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ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
ΚΛΑΓΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 
ΣΜ ΣΔΥΝ ΜΔΛΔΣΩΝ 
Σηλ. 2821026906-03 
Υανιά, 27  Μαφ 20 

 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΩΣΙΣΙΚΟΤ ΟΓΙΚΟΤ ΦΩΣΙΜΟΤ LED (ΚΩΓΙΚΟ CPV 34993000-4) 
 
1. ΓΔΝΙΚΑ 

 
θνπφο ηεο παξνχζαο Σερληθήο Πεξηγξαθήο (ΣΠ) είλαη λα πεξηγξάςεη ηηο 

απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ πξνκήζεηα εμήληα (60) θσηηζηηθψλ νδηθνχ 
θσηηζκνχ ηχπνπ LED (Light Emitting Diode – Γίνδνο Δθπνκπήο Φσηφο) 
εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, πξάζηλεο ηερλνινγίαο, γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ 
πεξηκεηξηθνχ θσηηζκνχ ζην ηξαησληζκφ, κε ζηφρν ηελ αληηθαηάζηαζε παιαηψλ 
ζπκβαηηθψλ ιακπηήξσλ αηκψλ λαηξίνπ πςειήο πίεζεο 250W, πςειήο 
θαηαλάισζεο ξεχκαηνο, γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ηαπηφρξνλε  κείσζε ηνπ 
θφζηνπο πξνκήζεηαο ξεχκαηνο θαη ζπληήξεζεο ζε πνζνζηφ πνπ ππεξβαίλεη ην 
50%.Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο ησλ θσηηζηηθψλ νδηθνχ 
θσηηζκνχ ηχπνπ LED, αλέξρεηαη ζηηο 15.000€. 
 

2.     ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  
 

Η θαησηέξσ πεξηγξαθφκελε πξνκήζεηα πιηθψλ ζηελ παξνχζα Σερληθή 
Πξνδηαγξαθή (Σ.Π.) ζα εθηειεζζεί ζχκθσλα κε ηνλ Ν.4412/16, κε θξηηήξην 
αλάζεζεο ηεο χκβαζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο, ε νπνία εθηηκάηαη βάζεη 
ησλ θξηηεξίσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα Σ.Π. 
 
3.   ΙΥΤΟΤΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ- ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΙΚΔ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ 
 

Σν πξνηεηλφκελν θσηηζηηθφ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ δήισζε 
ζπκκφξθσζεο φπνπ ζα ΤΜΜΟΡΦΩΝΔΣΑΙ - έρνληαο ειεγρηεί κε βάζε ηα 
παξαθάησ επξσπατθά θαη δηεζλή πξφηππα αζθαινχο θαη νκαιήο ιεηηνπξγίαο (ή 
κεηαγελέζηεξα): 

./. 

α. EN 605981:2015 
+A1:2018 

Γεληθέο Απαηηήζεηο θαη έιεγρνη θσηηζηηθψλ 

β. EN 60598-2-3:2003 
/A1:2011 

Απαηηήζεηο θαη έιεγρνη θσηηζηηθψλ νδνθσηηζκνχ 

γ. ΔΝ 55015:2013 Πξφηππν ξαδηνηαξαρψλ (Radio disturbance 
characteristics of electrical lighting). 

δ. ΔΝ 61000-3-2:2014 Όξηα Δθπνκπψλ Αξκνληθψλ Γηαθπκάλζεσλ. 

ε. ΔΝ 61000-4-Υ:2008 Ηιεθηξνκαγλεηηθή πκβαηφηεηα, EMC. 

ζη. EN 61000-3-3:2013  Όξηα δηαθχκαλζεο ηάζεο -Flicker 

δ. EN 62031:2008 
+A2:2015: 

Αζθάιεηαησλ LED ζηνλ γεληθφ θσηηζκφ (LED 
modules for general lighting –Safety specifications). 
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4. ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ-ΜΔΣΑΦΟΡΑ-ΠΑΡΑΓΟΗ ΚΑΙ 
ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 

 
4.1 Γενικέρ Απαιηήζειρ Τλικϊν 

 
Σα πξνζθεξφκελα θσηηζηηθά βξαρίνλνο ηερλνινγίαο LED πξέπεη 

λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο παξαθάησ απαηηήζεηο:  
 

4.1.1 Να είλαη πιζηοποιημένος οίκος καηαζκεςήρ (θα θέπει 
ζήμανζη CE). Να πξνζθνκίδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ θαηαζθεπαζηή (επσλπκία 
εξγνζηαζίνπ, έδξα, θηι). 

 
4.1.2  Η ηζρχο ηνπ θσηηζηηθνχ ζπζηήκαηνο λα είλαη 

100W≤Υ≤120W.  
 
4.1.3 Σν θσηηζηηθφ ζα είλαη LED, θαηάιιειν γηα νδηθφ 

θσηηζκφθαη ηνπνζέηεζε ζε ππιψλα έσο 9 κέηξσλ. Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλν 
απφ πςειήο πνηφηεηαο θξάκα αινπκηλίνπ κε αληνρή ζηε δηάβξσζε θαη εηδηθή 
βαθή γηα πξνζηαζία απφ ηελ αικχξα γηα ηνπνζέηεζε ζε παξαζαιάζζην 
πεξηβάιινλ. 

 
4.1.4 Σν θσηηζηηθφ πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηαο, ζηηβαξήο 

θαηαζθεπήο θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο πξνζθάηνπ παξαγσγήο. Πξέπεη λα 
ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα θαη παξειθφκελα γηα ηελ νξζή 
θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ. 

 
4.1.5 Γηα λα ειαρηζηνπνηεζεί ε αλάγθε ζπληήξεζεο θαη λα 

εμαζθαιηζηεί ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ θσηηζηηθνχ (νμείδσζε, βαλδαιηζκνί , 
θαηξηθέο ζπλζήθεο), ην ζψκα ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ςτηλήρ 
θεπμικήρ αγυγιμψηηηαρ σςηοππεζζαπιζηψ αλοςμίνιο θαη κε αληηβαλδαιηζηηθή 
πξνζηαζία ≥ IK08. 

 
4.1.6 Σν εμσηεξηθφ θάιπκκα ζα πξέπεη λα είλαη απφ δηαθαλέο 

επίπεδν γπαιί γηα ηελ κέγηζηε δηαπεξαηφηεηα θαη αληνρή ζε κεραληθέο θαη 
ζεξκηθέο θαηαπνλήζεηο. Θα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηελ κέγηζηε δπλαηή 
δηαπεξαηφηεηα, ηελ απφιπηε ζηαζεξνπνίεζε σο πξνο ηελ ππεξηψδε 
αθηηλνβνιία, αλζεθηηθφ ζηε ξχπαλζε θαη ζηελ ρεκηθή αιινίσζε (π.ρ. 
απνξξίκκαηα πνπιηψλ) , φπσο επίζεο θα ηελ απφιπηε αλζεθηηθφηεηα ζηηο 
πςειέο ζεξκνθξαζίεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ θσηηζηηθνχ θαη ηηο 
ρακειέο εμσηεξηθέο ζεξκνθξαζίεο. 

./. 

ε. ΔΝ 62471:2008 Πξφηππν γηα ηε Φσηνβηνινγηθή Καηαιιειφιεηα 
(Photobiological safety of lamps and lamp 
systems). 

ζ. ΔΝ 61547:2009 (Όξηα ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο 

η. EN 62493:2015  Δπηδξάζεηο έθζεζεο ζε ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία 
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4.1.7 Η ελεξγεηαθή απφδνζε ηνπ θσηηζηηθνχ ζπζηήκαηνο λα 
είλαη ≥130 lm/W 

 
4.1.8 Θα επηηπγράλεηαη 100% απαγσγή ηεο ζεξκφηεηαο.  
 
4.1.9 Οη ρψξνη ηνπνζέηεζεο ηεο θσηεηλήο πεγήο θαη ηνπ 

ηξνθνδνηηθνχ ζα είλαη μερσξηζηνί θαη ζηεγαλνί ψζηε λα κελ εηζέξρεηαη ζθφλε θαη 
πγξαζία. Θα είλαη εχθνια πξνζβάζηκνη κε απιά εξγαιεία ή ρσξίο εξγαιεία, 
πξνηηκάηαη ρσξίο εξγαιεία. Ιδηαίηεξα ην δηακέξηζκα ηνπ ηξνθνδνηηθνχ ζα έρεη 
επαξθή ρψξν γηα ηπρφλ κειινληηθή ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνχ αζχξκαηεο ή 
ελζχξκαηεο επηθνηλσλίαο θαη δηαρείξηζεο. 

 
4.1.10 Σν θσηηζηηθφ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία σο 

πξνο ηε δηείζδπζε λεξνχ ζην εζσηεξηθφ ηνπ θαη πξνζηαζία σο πξνο ηε 
δηείζδπζε ζθφλεο θαη ζσκαηηδίσλ ζε βαζκφ πξνζηαζίαο ηοςλάσιζηον IP67 γηα 
φια ηα κέξε ηνπ θσηηζηηθνχ (δειαδή ηφζν γηα ην ρψξν ηεο θσηεηλήο πεγήο φζν 
θαη γηα ην ρψξν ηνπ ηξνθνδνηηθνχ) πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε 
ιεηηνπξγηθφηεηα ε νπηηθή απνδνηηθφηεηα ηνπ θσηηζηηθνχ ζε βάζνο ρξφλνπ (π.ρ. 
ρξήζε ζπληειεζηή ζπληήξεζεο 0,80 ζηνπο θσηνκεηξηθνχο ππνινγηζκνχο). 

 
4.1.11 Η ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο γηα ηηο πεγέο θσηφο ζα πξέπεη 

λα είλαη 4000Κ κε ην δείθηε απφδνζεο ησλ ρξσκάησλ ηνπιάρηζηνλ CRI≥75 
(λπρηεξηλφ ππαίζξην πεξηβάιινλ) θαη ηνλ δείθηε ζηαζεξφηεηαο θαη νκνηνγέλεηαο 
ρξψκαηνο <5 steps SDCM. Έηζη επηηπγράλεηαη νπδέηεξν ηζνζηαζκηζκέλν ιεπθφ ( 
απνθπγή βιαβεξνχο κπιε αθηηλνβνιίαο κηθξνχ κήθνπο θχκαηνο θαη 
θσηνξχπαλζεο) πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πςειή απφδνζε ησλ ρξσκάησλ 
ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά ζηε δεκηνπξγία ελφο αζθαινχο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία 
θαη αλαβαζκηζκέλνπ πνηνηηθά αζηηθνχ λπρηεξηλνχ πεξηβάιινληνο.  

 
4.1.12 Η θσηεηλή πεγή ζηηο 100.000 ψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζα 

πξέπεη λα κελ παξνπζηάδεη απψιεηεο θσηεηλφηεηαο ε αζηνρίεο ζε πνζνζηφ 
κεγαιχηεξν απφ 20% (L80B10 ≥ 100000h Σa =25oC). 

 
4.1.13 Η Οπηηθή κνλάδα πξέπεη λα θέξεη ελζσκαησκέλεο 

θσηεηλέο πεγέο LED ζε θαηάιιειε δηάηαμε ψζηε λα παξάγνπλ αζχκκεηξε θαη 
νκνηφκνξθε δέζκε θσηφο κε ην 95% λα εθπέκπεηαη θάησ απφ ηηο 90 κνίξεο θαη 
κε ηνπιάρηζηνλ ηξείο θαηαλνκέο ηνπ θσηηζκνχ ψζηε λα πξνζαξκφδεηαη 
επαθξηβψο ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηεο θσηηδφκελεο πεξηνρήο ειαρηζηνπνηψληαο 
ηηο απψιεηεο θαη θαηλφκελα θσηνξχπαλζεο. 

 
4.1.14 Γηα ηελ απνθπγή απσιεηψλ ελέξγεηαο θαη άζθνπνπ 

θσηηζκνχ ηνπ λπρηεξηλνχ νπξαλνχ, ν ζπληειεζηήο απφδνζεο ηεο νπηηθήο 
κνλάδαο (LOR) πξέπεη λα είναι > 0,8. 

 
4.1.15 Σα θσηηζηηθά ζα πξέπεη λα αλήθνπλ ζηελ νκάδα ξίζθνπ 

RG=1 ζχκθσλα κε ην επξσπατθφ πξφηππν EN62778, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 
κέγηζηεο δπλαηήο νπηηθήο αζθάιεηαο θαη άλεζεο ησλ πνιηηψλ.  

./. 
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4.1.16 Η ηάζε ηξνθνδνζίαο πξέπεη λα είλαη 230 VAC κε 
απφθιηζε ± 10%. Σν θσηηζηηθφ ζχζηεκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη απηφκαηε 
πξνζηαζία απέλαληη ζηηο δηαθπκάλζεηο ηάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νξγάλσλ 
θαη ηελ κνλάδαο LED. H επηηξεπφκελε δηαθχκαλζε ηεο ηάζεο εηζφδνπ ζα πξέπεη 
λα θπκαίλεηαη ηνπιάρηζηνλ θαηά ± 30V ζε ζρέζε κε ηελ ηάζε ιεηηνπξγίαο έηζη 
ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αλνρή ηνπ θσηηζηηθνχ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 
δηαθπκάλζεσλ ηάζεσο ηνπ δηθηχνπ ηξνθνδνζίαο. Δπίζεο λα παξέρεηαη 
πξνζηαζία απφ ππεξηάζεηο (θεξαπλφο ) 4ΚV. 

 
4.1.17 Σα πξνζθεξφκελα θσηηζηηθά ζα πξέπεη λα είλαη θιάζεο I 

σο πξνο ηελ ειεθηξηθή κφλσζε.  
 
4.1.18 Γηα ηελ αζθαιή θαη νκαιή ιεηηνπξγία θαζψο θαη γηα ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ζπληήξεζεο, ην θσηηζηηθφ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 
ηξνθνδνηηθφ (driver) πνπ εμαζθαιίδεη εχξνο ζεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο απφ -
30νC έσο +50νC ηνπιάρηζηνλ. Δθφζνλ αληρλεπζεί ηηκή ηεο ζεξκνθξαζίαο εθηφο 
ηνπ επηζπκεηνχ δηαζηήκαηνο , ζα πξέπεη λα κεηψλεηαη απηφκαηα ε θσηεηλή ξνή, ε 
νπνία επίζεο απηφκαηα ζα επαλέξρεηαη ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία κφιηο εθιείςεη ε 
αηηία κεηαβνιήο ηεο ζεξκνθξαζίαο (ειέγρεηαη απ' ηα θαηαζθεπαζηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ηξνθνδνηηθνχ). 

 
4.1.19 Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο θαη αζθαινχο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ θσηηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ην ηξνθνδνηηθφ - Driver ζα πξέπεη λα έρεη θαη’ 
ειάρηζην :  

 
α. πληειεζηή ηζρχνο > 0,90  
β. Γηάξθεηα δσήο ηνπιάρηζηνλ 100.000h ζην 90% ηεο 

απφδνζεο. 
γ. Να ιεηηνπξγεί ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο -30 νC 

+50νC. 
δ. Οινθιεξσκέλε πξνζηαζία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θσηηζηηθνχ απφ ππεξζέξκαλζε, βξαρπθχθισκα θαη ππέξηαζε.  
 

4.1.20 Σν ηξνθνδνηηθφ ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα έρεη ηελ 
δπλαηφηεηα εχθνιεο αθαίξεζεο πξνθεηκέλνπ λα ζπληεξεζεί ή λα αληηθαηαζηαζεί.  

 
4.1.21 Σν θσηηζηηθφ ζχζηεκα ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ 

ΤΜΜΟΡΦΩΝΔΣΑΙ ΜΔ ΣΙ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΟΓΗΓΙΔ: 
 

α. Οδεγία 2014/35/EU (Low Voltage Directive, LVD) 
β. Οδεγία 2014/30/EU (Electromagnetic compatibility 

Directive, EMC)  
γ. Οδεγία 2011/65/ΔU (Restriction of Certain Hazardous 

Substances, ROHS)  
δ. Οδεγία 2009/125/EC (EcoDesign requirements for 

energy-related products Directive, ErP 
 

./. 
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4.1.22 Σν θσηηζηηθφ ζα πξέπεη λα έρεη πηζηνπνίεζε απφ 
αλεμάξηεην θνξέα ENEC & ENEC + γηα ην θσηηζηηθφ θαη πηζηνπνίεζε ENEC γηα 
ην ηξνθνδνηηθφ (DRIVER). 

 
4.1.23 Σν πξνηεηλφκελν θσηηζηηθφ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ 

αξρεία IES ή LDT ησλ πξνζθεξφκελσλ θσηηζηηθψλ θαη ιακπηήξσλ led ζε 
ςεθηαθφ δίζθν (CD) κε πίλαθα θαη δηάγξακκα θαηαλνκήο ηεο θσηεηλήο έληαζεο 
καδί κε ηε αληίζηνηρε πηζηνπνίεζε αλεμάξηεηνπ δηαπηζηεπκέλνπ εξγαζηεξίνπ κε 
ISO /IEC 17025, ζην νπνίν έρνπλ γίλεη νη θσηνκεηξηθέο κεηξήζεηο ΤΜΦΩΝΑ 
ΜΔ ΣΟ ΔΝ13032 -1. 

 
4.1.24 Σν πξνηεηλφκελν θσηηζηηθφ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ 

Πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001 θαηαζθεπαζηή. 
 
4.1.25 Σν πξνηεηλφκελν θσηηζηηθφ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ 

Πηζηνπνηεηηθφ ISO 14001 θαηαζθεπαζηή. 
 
4.1.26 Σν θσηηζηηθφ ζα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε βξαρίνλα κε 

απφιεμε θπιηλδξηθήο δηαηνκήο Φ60mm. 
 
4.1.27 Σν θσηηζηηθφ ζα κπνξεί λα πάξεη θιίζε γηα ζηήξημε ζε 

βξαρίνλα. 
 
4.1.28 Όιεο νη εμσηεξηθέο βίδεο  θαη ηα πιηθά ζηεξεψζεσο ζα 

πξέπεη λα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα.  
 
4.1.29 Γηα φιν ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ θσηηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ζα 

πξέπεη λα δίλεηαη εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ ε νπνία ζα αλαγξάθεη ην 
serial number γηα θάζε έλα θσηηζηηθφ μερσξηζηά. 
 

4.2 Σεσνικά – Φςζικά Υαπακηηπιζηικά 
 

Σα θσηηζηηθά επηπιένλ ησλ γεληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ 
πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ, ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
παξαθάησ πίλαθα ζπκκφξθσζεο.Ο ππομηθεςηήρ ςποσπεοωηαι να 
ζςμπληπϊζει ηον πίνακα Π1 ζωμθυνα με ηα ηεσνικά σαπακηηπιζηικά ηος 
θυηιζηικοω οδικοω θυηιζμοω LED πος πποζθέπει.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

./. 
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ΠΙΝΑΚΑ:Π1 
 

α/α 
(α) 

Πεπιγπαθή Κπιηηπίος 
(β) 

Απαίηηζη 
(γ) 

Πιζηοποίηζη 
απαίηηζηρ 

(δ) 

Ανηίζηοιση 
παπαπομπή ζηη 

ζελίδα ή ζηην  
παπάγπαθο ή ζηο 
ζσεδιάγπαμμα ηος 

καηαηιθέμενος 
ηεσνικοω εγσειπιδίος 

(ε) 

1 

ήκαλζε CE 
(ζπκπεξηιακβάλεη 
νδεγίεο ρακειήο 
ηάζεοLVD 2006/95 EK 
θαη ΗΜ ζπκβαηφηεηαο 
EMC2004/108/EK) 

ΝΑΙ 

Βεβαίσζε CE 
(πξνζθφκηζε 
ηνπ 
πηζηνπνηεηηθνχ 
θαη δήισζε φηη 
ηνζχλνιν ηνπ 
θαθέινπ κε ηηο 
δνθηκέο είλαη 
ζηε δηάζεζε ηεο 
επηηξνπήο 
αμηνιφγεζεο) 

 

2 

Πηζηνπνίεζε ηνπ 
θαηαζθεπαζηή απφ ηνλ 
νπνίν πξνέξρνληαη ηα 
θσηηζηηθά ζψκαηα 

ISO 
9001:2015 

Πηζηνπνηεηηθφ 
ζε ηζρχ 

 

3 

Πηζηνπνίεζε ηνπ 
θαηαζθεπαζηή απφ ηνλ 
νπνίν πξνέξρνληαη ηα 
θσηηζηηθά ζψκαηα 

ISO 
14001:2015 

Πηζηνπνηεηηθφ 
ζε ηζρχ 

 

4 

Πηζηνπνίεζε ηνπ 
θαηαζθεπαζηή απφ ηνλ 
νπνίν πξνέξρνληαη ηα 
θσηηζηηθά ζψκαηα 

ΔΛΟΣ 
1801:2008 
(OHSAS 

18001:2007) 

Πηζηνπνηεηηθφ 
ζε ηζρχ 

 

5 

Δλεξγή πηζηνπνίεζε 
θσηηζηηθνχ θαηά ENEC ή 
ελαιιαθηηθά θαηά 
ΔΝ60598-2-3, ΔΝ62031, 
ΔΝ62262, ΔΝ 62471, IEC 
TR 62778 (γηα ην ζχλνιν 
ησλ αλαθεξφκελσλ 
πξνηχπσλ) 

ΝΑΙ 

Πηζηνπνηεηηθφ 
ENEC ζε ηζρχ 
απφ 
δηαπηζηεπκέλν 
εξγαζηήξην 
θαηά EN 17025, 
ζε θάζε 
πεξίπησζε 

 

6 

Πηζηνπνίεζε 
θσηνδηφδσλ LED θαηά 
IES LM80-08, IES TM-
21-11 

ΝΑΙ 

Έθζεζε 
δνθηκήο απφ 
ηνλ 
θαηαζθεπαζηή 
ησλ led chips 

 

 
./. 



 

 

 
-7- 

 
 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

7 
Υξψκα θσηηζηηθνχ θαη’ 
επηινγή ηεο ππεξεζίαο 
(γηα ιφγνπο αηζζεηηθήο) 

ΝΑΙ 

Γήισζε 
ππνςεθίνπ 
αλαδφρνπ γηα 
ηα ρξψκαηα ηνπ 
ζψκαηνο ηνπ 
θσηηζηηθνχ πνπ 
κπνξεί λα 
παξέρεη 

 

8 

Γηάθαλν θάιπκκα 
νπηηθήο κνλάδαο απφ 
πνιπθαξβνληθφ πιηθφ, 
ζηαζεξνπνηεκέλν γηα 
αθηηλνβνιία UV 

ΝΑΙ 

Γήισζε 
ππνςεθίνπ 
αλαδφρνπ θαη 
ηερληθφ 
θπιιάδην 

 

9 

Βαζκφο κεραληθήο 
πξνζηαζίαο/θξνχζεο ηνπ 
δηάθαλνπ θαιχκκαηνο θαη 
ζψκαηνο θσηηζηηθνχ 
ζχκθσλα κε ηνπξφηππν 
ΔΝ 62262, επί πνηλή 
απνθιεηζκνχ 

≥ IK08 

Πηζηνπνηεηηθφ 
ζε ηζρχ απφ 
δηαπηζηεπκέλν 
εξγαζηήξην 
θαηά EN 17025 

 

10 

Καηεγνξία πξνζηαζίαο 
ζε ζθφλε πγξαζία ηνπ 
δηάθαλνπ θαιχκκαηνο θαη 
ζψκαηνο θσηηζηηθνχ 
ζχκθσλα κε ηνπξφηππν 
EN 60529 

≥ IP67 

Πηζηνπνηεηηθφ 
ζε ηζρχ απφ 
δηαπηζηεπκέλν 
εξγαζηήξην 
θαηά EN 17025 

 

11 
Ιζρχο  θσηηζηηθνχ 
ζπζηήκαηνο. 

100W ≤Υ 
≤120W 

ηερληθφ 
θπιιάδην 

 

12 

Ύπαξμε ρσξηζηνχ 
νπηηθνχ ζπζηήκαηνο 
(θαθφο) ζε θάζε LED γηα 
ηελ παξαγσγή 
αζχκκεηξεο θσηεηλήο 
δέζκεο. 
Γεθηά θαη πξντφληα πνπ ν 
θαθφο είλαη 
ελζσκαησκέλνο ζην 
θάιπκκα ηεο νπηηθήο 
κνλάδαο (multilens) 

ΝΑΙ 

Γήισζε 
ππνςεθίνπ 
αλαδφρνπ θαη 
ηερληθφ 
θπιιάδην 

 

 
 
 
 
 

./. 
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(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

13 

Η Οπηηθή κνλάδα πξέπεη 
λα θέξεη ελζσκαησκέλεο 
θσηεηλέο πεγέο LED ζε 
θαηάιιειε δηάηαμε ψζηε 
λα παξάγνπλ αζχκκεηξε 
θαη νκνηφκνξθε δέζκε 
θσηφο κε ην 95% λα 
εθπέκπεηαη θάησ απφ ηηο 
90 κνίξεο θαη κε 
ηνπιάρηζηνλ ηξείο 
θαηαλνκέο ηνπ θσηηζκνχ 
ψζηε λα πξνζαξκφδεηαη 
επαθξηβψο ζηηο ηδηαίηεξεο 
ζπλζήθεο ηεο 
θσηηδφκελεο πεξηνρήο 
ειαρηζηνπνηψληαο ηηο 
απψιεηεο θαη θαηλφκελα 
θσηνξχπαλζεο. 

ΝΑΙ 

Γήισζε 
ππνςεθίνπ 
αλαδφρνπ θαη 
ηερληθφ θπιιάδην 
(αξρεία) 

 

14 
Σχπνο θσηηζηηθνχ, 
Πιήξνπο απνθνπήο 
(Full-Cutoff)  

ΝΑΙ 
Γήισζε 
ππνςεθίνπ 
αλαδφρνπ 

 

15 
Πηζηνπνίεζε πιαθέηαο 
ΔΝ 62031, επί πνηλή 
απνθιεηζκνχ 

ΝΑΙ 

Έθζεζε δνθηκήο 
θαηά ην πξφηππν 
EN 62031 
απφδηαπηζηεπκέλν 
εξγαζηήξην θαηά 
17025 

 

16 

Γηάηαμε παξάθακςεο 
ζην θχθισκα θάζε 
θσηνδηφδνπ (led) , επί 
πνηλή απνθιεηζκνχ 

ΝΑΙ 

Έθζεζε δνθηκήο 
θαηά ην πξφηππν 
EN 62031 απφ 
δηαπηζηεπκέλν 
εξγαζηήξην θαηά 
17025 

 

17 

Αληνρή ζε εχξνο 
ζεξκνθξαζηψλ 
πεξηβάιινληνο 
ηνπιάρηζηνλ 

-30°C σο 
+50°C 

Γήισζε 
θαηαζθεπαζηή θαη 
δήισζε 
ππνςεθίνπ 
αλαδφρνπ, ηερληθφ 
θπιιάδην 

 

 
 
 
 
 
 
 

./. 



 

 

-9- 
 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

18 

Αληνρή θαιχκκαηνο 
θσηηζηηθνχ ζε ζπλζήθεο 
έθζεζεοζηνλ ήιην / 
ππεξηψδε αθηηλνβνιία 
(UV) 

ΝΑΙ 
Γήισζε θαηαζθεπαζηή 
θαη δήισζε ππνςεθίνπ 
αλαδφρνπ 

 

19 

Αληνρή ζψκαηνο 
αινπκηλίνπ ζε αληίμνεο 
θαηξηθέο ζπλζήθεο 
/παξαζαιάζζηεο 
πεξηνρέο 

ΝΑΙ 
Γήισζε θαηαζθεπαζηή 
θαη δήισζε ππνςεθίνπ 
αλαδφρνπ 

 

20 

Αληνρή εμσηεξηθήο βαθήο 
ζψκαηνο αινπκηλίνπ ζε 
αληίμνεο θαηξηθέο 
ζπλζήθεο 

ΝΑΙ 
Γήισζε θαηαζθεπαζηή 
θαη δήισζε ππνςεθίνπ 
αλαδφρνπ 

 

21 

Υξήζε αλνμείδσησλ 
(Inox) βηδψλ θσηηζηηθνχ 
γηα αληνρή 
ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο 

ΝΑΙ 
Γήισζε θαηαζθεπαζηή 
θαη δήισζε ππνςεθίνπ 
αλαδφρνπ 

 

22 
Διάρηζηνο βαζκφο 
απφδνζεο θσηηζηηθνχ 

≥ 130 
lm/W 

Έθζεζε δνθηκήο θαηά ην 
πξφηππν LM79, απφ 
δηαπηζηεπκέλν 
εξγαζηήξην θαηά EN 
17025 

 

23 

Πηζηνπνίεζε 
ηξνθνδνηηθνχ (driver) 
θαηά ην πξφηππν IEC 
61347-2-13, επί πνηλή 
απνθιεηζκνχ 

ΝΑΙ 

Έθζεζε δνθηκήο θαηά ην 
πξφηππν IEC 61347-2-
13, απφ δηαπηζηεπκέλν 
εξγαζηήξην θαηά EN 
17025 

 

24 
Ολνκαζηηθή ηάζε 
ηξνθνδνζίαο θσηηζηηθνχ 
VAC 

230V ± 
10% 

Έθζεζε δνθηκήο θαηά ην 
πξφηππν LM79, απφ 
δηαπηζηεπκέλν 
εξγαζηήξην θαηά EN 
17025 

 

25 

H επηηξεπφκελε 
δηαθχκαλζε ηεο ηάζεο 
εηζφδνπ ζα πξέπεη λα 
θπκαίλεηαη ηνπιάρηζηνλ 
θαηά ± 30V ζε ζρέζε κε 
ηελ ηάζε ιεηηνπξγίαο 

ΝΑΙ 
Έθζεζε δνθηκήο θαηά ην 
πξφηππν IEC 61347-2-13 

 

26 
πληειεζηήο ηζρχνο ηνπ 
θσηηζηηθνχ 

≥ 0,9 

Έθζεζε δνθηκήο θαηά ην 
πξφηππνLM79, απφ 
δηαπηζηεπκέλν 
εξγαζηήξην θαηά EN 
17025 

 

 
 

./. 



 

 

-10- 
 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

27 

Σν ζψκα ηνπ θσηηζηηθνχ 
λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν 
απφ πςειήο ζεξκηθήο 
αγσγηκφηεηαο 
ρπηνπξεζζαξηζηφ 
αινπκίλην θαη πιήξσο 
αλαθπθιψζηκν 
(πκκφξθσζε 
RoHS) 

NAI 
Γήισζε Τπνςεθίνπ 
αλαδφρνπ 

 

28 

To θσηηζηηθφ ζψκα ζα 
πξέπεη, επί πνηλή 
απνθιεηζκνχ,λα δηαζέηεη 
ζρεδίαζε κε 
ελζσκαησκέλα πηεξχγηα 
γηα ηελ 
θαιχηεξε απαγσγή 
ζεξκφηεηαο, ηφζν ζην 
πάλσ κέξνο, φζν θαη 
πιεπξηθά, θαηαζθεπαζκέλα 
απφ ρπηφ αινπκίληνσο 
εληαίν ηκήκα ηνπ ζψκαηνο 
ηνπ θσηηζηηθνχ, ρσξίο 
ζπγθνιιήζεηο. Σα πηεξχγηα 
(ςήθηξεο) πξέπεη λα 
δηαζέηνπλ θαηάιιεια 
δηάθελα, πνπ λα 
επηηξέπνπλ ηελδηέιεπζε 
ηνπ αέξα, ψζηε λα 
επλνείηαη ε απαγσγή 
ζεξκφηεηαο θαη 
ηαπηφρξνλα λα κεηψλεηαη ε 
αληίζηαζε 
ζηνλ αέξα (ζπληειεζηήο 
νπηζζέιθνπζαο) 

ΝΑΙ 
Γήισζε Τπνςεθίνπ 
αλαδφρνπ 
θαη ηερληθφ θπιιάδην 

 

29 

Σν θχθισκα ηνπ 
ηξνθνδνηηθνχ (driver) ηνπ 
θσηηζηηθνχ κπνξεί λα 
αληηθαζίζηαηαη ρσξίο ηελ 
απνζπλαξκνιφγεζε ηνπ 
θεληξηθνχ ζαιάκνπ ησλ 
θσηηζηηθψλ ζεκείσλ 

ΝΑΙ 

Γήισζε θαηαζθεπαζηή 
θαη 
δήισζε ππνςεθίνπ 
αλαδφρνπ 

 

 
 
 
 
 

./. 
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(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

30 
Θεξκνθξαζία ρξψκαηνο 
CCT, ζχκθσλα κε 
ηνΠξφηππνLM79 

4000 K 
(±10%) 

Έθζεζε δνθηκήο θαηά ην 
πξφηππν LM79, απφ 
δηαπηζηεπκέλν 
εξγαζηήξην θαηά EN 
17025 

 

31 
CRI, ζχκθσλα κε ην 
πξφηππν LM79 

CRI≥75 

Έθζεζε δνθηκήο θαηά ην 
πξφηππνLM79, απφ 
δηαπηζηεπκέλν 
εξγαζηήξην θαηά EN 
17025 

 

32 Protection Class I NAI 

Πηζηνπνηεηηθφ ENECζε 
ηζρχ, απφ δηαπηζηεπκέλν 
εξγαζηήξην θαηάEN 
17025 

 

33 
Πξνζηαζία Τπέξηαζεο/ 
Τπεξέληαζεο 

≥ 4kV 

Έθζεζε δνθηκήο θαηά EN 
60060,απφ 
δηαπηζηεπκέλν 
εξγαζηήξηνθαηά EN 
17025 ή 
εμσηεξηθήδηάηαμε 
πξνζηαζίαο απφ 
ππέξηαζε (SPD) 

 

34 

Αλαθνξά (Test Report) 
θσηνκεηξηθψλ ειέγρσλ 
θαη θσηνκεηξηθά αξρεία 
Eulumdat (.LDT) ή Iesna 
(IES) θαηά 
EN 13032-4:2015 ή θαηά 
LM79 απφ πηζηνπνηεκέλα 
εξγαζηήξηα 
θσηνκεηξηθψλ κεηξήζεσλ 

NAI 

Έθζεζε δνθηκήο θαηά 
EN13032-4:2015 ή 
LM79, απφ 
δηαπηζηεπκέλν 
εξγαζηήξην θαηάEN 
17025 

 

35 

Φσηνβηνινγηθφο έιεγρνο 
ησλ θσηνδηφδσλ (LED) 
θαη ησλ θσηηζηηθψλ θαηά 
ην πξφηππν IECTR 
62778, απφ 
πηζηνπνηεκέλν 
εξγαζηήξην 

NAI 

Έθζεζε δνθηκήο θαηά 
IEC 62778,ζε εθαξκνγή 
ηνπ IEC 62471, απφ 
δηαπηζηεπκέλν 
εξγαζηήξην θαηά EN 
17025 

 

36 

Έιεγρνο δηαηήξεζεο ηεο 
θσηεηλήο ξνήο θαη 
δηάξθεηα δσήο ησλ 
θσηνδηφδσλ (LED) σο 
πξνο ην πξφηππν IEC 
LM-80-08/ΣΜ-21-11 

NAI 
L70 ≥ 

80.000 
ψξεο 

Έθζεζε δνθηκήο θαηά 
IECLM-80-08/TM-21-11, 
απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή 
ησλ θσηνδηφδσλ 

 

 
 

./. 
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(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

37 

Δγγχεζε ηνπιάρηζηνλ 
πέληε (5) εηψλ ε νπνία 
ζα αλαγξάθεη ην serial 
number γηα θάζε έλα 
θσηηζηηθφ μερσξηζηά. 
 

NAI 

Δγγχεζε 
θαηαζθεπαζηή θαη 
δήισζε 
ππνςεθίνπ 
αλαδφρνπ 

 

38 

Πξνζηαζία έλαληη 
εηζρψξεζεο λεξνχ 
ζθφλεο ζηελ νπηηθή θαη 
ειεθηξηθή κνλάδα κε 
βάζε ην ΔΝ 60598 

≥ΙΡ 67 
 

Γήισζε 
Τπνςεθίνπ 
αλαδφρνπ 
θαη ηερληθφ 
θπιιάδην 

 

39 Βάξνο 

≤15 Kg Γήισζε 
Τπνςεθίνπ 
αλαδφρνπ 
θαη ηερληθφ 
θπιιάδην 

 

 
 
5.   Ποιοηικψρ και Ποζοηικψρ Έλεγσορ – Όποι Αποδοσήρ 
 

5.1. Δγγςήζειρ 

 

5.1.1 Δγγωηζη Καλήρ Λειηοςπγίαρ – Καθοπιζμψρ Υπψνος 

Δγγωηζηρ. 

   α. ηελ ηερληθή πξνζθνξά πξέπεη λα δειψλεηαη φηη 

παξέρεηαη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θσηηζηηθνχ νδηθνχ θσηηζκνχ LED γηα 

ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ ρξφληα απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο 

πξνκήζεηαο. ε θάζε πεξίπησζε κέζα ζηα φξηα ηνπ πξναλαθεξζέληνο ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, ν πξνκεζεπηήο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα αληηθαηαζηήζεη νπνηνδήπνηε εμάξηεκα είλαη ειαηησκαηηθφ απφ 

θαηαζθεπή, παξνπζηάζεη πξφσξε θζνξά ή ζπζηεκαηηθή βιάβε, κε δηθή ηνπ 

δαπάλε ( πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ- πιηθψλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή  θαη 

παξάδνζε ηνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Τπεξεζίαο). 

 

                       β. ε πεξίπησζε κε ιεηηνπξγίαο ησλ θσηηζηηθψλ νδηθνχ 

θσηηζκνχ LED ιφγσ βιάβεο, εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηεο Τπεξεζίαο ζα 

πξνβαίλεη ζηελ αθαίξεζε ηνπ θσηηζηηθνχ θαη παξάδνζή ηνπ ζηνλ πξνκεζεπηή,  

πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβσζνχλ ηα αίηηα ηεο δπζιεηηνπξγίαο θαη λα γίλεη ε 

πξνκήζεηα ησλ απαηηνχκελσλ αληαιιαθηηθψλ θαη ε επηζθεπή ηνπ απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή. 
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                       γ.  ε πεξίπησζε κε ιεηηνπξγίαο ησλ θσηηζηηθψλ νδηθνχ 

θσηηζκνχ LED ιφγσ βιάβεο, ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο 

λα παξαηείλεηαη αλάινγα. Οη επηπιένλ εκέξεο εγγχεζεο πξνζκεηξνχληαη κφλν 

κεηά ηελ παξέιεπζε (5 ) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε 

ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηε βιάβε θαη ηελ εμαθξίβσζε ησλ αηηηψλ. 

 

                       δ.  Η κε πξνκήζεηα ησλ θαηάιιεισλ αληαιιαθηηθψλ απφ 

ηνλ πξνκεζεπηήγηα ηελ επηζθεπή ησλ εμαθξηβσκέλσλ βιαβψλ, δίλεη ην δηθαίσκα 

ζηελ Τπεξεζία κεηά ηελ παξέιεπζε είθνζη (20) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ 

έγγξαθε εηδνπνίεζε (θαη κε ηειενκνηφηππν – FAXή e-mail) ρσξίο άιιε 

ππελζχκηζε λα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ηελ επηζθεπή ηνπ ελ 

ιφγσ θσηηζηηθνχ απφ ηξίηνπο θαη ην θφζηνο δαπάλεο ζα επηβαξχλεη ηνλ 

πξνκεζεπηή. 

 

                       ε.  Όηαλ απνδεδεηγκέλα έλα θσηηζηηθφ ιφγσ βιαβψλ 

παξακέλεη ηα δχν (2) πξψηα ρξφληα ηεο εγγχεζεο εθηφο ιεηηνπξγίαο πέξαλ ηνπ 

20 % ηνπ πξνζθεξφκελνπ ρξφλνπ εγγχεζεο, ηφηε απηφ ζεσξείηαη απφ ηε θχζε 

ηνπ ειαηησκαηηθφ θαη ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ην αληηθαηαζηήζεη 

νινθιεξσηηθά κε θαηλνχξγην. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο δελ ην 

αληηθαηαζηήζεη, ε Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα άζθεζεο παληφο λνκίκνπ 

δηθαηψκαηφο ηεο. 

 

ζη.  Σν εθηφο ιεηηνπξγίαο ρξνληθφ δηάζηεκα ππνινγίδεηαη 

αζξνηζηηθά κεηά ηελ παξέιεπζε πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηε ζηηγκή ηεο 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηε βιάβε θαη ηελ εμαθξίβσζε ηεο 

αηηίαο θαη ιήγεη κεηά ηελ παξέιεπζε δχν (2) εξγάζηκσλ εκεξψλ κε ηελ παξάδνζε 

ησλ αληαιιαθηηθψλ θαη ηελ εμαθξίβσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

 

5.1.2 Λοιπά επί ηυν  Όπυν Δγγωηζηρ Καλήρ Λειηοςπγίαρ  

 

α. Η εγγχεζε αθνξά ζην ζχλνιν ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο 
σο εληαίνζχζηεκα δει. θηλίξηζκα,νπηηθέοκνλάδεο(LED), ηξνθνδνηηθφ, βάζε 
ζηήξημεο θαη θάζε άιινεμάξηεκα ή κέξνο πνπ απνηειεί ηκήκα ηνπ θσηηζηηθνχ. 
 

 β. Η εγγχεζε αθνξά ζηελ θαιή θαη πξνζήθνπζα ιεηηνπξγία 
ηνπ εμνπιηζκνχ γηα δηάζηεκα πέληε (5) εηψλ κεηά ηελ παξάδνζή ηνπ θαη θαιχπηεη 
φρη κφλν ηελ πεξίπησζε θαηαζηξνθηθνχ ζθάικαηνο ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ 
ιφγσ αζηνρίαο πιηθνχ αιιά θαη ηελ πεξίπησζε εκθαλνχο κείσζεο ηεο θσηεηλήο 
ξνήο ηνπο (κεησκέλε απφδνζε). 
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     γ. ηελ πεξίπησζε αδπλακίαο επηζθεπήο ηνπ θσηηζηηθνχ 
απφ ηνλ πξνκεζεπηή, γηα ιφγνπο αδηάθνξνπο πξνο ηελ Τπεξεζία, ν 
πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα ην αληηθαηαζηήζεη κε φκνην (ή ηζνδχλακν) θσηηζηηθφ 
πνπ ιεηηνπξγεί θαλνληθά, εληφο δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ  
  

5.2. Δκπαίδεςζη – Γιάθεζη πποζυπικοω 

 

Ο Πξνκεζεπηήο ζα πξνβεί, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξάδνζεο ηνπ 
πιηθνχ ζηηο απνζήθεο καο, ζηελ επίδεημε - εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 
Τπεξεζίαο ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θσηηζηηθνχ θαζψο θαη ηεο δηαδηθαζίαο 
ηνπνζέηεζεο θαη ζπληήξεζεο απηνχ. 
    

5.3.   Μακποζκοπικψρ Έλεγσορ 

 

       Η επηηξνπή ειέγρνπ θαη παξαιαβήο, έρνληαο ππφςε ηεο ηνπο φξνπο 

ηεο πξνδηαγξαθήο απηήο, ειέγρεη ηα παξαθάησ: 

 

5.3.1.  Αλ ππάξρνπλ ηπρφλ παξακνξθψζεηο ή θαθψζεηο ζηα ππφ 

πξνκήζεηα πιηθά θαη αλ είλαη θαηλνχξγηαο θαηαζθεπήο. 

 

5.3.2. Αλ ηα πιηθά ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο Σ.Π ηεο Τπεξεζίαο 

θαη ησλ ηειηθψλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 

 

5.3.3.  Σε ζπζθεπαζία θαη ηηο επηζεκάλζεηο ζχκθσλα κε ηηο 

παξαγξάθνπο 6.1- 6.3. 

 

5.3.4.  Σελ ζσζηή αλαγξαθή ησλ νλνκαζηηθψλ ζηνηρείσλ (ηχπνο, 

θσηεηλή ξνή πεγήο θηι) . 

 

5.4 Γιαζθάλιζη Ποιψηηηαρ 
 

          Σα θσηηζηηθά νδηθνχ θσηηζκνχ LED ζα θέξνπλ ππνρξεσηηθά ηα 

παξαθάησ: 

 

5.4.1.   Γήισζε ζπκκφξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαηά CE. 
 
5.4.2.  Ο θαηαζθεπαζηηθφο ηνπο νίθνο ζα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά 

ISO 9001:2015 , ISO14001:2015 θαη ΔΛΟΣ 1801:2008 (OHSAS18001:2007). 

5.4.3.  Να είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηα επξσπατθά θαη 
δηεζλή πξφηππα ηεο παξ. 3. 

 
5.4.4.  πκκφξθσζε θαηά ROHS. 
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-15- 

 

5.4.5.  Λνηπά πηζηνπνηεηηθά φπσο αλαγξάθνληαη ζηε παξ.4. 

 

5.5        Όποι Αποδοσήρ 
 

        5.5.1 Δάλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο  πξνο ηεο απαηηήζεηο ηεο ΣΠ, ηα θσηηζηηθά 

νδηθνχ θσηηζκνχ ζα παξαιακβάλνληαη. 

 

        5.5.2  ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο θξίλεη φηη θάπνην 

πιηθφ είλαη αθαηάιιειν ή φηη δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο ή 

εληνπίζεη θάπνηα θαθνηερλία, έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη λα αληηθαηαζηαζεί ην 

πιηθφ κε άιιν θαηάιιειν κε δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή. 

 

5.6        Τποσπεϊζειρ Ππομηθεςηή 
 

 5.6.1 Τποβολή εγγπάθυν για Αξιολψγηζη. 

 

                              Κάζε πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ηα παξαθάησ 
έληππα θαη πηζηνπνηεηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ.  

 
                      α. Ο Πξνκεζεπηήο, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, πξέπεη λα 

πξνζθνκίζεη θαη ην θχιιν ζπκκφξθσζεο, νξζά ζπκπιεξσκέλν. Πποζθοπά 
συπίρ Φωλλο ςμμψπθυζηρ θα ΑΠΟΡΡΙΠΣΔΣΑΙ. 

 
                      β. Ο Πξνκεζεπηήο, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, πξέπεη λα 

πξνζθνκίζεη θαη ηνλ πίλαθα Π1, νξζά ζπκπιεξσκέλν. Πποζθοπά συπίρ 
ζςμπληπυμένο ηον πίνακα θα ΑΠΟΡΡΙΠΣΔΣΑΙ. 

 
γ. Θα πξνζθνκηζζνχλ ηερληθά εγρεηξίδηα (prospectus) ζηα 

νπνία ζα θαίλνληαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θσηηζηηθνχφπσο 
πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 4. 

 
δ. ήκαηα πνηφηεηαο, θαηαζθεπαζηηθά πξφηππα φπσο πε-

ξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 θαη 5.4. 
 
ε. Έγρξσκεο θσηνγξαθίεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ θσηηζηηθνχ, 

εθφζνλ δελ ππάξρνπλ ζηαηερληθά εγρεηξίδηα (prospectus) ηα νπνία ζα 
θαηαηεζνχλ. 

 
ζη. Τπεχζπλε δήισζε γηα ηελ εγγχεζε ηνπ θσηηζηηθνχ θαη ηε 

δπλαηφηεηα ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη παξνρήο αληαιιαθηηθψλ ηνπιάρηζηνλ γηα 
πέληε (5) έηε κεηά ηε ιήμε ηεο εγγπήζεσο.  
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 5.6.2   Παπάδοζη Δγγπάθυν – Δνηωπυν καηά ηην Παπαλαβή 

 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ηα παξαθάησ 
έληππα θαη πηζηνπνηεηηθά θαηά ηελ παξαιαβή ησλ θσηηζηηθψλ απφ ηελ 
Τπεξεζία.  

 

                     α. Θα πξνζθνκηζζνχλ ηερληθά εγρεηξίδηα (prospectus) ζηα 
νπνία ζα θαίλνληαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θσηηζηηθνχ φπσο 
πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 4. 
 
                               β. Δπηθαηξνπνηεκέλα ζήκαηα πνηφηεηαο, θαηαζθεπαζηηθά 
πξφηππα φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 θαη 5.4. 
 
                               γ. Έγρξσκεο θσηνγξαθίεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ θσηηζηηθνχ , 
εθφζνλ δελ ππάξρνπλ ζηα ηερληθά εγρεηξίδηα (prospectus) ηα νπνία ζα 
θαηαηεζνχλ. 
 
                               δ. Έγγξαθε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηα ρξφληα πνπ 
έρνπλ δεισζεί ζηελ πξνζθνξά θαη ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη θαη ν ζπγθεθξηκέλνο 
εξγνζηαζηαθφο αξηζκφο ηνπ θάζε θσηηζηηθνχ (SERIAL NUMBER).Δπηπιένλ νη 
πξνζθέξνληεο ζα αλαθέξνπλ ην πέξαλ ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπο φξνπο εγγχεζεο ησλ 
πξνζθεξφκελσλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ. 

 
                               ε. Έγγξαθε εγγχεζε παξνρήο αληαιιαθηηθψλ γηα ηα ρξφληα 
πνπ έρνπλ δεισζεί ζηελ πξνζθνξά (ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) έηε κεηά ηε ιήμε ηεο 
εγγπήζεσο). 
 
                              ζη. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςήθηνπ αλάδνρνπ, ε νπνία ζα 
πεξηέρεη ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο, 
θαζψο θαη ηνπ επίζεκνπ αληηπξφζσπνπ ηνπ ζηελ ειιεληθή αγνξά εάλ ππάξρεη κε 
ζθνπφ ηελ ηαπηνπνίεζε δεδνκέλσλ απφ ηελ ππεξεζία. 
 

                     δ. Οδεγίεο εγθαηάζηαζεο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο (ηα 

ειιεληθά). 

 

 5.6.3  Φωλλο ςμμψπθυζηρ. 

 

Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο ζηελ πξνζθνξά ηνπ λα 
επηζπλάςεη θαη Φχιιν πκκφξθσζεο.Απηφ είλαη θχιιν ζπζρέηηζεο ηεο 
πξνζθνξάο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο πεξηγξαθήο απηήο, φπνπ ζηελ αληίζηνηρε 
ζηήιε αλαγξάθεηαη αλ ην πξνζθεξφκελν πιηθφ είλαη ζχκθσλν κε ηελ ΣΠ. ε 
πεξίπησζε κε ζπκθσλίαο ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά φιεο νη απνθιίζεηο (είηε 
απηέο απνηεινχλ πιενλέθηεκα είηε κεηνλέθηεκα) ηνπ πξνζθεξφκελνπ πιηθνχ ζε 
ζχγθξηζε κε ηα ζηνηρεία ηεο πεξηγξαθήο, (δει. ν πξνκεζεπηήο απαληά θαηά 
αξηζκεηηθή  ζεηξά  ζε  φιεο  ηηο  παξαγξάθνπο  ηεο  ηερληθήο πεξηγξαθήο). Αθφκε 
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πξέπεη ζηηο απαληήζεηο λα γίλεηαη παξαπνκπή ζηα ηερληθά εγρεηξίδηα ή 
PROSPECTUS ησλ πιηθψλ , ηα νπνία πξέπεη λα ζπλνδεχνπλ απαξαίηεηα ηελ 
πξνζθνξά γηα λα πηζηνπνηείηαη ε αθξίβεηα ηνπο.  

 
  5.6.4    ςζκεςαζία 

Η ζπζθεπαζία ζα είλαη θαηάιιειε γηα αζθαιή κεηαθνξά. 
Δπί ηνπ εμσηεξηθνχ ηεο πεξηβιήκαηνο ζα θέξεη ηνπιάρηζηνλ ηα  παξαθάησ 
ζηνηρεία: 

α. Όλνκα ή ζήκα ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

β. Ολνκαζία πιηθνχ. 

γ. Δλεξγεηαθή θιάζε. 

δ.    πκκφξθσζε θαηά ROHS. 

ε. Γήισζε ζπκκφξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαηά CE. 

ζη. Λνηπά ηερληθά ζηνηρεία. 

δ. Όλνκα ή ζήκα ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 
6. ΛΟΙΠΟΙ ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 
6.1. Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα νινθιεξψζεη ηελ πξνκήζεηα θαη 

παξαδνζε ησλ πιηθψλ εληφο 30 εκεξψλ (30 εκεξνινγηαθέο εκέξεο) απφ ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε πνπ ζα απαηηεζεί παξάηαζε ησλ 
ρξνληθψλ νξίσλ, απηή ζα γίλεηαη θαηφπηλ έγγξαθεο αηηηνινγεκέλεο ελεκέξσζεο 
θαη κεηά απφ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο.  

 
6.2. Η Τπεξεζία ζα επηιέμεη ηελ πην θαηάιιειε θαη ζπκθέξνπζα γηα 

απηήλ πξνζθνξά, κε βάζε ηα αλαγξαθφκελα απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 
νηθνλνκηθά θαη ηερληθά ζηνηρεία θαη ηελ παξνχζα ΣΠ, φπσο πξνβιέπεη ε 
ηζρχνπζα λνκνζεζία.  
 

6.3. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν θάζε ππνςήθηνο Πξνκεζεπηήο, δχλαηαη λα 
επηζθεθηεί ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο κνλάδαο καο, πξηλ ηελ θαηάζεζε ηεο 
πξνζθνξάο, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη γλψζε ηνπ ρψξνπ θαη ηεο πθηζηάκελεο 
εγθαηάζηαζεο θαη λα έρεη ιάβεη ππφςε ηνπ φινπο ηνπο παξάγνληεο πξηλ 
θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά ηνπ.  
 

6.4.   Η παξάδνζε ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ ζα γίλεη ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΠΒΚ ζην Αθξσηήξη Υαλίσλ, κε δαπάλεο ηνπ πξνκεζεπηή νη 
νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή πξνζθνξάο . 

 
./. 
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6.5. Η πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ ζα γίλεη απφ 
αξκφδηα επηηξνπή ηνπ ΠΒΚ, ε νπνία θαηά ηελ παξαιαβή ζα πξνβεί ζε φινπο 
ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνχζα Σ.Π. 
 

6.6. Ο Πξνκεζεπηήο θαζψο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ, ππνρξενχληαη λα 
ηεξνχλ φινπο ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο θαηά ηελ είζνδν ζην ηξαηφπεδν θαη 
ζα ηνπο ρνξεγεζεί ζρεηηθή άδεηα εηζφδνπ εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 
Νφκνπ. 

 
6.7. Γηα ηελ εμφθιεζε ηεο δαπάλεο ζα πξνεγεζνχλ νη έιεγρνη πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα ΣΠ. Δπίζεο ζα πξνεγεζεί παξαιαβή ηεο γξαπηήο 
εγγχεζεο θαη ησλ ζρεηηθψλ εληχπσλ (εγρεηξίδηα, πηζηνπνηήζεηο θηι) απφ ηελ 
αξκφδηα Δπηηξνπή ε νπνία ζα ζπληάμεη θαη ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν πνηνηηθήο θαη 
πνζνηηθήο παξαιαβήο.   

 
6.8. Γηα ηελ εμφθιεζε ηεο δαπάλεο ζα πξνεγεζνχλ νη έιεγρνη πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα ΣΠ. Δπίζεο ζα πξνεγεζεί παξαιαβή ηεο γξαπηήο 
εγγχεζεο θαη ησλ ζρεηηθψλ εληχπσλ (εγρεηξίδηα, πηζηνπνηήζεηο θηι) απφ ηελ 
αξκφδηα Δπηηξνπή ε νπνία ζα ζπληάμεη θαη ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν πνηνηηθήο θαη 
πνζνηηθήο παξαιαβήο.   

 
6.9. Κάζε πιεξνθνξία – δηεπθξίληζε ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

πξνκεζεπηέο γηα ηελ  παξνχζα ΣΠ, ζα δίδεηαη εγγξάθσο απφ ν ΠΒΚ, κεηά απφ 
ζρεηηθή αίηεζε, φπσο πξνβιέπεη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 
Υεηξηζηήο ζέκαηνο: Σρεο (ΜΥ) Αρηιιέαο Μάεο, ΠΒΚ/ΚΤΠ/ΓΔΓΚ/ΣΣΜ ηει 

282106906 – 6901 - 6903, suppdivision@namfi.gr. 
 
 

 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ: 
«Α»Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφογηα ηελ Πξνκήζεηα Φσηηζηηθνχ Οδηθνχ Γηθηχνπ 
LED. 
«Β» Πίλαθαο Κξηηεξίσλ Αμηνιφγεζεο γηα ηελ Πξνκήζεηα Φσηηζηηθνχ Οδηθνχ 
Γηθηχνπ LED. 
«Γ» Τπφδεηγκα Φχιινπ πκκφξθσζεο ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο γηα ηα 
Φσηηζηηθά Οδηθνχ Γηθηχνπ LED. 
 
 
 

 Αζκρνο (ΜΗ) Αλέζηεο Λειίδεο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Γληεο΄Γ ΚΤΠ 
  
  
  
Σρεο (ΜΥ) Αρηιιέαο Μάεο  
Σκρεο Σκήκαηνο Σερλ. Μειεησλ  

mailto:suppdivision@namfi.gr


 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ "Α"  ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
ΣΗ Σ.ΠΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ  ΚΛΑΓΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
ΩΜΑΣΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ LED  ΓΝΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 
ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ  ΣΜ. ΣΔΥ. ΜΔΛΔΣΩΝ 
  Υαληά, 27 Ματ 20 

 
ΠΙΝΑΚΑ 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 
ΦΩΣΙΣΙΚΟΤ ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ LED 

 
 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΔΜ ΣΙΜΗ 
ΣΔΜΑΥΙΟΤ 

(€) 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΓΑΠΑΝΗ 

(€) 

CPV 

1 Φσηηζηηθφ 
Οδηθνχ 

Γηθηχνπ LED 

60 250 15000 34993000-4 

ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ(€)     15.000 

ΦΠΑ 24%(€) Θα ρνξεγεζεί απαιιαθηηθφ ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΟ(€)     15.000 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Αζκρνο (ΜΔ)  Αληχπαο Σαξαθηζήο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Γληεο Δγθαηαζηάζεσλ 
  
  
  
Σρεο (ΜΥ) Αρηιιέαο Μάεο  
Σκρεο Σκήκαηνο Σερλ. Μειεησλ  



 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ "Β"  ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
ΣΗ Σ.Π ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ  ΚΛΑΓΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
ΩΜΑΣΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ LED  ΓΝΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 
ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ  ΣΜ. ΣΔΥ. ΜΔΛΔΣΩΝ 
  Υαληά, 27 Ματ 20 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑ 
ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΦΩΣΙΣΙΚΟΤ LED 

 

Α/Α 
ΚΡΙΣΗΡΙΟ   

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΤΝΣΔΛΔΣΗ 

ΒΑΡΤΣ. 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡ/ΔΙ 

 ΟΜΑΓΑ Α    

1. 
ΚΡΙΣΗΡΙΟ Κ1 

πκθσλία κε ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο 

40%   

2 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ Κ2 
Δγγχεζε δηάξθεηαο δσήο 

θσηεηλψλ ζηνηρείσλ 
LED 

20%   

3 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ Κ3 
ήκαηα πνηφηεηαο, 

θαηαζθεπαζηηθά 
πξφηππα 

10%   

ΤΝΣΔΛΔΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 
ΟΜΑΓΑ Α 

70%   

 ΟΜΑΓΑ Β    

1 
ΚΡΙΣΗΡΙΟ Κ4 

Υξφλνο εγγχεζεο θαιήο 
ιεηηνπξγίαο 

20%   

2 
ΚΡΙΣΗΡΙΟ Κ5 

Τπνζηήξημε κεηά ηελ 
πψιεζε 

10%   

ΤΝΣΔΛΔΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 
ΟΜΑΓΑ Β 30%   

 
 

α. Η βαζκνιφγεζε θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 100 
βαζκνχο ζηελ πεξίπησζε πνπ ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο φινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ, απμάλεηαη δε κέρξη ηνπο 150 βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη 
απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ. Κάζε θξηηήξην αμηνιφγεζεο 
βαζκνινγείηαη απηφλνκα κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. 
 
 
 

./. 
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β. χκθσλα κε ην εδάθην 13 ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ Ν.4412/2016, φηαλ ε 

πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά δελ πξνζδηνξίδεηαη 
απνθιεηζηηθά βάζε ηεο ηηκήο, θαη νη νηθνλνκηθνί θνξείο έρνπλ ππνρξέσζε 
ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ηφηε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 
άπνςε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ην κηθξφηεξν ιφγν ηεο ηηκήο ηεο 
πξνζθνξάο πξνο ηε βαζκνινγία ηεο. 

 
γ. Απφ ηελ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνθχπηεη ε πξνζθεξφκελε ηηκή Πi, ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

(i). Με γλσζηή ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή Πi, ππνινγίδεηαη ν ιφγνο: 𝚲𝐢 =
𝚺𝚷𝐢

𝚩𝚻𝚷𝐢
 

 
Όπνπ ΒΣΠi – Βαζκφο ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα (i) 

φπσο ππνινγίζζεθε παξαπάλσ. 
 
Η πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ 

παξνπζηάδεη ην κηθξφηεξν ιφγν ηεο ηηκήο ηεο πξνζθνξάο πξνο ην βαζκφ ηεο 
ηερληθήο πξνζθνξάο. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Αζκρνο (ΜΔ)  Αληχπαο Σαξαθηζήο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Γληεο Δγθαηαζηάζεσλ 
  
  
  
Σρεο (ΜΥ) Αρηιιέαο Μάεο  
Σκρεο Σκήκαηνο Σερλ. Μειεησλ  



 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ "Γ"  ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
ΣΗ Σ.Π ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ  ΚΛΑΓΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
ΩΜΑΣΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ LED  ΓΝΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 
ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ  ΣΜ. ΣΔΥ. ΜΔΛΔΣΩΝ 
  Υαληά,  27 Ματ 20 

 
 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 
ΦΤΛΛΟΤ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ  

ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟΤ 

ΤΛΙΚΟΤ 

ΑΝΑΦΟΡΑ Δ 

ΣΔΥΝΙΚΑ 

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΑ ΚΑΙ 

PROSPECTUS 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ - 

ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 

(α) (β) (γ) 

   

   

   

   

   

   

   
 Υανιά, ..…/…/….. 

 Ο 

 Ππομηθεςηήρ 

Π Α Ρ Α Σ Η Ρ Η  Δ Ι  : 

 

α. ηε ζηήιε (α) αλαγξάθνληαη ςποσπευηικά φιεο νη παξάγξαθνη 

καη' απψλςηη ζειπάφπσο θαίλνληαη ζηελ παξνχζα Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.). 

β. ηε ζηήιε (β) δειψλεηαη αληίζηνηρα ζε θάζε παξάγξαθν αλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζθεξφκελνπ Τιηθνχ ζςμθυνοων απψλςηα ή ψσικε ηελ 

Σερληθή Πεξηγξαθή. Απηφ ζα γίλεηαη κε ηελ αλαγξαθή ζηε ζηήιε (β) θαη απέλαληη 

ζε θάζε παξάγξαθν φηη "ΤΜΦΩΝΟΤΝ ΑΠΟΛΤΣΑ ΜΔ ΣΗΝ Σ.Π." ή "ΓΔΝ 

ΤΜΦΩΝΟΤΝ ΜΔ ΣΗΝ Σ.Π". ε πεξίπησζε πνπ δεν ςπάπσει ζςμθυνία 

αλαγξάθνληαη ςποσπευηικάφια ηα πξνζθεξφκελα άιια ραξαθηεξηζηηθά, κε 

αληίζηνηρε παξαπνκπή ζηε ζηήιε (γ), ζην ζεκείν ηνπ PROSPECTUS - Σερληθνχ 

Δγρεηξηδίνπ. 

γ. ηε ζηήιε (γ) αλαγξάθεηαη γηα θάζε παξάγξαθν ε παξαπνκπή ζηε 

ζειίδα ή ζηελ παξάγξαθν ή ζην ζρεδηάγξακκα ηνπ θαηαηηζέκελνπ 

PROSPECTUS - Σερληθνχ Δγρεηξηδίνπ, φπνπ θαίλεηαη θαη επηβεβαηψλεηαη φηη 

πξνζθέξνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ αληίζηνηρε παξάγξαθν 

ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο. 

 

./. 
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δ. Γηα φζα ραξαθηεξηζηηθά δίλνληαη ζηε ζηήιε (β) θαη ζηα 

PROSPECTUS - Σερληθά Δγρεηξίδηα ζε δηαθνξεηηθέο κνλάδεο απφ εθείλεο ηεο 

Σερληθήο Πεξηγξαθήο, λα δίλνληαη ςποσπευηικά νη ηχπνη κεηαηξνπήο απηψλ, 

θαζψο θαη επεμεγήζεηο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο δηαθνξεηηθήο νξνινγίαο απφ 

εθείλεο ηεο Σ.Π.  

 

 

 

 

 Αζκρνο (ΜΔ)  Αληχπαο Σαξαθηζήο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Γληεο Δγθαηαζηάζεσλ 
  
  
  
Σρεο (ΜΥ) Αρηιιέαο Μάεο  
Σκρεο Σκήκαηνο Σερλ. Μειεησλ  


