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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο της προμήθειας 

Η παρούσα συγγραφή αφορά την προμήθεια με πρόχειρο διαγωνισμό και κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, λαμπτήρων και ηλεκτρολογικών εν γένει ειδών για τις 

ανάγκες συντήρησης του δημοτικού φωτισμού των Δημοτικών Ενοτήτων πλην της ΔΕ Μυτιλήνης. 

 

Άρθρο 2ο 

Απαντήσεις στα τεχνικά στοιχεία 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις προδιαγραφές της παρούσας, τις οποίες 

θα πρέπει να δώσουν πλήρεις και σαφείς απαντήσεις. Επίσης θα πρέπει να δοθούν πλήρη στοιχεία, 

για να μπορέσει η επιτροπή να προβεί σε σωστή αξιολόγηση των προσφορών. 

 

Άρθρο 3ο 

Χρόνος και τόπος παράδοσης 

Από τον διαγωνιζόμενο θα ορίζεται σαφώς στην προσφορά ο χρόνος παράδοσης και ο οποίος 

δεν θα υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες για όλα τα είδη εκτός από τα 

χριστουγεννιάτικα είδη για τα οποία ο χρόνος παράδοσης θα είναι μέχρι επτά (7) ημερολογιακές 

ημέρες, λαμβανόμενης σαν ημερομηνία μέτρησης του χρόνου, της ημερομηνίας  υπογραφής της 

σχετικής σύμβασης προμήθειας. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, να παραταθεί μέχρι το ¼ αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα 

του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Το 

χρονικό διάστημα από την υποβολή του αιτήματος μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου φόρτωσης-

παράδοσης, δε μπορεί να είναι μικρότερο από το 1/8 ολόκληρου του συμβατικού χρόνου. Μετά τη 

λήξη του συμβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης, το υλικό δε παραλαμβάνεται από την 

επιτροπή παραλαβής, μέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά με την αιτηθείσα παράταση, άσχετα 

εάν το αίτημα του προμηθευτή υποβλήθηκε έγκαιρα. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε 
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περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα 

παράδοσης του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει το υλικό. 

      Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που εκτελεί την προμήθεια και την 

επιτροπή παραλαβής, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

 

 

 

Άρθρο 4ο 

Σύμβαση 

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος της, είναι 

υποχρεωμένος να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας και 

την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης της. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την 

υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση της αυτή ο χρόνος παράδοσης, αρχίζει να 

υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση 

υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που αναφέρεται παραπάνω, 

ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

 

Άρθρο 5ο 

Άρνηση υπογραφής της Σύμβασης και συνέπεια της 

Αν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, 

κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου. 

Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση συμμετοχής  καταπίπτει υπέρ του Δήμου Λέσβου και 

επιβάλλονται στον προμηθευτή όσα ορίζονται στο άρθρο 35 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης. 

 

Άρθρο 6ο  

Χρόνος καλής λειτουργίας – Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Ο χρόνος καλής λειτουργίας, μετρούμενος από την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής των ειδών, θα καθοριστεί με την προσφορά των διαγωνιζομένων και δεν θα 

είναι μικρότερος του ενός έτους. 

Πριν από την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας, θα κατατεθεί εγγύηση καλής 

λειτουργίας εφόσον προβλέπεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της διακήρυξης. 

 

Άρθρο 7ο 

Ποινικές ρήτρες-έκπτωση του αναδόχου 

Αν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης των υλικών,  

μπορεί να επιβληθούν, σε βάρος του αναδόχου, οι κυρώσεις και το πρόστιμο που αναφέρονται στα 

άρθρα 27, 33 και 35 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης. 

 

Άρθρο 8ο 

Φόροι, τέλη, κρατήσεις, εξοφλητικός λογαριασμός 

  Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους της φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την 

ημέρα τέλεσης του διαγωνισμού. 

Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής των υλικών. 
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Άρθρο 9ο  

Επίλυση διαφορών 

       Οι διαφορές που θα εμφανιστούν από την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης προμήθειας, 

επιλύονται σύμφωνα με το άρθρο 40 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης. 

 

 

Άρθρο 10ο 

Πλημμελής κατασκευή 

Αν η κατασκευή των ειδών δεν ανταποκρίνεται στους όρους της Σύμβασης ή εμφανίζει 

ελαττώματα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα βελτιώσει ή να τα αντικαταστήσει σύμφωνα με 

τις ισχύουσες διατάξεις. 

Αν στο χρόνο εγγύησης εμφανιστεί έλλειψη μιας ιδιότητας που συμφωνήθηκε ή ελαττώματα που 

δεν μπορούσαν να γίνουν αντιληπτά κατά την παραλαβή ο Δήμος μπορεί να επιδιώξει την 

αντικατάσταση των υλικών ή τμήμα αυτών με άλλο καινούργιο ιδίων προδιαγραφών. 

Ισχύουν γενικώς τα άρθρα 28 έως και 34 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 

Άρθρο 11ο 

Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών στο προμηθευτή θα γίνει ως εξής: ολόκληρο το ποσό της 

συνολικής αξίας θα καταβληθεί μετά την οριστική παραλαβή, με τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά 

που προβλέπονται στο άρθρο 36 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 

Άρθρο 12ο 

Εφοδιασμός με ανταλλακτικά 

 

Ο προμηθευτής υποχρεώνεται όπως μέσα σε χρονική περίοδο δέκα (10) ετών, από την 

υπογραφή της σύμβασης να εφοδιάζει το Δήμο με όλα ανεξαιρέτως τα ανταλλακτικά και εξαρτήματα. 

Ο όρος ισχύει για τα προς προμήθεια είδη που έχει υποβληθεί η αντίστοιχη δήλωση. 

Ειδικώς για τα εξαρτήματα και ανταλλακτικά συνήθους χρήσης και φθοράς ο προμηθευτής 

υποχρεώνεται να έχει διαρκή παρακαταθήκη ώστε σε πρώτη ζήτηση να τα προμηθεύει στο Δήμο. 

 

 

Μυτιλήνη, Μάρτιος 2016 

 

    ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Η/Μ ΕΡΓΩΝ & 

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

 

ΜΑΚΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε. 

 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 

Τ.Υ.Δ.Λ.  

 

 

 

 

  ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Όλα τα υλικά που θα προμηθευθεί ο Δήμος θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του 

αρμόδιου υπουργείου και θα παραδίδονται στις αποθήκες του, έτοιμα προς τοποθέτηση.  

Όλα τα ζητούμενα υλικά θα έχουν εγγύηση τουλάχιστον ενός έτους εκτός αν αναφέρεται κάτι 

διαφορετικό στις επιμέρους προδιαγραφές. 

Όπου ζητείται πιστοποίηση, αυτή νοείται ότι δίδεται από επίσημα αναγνωρισμένο εργαστήριο. 

Όπου στις προδιαγραφές των υλικών ζητείται συγκεκριμένη διάσταση, ισχύς ή άλλο ζητούμενο 

μέγεθος, αυτό νοείται ως ενδεικτικό και ο προσφέρων δεσμεύεται να προσφέρει είδος που να 

καλύπτει τη προδιαγραφή προς το θετικότερο. Αντιστοίχως όπου περιγράφεται συγκεκριμένος 

λειτουργικός μηχανισμός, νοείται ως ενδεικτικός και είναι δεκτή οιαδήποτε λύση παράγει το ίδιο ή 

καλύτερο αποτέλεσμα.  

Σε περίπτωση που κάποιο εκ των λειτουργικών χαρακτηριστικών των ζητούμενων ειδών, δε 

καλύπτεται από τις προσφορές, δεσμευτικά όλων των προσφερόντων και εφόσον αυτές είναι 

τουλάχιστον δύο, τότε είναι στη διακριτική ευχέρεια της επιτροπής να κάνει δεκτό κάποιο είδος 

υποδεέστερο του ζητούμενου.  

Σε περίπτωση που προσφέρονται είδη με λειτουργικά χαρακτηριστικά υποδεέστερα των 

ζητούμενων και τα είδη αυτά αντιπροσωπεύουν ποσοστό (σε οικονομικό αντικείμενο) μικρότερο του 

10% του συνόλου της ομάδας στην οποία βρίσκονται, τότε είναι στη διακριτική ευχέρεια της 

επιτροπής να τα αποδεχτεί. 

Όπου υπάρχει ζητούμενο είδος με περισσότερες από μία δυνατές επιλογές τύπου, νοείται ότι η 

αντίστοιχη ποσότητα θα κατανεμηθεί αναλογικά μεταξύ των διαφόρων τύπων. 

Για όσα εκ των ζητούμενων προϊόντων δεν υπάρχει ειδική προδιαγραφή, θα πρέπει εκτός του 

φυλλαδίου του κατασκευαστή να προσκομιστεί τουλάχιστον το αντίστοιχο CE. 
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ΟΜΑΔΑ 1 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 έως 6 
Στήριγμα ρόκα Στρογγυλό 9mm/25mm, 10mm/25mm,  11mm/25mm,  9mm/35mm,  10mm/35mm,  11mm/35mm 
συσκευασία 100 τμχ, ιδανικά για τη στερέωση καλωδίων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με γαλβανισμένο 
ατσαλόκαρφο υψηλής αντοχής. Περιέχουν πρόσθετο σταθεροποιητή UV έναντι της ηλιακής ακτινοβολίας 

7 Κλέμμες πολυαιθυλενίου για καλώδιο 3Χ1,5 & 3Χ2,5 & 3Χ4, 12 πόλων, 10 τμχ/συσκευασία 

8 Σετ φις αρσενικό-θηλυκό, καουτσούκ, σούκο 

9 
έως 11 

Αυτόματες ασφάλειες ράγας, μονοπολικές ή τριπολικές, εναλλασσόμενου ρεύματος, καμπύλη διακοπής Β, ικανότητα 
διακοπής στο βραχυκυκλώματος τουλάχιστον 6kA, κατασκευασμένες σύμφωνα με το πρότυπο EN60898 ή 60947-2.  
Θα συνοδεύεται από τα κάτωθι: 
Α) πιστοποιητικό για τη συμφωνία κατασκευής του σύμφωνα με τα ανωτέρω πρότυπα  
Β) πιστοποιητικά κατά ISO9001 και ISO14001 του κατασκευαστή 

12 & 
13 

Ραγοδιακόπτες μονοπολικοί ή τριπολικοί, εναλλασσόμενου ρεύματος, κατασκευασμένοι σύμφωνα με το 
πρότυπο2EN60669-1 ή 60947-3.   
Θα συνοδεύεται από τα κάτωθι: 
Α) πιστοποιητικό για τη συμφωνία κατασκευής του σύμφωνα με τα ανωτέρω πρότυπα  
Β) πιστοποιητικά κατά ISO9001 και ISO14001 του κατασκευαστή 

14 Βύσματα πλαστικά Νο6,8,10,12. Για τα Νο6 & 8:100τμχ/κουτί, για το Νο10:50τμχ/κουτί, για το Νο12:25τμχ/κουτί & 
για το Νο14:20τμχ/κουτί. 

15 &16 Στριφώνια γαλβανιζέ 5cm ή 8cm / Νο 6,8,10,12. Η τιμή δίδεται ανά 100 τεμάχια. 

 

 

17 & 

18 

 

Ντουί πορσελάνης Ε27 και Ε 40 μονοκόμματο κατάλληλο για φωτιστικά δρόμου. 

Θα  συνοδεύεται από τα κάτωθι: 

Α) CE 

Β) πιστοποιητικό κατά ISO 9001 του κατασκευαστή 

19 έως 

23 

 

Μετασχηματιστές κατάλληλοι για λαμπτήρες Na 70, 100, 250 & 400 W 

Θα  συνοδεύεται από τα κάτωθι: 

Α) CE 

Β) πιστοποιητικό κατά ISO 9001 του κατασκευαστή 

 

24 

Χρονοδιακόπτης ράγας αναλογικός με εφεδρεία λειτουργίας 100h, με μία έξοδο. Θα διαθέτει διάφανο 

προστατευτικό κάλυμμα. Ο ελάχιστος χρόνος μεταξύ των δύο εντολών θα πρέπει να είναι 15 min και με 

ακρίβεια 5 min. 

Θα συνοδεύεται από τα κάτωθι: 

Α) CE  

Β) πιστοποιητικά κατά ISO9001  
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Αστρονομικός εβδομαδιαίος ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης, προγραμματιζόμενος με κλειδί 

προγραμματισμού, κατάλληλος για τοποθέτηση σε πίνακα διανομής. Ο αστρονομικός χρονοδιακόπτης  

θα επιτρέπει τον αυτόματο έλεγχο φορτίων (δημοτικός φωτισμός) σύμφωνα με τις ώρες ανατολής και 

δύσης του ηλίου. 

Χαρακτηριστικά:  

* 1 εξόδου (μεταγωγική επαφή) 

* κλειδί προγραμματισμού 

* δυνατότητα αντιγραφής και μεταφοράς του προγράμματος 

* βήμα προγραμματισμού 1 λεπτό 

* αστρονομικός προγραμματισμός με εισαγωγή γεωγραφικών συντεταγμένων 

* δυνατότητα προγραμματισμού κάθε ημέρας ξεχωριστά 

* αυτόματη ή χειροκίνητη αλλαγή θερινής/χειμερινής ώρας 

* τάση τροφοδοσίας 230V AC, 50-60Hz 

* εφεδρεία 5 χρόνων 

Θα συνοδεύεται από τα κάτωθι: 

Α) CE  
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Β) πιστοποιητικά κατά ISO9001  

26 

Ταινία μονωτική 19 mm x 20 mm χρώματος μαύρου 

Θα συνοδεύεται από τα κάτωθι: 

Α) CE  

Β) πιστοποιητικά κατά ISO9001  

27 & 

28 

Καλώδιο εξωτερικού χώρου τύπου J1VV-U, 3 x 2,5 mm
2
, και 3 x 4,00 mm

2
(μονόκλωνος αγωγός), για 

σταθερή καλωδίωση με μόνωση και μανδύα από PVC, ονομαστικής τάσης: 600/1000V. Θα πληροί τις 
προδιαγραφές ΕΛΟΤ 843 και IEC 60502-1. 
Θα συνοδεύεται από τα κάτωθι: 
Α) πιστοποιητικό για τη συμφωνία κατασκευής του σύμφωνα με τα ανωτέρω πρότυπα  
Β) πιστοποιητικά κατά ISO9001  

29 

Καλώδιο εύκαμπτο 3 x 1,5 mm (μονόκλωνος αγωγός), για σταθερή καλωδίωση με μόνωση και μανδύα 
από PVC, ονομαστικής τάσης: 300/500V. Θα πληροί τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ 843 και IEC 60502-1. 
Θα συνοδεύεται από τα κάτωθι: 

Α) CE  

Β) πιστοποιητικά κατά ISO9001  

30 

Καλώδιο μεταφοράς δεδομένων UTP 500MHz CAT6 με πιστοποίηση, διατομής 4 x 2 x 23 AWG. Θα 
πληροί τις προδιαγραφές ISO/IEC 11801, EN 50173, EIA/TIA 568B. 

Θα συνοδεύεται από τα κάτωθι: 
Α) πιστοποιητικό για τη συμφωνία κατασκευής του σύμφωνα με τα ανωτέρω πρότυπα 
Β) πιστοποιητικά κατά ISO9001  

31 Πολύμπριζο 5 θέσεων με διακόπτη 

32 

Πίλαρ διανομής νερού – ρεύματος τεσσάρων θέσεων με κάρτα προπληρωμής. To σώμα θα είναι 
κατασκευασμένο από ενισχυμένο πολυεστερικό υλικό μη φλεγόμενου τύπου με ίνες υαλοβάμβακα, που 
θα παρέχει θερμική και ηλεκτρική μόνωση. 
Οι διαστάσεις του θα είναι 392x1180 (ύψος) x 385 mm (με απόκλιση 2%) 
Θα φέρει δύο διάφανα άθραυστα πορτάκια, IP44 στην μπροστινή πλευρά και ΙΡ66  (στεγανό, για την 
προστασία από υγρασία στους διακόπτες, μαγνητοθερμικές διαφορικές προστασίες, μετρητές και λοιπό 
εξοπλισμό) στην πίσω πλευρά από polycarbonate,με ειδική επεξεργασία ενάντια στις υπεριώδεις 
ηλιακές ακτινοβολίες UV, για την προστασία των πριζών από τη βροχή, την κακοκαιρία, την  αλλοίωση 
και τις απρόσεκτες παρεμβάσεις. Τα πορτάκια θα ανοίγουν από κάτω προς τα πάνω και θα φέρουν 
οπές για την έξοδο των καλωδίων με ειδικά βουρτσάκια για την αποφυγή εισόδου των εντόμων. Θα 
είναι εξοπλισμένα με κλειδαριά και κλειδί. 
Θα έχει πλάκα από polycarbonate PC-FV20 που θα φέρει τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και πλάκα 
διαχωρισμού των υδραυλικών από τα ηλεκτρικά συστήματα. 
Θα περιέχει τέσσερεις πρίζες ασφαλείας μηχανικά αυτοασφαλιζόμενες 2P+T16Α-230V, IP 44, με 
ενδεικτική λυχνία on-off και ειδική επεξεργασία για θαλάσσια περιβάλλοντα. Οι πρίζες θα δέχονται 
λουκέτο. 
Θα φέρει ηλεκτρονικό σύστημα προπληρωμής “Easy system” ΙΡ 55 με σύστημα transponder και οθόνη 
και δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο. Επίσης θα έχει γενικό διακόπτη 4Χ63 Α και ρελέ εντολών.   
 
Το σύστημα υδροδότησης θα αποτελείται από τέσσερεις ορειχάλκινες νίκελ σφαιρικές βάνες ½ ‘’ οι 
οποίες θα δέχονται λουκέτο με λαβές από ενισχυμένο νάυλον.   
Τέσσερεις ορειχάλκινους – νίκελ ογκομετρικούς μετρητές νερού κλάσης B-H/A-V με αρίθμηση  για την 
απευθείας ανάγνωση  των καταναλώσεων με παλμική έξοδο. Επίσης θα φέρει ορειχάλκινες 
ηλεκτροβάνες με φίλτρα και ενισχυμένα πηνία ώστε να δέχονται και να στέλνουν εντολές στο σύστημα 
προπληρωμής. Τέλος θα έχει διάφανα φινιστρίνια στο μπροστινό πάνελ για την ανάγνωση των 
καταναλώσεων 
 
Θα συνοδεύεται από τα κάτωθι: 
Α) πιστοποιητικό για τη συμφωνία κατασκευής του σύμφωνα με τα ανωτέρω πρότυπα 
Β) πιστοποιητικά κατά ISO9001 
Γ) πιστοποίηση IMQ  
 

33 
Κονσόλα φόρτωσης κλειδιών κομπλέ με τροφοδότη και καλώδια για τη σύνδεση στον υπολογιστή. Θα 
φέρει ενσωματωμένο software  
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Θα συνοδεύεται από τα κάτωθι: 
Α) πιστοποιητικό για τη συμφωνία κατασκευής του σύμφωνα με τα ανωτέρω πρότυπα 
Β) πιστοποιητικά κατά ISO9001 

34 

Ηλεκτρονικό κλειδί με  transponder απεριόριστων χρήσεων, το οποίο θα συνοδεύεται από μπρελόκ και 
δακτυλίδι. 
Θα συνοδεύεται από τα κάτωθι: 
Α) πιστοποιητικό για τη συμφωνία κατασκευής του σύμφωνα με τα ανωτέρω πρότυπα 
Β) πιστοποιητικά κατά ISO9001 
 

35 

Φωτόμετρο επαγγελματικής χρήσης με δυνατότητα σύνδεσης σε Η/Υ, με ταυτόχρονη απεικόνιση των 
ποδιών κεριά ή Lux, οθόνη LCD, με ακρίβεια ± 4% επιλέγοντας τον τύπο φωτισμού (Tungsten / Φως 
ημέρας, φθορισμού, νατρίου, Mercury) και ενσωματωμένη RS232 σειριακή διασύνδεση. 

Θα συνοδεύεται από τα κάτωθι: 
Α) πιστοποιητικό για τη συμφωνία κατασκευής του σύμφωνα με τα ανωτέρω πρότυπα 
Β) πιστοποιητικά κατά ISO9001 

36 Σιλικόνη Αντιμουχλική – Αντιμυκητιακή, 310 ml, διάφανη 

 

 

ΟΜΑΔΑ 2 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 Συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού, 23W με πρισματικό κάλυμμα για χρήση σε εξωτερικό χώρο, 230-

240V, κάλυκα Ε27, μέσο χρόνο ζωής 15.000h, φωτεινή ροή 1500lm περίπου (με απόκλιση 2%), 

θερμοκρασίας χρώματος περίπου 2700 Κ, ενεργειακής κλάσης Α.  

Θα συνοδεύεται από τα κάτωθι: 

Α) CE  

Β) πιστοποιητικό κατά ISO9001 του κατασκευαστή 

Γ) εγγύηση 2 ετών 

                                                                                                                  

Μυτιλήνη, Μάρτιος 2016 
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