
Α.T.: 25 
Προμήθεια  λαμπτήρων φθορισμού ισχύος 36 W τάσης 230 V κατάλληλων για τοποθέτηση σε 
φωτιστικό τοίχου ή οροφής.   
(1 τεμάχιο) 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ένα   και είκοσι λεπτά              (Αριθμητικώς): 1,20  

 
A.T.: 26 
Προμήθεια μετασχηματιστή χαμηλής τάσης για την τροφοδοσία φωτιστικού σώματος ατμών 
υδραργύρου 250W IP20 
 (1 τεμάχιο) 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εννιά ευρώ και ενενήντα λεπτά  (Αριθμητικώς): 9,90 
 
Α.T.: 27 
Προμήθεια χρονοδιακόπτη ημέρας/εβδομάδας κατάλληλου για τοποθέτηση σε ηλεκτρικό πίνακα, 
με δυνατότητα εφεδρείας τουλάχιστον 300 ωρών    
(1 τεμάχιο) 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δεκαπέντε ευρώ                   (Αριθμητικώς): 15,00 

 
Α.T.: 28 
Προμήθεια ηλεκτρονικού μπάλαστ φθορίου ισχύος 18 - 58 W.  
(1 τεμάχιο) 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Έξι ευρώ                     (Αριθμητικώς): 6,00 

 
A.T.: 29 
Προμήθεια σφαιρικού καλύμματος φωτιστικών (μπάλα) διαμέτρου Φ25 εκ. για φωτιστικά σώματα. 
(1 τεμάχιο) 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πέντε Ευρώ     (Αριθμητικώς): 5,00 
 
 
A.T.: 30 
Προμήθεια σφαιρικού καλύμματος φωτιστικών (μπάλα) διαμέτρου Φ30 εκ. για φωτιστικά σώματα.  
(1 τεμάχιο) 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Επτά ευρώ     (Αριθμητικώς): 7,00 
 
 
A.T.: 31 
Προμήθεια γενικών τριφασικών (τριπολικών) διακοπτών φορτίου 3Χ63 Α  
(1 τεμάχιο) 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα ευρώ    (Αριθμητικώς): 30,00 
 
 
A.T.: 32 
Προμήθεια γενικών τριφασικών (τριπολικών) διακοπτών φορτίου 3Χ100 Α 
  (1 τεμάχιο) 



 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα ευρώ    (Αριθμητικώς): 50,00 
 
A.T.: 33 
Προμήθεια γενικών τριφασικών (τριπολικών) διακοπτών φορτίου 3Χ125 Α 
  (1 τεμάχιο) 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εξήντα ευρώ    (Αριθμητικώς): 60,00 
 
 
A.T.: 34 
Προμήθεια μονωτικής ταινίας αδιάβροχης στενής 
 (1 τεμάχιο) 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα ευρώ      (Αριθμητικώς): 4,00 
 
A.T.: 35 
Προμήθεια ρευματοδότη schuko 16 Α, με το κυτίο του, για επιτοίχια ή εντοιχισμένη εγκατάσταση 
(1 τεμάχιο) 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Πέντε ευρώ         (Αριθμητικώς): 5,00 
 
A.T.: 36 
Προμήθεια ακροδέκτη (Κος) διατομής 16 -50 mm2 Φ10. 
 (1 τεμάχιο) 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Τριάντα λεπτά         (Αριθμητικώς): 0,30 
 
 
A.T.: 37 
Προμήθεια ακροδέκτη (Κος) διατομής 70-90 mm2 Φ10.  
(1 τεμάχιο) 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εξήντα λεπτά         (Αριθμητικώς): 0,60 
 
A.T.: 38 
Προμήθεια ακροδέκτη (Κος) διατομής 120 mm2 Φ10.  
(1 τεμάχιο) 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Δύο ευρώ και εξήντα λεπτά    (Αριθμητικώς): 2,60 
 
A.T.: 39 
Προμήθεια μούφας (Κος) σωληνάκι διατομής 16 ~ 120 mm2.  
(1 τεμάχιο) 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Ένα ευρώ και πενήντα λεπτά    (Αριθμητικώς): 1,50 
 
A.T.: 40 
Προμήθεια φωτοκύτταρου μέρας νύχτας για τοποθέτηση σε φωτιστικό, 230 V, 5A, IP 20.  
(1 τεμάχιο) 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Δέκα ευρώ        (Αριθμητικώς): 10,00 
 
A.T.: 41 
Προμήθεια κλέμας 10 -25  mm2 (12 εισόδων – εξόδων). 
(1 τεμάχιο) 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Δύο ευρώ και πενήντα λεπτά     (Αριθμητικώς): 2,50 
 
A.T.: 42 
Προμήθεια ρελέ μονοφασικού ράγας 25 Α.  
(1 τεμάχιο) 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δώδεκα Ευρώ       (Αριθμητικώς): 12,00 
 
A.T.: 43 
Προμήθεια ρελέ τριφασικού ράγας 3Χ25 Α.  
(1 τεμάχιο) 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δεκαέξι  Ευρώ       (Αριθμητικώς): 16,00 



 

 

 

 
A.T.: 44 
Προμήθεια ρελέ ισχύος 3φασικών κινητήρων 380/400 V 50/60 Ηz 15 KW και ονομαστικό ρεύμα 38 
Α. 
(1 τεμάχιο) 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα  ευρώ     (Αριθμητικώς): 30,00 
A.T.: 45 
Προμήθεια θερμικών ισχύος και προστασίας αντισταθμισμένων με επαναοπλισμό χειροκίνητα ή 
αυτόματα και περιοχή ρύθμισης 16-25 Α 
(1 τεμάχιο) 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δεκαπέντε ευρώ    (Αριθμητικώς): 15,00 
 
A.T.: 46 
Προμήθεια θερμικών ισχύος και προστασίας αντισταθμισμένων με επαναοπλισμό χειροκίνητα ή 
αυτόματα και περιοχή ρύθμισης 48-97 Α 
(1 τεμάχιο) 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα ευρώ                    (Αριθμητικώς): 50,00 
 
A.T.: 47 
Προμήθεια μικροεπεξεργαστών PLC 220Volt  6 εισόδων και 4 εξόδων, ΙΡ 20, με ενσωματωμένο 
χρονομετρητή (ρολόι), εφεδρική παροχή ισχύος με αυτονομία τουλάχιστον 360 ώρες και συμβατός 
με τα πρότυπα VDE 0631 και IEC 1131. 
(ένα τεμάχιο) 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν πενήντα ευρώ    (Αριθμητικώς): 150,00 
 
A.T.: 48 
Προμήθεια μπαταρίας μολύβδου 12 V και 7 ΑΗ  
(1 τεμάχιο) 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Είκοσι ευρώ         (Αριθμητικώς): 20,00 
 
Α.T.: 49 
Προμήθεια φλοτέρ εμβαπτιζόμενου. 
(1 τεμάχιο) 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δέκα ευρώ                     (Αριθμητικώς): 10,00 

 
Α.T.: 50 
Προμήθεια ρελέ λυχνίας 3Ρ 220 V μαζί με βάση στήριξης τύπου ράγας.  
(1 τεμάχιο) 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έξι ευρώ                      (Αριθμητικώς): 6,00 

 

Α.T.: 51 
Προμήθεια ρελέ λυχνίας 3Ρ 24 V μαζί με βάση στήριξης τύπου ράγας. 
(1 τεμάχιο) 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πέντε ευρώ                     (Αριθμητικώς): 5,00 

 
A.T.: 52 
Προμήθεια χρονικό αστέρος τριγώνου. 
Το χρονικό ρελέ θα έχει τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία: 
Ονομαστική τάση μονώσεως (V) 380 
Μηχανική διάρκεια ζωής (ζεύξεις) μεγαλύτερη των 8.000.000 
Ονομαστική τάση λειτουργίας (V) 220 
Περιοχή λειτουργίας των πηνίων (V) 0,8 - 1,1 τάσεως λειτουργίας 
Περιοχή χρόνου ρυθμίσεως (S) μεγαλύτερη των 50 
Κατανάλωση του πηνίου (VA/W) μικρότερη των 10/3 
Χρόνος νέας ετοιμότητος (MS) μικρότερος των 70 
Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αστέρος-τριγώνου θα φέρουν διάταξη αυτοσυγκράτησης και επαφή 



 

 

 

για λειτουργία ενδεικτικής λυχνίας, θα είναι προστασίας ΙΡ-00 και κατάλληλοι για τοποθέτηση μέσα 
σε πίνακα. 
(1 τεμάχιο) 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δέκα πέντε ευρώ     (Αριθμητικώς): 15,00 
 
 
 
 
A.T.: 53 
Προμήθεια ρελέ ασυμμετρίας για τον χειρισμό και προστασία των κινητήρων.  
(1 τεμάχιο) 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι ευρώ     (Αριθμητικώς): 20,00 
 
A.T.: 54 

Προμήθεια γενικών τριφασικών διακοπτών 160Α και θα περιλαμβάνουν θερμικά και μαγνητικά 
στοιχεία, από ένα σε κάθε πόλο, ρυθμιζόμενα για την προστασία έναντι υπερέντασης και 
βραχυκυκλώματος.  
(1 τεμάχιο) 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εξήντα ευρώ    (Αριθμητικώς): 60,00 
 
A.T.: 55 
Προμήθεια ρελέ στάθμης . 
(1 τεμάχιο) 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι ευρώ            (Αριθμητικώς): 20,00 
 
A.T.: 56  
Προμήθεια ενδεικτικής λυχνίας ράγας, 500 V .  
(1 τεμάχιο) 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρία ευρώ        (Αριθμητικώς): 3,00 
 
A.T.: 57 
Προμήθεια ασφάλειας αυτόματης διπολικής 2Χ20 Α για θερμοσίφωνα  
(1 τεμάχιο) 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα Ευρώ     (Αριθμητικώς): 4,00 

 
A.T.: 58 
Προμήθεια ηλεκτρικού πίνακα επίτοιχου 3 σειρών, χωρίς τα όργανά του (ασφάλειες, διακόπτες, 
λυχνίες κλπ.) αλλά  με  τα  απαραίτητα  στηρίγματα , οπές  εισόδου  και  εξόδου  των  ηλεκτρικών  

γραμμών , ακροδέκτες , μικροϋλικά κλπ.  
(1 τεμάχιο) 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δεκαέξι Ευρώ       (Αριθμητικώς): 16,00 
 
A.T.: 59 
Προμήθεια ηλεκτρικού πίνακα επίτοιχου 1 σειράς, χωρίς τα όργανά του (ασφάλειες, διακόπτες, 
λυχνίες κλπ.) αλλά  με  τα  απαραίτητα  στηρίγματα , οπές  εισόδου  και  εξόδου  των  ηλεκτρικών  

γραμμών , ακροδέκτες , μικροϋλικά κλπ. 
 (1 τεμάχιο) 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έντεκα Ευρώ       (Αριθμητικώς): 11,00 
 
A.T.: 60 
Προμήθεια ενός ρελέ διαφυγής ρεύματος μονοφασικού, 2Χ40 Α, και ευαισθησίας 30 mA. 
(1 τεμάχιο) 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δεκατέσσερα Ευρώ      (Αριθμητικώς): 14,00 
 
A.T.: 61 
Προμήθεια ενός ρελέ διαφυγής ρεύματος τριφασικού, 4Χ40 Α, και ευαισθησίας 30 mA, ανά φάση. 
 (1 τεμάχιο) 



 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Είκοσι Ευρώ       (Αριθμητικώς): 20,00 
 
 
 

 

 
A.T.: 62 
Προμήθεια  ηλεκτρικού κιβωτίου (pilar) για παροχή ηλεκτροφωτισμού, IP 55. Στην τιμή 
περιλαμβάνεται η δαπάνη για το γαλβανιζέ μεταλλικό ερμάριο. Το κιβώτιο είναι μιας θύρας, για τον 
πίνακα διανομής, με διαστάσεις (Μ-Υ-Π) 0,60 Χ 0,80 Χ 0,30 μέτρα.  
(ένα τεμάχιο) 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  Διακόσια  Ευρώ    (Αριθμητικώς): 200,00 
 
 
A.T.: 63 
Προμήθεια ηλεκτρονικών λαμπτήρων οικονομίας, με πραγματική κατανάλωση ηλεκ. ισχύος 
μικρότερη ή ίση με 30 W, τάσης λειτουργίας 220 - 230 V, βιδωτών με βίδωμα Ε27,   εκπεμπόμενου 
φωτός ψυχρού λευκού χρώματος (5500-6500 Κ), απόδοσης φωτεινότητας τουλάχιστον 1.500 
lumen, ενεργειακής απόδοσης Α και διάρκειας ζωής  6.000 ώρες  (h) τουλάχιστον.  
(για ένα τεμάχιο) 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Δύο και σαράντα λεπτά       (Αριθμητικώς): 2,40 
 
Α. Τ.: 64 
Προμήθεια λαμπτήρων led τύπου SL, με πραγματική κατανάλωση ηλεκτρ. ενέργειας μικρότερη ή 
ίση με 20 W , σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της παρούσης. 
 (για ένα τεμάχιο ) 
ΕΥΡΩ (Ολογρ):  Τέσσερα ευρώ  και πενήντα λεπτά     (Αριθμητικώς): 4,50 
 
A.T.: 65 
Αντάπτορας ντουί πλαστικός Ε40 σε Ε27 ΙΡ20 τάση λειτουργίας 220 V ~ 240V. 
(ένα τεμάχιο). 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Δύο ευρώ          (Αριθμητικώς): 2,00 
 
A.T.: 66 
Ηλεκτρόδιο γειώσεως Φ16 Χ 1500mm 90μm E-Cu από επιχαλκωμένο χάλυβα μαζί με το κολάρο 
σύσφιξης ( σφικτήρας σύνδεσης ) από ορείχαλκο και με οπή σύνδεσης 16mm  . 
(ένα τεμάχιο). 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Δέκα ευρώ          (Αριθμητικώς): 10,00 
 
A.T.: 67 
Διαμορφώσιμος κυματοειδής σωλήνας ( σπιράλ ) διατομής από Φ20 έως Φ32 κατασκευασμένος 
από θερμοπλαστικό υλικό U-PVC , ελεύθερο βαρέων μετάλλων (RoHS) , αυτοσβενούμενο , 
ανθεκτικό σε όξινο και αλκαλικό περιβάλλον , χρώματος ανοιχτού γκρι RAL 7035 , με μεγάλη 
θερμοκρασιακή αντοχή -25oC έως +60oC και με άριστες ηλεκτρομονωτικές ιδιότητες. 
(μέτρο μήκους). 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Ένα ευρώ και εβδομήντα λεπτά   (Αριθμητικώς): 1,70 

 
A.T.: 68 
Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων ισχύος 400W με ντουί Ε40 , απόδοσης 32000 Lumen , 
χρωματικού τύπου Cool White 4000Κ   
(ένα τεμάχιο). 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Δέκα πέντε ευρώ         (Αριθμητικώς): 15,00 

  
A.T.: 69 
Στυπιοθλήπτης καλωδίου βιδωτός ΙΡ55 πλαστικός , διάστασης από PG16 έως PG29 , με  
Cut – Out δακτύλιο και λάστιχο στεγανοποίησης, χρώματος γκρί. 
(ένα τεμάχιο). 



 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Ένα ευρώ και τριάντα λεπτά   (Αριθμητικώς): 1,30 
 
 
A.T.: 70 
Πλαστικά δεματικά καλωδίων λευκού και μαύρου χρώματος σε συσκευασία των 100 τεμαχίων 
διαστάσεων από 7,6mm X 500mm , με κεφαλή αυτόματου κλειδώματος και ένα μηχανισμό 
κλειδώματος, για θερμοκρασίες από -40 °C έως 85 °C , ελεύθερα βαρέων μετάλλων , 
κατασκευασμένα από υλικό Nylon 6.6 (ΡΑ), πιστοποιημένο με UL 94 V2 ως αυτοσβενόμενα κατά 
της υποστήριξης της καύσης. 
(Συσκευασία 100 τεμαχίων). 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Τρία  ευρώ       (Αριθμητικώς): 3,00 
 
 
A.T.: 71 
Πλαστικά δεματικά καλωδίων λευκού και μαύρου χρώματος σε συσκευασία των 100 τεμαχίων 
διαστάσεων από 3,6mm X 200mm έως 4,8mm X 360mm , με κεφαλή αυτόματου κλειδώματος και 
ένα μηχανισμό κλειδώματος, για θερμοκρασίες από -40 °C έως 85 °C , ελεύθερα βαρέων 
μετάλλων , κατασκευασμένα από υλικό Nylon 6.6 (ΡΑ), πιστοποιημένο με UL 94 V2 ως 
αυτοσβενόμενα κατά της υποστήριξης της καύσης. 
(Συσκευασία 100 τεμαχίων). 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Δέκα  ευρώ       (Αριθμητικώς): 10,00 
 
A.T.: 72 
Μπουάτ επίτοιχο 7 εισόδων IP55 - acc. EN60529 / DIN VDE0470-1 ΙΡ55 ,  γκρι , τετράγωνο ,  
διαστάσεων από 78mm X 85mm Χ 38mm έως 113mm X 113mm X 58mm κατασκευασμένο από 
πολυπροπυλένιο , ελεύθερο βαρέων μετάλλων , αυτοσβενούμενο , μέγιστης τάσης μόνωσης 
690Volt.  
(ένα τεμάχιο). 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Δύο ευρώ      (Αριθμητικώς): 2,00 
 
A.T.: 73 
Μεταδότης πίεσης ονομαστικής μέτρησης από 0 ~ 16 BAR / 4 ~ 20mA , σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές της παρούσης  
(ένα τεμάχιο). 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εκατό  ευρώ     (Αριθμητικώς): 100,00 
 
 

 
 
         Θεωρήθηκε                         Σκύδρα  11 -01-2019 
Ο Προϊστάμενος της Τ.Υ.                                Ο Συντάξας 
 

 

 

 
Σιδηρόπουλος Γρηγόρης                    Ιωαννίδης Ευάγγελος  
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.        Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος Τ.Ε 

 


