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ΜΔΛΔΣΗ: «ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ 

ΦΩΣΙΜΟ ΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΣΤΠΟΤ LED» 
 

 

Πξνυπνινγηζκφο δαπάλεο ……………………….2.075.885,00………….………………..…€ 

 

Φ.Π.Α.24%……………………………..……….....498.212,40…...…..……………………..€ 

 

χλνιν απαηηνχκελεο πίζησζεο : …………….....2.574.097,40….….……………………….€ 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ………
……… 

Αξηζκφο Μειέηεο  31/2018. 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ  
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ : 31/2018. 
 

 

ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 
 

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε Δλεξγεηαθή Αλαβάζκηζε ηνπ Οδνθσηηζκνχ ζηνπο 

θπξηφηεξνπο νδηθνχο άμνλεο ηνπ δηθηχνπ ηνπ Γήκνπ ηεο Μπθφλνπ κέζσ ηεο 

αληηθαηάζηαζεο ησλ ππάξρνλησλ ελεξγνβφξσλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ κε ιακπηήξεο 

Ναηξίνπ- Τδξαξγχξνπ κε λέα θσηηζηηθά ζψκαηα ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο LED 

(αληηθαηάζηαζε θαη ηνπ πθηζηάκελνπ βξαρίνλα φπνπ απαηηείηαη κε λέν). Δπίζεο, 

αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο Tειε-

ειέγρνπ/ηειε-δηαρείξηζεο. 

Αλαιπηηθφηεξα κε ηελ παξνχζα πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα κε εγθαηάζηαζε ζε πιήξε 

ιεηηνπξγία: 

1. Έληεθα (11) θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ηχπνπ LED, επί ηζηνχ έσο 135W ζε 

αληηθαηάζηαζε ησλ  παιαηψλ ζπκβαηηθψλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ επί ηζηνχ κε 

ιακπηήξα 400W. 

2. Δμαθνζίσλ (600) θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ηχπνπ LED, επί ηζηνχ έσο 30W ζε 

αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ ζπκβαηηθψλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ επί ηζηνχ κε  

2ιακπηήξεο ησλ 26W πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα. 

3. Σξηαθνζίσλ εμήληα πέληε (365) θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ηχπνπ LED, επί ηζηνχ έσο 

55W ζε αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ ζπκβαηηθψλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ επί 

ηζηνχ κε ιακπηήξα 70W. 

4. Σξηαθνζίσλ πελήληα πέληε (355) θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ηχπνπ LED, 

παξαδνζηαθνχ ηχπνπ, θνξπθήο επί ηζηνχ έσο 75W ζε αληηθαηάζηαζε ησλ 

παιαηψλ ζπκβαηηθψλ θσηηζηηθψλ κε ιακπηήξεο ησλ 250W πνπ ππάξρνπλ 

ζήκεξα. 

5. Δθαηφλ εμήληα ηξηψλ  (163) θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ηχπνπ LED, παξαδνζηαθνχ 

ηχπνπ, θνξπθήο επί ηζηνχ έσο 75W ζε αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ ζπκβαηηθψλ 

θσηηζηηθψλ κε ιακπηήξεο ησλ 150W πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα. 

6. Δμήληα ελλέα  (69) θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ηχπνπ LED, θαιισπηζηηθνχ ηχπνπ, 

θνξπθήο επί ηζηνχ έσο 60W ζε αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ ζπκβαηηθψλ 

θσηηζηηθψλ κε ιακπηήξεο ησλ 125W πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα. 

7. Πελήληα πέληε (55) θσηηζηηθψλ ζσκάησλ (πξνβνιέσλ) ηχπνπ LED, έσο 55W κε 

εηδηθή βάζε ζηήξημεο, ζε αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ ζπκβαηηθψλ πξνβνιέσλ 

κε ιακπηήξα 400W πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα. 

8. Σξηάληα δπν (32) θσηηζηηθψλ ζσκάησλ (πξνβνιέσλ) ηχπνπ LED, έσο 160W κε 

εηδηθή βάζε ζηήξημεο, ζε αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ ζπκβαηηθψλ πξνβνιέσλ 

κε ιακπηήξα 1000W πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα. 

9. Υηιίσλ εμαθνζίσλ (1.600) θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ηχπνπ LED έσο 18W κε 

βξαρίνλα, ζε αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ θσηηζηηθψλ ηχπνπ θαπειάθη κε 

ιακπηήξεο νηθνλνκίαο ησλ 23W πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα. 

10. Υηιίσλ εμαθνζίσλ (1.600) βξαρηφλσλ ζηήξημεο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ηχπνπ LED 

θπθιηθήο δηαηνκήο Φ60mm θαηάιιεινο γηα μχιηλνπο θαη ηζηκεληέληνπο ηζηνχο. 

11. πζηήκαηνο ―Tειεειέγρνπ - Σειερεηξηζκνχ, Διέγρνπ Δλέξγεηαο‖ ησλ 

θσηηζηηθψλ, ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αηηεκάησλ πνιηηψλ, ζπζηήκαηνο 

απνηχπσζεο ζεκείσλ, δηαδξνκψλ θαη επηθαλεηψλ ελδηαθέξνληνο θαη ζπζηήκαηνο 

πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο.  

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟ 
ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΩΣΙΜΟ ΜΕ ΣΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΣΤΠΟΤ LED 



           Δπηπιένλ,  κε ηελ παξνχζα πξνβιέπεηαη ε εθηέιεζε ησλ εμήο ππεξεζηψλ: 

12. Δθπφλεζε ηεχρνπο αλάιπζεο θαη εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ έμππλσλ πφιεσλ πνπ 

δχλαηαη λα εθαξκνζηνχλ κειινληηθά, ηα νπνία ζα δηαιεηηνπξγήζνπλ κε ηα ππφ 

πξνκήζεηα ζπζηήκαηα, ζην πιαίζην κηαο εληαίαο πιαηθφξκαο. 

13. Λεηηνπξγία - ζπληήξεζε ηνπ πζηήκαηνο  Ζιεθηξνθσηηζκνχ. 

 

Πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ πξναλαθεξζέληνο εμνπιηζκνχ, ν Πξνκεζεπηήο ζα 

απνζπλδέζεη απφ ην ειεθηξηθφ δίθηπν, ζα απνμειψζεη, ζα κεηαθέξεη θαη ζα 

παξαδψζεη ζηηο απνζήθεο ηνπ ΓΖΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ  ηα πθηζηάκελα θσηηζηηθά 

ζψκαηα θαη ιακπηήξεο παιηάο ηερλνινγίαο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη 

ηηο νδεγίεο ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο. 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο ζα δηελεξγεζεί αλνηρηφο ειεθηξνληθφο 

κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο. Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο 

πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(ΔΖΓΖ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο. 
Ζ ππεξεζία ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ.  

 

Ζ δαπάλε πνπ αθνξά ζηελ ελ ιφγσ πξνκήζεηα είλαη ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

2.574.097,40€ θαη βαξχλεη ηνλ Κ.Α 20-6142.0003 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018 κε ην πνζφ 1.000€ θαη αληίζηνηρα 2.275.497,40€ ην 2019 θαη 

74.400,00€ θαη‘ έηνο γηα ηα επφκελα ηέζζεξα νηθνλνκηθά έηε (2020-2023) ηνπ Γήκνπ 

Μπθφλνπ. 

 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο ππεξεζίαο πνπ αλαθέξζεθε πην πάλσ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

2.075.885,00€, πιένλ ΦΠΑ 24% λα είλαη 498.212,40€. Δπνκέλσο, ε ζπλνιηθή δαπάλε 

ηεο εξγαζίαο είλαη 2.574.097,40€. 
                                                                              

 
                  

 

 

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ 

Μχθνλνο ……… 

 

 

 

Κσλζηαληίλνο Κνπλάλεο 

Μεραλνιφγνο Μεραληθφο Π.Δ. 

ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 

Μχθνλνο  

Ο  Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο ηεο 

Γ/λζεο 

Σ.Τ. Γήκνπ Μπθφλνπ 

 

 

 

Μηραήι Σζηκπιάθεο 

ΠΔ Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ 

http://www.promitheus.gov.gr/


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ  
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ :…………….. 
 

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 
 

Υξεκαηνδφηεζε απφ  ηδίνπ πφξνπο απφ ηνλ θσδηθφ 20-6142.0003, εθηηκψκελε 

αμία ζχκβαζεο ζε επξψ, ρσξίο ΦΠΑ:  2.075.885,00€ (ΦΠΑ: 498.212,40 € - 

πλνιηθή αμία ζχκβαζεο κε ΦΠΑ: 2.574.097,40 €).  

Ζ δαπάλε πνπ αθνξά ζηελ ελ ιφγσ πξνκήζεηα είλαη ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

2.574.097,40€ θαη βαξχλεη ηνλ Κ.Α 20-6142.0003 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018 κε ην πνζφ 1.000€ θαη αληίζηνηρα 2.275.497,40€ ην 2019 θαη 

74.400,00€ θαη‘ έηνο γηα ηα επφκελα ηέζζεξα νηθνλνκηθά έηε (2020-2023) ηνπ Γήκνπ 

Μπθφλνπ. 

 

Αλάιπζε θαη Σεθκεξίσζε πξνυπνινγηζκνχ/πλνιηθή θαη αλά ηκήκα/κνλάδα, 

Οη ηηκέο κνλάδαο αλά άξζξν ηηκνινγίνπ πξνέθπςαλ απφ έξεπλα αγνξάο θαη 

απφ ηηο  αληίζηνηρεο ηηκέο ηεο ηειεπηαίαο έθδνζεο ηνπ εζληθνχ ηηκνινγίνπ 

(ΦΔΚ 1746Β – 19.05.18) ππνινγίδνληαο έλα κηθξφ πνζνζηφ έθπησζεο. 

Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο Πξνκήζεηαο εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

 

 

Α/Α ΣΤΠΟ ΛΑΜΠΣΗΡΑ/ΦΩΣΙΣΙΚΟΤ 
Ποςότητα 
(Σεμάχια) 

Σιμή 
Μονάδασ (€) 

Αξία (€) 

1. 

ΦΩΣΙΣΙΚΟ ΩΜΑ LED ΙΧΤΟ  ΕΩ 135 Watt ΧΩΡΙ 
ΒΡΑΧΙΟΝΑ (Κωδικόσ Φ1). 

11 650 7.150,00 Προμικεια φωτιςτικϊν LED μζγιςτθσ ςυνολικισ ιςχφοσ 135 
watt, εγκατάςταςθ αυτϊν και εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 
για δζκα (10) ζτθ. 

2. 

ΦΩΣΙΣΙΚΟ ΩΜΑ LED ΙΧΤΟ  ΕΩ 30 Watt ΧΩΡΙ 
ΒΡΑΧΙΟΝΑ (Κωδικόσ Φ2). 

600 280 168.000,00 Προμικεια νζων φωτιςτικϊν ςωμάτων LED, μζγιςτθσ 
ςυνολικισ ιςχφοσ 30 watt, εγκατάςταςθ αυτϊν και εγγφθςθ 
καλισ λειτουργίασ για δζκα (10) ζτθ. 

3. 

ΦΩΣΙΣΙΚΟ ΩΜΑ LED ΙΧΤΟ  ΕΩ 55 Watt ΧΩΡΙ 
ΒΡΑΧΙΟΝΑ (Κωδικόσ Φ3). 

365 400 146.000,00 Προμικεια νζων φωτιςτικϊν ςωμάτων LED, μζγιςτθσ 
ςυνολικισ ιςχφοσ 55 watt, εγκατάςταςθ αυτϊν και εγγφθςθ 
καλισ λειτουργίασ για δζκα (10) ζτθ. 

4. 

ΦΩΣΙΣΙΚΟ ΩΜΑ LED ΚΟΡΤΦΗ ΙΧΤΟ  ΕΩ 75 Watt 
(παραδοςιακοφ τφπου) (Κωδικόσ Φ4). 

518 600 310.800,00 
Προμικεια νζων φωτιςτικϊν ςωμάτων LED κορυφισ 
παραδοςιακοφ τφπου, μζγιςτθσ ςυνολικισ ιςχφοσ 75 watt, 
εγκατάςταςθ αυτϊν και εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για 
δζκα (10) ζτθ. 

5. 
ΦΩΣΙΣΙΚΟ ΩΜΑ LED ΚΟΡΤΦΗ ΙΧΤΟ  ΕΩ 60 Watt 
(Καλλωπιςτικό) (Κωδικόσ Φ5). 

69 500 34.500,00 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟ 
ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΩΣΙΜΟ ΜΕ ΣΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΣΤΠΟΤ LED 



Προμικεια νζων φωτιςτικϊν ςωμάτων LED κορυφισ 
καλλωπιςτικοφ τφπου, μζγιςτθσ ςυνολικισ ιςχφοσ 60 watt, 
εγκατάςταςθ αυτϊν και εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για 
δζκα (10) ζτθ..  

6  

ΦΩΣΙΣΙΚΟ ΩΜΑ ΠΡΟΒΟΛΕΑ LED ΙΧΤO  ΕΩ 55 Watt 
(Κωδικόσ Φ6). 

55 400 22.000,00 
Προμικεια νζων φωτιςτικϊν ςωμάτων LED τφπου 
προβολζα , μζγιςτθσ ςυνολικισ ιςχφοσ 55 watt, 
εγκατάςταςθ αυτϊν και εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για 
δζκα (10) ζτθ. 

  

7 

ΦΩΣΙΣΙΚΟ ΩΜΑ ΠΡΟΒΟΛΕΑ LED ΙΧΤO  ΕΩ 160 Watt 
(Κωδικόσ Φ7). 

32 705 22.560,00 
Προμικεια νζων φωτιςτικϊν ςωμάτων LED τφπου 
προβολζα , μζγιςτθσ ςυνολικισ ιςχφοσ 160 watt, 
εγκατάςταςθ αυτϊν και εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για 
δζκα (10) ζτθ. 

  

8 

ΦΩΣΙΣΙΚΟ ΩΜΑ LED ΙΧΤO  ΕΩ 18 Watt ΧΩΡΙ 
ΒΡΑΧΙΟΝΑ (Κωδικόσ Φ8). 

1600 280 448.000,00 
Προμικεια νζων φωτιςτικϊν ςωμάτων LED, μζγιςτθσ 
ςυνολικισ ιςχφοσ 18 watt, εγκατάςταςθ αυτϊν και εγγφθςθ 
καλισ λειτουργίασ για δζκα (10) ζτθ. 

  

9 

BΡΑΧΙΟΝΑ ΣΗΡΙΞΗ ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΣΤΠΟΤ LED 
ΚΤΚΛΙΚΗ ΔΙΑΣΟΜΗ Φ60mm (κατάλληλοσ για ξφλινουσ 
και τςιμεντζνιουσ ιςτοφσ) 
 

1600 60 96.000,00 

10 

ΑΤΡΜΑΣΟΙ ΕΛΕΓΚΣΕ (CONTROLLERS) ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΗΛΕ-
ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΘΕ ΦΩΣΙΣΙΚΟΤ 
Προμικεια, εγκατάςταςθ αυτϊν και εγγφθςθ καλισ 
λειτουργίασ για δζκα (10) ζτθ 
 

3250 70 227.500,00 

11 

ΚΟΜΒΟΙ ΣΗΛΕ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ (GATEWAYS) ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΕΞΑΦΑΛΙΗ ΣΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ 
Προμικεια, εγκατάςταςθ αυτϊν και εγγφθςθ καλισ 
λειτουργίασ για δζκα (10) ζτθ 
 

5 2.200 11.000,00 

12 ΑΠΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΑΛΙΩΝ ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ 1650 27,5 45.375,00 

13 ΑΠΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΠΡΑΣΩΝ ΜΕ Η ΧΩΡΙ ΦΩΣΙΣΙΚΟ 1600 20 32.000,00 

14 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ 

1 
235.000 

 
235.000,00 

 

Προμικεια και εγκατάςταςθ του ςυςτιματοστθλε-ελζγχου 
και τθλε-διαχείριςθσ, διαχείριςθσ αιτθμάτων πολιτϊν, 
αποτφπωςθσ ςθμείων, διαδρομϊν και επιφανειϊν 
ενδιαφζροντοσ και προλθπτικισ ςυντιρθςθσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνου του λογιςμικοφ αςφρματθσ ηεφξθσ 
(network server)και εγγφθςθ λειτουργίασ αυτϊν για δζκα 
(10) ζτθ 

15 

Σεφχοσ ανάλυςθσ και εφαρμογισ ςυςτθμάτων ζξυπνων 

πόλεων που δφναται να εφαρμοςτοφν μελλοντικά, τα οποία 

κα διαλειτουργιςουν με τα υπό προμικεια ςυςτιματα, ςτο 

πλαίςιο μιασ ενιαίασ πλατφόρμασ 

1 30.000 30.000,00 

16 υντιρθςθ και παρακολοφκθςθ του ςυςτιματοσ 48 5.000 240.000,00 

  ΤΝΟΛΟ     
2.075.885,00 

 

  ΦΠΑ (24%) 
    

498.212,40 
 

  ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ     2.574.097,40 



 

 

 

 
                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ 

Μχθνλνο  

 

 

 

Κσλζηαληίλνο Κνπλάλεο 

Μεραλνιφγνο Μεραληθφο Π.Δ. 

ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 

Μχθνλνο  

Ο  Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο ηεο 

Γ/λζεο 

Σ.Τ. Γήκνπ Μπθφλνπ 

 

 

 

Μηραήι Σζηκπιάθεο 

ΠΔ Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ  
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ :31/2018. 
 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
 

Α/Α ΣΤΠΟ ΛΑΜΠΣΗΡΑ/ΦΩΣΙΣΙΚΟΤ 
Ποςότητα 
(Σεμάχια) 

Σιμή 
Μονάδασ (€) 

Αξία (€) 

1. 

ΦΩΣΙΣΙΚΟ ΩΜΑ LED ΙΧΤΟ  ΕΩ 135 Watt ΧΩΡΙ 
ΒΡΑΧΙΟΝΑ (Κωδικόσ Φ1). 

11   Προμικεια φωτιςτικϊν LED μζγιςτθσ ςυνολικισ ιςχφοσ 135 
watt, εγκατάςταςθ αυτϊν και εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 
για δζκα (10) ζτθ. 

2. 

ΦΩΣΙΣΙΚΟ ΩΜΑ LED ΙΧΤΟ  ΕΩ 30 Watt ΧΩΡΙ 
ΒΡΑΧΙΟΝΑ (Κωδικόσ Φ2). 

600   Προμικεια νζων φωτιςτικϊν ςωμάτων LED, μζγιςτθσ 
ςυνολικισ ιςχφοσ 30 watt, εγκατάςταςθ αυτϊν και εγγφθςθ 
καλισ λειτουργίασ για δζκα (10) ζτθ. 

3. 

ΦΩΣΙΣΙΚΟ ΩΜΑ LED ΙΧΤΟ  ΕΩ 55 Watt ΧΩΡΙ 
ΒΡΑΧΙΟΝΑ (Κωδικόσ Φ3). 

365   Προμικεια νζων φωτιςτικϊν ςωμάτων LED, μζγιςτθσ 
ςυνολικισ ιςχφοσ 55 watt, εγκατάςταςθ αυτϊν και εγγφθςθ 
καλισ λειτουργίασ για δζκα (10) ζτθ. 

4. 

ΦΩΣΙΣΙΚΟ ΩΜΑ LED ΚΟΡΤΦΗ ΙΧΤΟ  ΕΩ 75 Watt 
(παραδοςιακοφ τφπου) (Κωδικόσ Φ4). 

518   
Προμικεια νζων φωτιςτικϊν ςωμάτων LED κορυφισ 
παραδοςιακοφ τφπου, μζγιςτθσ ςυνολικισ ιςχφοσ 75 watt, 
εγκατάςταςθ αυτϊν και εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για 
δζκα (10) ζτθ. 

5. 

ΦΩΣΙΣΙΚΟ ΩΜΑ LED ΚΟΡΤΦΗ ΙΧΤΟ  ΕΩ 60 Watt 
(Καλλωπιςτικό) (Κωδικόσ Φ5). 

69   
Προμικεια νζων φωτιςτικϊν ςωμάτων LED κορυφισ 
καλλωπιςτικοφ τφπου, μζγιςτθσ ςυνολικισ ιςχφοσ 60 watt, 
εγκατάςταςθ αυτϊν και εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για 
δζκα (10) ζτθ..  

6  

ΦΩΣΙΣΙΚΟ ΩΜΑ ΠΡΟΒΟΛΕΑ LED ΙΧΤO  ΕΩ 55 Watt 
(Κωδικόσ Φ6). 

55   
Προμικεια νζων φωτιςτικϊν ςωμάτων LED τφπου 
προβολζα , μζγιςτθσ ςυνολικισ ιςχφοσ 55 watt, 
εγκατάςταςθ αυτϊν και εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για 
δζκα (10) ζτθ. 

  

7 

ΦΩΣΙΣΙΚΟ ΩΜΑ ΠΡΟΒΟΛΕΑ LED ΙΧΤO  ΕΩ 160 Watt 
(Κωδικόσ Φ7). 

32   
Προμικεια νζων φωτιςτικϊν ςωμάτων LED τφπου 
προβολζα, μζγιςτθσ ςυνολικισ ιςχφοσ 160 watt, 
εγκατάςταςθ αυτϊν και εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για 
δζκα (10) ζτθ. 

  

8 

ΦΩΣΙΣΙΚΟ ΩΜΑ LED ΙΧΤO  ΕΩ 18 Watt ΧΩΡΙ 
ΒΡΑΧΙΟΝΑ (Κωδικόσ Φ8). 1600   

Προμικεια νζων φωτιςτικϊν ςωμάτων LED, μζγιςτθσ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟ 
ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΩΣΙΜΟ ΜΕ ΣΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΣΤΠΟΤ LED 



ςυνολικισ ιςχφοσ 18 watt, εγκατάςταςθ αυτϊν και εγγφθςθ 
καλισ λειτουργίασ για δζκα (10) ζτθ. 

 

9 
BΡΑΧΙΟΝΑ ΣΗΡΙΞΗ ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΣΤΠΟΤ LED 
ΚΤΚΛΙΚΗ ΔΙΑΣΟΜΗ Φ60mm (κατάλληλοσ για ξφλινουσ 
και τςιμεντζνιουσ ιςτοφσ) 

1600   

10 

ΑΤΡΜΑΣΟΙ ΕΛΕΓΚΣΕ (CONTROLLERS) ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΗΛΕ-
ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΘΕ ΦΩΣΙΣΙΚΟΤ 
Προμικεια, εγκατάςταςθ αυτϊν και εγγφθςθ καλισ 
λειτουργίασ για δζκα (10) ζτθ 

3250   

11 

ΚΟΜΒΟΙ ΣΗΛΕ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ (GATEWAYS) ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΕΞΑΦΑΛΙΗ ΣΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ 
Προμικεια, εγκατάςταςθ αυτϊν και εγγφθςθ καλισ 
λειτουργίασ για δζκα (10) ζτθ 

5   

12 ΑΠΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΑΛΙΩΝ ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ 1650   

13 ΑΠΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΠΡΑΣΩΝ ΜΕ Η ΧΩΡΙ ΦΩΣΙΣΙΚΟ 1600   

14 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ 

1   

Προμικεια και εγκατάςταςθ του ςυςτιματοστθλε-ελζγχου 
και τθλε-διαχείριςθσ, διαχείριςθσ αιτθμάτων πολιτϊν, 
αποτφπωςθσ ςθμείων, διαδρομϊν και επιφανειϊν 
ενδιαφζροντοσ και προλθπτικισ ςυντιρθςθσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνου του λογιςμικοφ αςφρματθσ ηεφξθσ 
(network server)και εγγφθςθ λειτουργίασ αυτϊν για δζκα 
(10) ζτθ 

15 

Σεφχοσ ανάλυςθσ και εφαρμογισ ςυςτθμάτων ζξυπνων 
πόλεων που δφναται να εφαρμοςτοφν μελλοντικά, τα οποία 
κα διαλειτουργιςουν με τα υπό προμικεια ςυςτιματα, ςτο 
πλαίςιο μιασ ενιαίασ πλατφόρμασ 

1   

16 υντιρθςθ και παρακολοφκθςθ του ςυςτιματοσ 48   

  ΤΝΟΛΟ     

  ΦΠΑ (24%)     

  ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ      

 

 

 

 

 

 

 
Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ…………………… 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ  
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ : 31/2018 

 

 

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 

 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
 

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε Δλεξγεηαθή Αλαβάζκηζε ηνπ Οδνθσηηζκνχ 

ζηνπο θπξηφηεξνπο νδηθνχο άμνλεο ηνπ δηθηχνπ ηνπ Γήκνπ ηεο Μπθφλνπ κέζσ 

ηεο αληηθαηάζηαζεο ησλ ππάξρνλησλ ελεξγνβφξσλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ κε 

ιακπηήξεο Ναηξίνπ- Τδξαξγχξνπ κε λέα θσηηζηηθά ζψκαηα ζχγρξνλεο 

ηερλνινγίαο LED (αληηθαηάζηαζε θαη ηνπ πθηζηάκελνπ βξαρίνλα φπνπ 

απαηηείηαη κε λέν). Δπίζεο, αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη πξνκήζεηα θαη 

εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο Tειε-ειέγρνπ/ηειε-δηαρείξηζεο. 

Αλαιπηηθφηεξα κε ηελ παξνχζα πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα κε εγθαηάζηαζε ζε 

πιήξε ιεηηνπξγία: 

14. Έληεθα (11) θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ηχπνπ LED, επί ηζηνχ έσο 135W ζε 

αληηθαηάζηαζε ησλ  παιαηψλ ζπκβαηηθψλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ επί ηζηνχ κε 

ιακπηήξα 400W. 

15. Δμαθνζίσλ (600) θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ηχπνπ LED, επί ηζηνχ έσο 30W ζε 

αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ ζπκβαηηθψλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ επί ηζηνχ κε  

2ιακπηήξεο ησλ 26W πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα. 

16. Σξηαθνζίσλ εμήληα πέληε (365) θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ηχπνπ LED, επί ηζηνχ 

έσο 55W ζε αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ ζπκβαηηθψλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ 

επί ηζηνχ κε ιακπηήξα 70W. 

17. Σξηαθνζίσλ πελήληα πέληε (355) θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ηχπνπ LED, 

παξαδνζηαθνχ ηχπνπ, θνξπθήο επί ηζηνχ έσο 75W ζε αληηθαηάζηαζε ησλ 

παιαηψλ ζπκβαηηθψλ θσηηζηηθψλ κε ιακπηήξεο ησλ 250W πνπ ππάξρνπλ 

ζήκεξα. 

18. Δθαηφλ εμήληα ηξηψλ  (163) θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ηχπνπ LED, 

παξαδνζηαθνχ ηχπνπ, θνξπθήο επί ηζηνχ έσο 75W ζε αληηθαηάζηαζε ησλ 

παιαηψλ ζπκβαηηθψλ θσηηζηηθψλ κε ιακπηήξεο ησλ 150W πνπ ππάξρνπλ 

ζήκεξα. 

19. Δμήληα ελλέα  (69) θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ηχπνπ LED, θαιισπηζηηθνχ ηχπνπ, 

θνξπθήο επί ηζηνχ έσο 60W ζε αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ ζπκβαηηθψλ 

θσηηζηηθψλ κε ιακπηήξεο ησλ 125W πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα. 

20. Πελήληα πέληε (55) θσηηζηηθψλ ζσκάησλ (πξνβνιέσλ) ηχπνπ LED, έσο 

55W κε εηδηθή βάζε ζηήξημεο, ζε αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ ζπκβαηηθψλ 

πξνβνιέσλ κε ιακπηήξα 400W πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα. 

21. Σξηάληα δπν (32) θσηηζηηθψλ ζσκάησλ (πξνβνιέσλ) ηχπνπ LED, έσο 160W 

κε εηδηθή βάζε ζηήξημεο, ζε αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ ζπκβαηηθψλ 

πξνβνιέσλ κε ιακπηήξα 1000W πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα. 

22. Υηιίσλ εμαθνζίσλ (1.600) θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ηχπνπ LED έσο 18W κε 

βξαρίνλα, ζε αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ θσηηζηηθψλ ηχπνπ θαπειάθη κε 

ιακπηήξεο νηθνλνκίαο ησλ 23W πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα. 

23. Υηιίσλ εμαθνζίσλ (1.600) βξαρηφλσλ ζηήξημεο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ηχπνπ 

LED θπθιηθήο δηαηνκήο Φ60mm θαηάιιεινο γηα μχιηλνπο θαη ηζηκεληέληνπο 

ηζηνχο. 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟ 
ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΩΣΙΜΟ ΜΕ ΣΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΣΤΠΟΤ LED 



24. πζηήκαηνο ―Tειεειέγρνπ - Σειερεηξηζκνχ, Διέγρνπ Δλέξγεηαο‖ ησλ 

θσηηζηηθψλ, ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αηηεκάησλ πνιηηψλ, ζπζηήκαηνο 

απνηχπσζεο ζεκείσλ, δηαδξνκψλ θαη επηθαλεηψλ ελδηαθέξνληνο θαη 

ζπζηήκαηνο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο.  

           Δπηπιένλ,  κε ηελ παξνχζα πξνβιέπεηαη ε εθηέιεζε ησλ εμήο ππεξεζηψλ: 

25. Δθπφλεζε ηεχρνπο αλάιπζεο θαη εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ έμππλσλ πφιεσλ 

πνπ δχλαηαη λα εθαξκνζηνχλ κειινληηθά, ηα νπνία ζα δηαιεηηνπξγήζνπλ κε 

ηα ππφ πξνκήζεηα ζπζηήκαηα, ζην πιαίζην κηαο εληαίαο πιαηθφξκαο. 

26. Λεηηνπξγία - ζπληήξεζε ηνπ πζηήκαηνο  Ζιεθηξνθσηηζκνχ. 

Πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ πξναλαθεξζέληνο εμνπιηζκνχ, ν Πξνκεζεπηήο ζα 

απνζπλδέζεη απφ ην ειεθηξηθφ δίθηπν, ζα απνμειψζεη, ζα κεηαθέξεη θαη ζα 

παξαδψζεη ζηηο απνζήθεο ηνπ ΓΖΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ  ηα πθηζηάκελα θσηηζηηθά 

ζψκαηα θαη ιακπηήξεο παιηάο ηερλνινγίαο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία 

θαη ηηο νδεγίεο ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο. 

 

ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Πεξηγξαθή ησλ αλαγθψλ ηεο Α.Α.  

Με ηελ παξνχζα πξνκήζεηα πνπ αθνξά ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ, 

εγθαηεζηεκέλσλ ζην δίθηπν νδνθσηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ, θσηηζηηθψλ 

ζσκάησλ Na Τ.Π θαη πδξαξγχξνπ θαζψο θαη θσηηζηηθψλ ζσκάησλ κε 

ιακπηήξεο νηθνλνκίαο, κε λέα θσηηζηηθά ζψκαηα ηερλνινγίαο LED, ν Γήκνο 

Μπθφλνπ  έρεη ζθνπφ ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ηνπιάρηζηνλ θαηά 55% ζε 

ζρέζε κε απηή πνπ θαηαλαιψλνληαλ απφ ηα ζπκβαηηθά θσηηζηηθά Νa θαη 

πδξαξγχξνπ, κε παξάιιειε εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ελφο 

ζπζηήκαηνο ηειεδηαρείξηζεο θαη επνπηείαο ηνπ δηθηχνπ νδνθσηηζκνχ 

 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη αλαιπηηθή κεζνδνινγία 

πινπνίεζεο, ηελ νπνία ζα πεξηγξάςεη ζηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά.  

 Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέζεη νκάδα 

έξγνπ θαη δηνίθεζεο, ηελ νπνία ζα πεξηγξάςεη ζηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά. 

Οκάδα Έξγνπ/ρήκα Γηνίθεζεο ηεο χκβαζεο Οκάδα Έξγνπ/ρήκα 

Γηνίθεζεο ηεο χκβαζεο 

 Ζ παξαθνινχζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηα άξζξα 206 έσο θαη 220 ηνπ Ν.4412/2016 

(ε παξνχζα ζχκβαζε είλαη κηθηή). 

 Γηάξθεηα ζχκβαζεο-Υξφλνη παξάδνζεο Ζ δηάξθεηα ηεο  ζχκβαζεο 

νξίδεηαη ζε πέληε έηε – 12 κήλεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο  θαη 

48 κήλεο ηεο ζπληήξεζεο θαη παξαθνινχζεζεο.  

 Σφπνο πινπνίεζεο/παξάδνζεο Οδνί Γηθηχνπ νδνθσηηζκνχ Γήκνπ 

Μπθφλνπ  

 Παξαδνηέα-Γηαδηθαζία Παξαιαβήο/Παξαθνινχζεζεο Γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ παξαιαβή 

ησλ ππεξεζηψλ ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16 (άξζξν 216 

θαη 221). Ζ παξαθνινχζεζε ηεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη 

απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή (Γήκνο Μπθφλνπ), κέζσ ηξηκεινχο επηηξνπήο 

παξαιαβήο ησλ ππεξεζηψλ, πνπ ζα ζπζηαζεί απφ ηελ Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 159 ηνπ Ν. 3852/10. Ζ 

Δπηηξνπή ζπζηήλεηαη κεηά απφ θιήξσζε ζηελ νπνία ζα ζπκκεηέρνπλ 

ππάιιεινη ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηαζέηνπλ : α)ζρεηηθφ γλσζηηθφ πεδίν 

ζπνπδψλ θαη β) ηερληθή θαηάξηηζε θαη εκπεηξία ζε παξαθνινχζεζε 

παξνρψλ ππεξεζίαο κε αλάινγν αληηθείκελν. Ο Αλάδνρνο ππφθεηηαη ζηνλ 

έιεγρν ηεο επηηξνπήο απηήο. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα επηηξέπεη ειεχζεξα 



ηελ είζνδν ζηα εξγνηάμηα, ζηηο απνζήθεο, θιπ. ζηελ επηηξνπή θαη ζε φινπο 

ηνπο εληεηαικέλνπο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

ππαιιήινπο ηεο Τπεξεζία 

 Ζ παξαιαβή ησλ παξαζρεζεηζψλ ππεξεζηψλ κπνξεί, θαηά ηελ θξίζε ηεο 

επηηξνπήο θαη αλάινγα κε ην είδνο ηεο πξνο παξαιαβή ππεξεζίαο, λα 

γίλεηαη είηε κε εξγαζηεξηαθφ έιεγρν είηε κε καθξνζθνπηθή εμέηαζε, είηε 

κε νπνηνδήπνηε ζπλδπαζκφ απηψλ. Καηά ηα ινηπά φπσο νξίδεηαη άξζξν 

219 ηνπ Ν.4412/16. 

 Ο Αλάδνρνο, κφιηο νινθιεξψζεη ηελ παξνρή ησλ πξνβιεπφκελσλ αλά 

ηκεκαηηθή πξνζεζκία πνζνηήησλ, δηθαηνχηαη λα ππνβάιιεη αίηεκα ζην 

πξσηφθνιιν ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 

ηκεκαηηθή παξαιαβή ησλ αληηζηνίρσλ ππεξεζηψλ. Γηα ηηο πξνζεζκίεο 

ζχληαμεο – ππνβνιήο θαη ειέγρνπ ησλ πξσηνθφιισλ ηζρχνπλ νη 

πξνζεζκίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα θαζψο θαη γηα ηνλ ηξφπν 

ππνβνιήο ησλ επηκεηξήζεσλ θαη ειέγρνπ ησλ πξσηνθφιισλ ηζρχνπλ ηα 

αλαθεξφκελα ζην άξζξν 219 ηνπ Ν.4412/16. 

 Αλαθνξηθά κε ελδερφκελε κε ηήξεζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ 

ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 218 ηνπ Ν4412/16 γηα ηελ επηβνιή 

ησλ θαηά πεξίπησζε πνηληθψλ ξεηξψλ. ε πεξίπησζε πνπ ζχκθσλα κε ηα 

παξαπάλσ, ζε θάπνηα ηκεκαηηθή παξαιαβή πξνθχςνπλ δεηήκαηα 

εθπξφζεζκεο παξνρήο, ζα γίλεηαη ζρεηηθή κλεία ζην αληίζηνηρν 

Πξσηφθνιιν ηκεκαηηθήο παξαιαβήο 

 ηελ πεξίπησζε απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 220 ηνπ Ν.4412/16. 

 Με αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηεο ε αλαζέηνπζα αξρή, κπνξεί λα πξνηείλεη 

ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε 

πνζφηεηα. ηελ πεξίπησζε ηεο θαηαθχξσζεο κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο  ην 

πνζνζηφ νξίδεηαη ζε δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%)  ελψ ζηελ πεξίπησζε 

κηθξφηεξεο πνζφηεηαο ην πνζνζηφ νξίδεηαη ζε πελήληα ηνηο εθαηφ (50%). 

Γηα θαηαθχξσζε κέξνπο ηεο πνζφηεηαο θάησ ηνπ θαζνξηδφκελνπ απφ ηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνζνζηνχ, απαηηείηαη πξνεγνχκελε απνδνρή ηνπ 

πξνκεζεπηή. Ζ εηζήγεζε απηή δηαβηβάδεηαη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

ηεο Π.Α. ε νπνία θαη ηειηθψο απνθαίλεηαη ζρεηηθά. 

 Γηθαηψκαηα παξάηαζεο ρσξίο αχμεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ, 

πξνβιέπεηαη αλάινγα κε ηηο απμνκεηψζεηο ησλ πνζνηήησλ φπσο απηέο ζα 

πξνθχςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο 

 χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4.5 ηεο παξνχζαο, θαη ηα άξζξα 132 

θαη 201 ηνπ λ. 4412/2016 θαη θαηφπηλ απφθαζεο ηεο Ο.Δ. ηνπ Γήκνπ 

Μπθφλνπ, είλαη δπλαηή ε ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 

ΦΩΣΙΣΙΚΟ ΩΜΑ LED ΙΥΤΟ ΔΩ 135 Watt ΥΩΡΙ ΒΡΑΥΙΟΝΑ (Φ1) 

 

1. ΩΜΑ ΦΩΣΙΣΙΚΟΤ 

Σν ζψκα ηνπ θσηηζηηθνχ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αινπκίλην, ή θξάκα 

αινπκηλίνπ. Οη εμσηεξηθέο βίδεο, ηνπ θσηηζηηθνχ, δελ πξέπεη λα νμεηδψλνληαη. 

Ο πληειεζηήο ηζρχνο (Power Factor) ζα είλαη ≥0,9. Σν θσηηζηηθφ ζα είλαη 

CUT-OFF θαηά IESNA (ή ηζνδχλακν). Ζ πξνζαξκνγή ηεο ζηήξημεο ηνπ 

Φσηηζηηθνχ Βξαρίνλα ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζσιήλα 45 έσο 60mm. Θα 

κπνξεί λα δψζεη θιίζε ζην θσηηζηηθφ 15° (κνίξεο) πεξίπνπ. Σν ζπλνιηθφ 

βάξνο ηνπ θσηηζηηθνχ πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ πξνζαξκνγέα ζηήξημεο ζα 

πξέπεη λα είλαη ≤ 7 θηιψλ. Σν θσηηζηηθφ ζψκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη βάζε 

εμσηεξηθά ηνπ θσηηζηηθνχ ζηελ νπνία ζα ηνπνζεηείηαη (εμσηεξηθά) ν 



αζχξκαηνο ειεγθηήο (LED controller), είηε λα δηαζέηεη αζχξκαην ειεγθηή 

(LED controller) εληφο ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο (εζσηεξηθά). 

 

2. ΦΩΣΙΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ 

Ζ θσηηζηηθή κνλάδα LED ζα απνηειείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ 55 LEDs (κέζεο 

ηζρχoο έσο 2 Watt), ν θαθφο ησλ νπνίσλ ζα εμαζθαιίδεη επξεία θαηαλνκή 

θσηηζκνχ, ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ: ΔΛΟΣ ΔΝ 13201-2. Θα απνδεηθλχεηαη 

θαη απφ ην πνιηθφ δηάγξακκα, πνπ ζα ζπλνδεχεη ην δείγκα ηνπ θσηηζηηθνχ. Tν 

πνιηθφ δηάγξακκα ζα πηζηνπνηείηαη απφ ην πξφηππν LM 79 ζπλνδεπφκελν απφ 

ηηο εθζέζεηο ειέγρνπ (Test Reports), απφ αλαγλσξηζκέλα εξγαζηήξηα θαηά ISO 

17025:2005. Ζ ηειηθή ηζρχο ηνπ θσηηζηηθνχ ζα είλαη ≤135W θαη ε απφδνζε 

ηνπ θσηηζηηθνχ, κεηά ηηο νπηηθέο θαη ζεξκηθέο απψιεηεο, ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 

120 lumen αλά Watt. Ζ πλνιηθή Φσηεηλή ξνή ηνπ θσηηζηηθνχ ζα πξέπεη λα 

είλαη ηνπιάρηζηνλ 16.200 lumen. Ζ Θεξκνθξαζία ρξψκαηνο 3.000Κ – 4.000Κ. 

Ο δείθηεο ρξσκαηηθήο απφδνζεο ζα είλαη Ra ≥80. Ο δείθηεο ζηεγαλφηεηαο ζα 

είλαη ηνπιάρηζηνλ IP 67 θαηά ΔΝ 60598 ή ΔΝ 60529. Ζ ςχμε ηεο ειεθηξηθήο 

κνλάδαο λα κελ επηηπγράλεηαη κε ρξήζε αλεκηζηήξα. 

 

3. ΚΑΛΤΜΜΑ 

Σν εμσηεξηθφ θάιπκκα ηνπ θσηηζηηθνχ (αλ ππάξρεη) ζα πξέπεη λα είλαη 

αλζεθηηθφ, πςειήο δηαθάλεηαο κε θίιηξν UV πξφζζεην γηα αληίζηαζε ζηε 

γήξαλζε ιφγσ ηνπ ήιηνπ θαη ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ.  Σν δηαθαλέο θάιπµκα 

ηνπ θσηηζηηθνχ ζα είλαη απφ Πνιπθαξβνληθφ πιηθφ (PC) αληηβαλδαιηζηηθνχ 

ηχπνπ κε αληνρή ζηελ θξνχζε ηνπιάρηζηνλ ΗΚ10 θαηά ΔΝ 62262 θαη κε 

απεπζείαο εθαξκνγή ζε θάζε έλα LED. 

ε πεξίπησζε πνπ ην θσηηζηηθφ έρεη  θάιπκκα απφ γπαιί , ην θάιπκκα απηφ 

ζα πξέπεη λα έρεη αληνρή ζηελ θξνχζε ηνπιάρηζηνλ ΗΚ10 θαηά ΔΝ 62262. Σν 

θάιπκκα απηφ επίζεο , ζα έρεη ζεξκηθή αληνρή, κε αληίζηαζε ζην θηηξίληζκα 

ιφγσ επίδξαζεο ππεξηψδνπο (UV) αθηηλνβνιίαο. Θα είλαη αληηζηαηηθά 

θνξηηζκέλν γηα ηελ απψζεζε ηεο ζθφλεο. 

Σν πίζσ κέξνο ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πςειήο 

ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο αινπκίλην κε εηδηθά δηακνξθσκέλε ςήθηξα. Σν 

θέιπθνο ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πςειήο 

ζεξµηθήο αγσγηκφηεηαο αινπκίλην θαη ζα θαιχπηεη ηηο εηδηθέο ςήθηξεο γηα 

πξνζηαζία ηνπο απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηνλ 

νξζφ εμαεξηζκφ ηνπο. 

 

 

4. ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ 

Σν θσηηζηηθφ ζα έρεη ειεθηξηθή πξνζηαζία θιάζεο κφλσζεο Η ή ΗΗ. Σα 

θπθιψκαηα ησλ LED ζα πξέπεη λα είλαη Bypass έηζη ψζηε ζε πεξίπησζε 

βιάβεο θάπνηνπ απφ απηά, ηα ππφινηπα λα ιεηηνπξγνχλ θαλνληθά ρσξίο λα 

δηαθφπηεηαη ε ειεθηξηθή ηξνθνδνζία. Σα θσηηζηηθά ζα είλαη θαηάιιεια γηα 

ζπλερή ιεηηνπξγία ζην χπαηζξν θαη ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο απφ -40°C 

έσο +45°C, ρσξίο αιινίσζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ θαη ρσξίο 

δπζκελή επίδξαζε ζην ρξφλν δσήο ησλ νξγάλσλ ηνπο. Σν εχξνο ηάζεο εηζφδνπ 

πξέπεη λα θπκαίλεηαη απφ 120V AC έσο 277V AC.  

 

5. ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ-ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ-ΔΓΓΤΗΔΙ 



 

1. Θα θέξεη ζήκαλζε CE. θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ δήισζε ζπκκφξθσζεο 

ΔΚ. Σα θσηηζηηθά ζψκαηα ζα πιεξνχλ ηηο Δπξσπατθέο νδεγίεο: 

2014/35/ΔΚ (Οδεγία Υακειήο Σάζεο) ή κεηαγελέζηεξε, 2014/30/ΔΚ 

(ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα EMC)  ή κεηαγελέζηεξε. 

2. Θα πξνζθνκηζζεί δήισζε θαηά RoHS. 

3. Θα πξνζθνκηζζεί δήισζε θαηά WEEE. 

4. Θα πξνζθνκηζζνχλ νη  παξαθάησ εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη (test reports) : 

EN 60598-1, ΔΝ 62471, ΔΝ 60598-2-3, EN 61000-3- 2, EN 61000-3-3, 

EN 55015 θαη  EN 61547 απφ δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην δνθηκψλ, απφ 

ην νπνίν ζα πξνθχπηεη ζπκκφξθσζε κε ηα πξφηππα. 

5. Θα πξνζθνκηζζεί εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο θαηά ΔΝ 60598 ή ΔΝ 60529 

γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο ζηεγαλφηεηαο ηνπ θσηηζηηθνχ (ΗΡ 67). 

6. Θα πξνζθνκηζζεί εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο θαηά ΔΝ 62262 γηα ηελ 

ηεθκεξίσζε ηεο αληνρήο ζε θξνχζε ηνπ θσηηζηηθνχ (ΗΚ 10 

ηνπιάρηζηνλ). 

7. Θα πξνζθνκηζζεί πηζηνπνηεηηθφ EN ISO 14001:2004 ή κεηαγελέζηεξν 

γηα ηελ θαηαζθεπή θσηηζηηθψλ ζσκάησλ LED, ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 

νίθνπ. 

8. Θα πξνζθνκηζζεί πηζηνπνηεηηθφ EN ISO 9001:2008  ή κεηαγελέζηεξν 

γηα ηελ θαηαζθεπή θσηηζηηθψλ ζσκάησλ LED, ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 

νίθνπ. 

9. Θα πξνζθνκηζζεί  πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο 

EN ISO 9001:2008 ή κεηαγελέζηεξν γηα εθαξκνγέο έμππλσλ πφιεσλ 

θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, ηνπ ζπκκεηέρνληα. 

10. Θα πξνζθνκηζζεί  πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο 

EN ISO 14001:2004 ή κεηαγελέζηεξν γηα εθαξκνγέο έμππλσλ πφιεσλ 

θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, ηνπ ζπκκεηέρνληα. 

11. Κάζε θσηηζηηθφ ζψκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ γξαπηή εγγχεζε ηνπ 

θαηαζθεπαζηή, θαη΄ ειάρηζηνλ δέθα (10) εηψλ, γηα ην ζχλνιν ηνπ 

θσηηζηηθνχ ζψκαηνο. ηελ εγγχεζε ζα αλαθέξνληαη ν ρξφλνο θαη νη 

φξνη εγγχεζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ. 

12. Θα πξνζθνκηζζνχλ νη εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη θαηά ηα πξφηππα L70 -

LM80-08 θαη ΣΜ-21-08 ή κεηαγελέζηεξα, γηα ηελ απφδεημε ηεο 

δηαηήξεζεο ηεο θσηεηλήο ξνήο ησλ LED, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ L70 reported 50.000 ψξεο.  

13. H απφδεημε ηεο ελαξκφληζεο ησλ θσηεηλψλ πεγψλ θαη ηνπ θσηηζηηθνχ 

κε ηα παξαπάλσ πξφηππα (L70 -LM80-08 θαη ΣΜ-21-08 ή 

κεηαγελέζηεξα) ζα γίλεηαη κε έγγξαθν – δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή 

ησλ LED πνπ ζα πηζηνπνηεί ηε ζχλδεζε κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ 

θαηαζθεπαζηή ησλ θσηηζηηθψλ. 

14. Έγγξαθν - Γήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ηνπ θσηηζηηθνχ, φπνπ 

ζα θαίλεηαη φηη ην κέγηζην επηηξεπηφ φξην αξκνληθψλ δηαηαξαρψλ ζε 

πιήξεο θνξηίν δελ  ππεξβαίλεη ην 20 ηνηο εθαηφ. 

15. Σν πξνηεηλφκελν Φσηηζηηθφ ζα είλαη δεκνζηεπκέλν ζηνλ επίζεκν 

θαηάινγν (ή πξνζπέθηνπο) ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ηνπ 

θσηηζηηθνχ θαη δελ ζα είλαη ηδηνθαηαζθεπή.  

16. Σν πξνηεηλφκελν Φσηηζηηθφ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ 

θσηνκεηξηθφ αξρείν (LDT, IES, θιπ), πίλαθα θαη δηάγξακκα 

θαηαλνκήο θσηεηλήο έληαζεο (πνιηθφ δηάγξακκα), καδί κε ηελ 

αληίζηνηρε πηζηνπνίεζε δηαπηζηεπκέλνπ εξγαζηεξίνπ θαηά ISO 



17025:2005, ζην νπνίν έρνπλ γίλεη νη κεηξήζεηο, ζχκθσλα κε ηα: ΔΝ 

13032 ή LM79-08 (Μεηξήζεηο ειεθηξηθψλ θαη θσηνκεηξηθψλ 

κεγεζψλ) ή κεηαγελέζηεξα, γηα ηελ επηβεβαίσζε φισλ ησλ 

θσηνκεηξηθψλ θαη ινηπψλ κεγεζψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ζπλνιηθή 

ηζρχο θαηαλάισζεο, απφδνζε lm/W, θσηεηλή ξνή (lm), θιπ. 

17. H θσηνηερληθή κειέηε πνπ ζα εθπνλεζεί, γηα ηελ ηππηθή νδφ 1, γηα ην 

πξνζθεξφκελν θσηηζηηθφ, ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηεο 

θαηεγνξίαο θσηηζκνχ (φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα Α 

Καηεγνξηνπνίεζε Γεκνηηθψλ Οδψλ), ζχκθσλα κε ην πξφηππν: 

ΔΝ13201/2004 ή κεηαγελέζηεξν. Οη δηαγσληδφκελνη ζα θαηαζέζνπλ ηα 

δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο (IES 

Files, θιπ.) ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη ζε απνζεθεπηηθφ κέζν (usb stick, 

cd,θιπ). Οη κειέηεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε ινγηζκηθφ αλνηθηνχ 

θψδηθα, θαηά πξνηίκεζε ην Dialux. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε 

ςεπδψλ ζηνηρείσλ, επί ησλ θσηνηερληθψλ κειεηψλ, απηνκάησο 

απνθιείεηαη ν δηαγσληδφκελνο θαη ηίζεληαη ζε ηζρχ νη λφκηκεο 

θπξψζεηο. 

 

6. ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΓΔΙΓΜΑΣΟ 

Οη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ δείγκα ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ θσηηζηηθνχ γηα εμέηαζε απφ ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. Σν δείγκα ζα επηζηξαθεί κεηά ην πέξαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

 

2 ΦΩΣΙΣΙΚΟ ΩΜΑ LED ΙΥΤΟ  ΔΩ 30 Watt ΥΩΡΙ ΒΡΑΥΙΟΝΑ (Φ2) 
 

 

1. ΩΜΑ ΦΩΣΙΣΙΚΟΤ 

Σν ζψκα ηνπ θσηηζηηθνχ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αινπκίλην, ή θξάκα 

αινπκηλίνπ. Οη εμσηεξηθέο βίδεο, ηνπ θσηηζηηθνχ, δελ πξέπεη λα νμεηδψλνληαη. 

Ο πληειεζηήο ηζρχνο (Power Factor) ζα είλαη ≥0,9. Σν θσηηζηηθφ ζα είλαη 

CUT-OFF θαηά IESNA (ή ηζνδχλακν). Ζ πξνζαξκνγή ηεο ζηήξημεο ηνπ 

Φσηηζηηθνχ Βξαρίνλα ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζσιήλα 45 έσο 60mm. Θα 

κπνξεί λα δψζεη θιίζε ζην θσηηζηηθφ 15° (κνίξεο) πεξίπνπ. Σν ζπλνιηθφ 

βάξνο ηνπ θσηηζηηθνχ πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ πξνζαξκνγέα ζηήξημεο ζα 

πξέπεη λα είλαη ≤ 4 θηιψλ. Σν θσηηζηηθφ ζψκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη βάζε 

εμσηεξηθά ηνπ θσηηζηηθνχ ζηελ νπνία ζα ηνπνζεηείηαη (εμσηεξηθά) ν 

αζχξκαηνο ειεγθηήο (LED controller), είηε λα δηαζέηεη αζχξκαην ειεγθηή 

(LED controller) εληφο ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο (εζσηεξηθά). 

 

 

2. ΦΩΣΙΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ 

Ζ θσηηζηηθή κνλάδα LED ζα απνηειείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ 10 LEDs (κέζεο 

ηζρχoο έσο 2 Watt), ν θαθφο ησλ νπνίσλ ζα εμαζθαιίδεη επξεία θαηαλνκή 

θσηηζκνχ, ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ: ΔΛΟΣ ΔΝ 13201-2. Θα απνδεηθλχεηαη 

θαη απφ ην πνιηθφ δηάγξακκα, πνπ ζα ζπλνδεχεη ην δείγκα ηνπ θσηηζηηθνχ. Tν 

πνιηθφ δηάγξακκα ζα πηζηνπνηείηαη απφ ην πξφηππν LM 79 ζπλνδεπφκελν απφ 

ηηο εθζέζεηο ειέγρνπ (Test Reports), απφ αλαγλσξηζκέλα εξγαζηήξηα θαηά ISO 



17025:2005. Ζ ηειηθή ηζρχο ηνπ θσηηζηηθνχ ζα είλαη ≤30W θαη ε απφδνζε ηνπ 

θσηηζηηθνχ, κεηά ηηο νπηηθέο θαη ζεξκηθέο απψιεηεο, ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 105 

lumen αλά Watt. Ζ πλνιηθή Φσηεηλή ξνή ηνπ θσηηζηηθνχ ζα πξέπεη λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ 3.150 lumen. Ζ Θεξκνθξαζία ρξψκαηνο 3.000Κ – 4.000Κ. Ο 

δείθηεο ρξσκαηηθήο απφδνζεο ζα είλαη Ra ≥80. Ο δείθηεο ζηεγαλφηεηαο ζα 

είλαη ηνπιάρηζηνλ IP 67 θαηά ΔΝ 60598 ή ΔΝ 60529. Ζ ςχμε ηεο ειεθηξηθήο 

κνλάδαο λα κελ επηηπγράλεηαη κε ρξήζε αλεκηζηήξα. 

 

3. ΚΑΛΤΜΜΑ 

Σν εμσηεξηθφ θάιπκκα ηνπ θσηηζηηθνχ (αλ ππάξρεη) ζα πξέπεη λα είλαη 

αλζεθηηθφ, πςειήο δηαθάλεηαο κε θίιηξν UV πξφζζεην γηα αληίζηαζε ζηε 

γήξαλζε ιφγσ ηνπ ήιηνπ θαη ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ.  Σν δηαθαλέο θάιπµκα 

ηνπ θσηηζηηθνχ ζα είλαη απφ Πνιπθαξβνληθφ πιηθφ (PC) αληηβαλδαιηζηηθνχ 

ηχπνπ κε αληνρή ζηελ θξνχζε ηνπιάρηζηνλ ΗΚ10 θαηά ΔΝ 62262 θαη κε 

απεπζείαο εθαξκνγή ζε θάζε έλα LED. 

ε πεξίπησζε πνπ ην θσηηζηηθφ έρεη  θάιπκκα απφ γπαιί , ην θάιπκκα απηφ ζα 

πξέπεη λα έρεη αληνρή ζηελ θξνχζε ηνπιάρηζηνλ ΗΚ10 θαηά ΔΝ 62262. Σν 

θάιπκκα απηφ επίζεο , ζα έρεη ζεξκηθή αληνρή, κε αληίζηαζε ζην θηηξίληζκα 

ιφγσ επίδξαζεο ππεξηψδνπο (UV) αθηηλνβνιίαο. Θα είλαη αληηζηαηηθά 

θνξηηζκέλν γηα ηελ απψζεζε ηεο ζθφλεο. 

Σν πίζσ κέξνο ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πςειήο 

ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο αινπκίλην κε εηδηθά δηακνξθσκέλε ςήθηξα. Σν 

θέιπθνο ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πςειήο 

ζεξµηθήο αγσγηκφηεηαο αινπκίλην θαη ζα θαιχπηεη ηηο εηδηθέο ςήθηξεο γηα 

πξνζηαζία ηνπο απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηνλ 

νξζφ εμαεξηζκφ ηνπο. 

 

4. ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ 

Σν θσηηζηηθφ ζα έρεη ειεθηξηθή πξνζηαζία θιάζεο κφλσζεο Η ή ΗΗ. Σα 

θπθιψκαηα ησλ LED ζα πξέπεη λα είλαη Bypass έηζη ψζηε ζε πεξίπησζε 

βιάβεο θάπνηνπ απφ απηά, ηα ππφινηπα λα ιεηηνπξγνχλ θαλνληθά ρσξίο λα 

δηαθφπηεηαη ε ειεθηξηθή ηξνθνδνζία. Σα θσηηζηηθά ζα είλαη θαηάιιεια γηα 

ζπλερή ιεηηνπξγία ζην χπαηζξν θαη ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο απφ -40°C 

έσο +45°C, ρσξίο αιινίσζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ θαη ρσξίο 

δπζκελή επίδξαζε ζην ρξφλν δσήο ησλ νξγάλσλ ηνπο. Σν εχξνο ηάζεο εηζφδνπ 

πξέπεη λα θπκαίλεηαη απφ 120V AC έσο 277V AC.  

 

5. ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ-ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ-ΔΓΓΤΗΔΙ 

 

1. Θα θέξεη ζήκαλζε CE. θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ δήισζε ζπκκφξθσζεο 

ΔΚ. Σα θσηηζηηθά ζψκαηα ζα πιεξνχλ ηηο Δπξσπατθέο νδεγίεο: 

2014/35/ΔΚ (Οδεγία Υακειήο Σάζεο) ή κεηαγελέζηεξε, 2014/30/ΔΚ 

(ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα EMC)  ή κεηαγελέζηεξε. 

2. Θα πξνζθνκηζζεί δήισζε θαηά RoHS. 

3. Θα πξνζθνκηζζεί δήισζε θαηά WEEE. 

4. Θα πξνζθνκηζζνχλ νη  παξαθάησ εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη (test reports) : 

EN 60598-1, ΔΝ 62471, ΔΝ 60598-2-3, EN 61000-3- 2, EN 61000-3-3, EN 

55015 θαη  EN 61547 απφ δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην δνθηκψλ, απφ ην 

νπνίν ζα πξνθχπηεη ζπκκφξθσζε κε ηα πξφηππα. 

5. Θα πξνζθνκηζζεί εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο θαηά ΔΝ 60598 ή ΔΝ 60529 γηα 

ηελ ηεθκεξίσζε ηεο ζηεγαλφηεηαο ηνπ θσηηζηηθνχ (ΗΡ 67). 



6. Θα πξνζθνκηζζεί εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο θαηά ΔΝ 62262 γηα ηελ 

ηεθκεξίσζε ηεο αληνρήο ζε θξνχζε ηνπ θσηηζηηθνχ (ΗΚ 10 ηνπιάρηζηνλ). 

7. Θα πξνζθνκηζζεί πηζηνπνηεηηθφ EN ISO 14001:2004 ή κεηαγελέζηεξν γηα 

ηελ θαηαζθεπή θσηηζηηθψλ ζσκάησλ LED, ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 

8. Θα πξνζθνκηζζεί πηζηνπνηεηηθφ EN ISO 9001:2008  ή κεηαγελέζηεξν γηα 

ηελ θαηαζθεπή θσηηζηηθψλ ζσκάησλ LED, ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 

9. Θα πξνζθνκηζζεί  πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο EN 

ISO 9001:2008 ή κεηαγελέζηεξν γηα εθαξκνγέο έμππλσλ πφιεσλ θαη 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, ηνπ ζπκκεηέρνληα. 

10. Θα πξνζθνκηζζεί  πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο EN 

ISO 14001:2004 ή κεηαγελέζηεξν γηα εθαξκνγέο έμππλσλ πφιεσλ θαη 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, ηνπ ζπκκεηέρνληα. 

11. Κάζε θσηηζηηθφ ζψκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ γξαπηή εγγχεζε ηνπ 

θαηαζθεπαζηή, θαη΄ ειάρηζηνλ δέθα (10) εηψλ, γηα ην ζχλνιν ηνπ 

θσηηζηηθνχ ζψκαηνο. ηελ εγγχεζε ζα αλαθέξνληαη ν ρξφλνο θαη νη φξνη 

εγγχεζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ. 

12. Θα πξνζθνκηζζνχλ νη εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη θαηά ηα πξφηππα L70 -

LM80-08 θαη ΣΜ-21-08 ή κεηαγελέζηεξα, γηα ηελ απφδεημε ηεο 

δηαηήξεζεο ηεο θσηεηλήο ξνήο ησλ LED, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ L70 reported 50.000 ψξεο.  

13. H απφδεημε ηεο ελαξκφληζεο ησλ θσηεηλψλ πεγψλ θαη ηνπ θσηηζηηθνχ κε 

ηα παξαπάλσ πξφηππα (L70 -LM80-08 θαη ΣΜ-21-08 ή κεηαγελέζηεξα) ζα 

γίλεηαη κε έγγξαθν – δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ LED πνπ ζα 

πηζηνπνηεί ηε ζχλδεζε κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ 

θσηηζηηθψλ. 

14. Έγγξαθν - Γήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ηνπ θσηηζηηθνχ, φπνπ ζα 

θαίλεηαη φηη ην κέγηζην επηηξεπηφ φξην αξκνληθψλ δηαηαξαρψλ ζε πιήξεο 

θνξηίν δελ  ππεξβαίλεη ην 20 ηνηο εθαηφ. 

15. Σν πξνηεηλφκελν Φσηηζηηθφ ζα είλαη δεκνζηεπκέλν ζηνλ επίζεκν 

θαηάινγν (ή πξνζπέθηνπο) ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ηνπ θσηηζηηθνχ 

θαη δελ ζα είλαη ηδηνθαηαζθεπή.  

16. Σν πξνηεηλφκελν Φσηηζηηθφ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ θσηνκεηξηθφ 

αξρείν (LDT, IES, θιπ), πίλαθα θαη δηάγξακκα θαηαλνκήο θσηεηλήο 

έληαζεο (πνιηθφ δηάγξακκα), καδί κε ηελ αληίζηνηρε πηζηνπνίεζε 

δηαπηζηεπκέλνπ εξγαζηεξίνπ θαηά ISO 17025:2005, ζην νπνίν έρνπλ γίλεη 

νη κεηξήζεηο, ζχκθσλα κε ηα: ΔΝ 13032 ή LM79-08 (Μεηξήζεηο 

ειεθηξηθψλ θαη θσηνκεηξηθψλ κεγεζψλ) ή κεηαγελέζηεξα, γηα ηελ 

επηβεβαίσζε φισλ ησλ θσηνκεηξηθψλ θαη ινηπψλ κεγεζψλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζπλνιηθή ηζρχο θαηαλάισζεο, απφδνζε lm/W, θσηεηλή ξνή 

(lm), θιπ. 

17. H θσηνηερληθή κειέηε πνπ ζα εθπνλεζεί, γηα ηελ ηππηθή νδφ 2, γηα ην 

πξνζθεξφκελν θσηηζηηθφ, ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηεο 

θαηεγνξίαο θσηηζκνχ (φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα Α 

Καηεγνξηνπνίεζε Γεκνηηθψλ Οδψλ), ζχκθσλα κε ην πξφηππν: 

ΔΝ13201/2004 ή κεηαγελέζηεξν. Οη δηαγσληδφκελνη ζα θαηαζέζνπλ ηα 

δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο (IES Files, 

θιπ.) ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη ζε απνζεθεπηηθφ κέζν (usb stick, cd, θιπ). 

Οη κειέηεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα, θαηά 

πξνηίκεζε ην Dialux. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε ςεπδψλ ζηνηρείσλ, 

επί ησλ θσηνηερληθψλ κειεηψλ, απηνκάησο απνθιείεηαη ν δηαγσληδφκελνο 

θαη ηίζεληαη ζε ηζρχ νη λφκηκεο θπξψζεηο. 



 

6. ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΓΔΙΓΜΑΣΟ 

Οη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ δείγκα ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ θσηηζηηθνχ γηα εμέηαζε απφ ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. Σν δείγκα ζα επηζηξαθεί κεηά ην πέξαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

 

 

3 ΦΩΣΙΣΙΚΟ ΩΜΑ LED ΙΥΤO  ΔΩ 55 Watt ΥΩΡΙ ΒΡΑΥΙΟΝΑ (Φ3) 
 

1. ΩΜΑ ΦΩΣΙΣΙΚΟΤ 

Σν ζψκα ηνπ θσηηζηηθνχ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αινπκίλην, ή θξάκα 

αινπκηλίνπ. Οη εμσηεξηθέο βίδεο, ηνπ θσηηζηηθνχ, δελ πξέπεη λα νμεηδψλνληαη. 

Ο πληειεζηήο ηζρχνο (Power Factor) ζα είλαη ≥0,9. Σν θσηηζηηθφ ζα είλαη 

CUT-OFF θαηά IESNA (ή ηζνδχλακν). Ζ πξνζαξκνγή ηεο ζηήξημεο ηνπ 

Φσηηζηηθνχ Βξαρίνλα ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζσιήλα 45 έσο 60mm. Θα 

κπνξεί λα δψζεη θιίζε ζην θσηηζηηθφ 15° (κνίξεο) πεξίπνπ. Σν ζπλνιηθφ 

βάξνο ηνπ θσηηζηηθνχ πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ πξνζαξκνγέα ζηήξημεο ζα 

πξέπεη λα είλαη ≤ 5 θηιψλ. Σν θσηηζηηθφ ζψκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη βάζε 

εμσηεξηθά ηνπ θσηηζηηθνχ ζηελ νπνία ζα ηνπνζεηείηαη (εμσηεξηθά) ν 

αζχξκαηνο ειεγθηήο (LED controller), είηε λα δηαζέηεη αζχξκαην ειεγθηή 

(LED controller) εληφο ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο (εζσηεξηθά). 

 

 

2. ΦΩΣΙΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ 

Ζ θσηηζηηθή κνλάδα LED ζα απνηειείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ 20 LEDs (κέζεο 

ηζρχoο έσο 2 Watt), ν θαθφο ησλ νπνίσλ ζα εμαζθαιίδεη επξεία θαηαλνκή 

θσηηζκνχ, ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ: ΔΛΟΣ ΔΝ 13201-2. Θα απνδεηθλχεηαη 

θαη απφ ην πνιηθφ δηάγξακκα, πνπ ζα ζπλνδεχεη ην δείγκα ηνπ θσηηζηηθνχ. Tν 

πνιηθφ δηάγξακκα ζα πηζηνπνηείηαη απφ ην πξφηππν LM 79 ζπλνδεπφκελν απφ 

ηηο εθζέζεηο ειέγρνπ (Test Reports), απφ αλαγλσξηζκέλα εξγαζηήξηα θαηά ISO 

17025:2005. Ζ ηειηθή ηζρχο ηνπ θσηηζηηθνχ ζα είλαη ≤55W θαη ε απφδνζε ηνπ 

θσηηζηηθνχ, κεηά ηηο νπηηθέο θαη ζεξκηθέο απψιεηεο, ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 120 

lumen αλά Watt. Ζ πλνιηθή Φσηεηλή ξνή ηνπ θσηηζηηθνχ ζα πξέπεη λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ 6.600 lumen. Ζ Θεξκνθξαζία ρξψκαηνο 3.000Κ – 4.000Κ. Ο 

δείθηεο ρξσκαηηθήο απφδνζεο ζα είλαη Ra ≥80. Ο δείθηεο ζηεγαλφηεηαο ζα 

είλαη ηνπιάρηζηνλ IP 67 θαηά ΔΝ 60598 ή ΔΝ 60529. Ζ ςχμε ηεο ειεθηξηθήο 

κνλάδαο λα κελ επηηπγράλεηαη κε ρξήζε αλεκηζηήξα. 

 

3. ΚΑΛΤΜΜΑ 

Σν εμσηεξηθφ θάιπκκα ηνπ θσηηζηηθνχ (αλ ππάξρεη) ζα πξέπεη λα είλαη 

αλζεθηηθφ, πςειήο δηαθάλεηαο κε θίιηξν UV πξφζζεην γηα αληίζηαζε ζηε 

γήξαλζε ιφγσ ηνπ ήιηνπ θαη ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ.  Σν δηαθαλέο θάιπµκα 

ηνπ θσηηζηηθνχ ζα είλαη απφ Πνιπθαξβνληθφ πιηθφ (PC) αληηβαλδαιηζηηθνχ 

ηχπνπ κε αληνρή ζηελ θξνχζε ηνπιάρηζηνλ ΗΚ10 θαηά ΔΝ 62262 θαη κε 

απεπζείαο εθαξκνγή ζε θάζε έλα LED. 

ε πεξίπησζε πνπ ην θσηηζηηθφ έρεη  θάιπκκα απφ γπαιί , ην θάιπκκα απηφ ζα 

πξέπεη λα έρεη αληνρή ζηελ θξνχζε ηνπιάρηζηνλ ΗΚ10 θαηά ΔΝ 62262. Σν 



θάιπκκα απηφ επίζεο , ζα έρεη ζεξκηθή αληνρή, κε αληίζηαζε ζην θηηξίληζκα 

ιφγσ επίδξαζεο ππεξηψδνπο (UV) αθηηλνβνιίαο. Θα είλαη αληηζηαηηθά 

θνξηηζκέλν γηα ηελ απψζεζε ηεο ζθφλεο. 

Σν πίζσ κέξνο ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πςειήο 

ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο αινπκίλην κε εηδηθά δηακνξθσκέλε ςήθηξα. Σν 

θέιπθνο ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πςειήο 

ζεξµηθήο αγσγηκφηεηαο αινπκίλην θαη ζα θαιχπηεη ηηο εηδηθέο ςήθηξεο γηα 

πξνζηαζία ηνπο απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηνλ 

νξζφ εμαεξηζκφ ηνπο. 

 

4.  ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ 

Σν θσηηζηηθφ ζα έρεη ειεθηξηθή πξνζηαζία θιάζεο κφλσζεο Η ή ΗΗ. Σα 

θπθιψκαηα ησλ LED ζα πξέπεη λα είλαη Bypass έηζη ψζηε ζε πεξίπησζε 

βιάβεο θάπνηνπ απφ απηά, ηα ππφινηπα λα ιεηηνπξγνχλ θαλνληθά ρσξίο λα 

δηαθφπηεηαη ε ειεθηξηθή ηξνθνδνζία. Σα θσηηζηηθά ζα είλαη θαηάιιεια γηα 

ζπλερή ιεηηνπξγία ζην χπαηζξν θαη ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο απφ -40°C 

έσο +45°C, ρσξίο αιινίσζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ θαη ρσξίο 

δπζκελή επίδξαζε ζην ρξφλν δσήο ησλ νξγάλσλ ηνπο. Σν εχξνο ηάζεο εηζφδνπ 

πξέπεη λα θπκαίλεηαη απφ 120V AC έσο 277V AC.  

 

5.  ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ-ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ-ΔΓΓΤΗΔΙ 

1. Θα θέξεη ζήκαλζε CE. θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ δήισζε ζπκκφξθσζεο 

ΔΚ. Σα θσηηζηηθά ζψκαηα ζα πιεξνχλ ηηο Δπξσπατθέο νδεγίεο: 

2014/35/ΔΚ (Οδεγία Υακειήο Σάζεο) ή κεηαγελέζηεξε, 2014/30/ΔΚ 

(ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα EMC)  ή κεηαγελέζηεξε. 

2. Θα πξνζθνκηζζεί δήισζε θαηά RoHS. 

3. Θα πξνζθνκηζζεί δήισζε θαηά WEEE. 

4. Θα πξνζθνκηζζνχλ νη  παξαθάησ εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη (test reports) : 

EN 60598-1, ΔΝ 62471, ΔΝ 60598-2-3, EN 61000-3- 2, EN 61000-3-3, 

EN 55015 θαη  EN 61547 απφ δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην δνθηκψλ, απφ 

ην νπνίν ζα πξνθχπηεη ζπκκφξθσζε κε ηα πξφηππα. 

5. Θα πξνζθνκηζζεί εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο θαηά ΔΝ 60598 ή ΔΝ 60529 

γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο ζηεγαλφηεηαο ηνπ θσηηζηηθνχ (ΗΡ 67). 

6. Θα πξνζθνκηζζεί εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο θαηά ΔΝ 62262 γηα ηελ 

ηεθκεξίσζε ηεο αληνρήο ζε θξνχζε ηνπ θσηηζηηθνχ (ΗΚ 10 

ηνπιάρηζηνλ). 

7. Θα πξνζθνκηζζεί πηζηνπνηεηηθφ EN ISO 14001:2004 ή κεηαγελέζηεξν 

γηα ηελ θαηαζθεπή θσηηζηηθψλ ζσκάησλ LED, ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 

νίθνπ. 

8. Θα πξνζθνκηζζεί πηζηνπνηεηηθφ EN ISO 9001:2008  ή κεηαγελέζηεξν 

γηα ηελ θαηαζθεπή θσηηζηηθψλ ζσκάησλ LED, ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 

νίθνπ. 

9. Θα πξνζθνκηζζεί  πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο 

EN ISO 9001:2008 ή κεηαγελέζηεξν γηα εθαξκνγέο έμππλσλ πφιεσλ 

θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, ηνπ ζπκκεηέρνληα. 

10. Θα πξνζθνκηζζεί  πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο 

EN ISO 14001:2004 ή κεηαγελέζηεξν γηα εθαξκνγέο έμππλσλ πφιεσλ 

θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, ηνπ ζπκκεηέρνληα. 

11. Κάζε θσηηζηηθφ ζψκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ γξαπηή εγγχεζε ηνπ 

θαηαζθεπαζηή, θαη΄ ειάρηζηνλ δέθα (10) εηψλ, γηα ην ζχλνιν ηνπ 

θσηηζηηθνχ ζψκαηνο. ηελ εγγχεζε ζα αλαθέξνληαη ν ρξφλνο θαη νη 

φξνη εγγχεζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ. 



12. Θα πξνζθνκηζζνχλ νη εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη θαηά ηα πξφηππα L70 -

LM80-08 θαη ΣΜ-21-08 ή κεηαγελέζηεξα, γηα ηελ απφδεημε ηεο 

δηαηήξεζεο ηεο θσηεηλήο ξνήο ησλ LED, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ L70 reported 50.000 ψξεο.  

13. H απφδεημε ηεο ελαξκφληζεο ησλ θσηεηλψλ πεγψλ θαη ηνπ θσηηζηηθνχ 

κε ηα παξαπάλσ πξφηππα (L70 -LM80-08 θαη ΣΜ-21-08 ή 

κεηαγελέζηεξα) ζα γίλεηαη κε έγγξαθν – δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή 

ησλ LED πνπ ζα πηζηνπνηεί ηε ζχλδεζε κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ 

θαηαζθεπαζηή ησλ θσηηζηηθψλ. 

14. Έγγξαθν - Γήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ηνπ θσηηζηηθνχ, 

φπνπ ζα θαίλεηαη φηη ην κέγηζην επηηξεπηφ φξην αξκνληθψλ δηαηαξαρψλ 

ζε πιήξεο θνξηίν δελ  ππεξβαίλεη ην 20 ηνηο εθαηφ. 

15. Σν πξνηεηλφκελν Φσηηζηηθφ ζα είλαη δεκνζηεπκέλν ζηνλ επίζεκν 

θαηάινγν (ή πξνζπέθηνπο) ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ηνπ 

θσηηζηηθνχ θαη δελ ζα είλαη ηδηνθαηαζθεπή.  

16. Σν πξνηεηλφκελν Φσηηζηηθφ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ 

θσηνκεηξηθφ αξρείν (LDT, IES, θιπ), πίλαθα θαη δηάγξακκα θαηαλνκήο 

θσηεηλήο έληαζεο (πνιηθφ δηάγξακκα), καδί κε ηελ αληίζηνηρε 

πηζηνπνίεζε δηαπηζηεπκέλνπ εξγαζηεξίνπ θαηά ISO 17025:2005, ζην 

νπνίν έρνπλ γίλεη νη κεηξήζεηο, ζχκθσλα κε ηα: ΔΝ 13032 ή LM79-08 

(Μεηξήζεηο ειεθηξηθψλ θαη θσηνκεηξηθψλ κεγεζψλ) ή κεηαγελέζηεξα, 

γηα ηελ επηβεβαίσζε φισλ ησλ θσηνκεηξηθψλ θαη ινηπψλ κεγεζψλ, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ζπλνιηθή ηζρχο θαηαλάισζεο, απφδνζε lm/W, 

θσηεηλή ξνή (lm), θιπ. 

17. H θσηνηερληθή κειέηε πνπ ζα εθπνλεζεί, γηα ηελ ηππηθή νδφ 2, γηα ην 

πξνζθεξφκελν θσηηζηηθφ, ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηεο 

θαηεγνξίαο θσηηζκνχ (φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα Α, 

Καηεγνξηνπνίεζε Γεκνηηθψλ Οδψλ), ζχκθσλα κε ην πξφηππν: 

ΔΝ13201/2004 ή κεηαγελέζηεξν. Οη δηαγσληδφκελνη ζα θαηαζέζνπλ ηα 

δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο (IES 

Files, θιπ.) ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη ζε απνζεθεπηηθφ κέζν (usb stick, 

cd,θιπ). Οη κειέηεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε ινγηζκηθφ αλνηθηνχ 

θψδηθα, θαηά πξνηίκεζε ην Dialux. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε 

ςεπδψλ ζηνηρείσλ, επί ησλ θσηνηερληθψλ κειεηψλ, απηνκάησο 

απνθιείεηαη ν δηαγσληδφκελνο θαη ηίζεληαη ζε ηζρχ νη λφκηκεο 

θπξψζεηο. 

 

6.  ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΓΔΙΓΜΑΣΟ 

Οη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ δείγκα ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ θσηηζηηθνχ γηα εμέηαζε απφ ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. Σν δείγκα ζα επηζηξαθεί κεηά ην πέξαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

 

4 ΦΩΣΙΣΙΚΟ ΩΜΑ LED ΚΟΡΤΦΗ ΔΩ 75 Watt (παπαδοζιακού ηύπος) 

(Φ4) 
 

 

1. ΩΜΑ ΦΩΣΙΣΙΚΟΤ 

Σν ζψκα ηνπ θσηηζηηθνχ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αινπκίλην, ή θξάκα 



αινπκηλίνπ. Σν Φσηηζηηθφ ψκα ζα είλαη παξαδνζηαθνχ ηχπνπ (ηχπνπ 

Κεξθχξαο), κε ή ρσξίο θάιπκκα (πνιπθαξβνπληθφ ή γπαιί). Ο πληειεζηήο 

ηζρχνο (Power Factor) ζα είλαη ≥ 0,9. To xξψκα βαθήο ηνπ θσηηζηηθνχ ζα 

επηιεγεί απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ. Σν ζπλνιηθφ βάξνο ηνπ 

θσηηζηηθνχ ζα πξέπεη λα είλαη ≤ 9,5 θηιψλ. Σν θσηηζηηθφ ζψκα ζα πξέπεη λα 

δηαζέηεη βάζε εμσηεξηθά ηνπ θσηηζηηθνχ ζηελ νπνία ζα ηνπνζεηείηαη 

(εμσηεξηθά) ν αζχξκαηνο ειεγθηήο (LED controller), είηε λα δηαζέηεη 

αζχξκαην ειεγθηή (LED controller) εληφο ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο 

(εζσηεξηθά). 

 

2. ΦΩΣΙΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ 

Ζ ηειηθή ηζρχο ηνπ θσηηζηηθνχ (ηζρχο LED θαη ηζρχο ηξνθνδνηηθνχ)  ζα είλαη 

≤75W θαη ε απφδνζε ηνπ θσηηζηηθνχ, κεηά ηηο νπηηθέο θαη ζεξκηθέο απψιεηεο, 

ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 85 lumen αλά Watt. Ζ πλνιηθή Φσηεηλή ξνή ηνπ 

θσηηζηηθνχ ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 6.375 lumen. Ζ Θεξκνθξαζία 

ρξψκαηνο 3.000Κ – 4.000Κ. Ο δείθηεο ρξσκαηηθήο απφδνζεο ζα είλαη Ra ≥80. 

Ο δείθηεο ζηεγαλφηεηαο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ IP 54 θαηά ΔΝ 60598 ή ΔΝ 

60529. Ζ ςχμε ηεο ειεθηξηθήο κνλάδαο λα κελ επηηπγράλεηαη κε ρξήζε 

αλεκηζηήξα. 

 

3.  ΚΑΛΤΜΜΑ 

Σν θάιπκκα ηνπ θσηηζηηθνχ (αλ ππάξρεη) ζα πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθφ, 

πςειήο δηαθάλεηαο κε θίιηξν UV πξφζζεην γηα αληίζηαζε ζηε γήξαλζε ιφγσ 

ηνπ ήιηνπ θαη ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ. Σν δηαθαλέο θάιπµκα ηνπ θσηηζηηθνχ 

ζα είλαη απφ Πνιπθαξβνληθφ πιηθφ (PC) αληηβαλδαιηζηηθνχ ηχπνπ κε αληνρή 

ζηελ θξνχζε ηνπιάρηζηνλ ΗΚ08 θαηά ΔΝ 62262 θαη κε απεπζείαο εθαξκνγή ζε 

θάζε έλα LED. 

ε πεξίπησζε πνπ ην θσηηζηηθφ έρεη  θάιπκκα απφ γπαιί, ην θάιπκκα απηφ ζα 

πξέπεη λα έρεη αληνρή ζηελ θξνχζε ηνπιάρηζηνλ ΗΚ08 θαηά ΔΝ 62262. Σν 

θάιπκκα απηφ επίζεο , ζα έρεη ζεξκηθή αληνρή, κε αληίζηαζε ζην θηηξίληζκα 

ιφγσ επίδξαζεο ππεξηψδνπο (UV) αθηηλνβνιίαο. Θα είλαη αληηζηαηηθά 

θνξηηζκέλν γηα ηελ απψζεζε ηεο ζθφλεο. 

Σν πάλσ κέξνο ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πςειήο 

ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο αινπκίλην.  

 

4.  ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ 

Σν θσηηζηηθφ ζψκα ζα έρεη ειεθηξηθή πξνζηαζία θιάζεο κφλσζεο Η ή ΗΗ. 

Σ Σν εχξνο ηάζεο εηζφδνπ πξέπεη λα θπκαίλεηαη απφ 120V AC έσο 277V AC. 

Σα θσηηζηηθά ζα είλαη θαηάιιεια γηα ζπλερή ιεηηνπξγία ζην χπαηζξν θαη 

ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο απφ -40°C έσο +45°C, ρσξίο αιινίσζε ησλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ θαη ρσξίο δπζκελή επίδξαζε ζην ρξφλν δσήο 

ησλ νξγάλσλ ηνπο. 

 

5.  ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ-ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ-ΔΓΓΤΗΔΙ  

1. Θα θέξεη ζήκαλζε CE θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ δήισζε ζπκκφξθσζεο 

ΔΚ. Σα θσηηζηηθά ζψκαηα ζα πιεξνχλ ηηο Δπξσπατθέο νδεγίεο: 

2014/35/ΔΚ (Οδεγία Υακειήο Σάζεο) ή κεηαγελέζηεξε, 2014/30/ΔΚ 

(ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα EMC)  ή κεηαγελέζηεξε. 



2. Θα πξνζθνκηζζεί δήισζε θαηά RoHS. 

3. Θα πξνζθνκηζζεί δήισζε θαηά WEEE. 

4. Θα πξνζθνκηζζνχλ νη παξαθάησ εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη (test reports) : 

EN 60598-1, ΔΝ 62471, ΔΝ 60598-2-3, EN 61000-3- 2, EN 61000-3-3, 

EN 55015 θαη  EN 61547 απφ δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην δνθηκψλ, απφ 

ην νπνίν ζα πξνθχπηεη ζπκκφξθσζε κε ηα πξφηππα. 

5. Θα πξνζθνκηζζεί εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο θαηά ΔΝ 60598 ή ΔΝ 60529 

γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο ζηεγαλφηεηαο ηνπ θσηηζηηθνχ (ΗΡ 54 

ηνπιάρηζηνλ). 

6. Θα πξνζθνκηζζεί εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο θαηά ΔΝ 62262 γηα ηελ 

ηεθκεξίσζε ηεο αληνρήο ζε θξνχζε ηνπ θσηηζηηθνχ (ΗΚ 08 

ηνπιάρηζηνλ). 

7. Θα πξνζθνκηζζεί πηζηνπνηεηηθφ EN ISO 14001:2004 ή κεηαγελέζηεξν 

γηα ηελ θαηαζθεπή θσηηζηηθψλ ζσκάησλ LED, ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 

νίθνπ. 

8. Θα πξνζθνκηζζεί πηζηνπνηεηηθφ EN ISO 9001:2008  ή κεηαγελέζηεξν 

γηα ηελ θαηαζθεπή θσηηζηηθψλ ζσκάησλ LED, ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 

νίθνπ. 

9. Θα πξνζθνκηζζεί  πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο 

EN ISO 9001:2008 ή κεηαγελέζηεξν γηα εθαξκνγέο έμππλσλ πφιεσλ 

θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, ηνπ ζπκκεηέρνληα. 

10. Θα πξνζθνκηζζεί  πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο 

EN ISO 14001:2004 ή κεηαγελέζηεξν γηα εθαξκνγέο έμππλσλ πφιεσλ 

θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ,ηνπ ζπκκεηέρνληα. 

11. Κάζε θσηηζηηθφ ζψκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ γξαπηή εγγχεζε ηνπ 

θαηαζθεπαζηή, θαη΄ ειάρηζηνλ δέθα (10) εηψλ, γηα ην ζχλνιν ηνπ 

θσηηζηηθνχ ζψκαηνο. ηελ εγγχεζε ζα αλαθέξνληαη ν ρξφλνο θαη νη 

φξνη εγγχεζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ. 

12. Θα πξνζθνκηζζνχλ νη εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη θαηά ηα πξφηππα L70 -

LM80-08 θαη ΣΜ-21-08 ή κεηαγελέζηεξα, γηα ηελ απφδεημε ηεο 

δηαηήξεζεο ηεο θσηεηλήο ξνήο ησλ LED, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ L70 reported 50.000 ψξεο.    

13. H απφδεημε ηεο ελαξκφληζεο ησλ θσηεηλψλ πεγψλ θαη ηνπ θσηηζηηθνχ 

κε ηα παξαπάλσ πξφηππα (L70 -LM80-08 θαη ΣΜ-21-08 ή 

κεηαγελέζηεξα) ζα γίλεηαη κε έγγξαθν – δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ 

LED πνπ ζα πηζηνπνηεί ηε ζχλδεζε κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ θαηαζθεπαζηή 

ησλ θσηηζηηθψλ. 

14. Έγγξαθν - Γήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ηνπ θσηηζηηθνχ, φπνπ 

ζα θαίλεηαη φηη ην κέγηζην επηηξεπηφ φξην αξκνληθψλ δηαηαξαρψλ ζε 

πιήξεο θνξηίν δελ  ππεξβαίλεη ην 20 ηνηο εθαηφ. 

15. Σν πξνηεηλφκελν Φσηηζηηθφ ζα είλαη δεκνζηεπκέλν ζηνλ επίζεκν 

θαηάινγν (ή πξνζπέθηνπο) ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ηνπ 

θσηηζηηθνχ θαη δελ ζα είλαη ηδηνθαηαζθεπή.  

16. Σν πξνηεηλφκελν Φσηηζηηθφ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ θσηνκεηξηθφ 

αξρείν (LDT, IES, θιπ), πίλαθα θαη δηάγξακκα θαηαλνκήο θσηεηλήο 

έληαζεο (πνιηθφ δηάγξακκα), καδί κε ηελ αληίζηνηρε πηζηνπνίεζε 

δηαπηζηεπκέλνπ εξγαζηεξίνπ θαηά ISO 17025:2005, ζην νπνίν έρνπλ 

γίλεη νη κεηξήζεηο, ζχκθσλα κε ηα: ΔΝ 13032 ή LM79-08 (Μεηξήζεηο 

ειεθηξηθψλ θαη θσηνκεηξηθψλ κεγεζψλ) ή κεηαγελέζηεξα, γηα ηελ 

επηβεβαίσζε φισλ ησλ θσηνκεηξηθψλ θαη ινηπψλ κεγεζψλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζπλνιηθή ηζρχο θαηαλάισζεο, απφδνζε lm/W, θσηεηλή ξνή 

(lm), θιπ. 



 

6. ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΓΔΙΓΜΑΣΟ 

Οη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ δείγκα ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ θσηηζηηθνχ γηα εμέηαζε απφ ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. Σν δείγκα ζα επηζηξαθεί κεηά ην πέξαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

5 ΦΩΣΙΣΙΚΟ ΩΜΑ LED ΚΟΡΤΦΗ ΔΩ 60 Watt (καλλωπιζηικό)(Φ5) 
 

1. ΩΜΑ ΦΩΣΙΣΙΚΟΤ 

Σν ζψκα ηνπ θσηηζηηθνχ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αινπκίλην, ή θξάκα 

αινπκηλίνπ. Σν Φσηηζηηθφ ψκα ζα έρεη ζρήκα αλάζηξνθνπ θψλνπ 

κέγηζησλ δηαζηάζεσλ: δηάκεηξνο 55 cm θαη χςνο 75 cm, ζα θέξεη κεηαιιηθφ  

ζθέπαζηξν ζηε θνξπθή. Ο πληειεζηήο ηζρχνο (Power Factor) ζα είλαη ≥ 0,9. 

To xξψκα βαθήο ηνπ θσηηζηηθνχ ζα επηιεγεί απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ 

Γήκνπ Σν ζπλνιηθφ βάξνο ηνπ θσηηζηηθνχ ζα πξέπεη λα είλαη ≤ 9,0 θηιψλ. Σν 

θσηηζηηθφ ζψκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη βάζε εμσηεξηθά ηνπ θσηηζηηθνχ ζηελ 

νπνία ζα ηνπνζεηείηαη (εμσηεξηθά) ν αζχξκαηνο ειεγθηήο (LED controller), 

είηε λα δηαζέηεη αζχξκαην ειεγθηή (LED controller) εληφο ηνπ θσηηζηηθνχ 

ζψκαηνο (εζσηεξηθά). 

 

2. ΦΩΣΙΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ 

Ζ ηειηθή ηζρχο ηνπ θσηηζηηθνχ (ηζρχο LED θαη ηζρχο ηξνθνδνηηθνχ)  ζα είλαη ≤ 

60W θαη ε απφδνζε ηνπ θσηηζηηθνχ, κεηά ηηο νπηηθέο θαη ζεξκηθέο απψιεηεο, 

ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 85 lumen αλά Watt. Ζ πλνιηθή Φσηεηλή ξνή ηνπ 

θσηηζηηθνχ ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 5.100 lumen. Ζ Θεξκνθξαζία 

ρξψκαηνο 3.000Κ – 4.000Κ. Ο δείθηεο ρξσκαηηθήο απφδνζεο ζα είλαη Ra ≥80. 

Ο δείθηεο ζηεγαλφηεηαο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ IP 54 θαηά ΔΝ 60598 ή ΔΝ 

60529. Ζ ςχμε ηεο ειεθηξηθήο κνλάδαο λα κελ επηηπγράλεηαη κε ρξήζε 

αλεκηζηήξα. 

 

3. ΚΑΛΤΜΜΑ 

Σν θάιπκκα ηνπ θσηηζηηθνχ (αλ ππάξρεη) ζα πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθφ, 

πςειήο δηαθάλεηαο κε θίιηξν UV πξφζζεην γηα αληίζηαζε ζηε γήξαλζε ιφγσ 

ηνπ ήιηνπ θαη ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ.  Σν δηαθαλέο θάιπµκα ηνπ θσηηζηηθνχ 

ζα είλαη απφ Πνιπθαξβνληθφ πιηθφ (PC) αληηβαλδαιηζηηθνχ ηχπνπ κε αληνρή 

ζηελ θξνχζε ηνπιάρηζηνλ ΗΚ08 θαηά ΔΝ 62262 θαη κε απεπζείαο εθαξκνγή ζε 

θάζε έλα LED. 

ε πεξίπησζε πνπ ην θσηηζηηθφ έρεη  θάιπκκα απφ γπαιί , ην θάιπκκα απηφ 

ζα πξέπεη λα έρεη αληνρή ζηελ θξνχζε ηνπιάρηζηνλ ΗΚ08 θαηά ΔΝ 62262. Σν 

θάιπκκα απηφ επίζεο , ζα έρεη ζεξκηθή αληνρή, κε αληίζηαζε ζην θηηξίληζκα 

ιφγσ επίδξαζεο ππεξηψδνπο (UV) αθηηλνβνιίαο. Θα είλαη αληηζηαηηθά 

θνξηηζκέλν γηα ηελ απψζεζε ηεο ζθφλεο. 

Σν πάλσ κέξνο ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πςειήο 

ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο αινπκίλην.  

 

4. ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ 

Σν θσηηζηηθφ ζψκα ζα έρεη ειεθηξηθή πξνζηαζία θιάζεο κφλσζεο Η ή ΗΗ. 



Σν εχξνο ηάζεο εηζφδνπ πξέπεη λα θπκαίλεηαη απφ 120V AC έσο 277V AC. Σα 

θσηηζηηθά ζα είλαη θαηάιιεια γηα ζπλερή ιεηηνπξγία ζην χπαηζξν θαη ζε 

ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο απφ -40°C έσο +45°C, ρσξίο αιινίσζε ησλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ θαη ρσξίο δπζκελή επίδξαζε ζην ρξφλν δσήο 

ησλ νξγάλσλ ηνπο. 

 

5. ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ-ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ-ΔΓΓΤΗΔΙ  

1. Θα θέξεη ζήκαλζε CE θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ δήισζε ζπκκφξθσζεο 

ΔΚ. Σα θσηηζηηθά ζψκαηα ζα πιεξνχλ ηηο Δπξσπατθέο νδεγίεο: 

2014/35/ΔΚ (Οδεγία Υακειήο Σάζεο) ή κεηαγελέζηεξε, 2014/30/ΔΚ 

(ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα EMC)  ή κεηαγελέζηεξε. 

2. Θα πξνζθνκηζζεί δήισζε θαηά RoHS. 

3. Θα πξνζθνκηζζεί δήισζε θαηά WEEE. 

4. Θα πξνζθνκηζζνχλ νη παξαθάησ εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη (test reports) : 

EN 60598-1, ΔΝ 62471, ΔΝ 60598-2-3, EN 61000-3- 2, EN 61000-3-3, 

EN 55015 θαη  EN 61547 απφ δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην δνθηκψλ, απφ 

ην νπνίν ζα πξνθχπηεη ζπκκφξθσζε κε ηα πξφηππα. 

5. Θα πξνζθνκηζζεί εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο θαηά ΔΝ 60598 ή ΔΝ 60529 

γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο ζηεγαλφηεηαο ηνπ θσηηζηηθνχ (ΗΡ 54 

ηνπιάρηζηνλ). 

6. Θα πξνζθνκηζζεί εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο θαηά ΔΝ 62262 γηα ηελ 

ηεθκεξίσζε ηεο αληνρήο ζε θξνχζε ηνπ θσηηζηηθνχ (ΗΚ 08 

ηνπιάρηζηνλ). 

7. Θα πξνζθνκηζζεί πηζηνπνηεηηθφ EN ISO 14001:2004 ή κεηαγελέζηεξν 

γηα ηελ θαηαζθεπή θσηηζηηθψλ ζσκάησλ LED, ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 

νίθνπ. 

8. Θα πξνζθνκηζζεί πηζηνπνηεηηθφ EN ISO 9001:2008  ή κεηαγελέζηεξν 

γηα ηελ θαηαζθεπή θσηηζηηθψλ ζσκάησλ LED, ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 

νίθνπ. 

9. Θα πξνζθνκηζζεί  πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο 

EN ISO 9001:2008 ή κεηαγελέζηεξν γηα εθαξκνγέο έμππλσλ πφιεσλ 

θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, ηνπ ζπκκεηέρνληα. 

10. Θα πξνζθνκηζζεί  πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο 

EN ISO 14001:2004 ή κεηαγελέζηεξν γηα εθαξκνγέο έμππλσλ πφιεσλ 

θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, ηνπ ζπκκεηέρνληα. 

11. Κάζε θσηηζηηθφ ζψκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ γξαπηή εγγχεζε ηνπ 

θαηαζθεπαζηή, θαη΄ ειάρηζηνλ δέθα (10) εηψλ, γηα ην ζχλνιν ηνπ 

θσηηζηηθνχ ζψκαηνο. ηελ εγγχεζε ζα αλαθέξνληαη ν ρξφλνο θαη νη 

φξνη εγγχεζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ. 

12. Θα πξνζθνκηζζνχλ νη εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη θαηά ηα πξφηππα L70 -

LM80-08 θαη ΣΜ-21-08 ή κεηαγελέζηεξα, γηα ηελ απφδεημε ηεο 

δηαηήξεζεο ηεο θσηεηλήο ξνήο ησλ LED, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ L70 reported 50.000 ψξεο.    

13. H απφδεημε ηεο ελαξκφληζεο ησλ θσηεηλψλ πεγψλ θαη ηνπ θσηηζηηθνχ 

κε ηα παξαπάλσ πξφηππα (L70 -LM80-08 θαη ΣΜ-21-08 ή 

κεηαγελέζηεξα) ζα γίλεηαη κε έγγξαθν – δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ 

LED πνπ ζα πηζηνπνηεί ηε ζχλδεζε κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ θαηαζθεπαζηή 

ησλ θσηηζηηθψλ. 

14. Έγγξαθν - Γήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ηνπ θσηηζηηθνχ, φπνπ 

ζα θαίλεηαη φηη ην κέγηζην επηηξεπηφ φξην αξκνληθψλ δηαηαξαρψλ ζε 

πιήξεο θνξηίν δελ  ππεξβαίλεη ην 20 ηνηο εθαηφ. 



15. Σν πξνηεηλφκελν Φσηηζηηθφ ζα είλαη δεκνζηεπκέλν ζηνλ επίζεκν 

θαηάινγν (ή πξνζπέθηνπο) ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ηνπ 

θσηηζηηθνχ θαη δελ ζα είλαη ηδηνθαηαζθεπή.  

16. Σν πξνηεηλφκελν Φσηηζηηθφ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ θσηνκεηξηθφ 

αξρείν (LDT, IES, θιπ), πίλαθα θαη δηάγξακκα θαηαλνκήο θσηεηλήο 

έληαζεο (πνιηθφ δηάγξακκα), καδί κε ηελ αληίζηνηρε πηζηνπνίεζε 

δηαπηζηεπκέλνπ εξγαζηεξίνπ θαηά ISO 17025:2005, ζην νπνίν έρνπλ 

γίλεη νη κεηξήζεηο, ζχκθσλα κε ηα: ΔΝ 13032 ή LM79-08 (Μεηξήζεηο 

ειεθηξηθψλ θαη θσηνκεηξηθψλ κεγεζψλ) ή κεηαγελέζηεξα, γηα ηελ 

επηβεβαίσζε φισλ ησλ θσηνκεηξηθψλ θαη ινηπψλ κεγεζψλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζπλνιηθή ηζρχο θαηαλάισζεο, απφδνζε lm/W, θσηεηλή ξνή 

(lm), θιπ. 

 

6. ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΓΔΙΓΜΑΣΟ 

Οη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ δείγκα ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ θσηηζηηθνχ γηα εμέηαζε απφ ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. Σν δείγκα ζα επηζηξαθεί κεηά ην πέξαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

6 ΦΩΣΙΣΙΚΟ ΩΜΑ ΠΡΟΒΟΛΔΑ LED ΙΥΤO  ΔΩ 55 Watt (Φ6) 
 

1. ΩΜΑ ΠΡΟΒΟΛΔΑ 

Σν ζψκα ηνπ πξνβνιέα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αινπκίλην, ή θξάκα 

αινπκηλίνπ. Οη εμσηεξηθέο βίδεο, ηνπ θσηηζηηθνχ, δελ πξέπεη λα νμεηδψλνληαη. 

Ο πληειεζηήο ηζρχνο (Power Factor) ζα είλαη ≥0,9. Σν θσηηζηηθφ ζα είλαη 

CUT-OFF θαηά IESNA (ή ηζνδχλακν). Σν ζπλνιηθφ βάξνο ηνπ θσηηζηηθνχ ζα 

πξέπεη λα είλαη ≤ 4.0 θηιψλ. Σν θσηηζηηθφ ζψκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη βάζε 

εμσηεξηθά ηνπ θσηηζηηθνχ ζηελ νπνία ζα ηνπνζεηείηαη (εμσηεξηθά) ν 

αζχξκαηνο ειεγθηήο (LED controller), είηε λα δηαζέηεη αζχξκαην ειεγθηή 

(LED controller) εληφο ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο (εζσηεξηθά). 

 

2. ΦΩΣΙΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ 

Ζ θσηηζηηθή κνλάδα LED ζα απνηειείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ 20 LEDs (κέζεο 

ηζρχoο έσο 2 Watt), ν θαθφο ησλ νπνίσλ ζα εμαζθαιίδεη επξεία θαηαλνκή 

θσηηζκνχ. Θα απνδεηθλχεηαη θαη απφ ην πνιηθφ δηάγξακκα, πνπ ζα ζπλνδεχεη 

ην δείγκα ηνπ θσηηζηηθνχ. Tν πνιηθφ δηάγξακκα ζα πηζηνπνηείηαη απφ ην 

πξφηππν LM 79 ζπλνδεπφκελν απφ ηηο εθζέζεηο ειέγρνπ (Test Reports), απφ 

αλαγλσξηζκέλα εξγαζηήξηα θαηά ISO 17025:2005. Ζ ηειηθή ηζρχο ηνπ 

θσηηζηηθνχ ζα είλαη ≤55W θαη ε απφδνζε ηνπ θσηηζηηθνχ, κεηά ηηο νπηηθέο 

θαη ζεξκηθέο απψιεηεο, ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 120 lumen αλά Watt. Ζ πλνιηθή 

Φσηεηλή ξνή ηνπ θσηηζηηθνχ ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 6.600 lumen. Ζ 

Θεξκνθξαζία ρξψκαηνο 3.000Κ – 4.000Κ. Ο δείθηεο ρξσκαηηθήο απφδνζεο 

ζα είλαη Ra ≥80. Ο δείθηεο ζηεγαλφηεηαο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ IP 67 θαηά ΔΝ 

60598 ή ΔΝ 60529. Ζ ςχμε ηεο ειεθηξηθήο κνλάδαο λα κελ επηηπγράλεηαη κε 

ρξήζε αλεκηζηήξα. 

 

3. ΚΑΛΤΜΜΑ 

Σν εμσηεξηθφ θάιπκκα ηνπ πξνβνιέα (αλ ππάξρεη) ζα πξέπεη λα είλαη 

αλζεθηηθφ, πςειήο δηαθάλεηαο κε θίιηξν UV πξφζζεην γηα αληίζηαζε ζηε 



γήξαλζε ιφγσ ηνπ ήιηνπ θαη ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ.  Σν δηαθαλέο θάιπµκα 

ηνπ πξνβνιέα ζα είλαη απφ Πνιπθαξβνληθφ πιηθφ (PC) αληηβαλδαιηζηηθνχ 

ηχπνπ κε αληνρή ζηελ θξνχζε ηνπιάρηζηνλ ΗΚ10 θαηά ΔΝ 62262 θαη κε 

απεπζείαο εθαξκνγή ζε θάζε έλα LED. 

ε πεξίπησζε πνπ ν πξνβνιέαο έρεη  θάιπκκα απφ γπαιί , ην θάιπκκα απηφ ζα 

πξέπεη λα έρεη αληνρή ζηελ θξνχζε ηνπιάρηζηνλ ΗΚ10 θαηά ΔΝ 62262. Σν 

θάιπκκα απηφ επίζεο , ζα έρεη ζεξκηθή αληνρή, κε αληίζηαζε ζην θηηξίληζκα 

ιφγσ επίδξαζεο ππεξηψδνπο (UV) αθηηλνβνιίαο. Θα είλαη αληηζηαηηθά 

θνξηηζκέλν γηα ηελ απψζεζε ηεο ζθφλεο. 

Σν πίζσ κέξνο ηνπ πξνβνιέα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πςειήο 

ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο αινπκίλην κε εηδηθά δηακνξθσκέλε ςήθηξα. Σν 

θέιπθνο ηνπ πξνβνιέα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πςειήο ζεξµηθήο 

αγσγηκφηεηαο αινπκίλην θαη ζα θαιχπηεη ηηο εηδηθέο ςήθηξεο γηα πξνζηαζία 

ηνπο απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηνλ νξζφ 

εμαεξηζκφ ηνπο. 

 

4. ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ 

Ο πξνβνιέαο ζα έρεη ειεθηξηθή πξνζηαζία θιάζεο κφλσζεο Η ή ΗΗ. Σα 

θπθιψκαηα ησλ LED ζα πξέπεη λα είλαη Bypass έηζη ψζηε ζε πεξίπησζε 

βιάβεο θάπνηνπ απφ απηά, ηα ππφινηπα λα ιεηηνπξγνχλ θαλνληθά ρσξίο λα 

δηαθφπηεηαη ε ειεθηξηθή ηξνθνδνζία. Οη πξνβνιείο ζα είλαη θαηάιιεινη γηα 

ζπλερή ιεηηνπξγία ζην χπαηζξν θαη ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο απφ -40°C 

έσο +45°C, ρσξίο αιινίσζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ θαη ρσξίο 

δπζκελή επίδξαζε ζην ρξφλν δσήο ησλ νξγάλσλ ηνπο. Σν εχξνο ηάζεο εηζφδνπ 

πξέπεη λα θπκαίλεηαη απφ 120V AC έσο 277V AC.  

 

5.  ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ-ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ-ΔΓΓΤΗΔΙ 

1. Θα θέξεη ζήκαλζε CE. θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ δήισζε ζπκκφξθσζεο 

ΔΚ. Σα θσηηζηηθά ζψκαηα ζα πιεξνχλ ηηο Δπξσπατθέο νδεγίεο: 

2014/35/ΔΚ (Οδεγία Υακειήο Σάζεο) ή κεηαγελέζηεξε, 2014/30/ΔΚ 

(ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα EMC)  ή κεηαγελέζηεξε. 

2. Θα πξνζθνκηζζεί δήισζε θαηά RoHS. 

3. Θα πξνζθνκηζζεί δήισζε θαηά WEEE. 

4. Θα πξνζθνκηζζνχλ νη  παξαθάησ εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη (test reports) : 

EN 60598-1, ΔΝ 62471, ΔΝ 60598-2-1, EN 61000-3- 2, EN 61000-3-3, 

EN 55015 θαη  EN 61547 απφ δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην δνθηκψλ, απφ 

ην νπνίν ζα πξνθχπηεη ζπκκφξθσζε κε ηα πξφηππα. 

5. Θα πξνζθνκηζζεί εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο θαηά ΔΝ 60598 ή ΔΝ 60529 

γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο ζηεγαλφηεηαο ηνπ θσηηζηηθνχ (ΗΡ 67). 

6. Θα πξνζθνκηζζεί εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο θαηά ΔΝ 62262 γηα ηελ 

ηεθκεξίσζε ηεο αληνρήο ζε θξνχζε ηνπ θσηηζηηθνχ (ΗΚ 10 

ηνπιάρηζηνλ). 

7. Θα πξνζθνκηζζεί πηζηνπνηεηηθφ EN ISO 14001:2004 ή κεηαγελέζηεξν 

γηα ηελ θαηαζθεπή θσηηζηηθψλ ζσκάησλ LED, ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 

νίθνπ. 

8. Θα πξνζθνκηζζεί πηζηνπνηεηηθφ EN ISO 9001:2008  ή κεηαγελέζηεξν 

γηα ηελ θαηαζθεπή θσηηζηηθψλ ζσκάησλ LED, ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 

νίθνπ. 

9. Θα πξνζθνκηζζεί  πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο 

EN ISO 9001:2008 ή κεηαγελέζηεξν γηα εθαξκνγέο έμππλσλ πφιεσλ 

θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, ηνπ ζπκκεηέρνληα. 



10. Θα πξνζθνκηζζεί  πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο 

EN ISO 14001:2004 ή κεηαγελέζηεξν γηα εθαξκνγέο έμππλσλ πφιεσλ 

θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, ηνπ ζπκκεηέρνληα. 

11. Κάζε θσηηζηηθφ ζψκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ γξαπηή εγγχεζε ηνπ 

θαηαζθεπαζηή, θαη΄ ειάρηζηνλ δέθα (10) εηψλ, γηα ην ζχλνιν ηνπ 

θσηηζηηθνχ ζψκαηνο. ηελ εγγχεζε ζα αλαθέξνληαη ν ρξφλνο θαη νη 

φξνη εγγχεζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ. 

12. Θα πξνζθνκηζζνχλ νη εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη θαηά ηα πξφηππα L70 -

LM80-08 θαη ΣΜ-21-08 ή κεηαγελέζηεξα, γηα ηελ απφδεημε ηεο 

δηαηήξεζεο ηεο θσηεηλήο ξνήο ησλ LED, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ L70 reported 50.000 ψξεο.  

13. H απφδεημε ηεο ελαξκφληζεο ησλ θσηεηλψλ πεγψλ θαη ηνπ θσηηζηηθνχ 

κε ηα παξαπάλσ πξφηππα (L70 -LM80-08 θαη ΣΜ-21-08 ή 

κεηαγελέζηεξα) ζα γίλεηαη κε έγγξαθν – δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή 

ησλ LED πνπ ζα πηζηνπνηεί ηε ζχλδεζε κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ 

θαηαζθεπαζηή ησλ θσηηζηηθψλ. 

14. Έγγξαθν - Γήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ηνπ θσηηζηηθνχ, 

φπνπ ζα θαίλεηαη φηη ην κέγηζην επηηξεπηφ φξην αξκνληθψλ δηαηαξαρψλ 

ζε πιήξεο θνξηίν δελ  ππεξβαίλεη ην 20 ηνηο εθαηφ. 

15. Σν πξνηεηλφκελν Φσηηζηηθφ ζα είλαη δεκνζηεπκέλν ζηνλ επίζεκν 

θαηάινγν (ή πξνζπέθηνπο) ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ηνπ 

θσηηζηηθνχ θαη δελ ζα είλαη ηδηνθαηαζθεπή.  

16. Σν πξνηεηλφκελν Φσηηζηηθφ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ 

θσηνκεηξηθφ αξρείν (LDT, IES, θιπ), πίλαθα θαη δηάγξακκα θαηαλνκήο 

θσηεηλήο έληαζεο (πνιηθφ δηάγξακκα), καδί κε ηελ αληίζηνηρε 

πηζηνπνίεζε δηαπηζηεπκέλνπ εξγαζηεξίνπ θαηά ISO 17025:2005, ζην 

νπνίν έρνπλ γίλεη νη κεηξήζεηο, ζχκθσλα κε ηα: ΔΝ 13032 ή LM79-08 

(Μεηξήζεηο ειεθηξηθψλ θαη θσηνκεηξηθψλ κεγεζψλ) ή κεηαγελέζηεξα, 

γηα ηελ επηβεβαίσζε φισλ ησλ θσηνκεηξηθψλ θαη ινηπψλ κεγεζψλ, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ζπλνιηθή ηζρχο θαηαλάισζεο, απφδνζε lm/W, 

θσηεηλή ξνή (lm), θιπ. 

 

6. ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΓΔΙΓΜΑΣΟ 

Οη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ δείγκα ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ πξνβνιέα γηα εμέηαζε απφ ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. Σν δείγκα ζα επηζηξαθεί κεηά ην πέξαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

 

 

7 ΦΩΣΙΣΙΚΟ ΩΜΑ ΠΡΟΒΟΛΔΑ LED ΙΥΤO  ΔΩ 160 Watt (Φ7) 
 

1. ΩΜΑ ΠΡΟΒΟΛΔΑ 

Σν ζψκα ηνπ πξνβνιέα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αινπκίλην, ή θξάκα 

αινπκηλίνπ. Οη εμσηεξηθέο βίδεο, ηνπ θσηηζηηθνχ, δελ πξέπεη λα νμεηδψλνληαη. 

Ο πληειεζηήο ηζρχνο (Power Factor) ζα είλαη ≥0,9. Σν θσηηζηηθφ ζα είλαη 

CUT-OFF θαηά IESNA (ή ηζνδχλακν). Σν ζπλνιηθφ βάξνο ηνπ θσηηζηηθνχ ζα 

πξέπεη λα είλαη ≤ 9.5 θηιψλ. Σν θσηηζηηθφ ζψκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη βάζε 

εμσηεξηθά ηνπ θσηηζηηθνχ ζηελ νπνία ζα ηνπνζεηείηαη (εμσηεξηθά) ν 

αζχξκαηνο ειεγθηήο (LED controller), είηε λα δηαζέηεη αζχξκαην ειεγθηή 

(LED controller) εληφο ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο (εζσηεξηθά). 



 

 

2. ΦΩΣΙΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ 

Ζ θσηηζηηθή κνλάδα LED ζα απνηειείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ 60 LEDs (κέζεο 

ηζρχoο έσο 2 Watt), ν θαθφο ησλ νπνίσλ ζα εμαζθαιίδεη επξεία θαηαλνκή 

θσηηζκνχ. Θα απνδεηθλχεηαη θαη απφ ην πνιηθφ δηάγξακκα, πνπ ζα ζπλνδεχεη 

ην δείγκα ηνπ θσηηζηηθνχ. Tν πνιηθφ δηάγξακκα ζα πηζηνπνηείηαη απφ ην 

πξφηππν LM 79 ζπλνδεπφκελν απφ ηηο εθζέζεηο ειέγρνπ (Test Reports), απφ 

αλαγλσξηζκέλα εξγαζηήξηα θαηά ISO 17025:2005. Ζ ηειηθή ηζρχο ηνπ 

θσηηζηηθνχ ζα είλαη ≤160W θαη ε απφδνζε ηνπ θσηηζηηθνχ, κεηά ηηο νπηηθέο 

θαη ζεξκηθέο απψιεηεο, ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 120 lumen αλά Watt. Ζ πλνιηθή 

Φσηεηλή ξνή ηνπ θσηηζηηθνχ ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 19.200 lumen. Ζ 

Θεξκνθξαζία ρξψκαηνο 3.000Κ – 4.000Κ. Ο δείθηεο ρξσκαηηθήο απφδνζεο 

ζα είλαη Ra ≥80. Ο δείθηεο ζηεγαλφηεηαο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ IP 67 θαηά ΔΝ 

60598 ή ΔΝ 60529. Ζ ςχμε ηεο ειεθηξηθήο κνλάδαο λα κελ επηηπγράλεηαη κε 

ρξήζε αλεκηζηήξα. 

 

3. ΚΑΛΤΜΜΑ 

Σν εμσηεξηθφ θάιπκκα ηνπ πξνβνιέα (αλ ππάξρεη) ζα πξέπεη λα είλαη 

αλζεθηηθφ, πςειήο δηαθάλεηαο κε θίιηξν UV πξφζζεην γηα αληίζηαζε ζηε 

γήξαλζε ιφγσ ηνπ ήιηνπ θαη ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ.  Σν δηαθαλέο θάιπµκα 

ηνπ πξνβνιέα ζα είλαη απφ Πνιπθαξβνληθφ πιηθφ (PC) αληηβαλδαιηζηηθνχ 

ηχπνπ κε αληνρή ζηελ θξνχζε ηνπιάρηζηνλ ΗΚ10 θαηά ΔΝ 62262 θαη κε 

απεπζείαο εθαξκνγή ζε θάζε έλα LED. 

ε πεξίπησζε πνπ ν πξνβνιέαο έρεη  θάιπκκα απφ γπαιί , ην θάιπκκα απηφ ζα 

πξέπεη λα έρεη αληνρή ζηελ θξνχζε ηνπιάρηζηνλ ΗΚ10 θαηά ΔΝ 62262. Σν 

θάιπκκα απηφ επίζεο , ζα έρεη ζεξκηθή αληνρή, κε αληίζηαζε ζην θηηξίληζκα 

ιφγσ επίδξαζεο ππεξηψδνπο (UV) αθηηλνβνιίαο. Θα είλαη αληηζηαηηθά 

θνξηηζκέλν γηα ηελ απψζεζε ηεο ζθφλεο. 

Σν πίζσ κέξνο ηνπ πξνβνιέα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πςειήο 

ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο αινπκίλην κε εηδηθά δηακνξθσκέλε ςήθηξα. Σν 

θέιπθνο ηνπ πξνβνιέα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πςειήο ζεξµηθήο 

αγσγηκφηεηαο αινπκίλην θαη ζα θαιχπηεη ηηο εηδηθέο ςήθηξεο γηα πξνζηαζία 

ηνπο απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηνλ νξζφ 

εμαεξηζκφ ηνπο. 

 

4.  ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ 

Ο πξνβνιέαο ζα έρεη ειεθηξηθή πξνζηαζία θιάζεο κφλσζεο Η ή ΗΗ. Σα 

θπθιψκαηα ησλ LED ζα πξέπεη λα είλαη Bypass έηζη ψζηε ζε πεξίπησζε 

βιάβεο θάπνηνπ απφ απηά, ηα ππφινηπα λα ιεηηνπξγνχλ θαλνληθά ρσξίο λα 

δηαθφπηεηαη ε ειεθηξηθή ηξνθνδνζία. Οη πξνβνιείο ζα είλαη θαηάιιεινη γηα 

ζπλερή ιεηηνπξγία ζην χπαηζξν θαη ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο απφ -40°C 

έσο +45°C, ρσξίο αιινίσζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ θαη ρσξίο 

δπζκελή επίδξαζε ζην ρξφλν δσήο ησλ νξγάλσλ ηνπο. Σν εχξνο ηάζεο εηζφδνπ 

πξέπεη λα θπκαίλεηαη απφ 120V AC έσο 277V AC.  

 

5. ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ-ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ-ΔΓΓΤΗΔΙ 

1. Θα θέξεη ζήκαλζε CE. θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ δήισζε ζπκκφξθσζεο 

ΔΚ. Σα θσηηζηηθά ζψκαηα ζα πιεξνχλ ηηο Δπξσπατθέο νδεγίεο: 



2014/35/ΔΚ (Οδεγία Υακειήο Σάζεο) ή κεηαγελέζηεξε, 2014/30/ΔΚ 

(ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα EMC)  ή κεηαγελέζηεξε. 

2. Θα πξνζθνκηζζεί δήισζε θαηά RoHS. 

3. Θα πξνζθνκηζζεί δήισζε θαηά WEEE. 

4. Θα πξνζθνκηζζνχλ νη  παξαθάησ εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη (test reports) : 

EN 60598-1, ΔΝ 62471, ΔΝ 60598-2-1, EN 61000-3- 2, EN 61000-3-3, 

EN 55015 θαη  EN 61547 απφ δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην δνθηκψλ, απφ 

ην νπνίν ζα πξνθχπηεη ζπκκφξθσζε κε ηα πξφηππα. 

5. Θα πξνζθνκηζζεί εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο θαηά ΔΝ 60598 ή ΔΝ 60529 

γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο ζηεγαλφηεηαο ηνπ θσηηζηηθνχ (ΗΡ 67). 

6. Θα πξνζθνκηζζεί εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο θαηά ΔΝ 62262 γηα ηελ 

ηεθκεξίσζε ηεο αληνρήο ζε θξνχζε ηνπ θσηηζηηθνχ (ΗΚ 10 

ηνπιάρηζηνλ). 

7. Θα πξνζθνκηζζεί πηζηνπνηεηηθφ EN ISO 14001:2004 ή κεηαγελέζηεξν 

γηα ηελ θαηαζθεπή θσηηζηηθψλ ζσκάησλ LED, ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 

νίθνπ. 

8. Θα πξνζθνκηζζεί πηζηνπνηεηηθφ EN ISO 9001:2008  ή κεηαγελέζηεξν 

γηα ηελ θαηαζθεπή θσηηζηηθψλ ζσκάησλ LED, ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 

νίθνπ. 

9. Θα πξνζθνκηζζεί  πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο 

EN ISO 9001:2008 ή κεηαγελέζηεξν γηα εθαξκνγέο έμππλσλ πφιεσλ 

θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, ηνπ ζπκκεηέρνληα. 

10. Θα πξνζθνκηζζεί  πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο 

EN ISO 14001:2004 ή κεηαγελέζηεξν γηα εθαξκνγέο έμππλσλ πφιεσλ 

θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, ηνπ ζπκκεηέρνληα. 

11. Κάζε θσηηζηηθφ ζψκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ γξαπηή εγγχεζε ηνπ 

θαηαζθεπαζηή, θαη΄ ειάρηζηνλ δέθα (10) εηψλ, γηα ην ζχλνιν ηνπ 

θσηηζηηθνχ ζψκαηνο. ηελ εγγχεζε ζα αλαθέξνληαη ν ρξφλνο θαη νη 

φξνη εγγχεζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ. 

12. Θα πξνζθνκηζζνχλ νη εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη θαηά ηα πξφηππα L70 -

LM80-08 θαη ΣΜ-21-08 ή κεηαγελέζηεξα, γηα ηελ απφδεημε ηεο 

δηαηήξεζεο ηεο θσηεηλήο ξνήο ησλ LED, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ L70 reported 50.000 ψξεο.  

13. H απφδεημε ηεο ελαξκφληζεο ησλ θσηεηλψλ πεγψλ θαη ηνπ θσηηζηηθνχ 

κε ηα παξαπάλσ πξφηππα (L70 -LM80-08 θαη ΣΜ-21-08 ή 

κεηαγελέζηεξα) ζα γίλεηαη κε έγγξαθν – δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή 

ησλ LED πνπ ζα πηζηνπνηεί ηε ζχλδεζε κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ 

θαηαζθεπαζηή ησλ θσηηζηηθψλ. 

14. Έγγξαθν - Γήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ηνπ θσηηζηηθνχ, 

φπνπ ζα θαίλεηαη φηη ην κέγηζην επηηξεπηφ φξην αξκνληθψλ δηαηαξαρψλ 

ζε πιήξεο θνξηίν δελ  ππεξβαίλεη ην 20 ηνηο εθαηφ. 

15. Σν πξνηεηλφκελν Φσηηζηηθφ ζα είλαη δεκνζηεπκέλν ζηνλ επίζεκν 

θαηάινγν (ή πξνζπέθηνπο) ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ηνπ 

θσηηζηηθνχ θαη δελ ζα είλαη ηδηνθαηαζθεπή.  

16. Σν πξνηεηλφκελν Φσηηζηηθφ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ 

θσηνκεηξηθφ αξρείν (LDT, IES, θιπ), πίλαθα θαη δηάγξακκα θαηαλνκήο 

θσηεηλήο έληαζεο (πνιηθφ δηάγξακκα), καδί κε ηελ αληίζηνηρε 

πηζηνπνίεζε δηαπηζηεπκέλνπ εξγαζηεξίνπ θαηά ISO 17025:2005, ζην 

νπνίν έρνπλ γίλεη νη κεηξήζεηο, ζχκθσλα κε ηα: ΔΝ 13032 ή LM79-08 

(Μεηξήζεηο ειεθηξηθψλ θαη θσηνκεηξηθψλ κεγεζψλ) ή κεηαγελέζηεξα, 

γηα ηελ επηβεβαίσζε φισλ ησλ θσηνκεηξηθψλ θαη ινηπψλ κεγεζψλ, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ζπλνιηθή ηζρχο θαηαλάισζεο, απφδνζε lm/W, 

θσηεηλή ξνή (lm), θιπ. 



6. ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΓΔΙΓΜΑΣΟ 

Οη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ δείγκα ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ πξνβνιέα γηα εμέηαζε απφ ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. Σν δείγκα ζα επηζηξαθεί κεηά ην πέξαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

 

 

8 ΦΩΣΙΣΙΚΟ ΩΜΑ LED ΙΥΤΟ  ΔΩ 18 Watt ΥΩΡΙ ΒΡΑΥΙΟΝΑ (Φ8) 
 

1. ΩΜΑ ΦΩΣΙΣΙΚΟΤ 

Σν ζψκα ηνπ θσηηζηηθνχ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αινπκίλην, ή θξάκα 

αινπκηλίνπ. Οη εμσηεξηθέο βίδεο, ηνπ θσηηζηηθνχ, δελ πξέπεη λα νμεηδψλνληαη. 

Ο πληειεζηήο ηζρχνο (Power Factor) ζα είλαη ≥0,9. Σν θσηηζηηθφ ζα είλαη 

CUT-OFF θαηά IESNA (ή ηζνδχλακν). Ζ πξνζαξκνγή ηεο ζηήξημεο ηνπ 

Φσηηζηηθνχ Βξαρίνλα ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζσιήλα 45 έσο 60mm. Θα 

κπνξεί λα δψζεη θιίζε ζην θσηηζηηθφ 15° (κνίξεο) πεξίπνπ. Σν ζπλνιηθφ 

βάξνο ηνπ θσηηζηηθνχ πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ πξνζαξκνγέα ζηήξημεο ζα 

πξέπεη λα είλαη ≤ 4.0 θηιψλ. Σν θσηηζηηθφ ζψκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη βάζε 

εμσηεξηθά ηνπ θσηηζηηθνχ ζηελ νπνία ζα ηνπνζεηείηαη (εμσηεξηθά) ν 

αζχξκαηνο ειεγθηήο (LED controller), είηε λα δηαζέηεη αζχξκαην ειεγθηή 

(LED controller) εληφο ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο (εζσηεξηθά). 

 

2. ΦΩΣΙΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ 

Ζ θσηηζηηθή κνλάδα LED ζα απνηειείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ 10 LEDs (κέζεο 

ηζρχoο έσο 2 Watt), ν θαθφο ησλ νπνίσλ ζα εμαζθαιίδεη επξεία θαηαλνκή 

θσηηζκνχ, ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ: ΔΛΟΣ ΔΝ 13201-2. Θα απνδεηθλχεηαη 

θαη απφ ην πνιηθφ δηάγξακκα, πνπ ζα ζπλνδεχεη ην δείγκα ηνπ θσηηζηηθνχ. Tν 

πνιηθφ δηάγξακκα ζα πηζηνπνηείηαη απφ ην πξφηππν LM 79 ζπλνδεπφκελν απφ 

ηηο εθζέζεηο ειέγρνπ (Test Reports), απφ αλαγλσξηζκέλα εξγαζηήξηα θαηά ISO 

17025:2005. Ζ ηειηθή ηζρχο ηνπ θσηηζηηθνχ ζα είλαη ≤18W θαη ε απφδνζε ηνπ 

θσηηζηηθνχ, κεηά ηηο νπηηθέο θαη ζεξκηθέο απψιεηεο, ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 110 

lumen αλά Watt. Ζ πλνιηθή Φσηεηλή ξνή ηνπ θσηηζηηθνχ ζα πξέπεη λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ 1.980 lumen. Ζ Θεξκνθξαζία ρξψκαηνο 3.000Κ – 4.000Κ. Ο 

δείθηεο ρξσκαηηθήο απφδνζεο ζα είλαη Ra ≥80. Ο δείθηεο ζηεγαλφηεηαο ζα 

είλαη ηνπιάρηζηνλ IP 67 θαηά ΔΝ 60598 ή ΔΝ 60529. Ζ ςχμε ηεο ειεθηξηθήο 

κνλάδαο λα κελ επηηπγράλεηαη κε ρξήζε αλεκηζηήξα. 

 

3. ΚΑΛΤΜΜΑ 

Σν εμσηεξηθφ θάιπκκα ηνπ θσηηζηηθνχ (αλ ππάξρεη) ζα πξέπεη λα είλαη 

αλζεθηηθφ, πςειήο δηαθάλεηαο κε θίιηξν UV πξφζζεην γηα αληίζηαζε ζηε 

γήξαλζε ιφγσ ηνπ ήιηνπ θαη ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ.  Σν δηαθαλέο θάιπµκα 

ηνπ θσηηζηηθνχ ζα είλαη απφ Πνιπθαξβνληθφ πιηθφ (PC) αληηβαλδαιηζηηθνχ 

ηχπνπ κε αληνρή ζηελ θξνχζε ηνπιάρηζηνλ ΗΚ10 θαηά ΔΝ 62262 θαη κε 

απεπζείαο εθαξκνγή ζε θάζε έλα LED. 

ε πεξίπησζε πνπ ην θσηηζηηθφ έρεη  θάιπκκα απφ γπαιί , ην θάιπκκα απηφ ζα 

πξέπεη λα έρεη αληνρή ζηελ θξνχζε ηνπιάρηζηνλ ΗΚ10 θαηά ΔΝ 62262. Σν 

θάιπκκα απηφ επίζεο , ζα έρεη ζεξκηθή αληνρή, κε αληίζηαζε ζην θηηξίληζκα 

ιφγσ επίδξαζεο ππεξηψδνπο (UV) αθηηλνβνιίαο. Θα είλαη αληηζηαηηθά 



θνξηηζκέλν γηα ηελ απψζεζε ηεο ζθφλεο. 

Σν πίζσ κέξνο ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πςειήο 

ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο αινπκίλην κε εηδηθά δηακνξθσκέλε ςήθηξα. Σν 

θέιπθνο ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πςειήο 

ζεξµηθήο αγσγηκφηεηαο αινπκίλην θαη ζα θαιχπηεη ηηο εηδηθέο ςήθηξεο γηα 

πξνζηαζία ηνπο απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηνλ 

νξζφ εμαεξηζκφ ηνπο. 

 

4. ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ 

Σν θσηηζηηθφ ζα έρεη ειεθηξηθή πξνζηαζία θιάζεο κφλσζεο Η ή ΗΗ. Σα 

θπθιψκαηα ησλ LED ζα πξέπεη λα είλαη Bypass έηζη ψζηε ζε πεξίπησζε 

βιάβεο θάπνηνπ απφ απηά, ηα ππφινηπα λα ιεηηνπξγνχλ θαλνληθά ρσξίο λα 

δηαθφπηεηαη ε ειεθηξηθή ηξνθνδνζία. Σα θσηηζηηθά ζα είλαη θαηάιιεια γηα 

ζπλερή ιεηηνπξγία ζην χπαηζξν θαη ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο απφ -40°C 

έσο +45°C, ρσξίο αιινίσζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ θαη ρσξίο 

δπζκελή επίδξαζε ζην ρξφλν δσήο ησλ νξγάλσλ ηνπο. Σν εχξνο ηάζεο εηζφδνπ 

πξέπεη λα θπκαίλεηαη απφ 120V AC έσο 277V AC.  

 

5. ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ-ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ-ΔΓΓΤΗΔΙ 

 

1. Θα θέξεη ζήκαλζε CE. θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ δήισζε ζπκκφξθσζεο 

ΔΚ. Σα θσηηζηηθά ζψκαηα ζα πιεξνχλ ηηο Δπξσπατθέο νδεγίεο: 

2014/35/ΔΚ (Οδεγία Υακειήο Σάζεο) ή κεηαγελέζηεξε, 2014/30/ΔΚ 

(ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα EMC)  ή κεηαγελέζηεξε. 

2. Θα πξνζθνκηζζεί δήισζε θαηά RoHS. 

3. Θα πξνζθνκηζζεί δήισζε θαηά WEEE. 

4. Θα πξνζθνκηζζνχλ νη  παξαθάησ εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη (test reports) : 

EN 60598-1, ΔΝ 62471, ΔΝ 60598-2-3, EN 61000-3- 2, EN 61000-3-3, 

EN 55015 θαη  EN 61547 απφ δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην δνθηκψλ, απφ 

ην νπνίν ζα πξνθχπηεη ζπκκφξθσζε κε ηα πξφηππα. 

5. Θα πξνζθνκηζζεί εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο θαηά ΔΝ 60598 ή ΔΝ 60529 

γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο ζηεγαλφηεηαο ηνπ θσηηζηηθνχ (ΗΡ 67). 

6. Θα πξνζθνκηζζεί εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο θαηά ΔΝ 62262 γηα ηελ 

ηεθκεξίσζε ηεο αληνρήο ζε θξνχζε ηνπ θσηηζηηθνχ (ΗΚ 10 

ηνπιάρηζηνλ). 

7. Θα πξνζθνκηζζεί πηζηνπνηεηηθφ EN ISO 14001:2004 ή κεηαγελέζηεξν 

γηα ηελ θαηαζθεπή θσηηζηηθψλ ζσκάησλ LED, ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 

νίθνπ. 

8. Θα πξνζθνκηζζεί πηζηνπνηεηηθφ EN ISO 9001:2008  ή κεηαγελέζηεξν 

γηα ηελ θαηαζθεπή θσηηζηηθψλ ζσκάησλ LED, ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 

νίθνπ. 

9. Θα πξνζθνκηζζεί  πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο 

EN ISO 9001:2008 ή κεηαγελέζηεξν γηα εθαξκνγέο έμππλσλ πφιεσλ 

θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, ηνπ ζπκκεηέρνληα. 

10. Θα πξνζθνκηζζεί  πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο 

EN ISO 14001:2004 ή κεηαγελέζηεξν γηα εθαξκνγέο έμππλσλ πφιεσλ 

θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, ηνπ ζπκκεηέρνληα. 

11. Κάζε θσηηζηηθφ ζψκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ γξαπηή εγγχεζε ηνπ 

θαηαζθεπαζηή, θαη΄ ειάρηζηνλ δέθα (10) εηψλ, γηα ην ζχλνιν ηνπ 

θσηηζηηθνχ ζψκαηνο. ηελ εγγχεζε ζα αλαθέξνληαη ν ρξφλνο θαη νη 

φξνη εγγχεζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ. 

12. Θα πξνζθνκηζζνχλ νη εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη θαηά ηα πξφηππα L70 -



LM80-08 θαη ΣΜ-21-08 ή κεηαγελέζηεξα, γηα ηελ απφδεημε ηεο 

δηαηήξεζεο ηεο θσηεηλήο ξνήο ησλ LED, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ L70 reported 50.000 ψξεο.  

13. H απφδεημε ηεο ελαξκφληζεο ησλ θσηεηλψλ πεγψλ θαη ηνπ θσηηζηηθνχ 

κε ηα παξαπάλσ πξφηππα (L70 -LM80-08 θαη ΣΜ-21-08 ή 

κεηαγελέζηεξα) ζα γίλεηαη κε έγγξαθν – δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή 

ησλ LED πνπ ζα πηζηνπνηεί ηε ζχλδεζε κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ 

θαηαζθεπαζηή ησλ θσηηζηηθψλ. 

14. Έγγξαθν - Γήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ηνπ θσηηζηηθνχ, φπνπ 

ζα θαίλεηαη φηη ην κέγηζην επηηξεπηφ φξην αξκνληθψλ δηαηαξαρψλ ζε 

πιήξεο θνξηίν δελ  ππεξβαίλεη ην 20 ηνηο εθαηφ. 

15. Σν πξνηεηλφκελν Φσηηζηηθφ ζα είλαη δεκνζηεπκέλν ζηνλ επίζεκν 

θαηάινγν (ή πξνζπέθηνπο) ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ηνπ 

θσηηζηηθνχ θαη δελ ζα είλαη ηδηνθαηαζθεπή.  

16. Σν πξνηεηλφκελν Φσηηζηηθφ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ 

θσηνκεηξηθφ αξρείν (LDT, IES, θιπ), πίλαθα θαη δηάγξακκα 

θαηαλνκήο θσηεηλήο έληαζεο (πνιηθφ δηάγξακκα), καδί κε ηελ 

αληίζηνηρε πηζηνπνίεζε δηαπηζηεπκέλνπ εξγαζηεξίνπ θαηά ISO 

17025:2005, ζην νπνίν έρνπλ γίλεη νη κεηξήζεηο, ζχκθσλα κε ηα: ΔΝ 

13032 ή LM79-08 (Μεηξήζεηο ειεθηξηθψλ θαη θσηνκεηξηθψλ 

κεγεζψλ) ή κεηαγελέζηεξα, γηα ηελ επηβεβαίσζε φισλ ησλ 

θσηνκεηξηθψλ θαη ινηπψλ κεγεζψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ζπλνιηθή 

ηζρχο θαηαλάισζεο, απφδνζε lm/W, θσηεηλή ξνή (lm), θιπ. 

 

6. ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΓΔΙΓΜΑΣΟ 

Οη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ δείγκα ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ θσηηζηηθνχ γηα εμέηαζε απφ ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. Σν δείγκα ζα επηζηξαθεί κεηά ην πέξαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

 

 

 

 

9 BΡΑΥΙΟΝΑ ΣΗΡΙΞΗ ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΣΤΠΟΤ LED 

ΚΤΚΛΙΚΗ ΓΙΑΣΟΜΗ Φ60mm (καηάλληλορ για ξύλινοςρ και ηζιμενηένιοςρ 

ιζηούρ). 

 

Ο βξαρίνλαο πξέπεη λα απνηειείηαη απφ δχν κεηαιιηθέο ιάκεο 30x300x3mm (ζε 

κνξθή θνιάξνπ) γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζε μχιηλν ηζηφ κε ηζέξθηα ή βίδεο θαη απφ 

έλα ζσιήλα θπθιηθήο δηαηνκήο δηακέηξνπ Φ60mm θαη πάρνπο 3mm. 

Ο ζσιήλαο πξέπεη λα θάκπηεηαη ζε χςνο 600mm απφ ηε βάζε ηνπ θαη επί ηνπ 

ζεκείνπ θάκςεο λα ειεθηξνζπγθνιιείηαη ιακάθη 50x35x3mm ην νπνίν λα θέξεη 

ηξχπα δηακέηξνπ Φ9mm ζην θέληξν ηνπ. Ο ζσιήλαο πξέπεη λα έρεη θιίζε 5 σο πξνο 

νξηδφληην επίπεδν θαη πξνβνιή 700mm κε ην νξηδφληην επίπεδν. 

Οη κεηαιιηθέο ιάκεο πξέπεη λα  ειεθηξνζπγθνιινχληαη κε ην θαηαθφξπθν ηκήκα ηνπ 

ζσιήλα, κία  ζηε βάζε ηνπ θαη κία ζε θαζαξή απφζηαζε 300mm θαζ‘πςνο απφ ηελ 

πξψηε. Οη ιάκεο λα θέξνπλ ε θαζεκία, δχν ηξχπεο Φ12mm ζε απφζηαζε 20mm απφ 



ηηο άθξεο, γηα ηε ζχζθημε επί 5 -10ν ηνπ ηζηνχ ή ηνηρείνπ κε ηζέξθηα ή θνριίεο 

Μ10mm. 

Ο βξαρίνλαο πξέπεη λα έρεη δερζεί ζρεηηθή πξνεξγαζία, δειαδή απφμεζε, ηξφρηζκα 

θαη θαζάξηζκα θαη λα είλαη ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλνο κε ειάρηζην πάρνο 

γαιβαλίζκαηνο ηα 50κm κε επηθαλεηαθή επεμεξγαζία θσζθάησζεο & 

ειεθηξνζηαηηθή βαθή πνχδξαο πνιπνπξεζαληθήο βάζεο.  

 

1. Οη βξαρίνλεο είλαη θαηάιιεινη γηα θσηηζηηθά ζψκαηα νδνθσηηζκνχ, ηχπνπ LED 

βάξνπο έσο 9 θηιψλ.  

2. Οη βξαρίνλεο ζηήξημεο ζα είλαη απφ ράιπβα θαη ζα είλαη ζχκθσλνη κε ηελ 

πξνδηαγξαθή ΔΛΟΣ- ΔΣΔΠ1501-05-07-02-00 "Ηζηνί νδνθσηηζκνχ θαη θσηηζηηθά 

ζψκαηα".  

3. Οη βξαρίνλεο ζα είλαη κνλνί, θαηάιιεινη γηα εγθαηάζηαζε ζε ηζηφ νδνθσηηζκνχ.  

4. Οη βξαρίνλεο ζα είλαη θπθιηθήο δηαηνκήο, δηακέηξνπ 60mm θαη κήθνπο 1000mm.  

5. Ο δηακήθεο άμνλαο ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο ζα έρεη θιίζε σο πξνο ην νξηδφληην 

επίπεδν ζρεκαηίδνληαο γσλία φρη κεγαιχηεξε ησλ 15
ν
.  

6. Ζ εζσηεξηθή δηάκεηξνο ηνπ βξαρίνλα ζα είλαη ρσξίο πξνεμνρέο ή εκπφδηα πνπ 

εκπνδίδνπλ ηε δηέιεπζε ησλ θαισδίσλ ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο. Ζ θαηαζθεπή ηνπο 

ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη θάκςε ησλ θαισδίσλ κε αθηίλα κεγαιχηεξε ή ίζε απφ 75 

mm. 

 

 

Γ.10 ΦΩΣΟΣΔΥΝΙΚΔ ΜΔΛΔΣΔ 

Γηα ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ, νη 

ππνςήθηνη Αλάδνρνη νθείινπλ, ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπο, λα θαηαζέζνπλ 

θσηνηερληθή κειέηε  ηκήκαηνο πξφηππσλ αληηπξνζσπεπηηθψλ νδψλ, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ νπνίσλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα Α. Ζ κειέηε ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζε ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα, θαηά πξνηίκεζε ην Dialux. ηελ 

θσηνηερληθή κειέηε ν Αλάδνρνο ζα δεκηνπξγήζεη κνληέιν ηεο θάζε νδνχ, ζχκθσλα 

κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Πίλαθα Γ, ζα ηνπνζεηήζεη ηα πξνζθεξφκελα θσηηζηηθά 

ζψκαηα LED θαη ζα εθηειέζεη ηνπο απαηηνχκελνπο ππνινγηζκνχο. ηελ Σερληθή 

Πξνζθνξά ζα ζπκπεξηιεθζνχλ εθηππψζεηο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κειέηεο, ήηνη: 

 Δμψθπιιν, πεξηερφκελα 

 ηνηρεία θσηηζηηθνχ ζψκαηνο 

 ηνηρεία ζρεδηαζκνχ νδνχ 

 Φσηνηερληθά απνηειέζκαηα νδνχ 

 Φσηνηερληθά απνηειέζκαηα (επηζθφπεζε) πεδίνπ αμηνιφγεζεο νδφζηξσκα 

 Φσηνηερληθά απνηειέζκαηα (επηζθφπεζε) πεδίνπ αμηνιφγεζεο πεδνδξφκην 

1/ΛΔΑ (φπνπ ππάξρεη 

 Φσηνηερληθά απνηειέζκαηα (επηζθφπεζε) πεδίνπ αμηνιφγεζεο πεδνδξφκην 

2/ΛΔΑ (φπνπ ππάξρεη) 

Σα πξνζθεξφκελα θσηηζηηθά ζψκαηα ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο ειάρηζηεο 

παξακέηξνπο αμηνιφγεζεο ηνπ θσηνηερληθνχ κνληέινπ, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 

13201:2015. Με ηθαλνπνίεζε ησλ παξακέηξσλ αμηνιφγεζεο επηθέξεη πνηλή 

απνθιεηζκνχ. 

Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή, ζε νπηηθφ δίζθν (CD) ,ηα θσηνηερληθά δεδνκέλα ησλ 



πξνζθεξφκελσλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ LED. Σα αξρεία ζα είλαη κνξθήο .ies ή .ldt, 

θαηάιιεια γηα ρξήζε ζην ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα Dialux. Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή 

Αμηνιφγεζεο ζα εθηειέζεη κε δηθά ηεο κέζα ηνπο ίδηνπο ππνινγηζκνχο γηα ηε 

ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ θσηηζηηθψλ. ε πεξίπησζε κε ζπκθσλίαο ησλ 

απνηειεζκάησλ ιακβάλνληαη ππφςε κφλν ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζνκνίσζεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ Τπεξεζία. 

 

ΠΗΝΑΚΑ Α 

Καηεγνξηνπνίεζε Γεκνηηθψλ Οδψλ 

 

ΦΩΣΟΣΔΥΝΙΚΔ ΜΔΛΔΣΔ 

 

  Σςπική  

οδόρ 1 

Σςπική 

οδόρ 2 

Σςπική 

οδόρ 3 

Ολνκαζία νδνχ    

Υαπακηηπιζηικά ππόηςπηρ 

οδού  

   

Καηεγνξία θσηηζκνχ  Μ4 Μ4 Μ3 

Πιάηνο Οδνζηξψκαηνο (m) 7 5 8 

Αξ. ξεπκάησλ θπθινθνξίαο 1 1 1 

Σχπνο νδνζηξψκαηνο R3, qo: 0,07, 

ζηεγλφ 

R3, qo: 0,07, 

ζηεγλφ 

R3, qo: 0,07, 

ζηεγλφ 

Πεδνδξφκηα 2,  

εθαηέξσζελ 
….. 

2, 

εθαηέξσζελ 

Πιάηνο πεδνδξνκίνπ (m) 1,5 1,5 1,5 

Ύςνο πεδνδξνκίνπ (m) 0,1. 0,1. 0,1. 

Καηεγνξία θσηηζκνχ 

πεδφδξνκνπ 
C5 C5 

C4 

Πνδειαηφδξνκνο ….. ….. ….. 

Πιάηνο πνδειαηφδξνκνπ (m) ….. ….. ….. 

Ύςνο πνδειαηφδξνκνπ (m) …. …. …. 

Καηεγνξία θσηηζκνχ 

πνδειαηφδξνκνπ 
….. ….. ….. 

Λσξίδα ζηάζκεπζεο ….. ….. ….. 

Πιάηνο ισξίδαο ζηάζκεπζεο 

(m) 
….. ….. ….. 

Ύςνο ισξίδαο ζηάζκεπζεο (m) …. …. …. 

Λσξίδα πξαζίλνπ ….. ….. ….. 

Πιάηνο ισξίδαο πξαζίλνπ (m) ….. ….. ….. 



Ύςνο ισξίδαο ζηάζκεπζεο (m) …. …. …. 

Λσξίδα θπθινθνξίαο αλάγθεο ….. ….. ….. 

Πιάηνο ισξίδαο θπθινθνξίαο 

αλάγθεο (m) 
….. ….. ….. 

Καηεγνξία θσηηζκνχ ισξίδαο 

θπθινθνξίαο αλάγθεο 
…. …. …. 

Νεζίδα ….. ….. ….. 

Πιάηνο λεζίδαο (m) ….. ….. ….. 

Ύςνο λεζίδαο (m) …. …. …. 

Ιζηόρ - βπασίοναρ 
  

 

Μήθνο βξαρίνλα (m) 1,00 1,00 1,50 

Κιίζε Βξαρίνλα  (
0
) 0-15 0-15 0-15 

Απφζηαζε ηζηνχ- 

νδνζηξψκαηνο (m) 
0,5 0,5 0,5 

Γσλία πεξηζηξνθήο (
0
) 0 0 0 

Γηάηαμε ηζηψλ  Μνλφπιεπξα Μνλφπιεπξα Μνλφπιεπξα 

Ύςνο ζπλαξκνιφγεζεο (m) 7,00  5,50  9,00 

Αξ. θσηηζηηθψλ αλά ηζηφ 1 1 1 

πληειεζηήο ζπληήξεζεο 

θσηηζηηθψλ ζσκάησλ 
0,8 0,8 0,8 

Απφζηαζε κεηαμχ δχν ηζηψλ 

(m) 
28 21 35 

Μεηαηφπηζε θαηά κήθνο 0 0 0 

Ποζοζηό ανηιπποζώπεςζηρ 
  

 

Πνζνζηφ θσηηζηηθψλ 

ζσκάησλ πνπ αλήθνπλ ζε απηή 

ηελ θαηεγνξία 

   

Ο ππνςήθηνο νθείιεη, λα εθηειέζεη ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ θσηνηερληθνχ κνληέινπ 

ρσξίο λα ηξνπνπνηήζεη ηηο παξακέηξνπο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα Α. 

Σξνπνπνίεζε ησλ παξακέηξσλ απηψλ θαζηζηά ην απνηέιεζκα κε ζπγθξίζηκν, νπφηε 

δελ ιακβάλεηαη ππφςε. ηελ πεξίπησζε απηή ιακβάλεηαη ππφςε κφλν ην απνηέιεζκα 

ηεο πξνζνκνίσζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ Τπεξεζία. 

 

 

 

 

11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ   

 

Ζ ιχζε πνπ απαηηείηαη πεξηιακβάλεη ηνλ ηειε-έιεγρν θαη ηελ ηειεδηαρείξηζε ηνπ 

ζπλφινπ ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ έλα πξνο έλα, κε ηελ ρξήζε αζχξκαηνπ δηθηχνπ, 

ην νπνίν ζα είλαη απαλλαγμένο από ηηλεπικοινωνιακά κόζηη θαη ζα παξέρεη ηελ 

δπλαηφηεηα επέθηαζεο ζε επηπιένλ θσηηζηηθά ή ζε άιιεο εθαξκνγέο ζηελ ινγηθή ησλ 



έμππλσλ πφιεσλ. Ο ηειε-έιεγρνο θαη ε ηειεδηαρείξηζε ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη, επί ποινή αποκλειζμού, ζε επίπεδν θσηηζηηθνχ. 

 

Ζ ιχζε ζα πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

 

Γ.11.1 Αζύπμαηοι Δλεγκηέρ Φωηιζηικών (Luminaire Controllers) 

Οη αζχξκαηνη ειεγθηέο θσηηζηηθψλ (Luminaire Controllers) ζα ζπλνδεχνπλ θάζε 

θσηηζηηθφ θαη ζα είλαη ελζσκαησκέλνη ζε απηφ (εζσηεξηθά ή εμσηεξηθά), ελψ ζα 

πξέπεη λα πιεξνχλ (θαη‘ ειάρηζην) ηηο θάησζη πξνδηαγξαθέο: 

 Πξνζηαζία IP67 

 Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο: -30°C ... +60°C 

 Καηαλάισζε ελέξγεηαο: 230V -15% .. +10% <1V A 

 Δκβέιεηα: ηνπιάρηζηνλ 5 km 

 Δπηθνηλσλία: LoRaWAN ή αληίζηνηρν, Bluetooth LE (γηα αξρηθνπνίεζε – 

δηακφξθσζε) 

 Να επηθνηλσλνχλ κε ηνλ ελδηάκεζν θφκβν ηειεδηαρείξηζεο γηα ηνλ πιήξε 

απνκαθξπζκέλν έιεγρν ησλ Φσηηζηηθψλ σκάησλ LED θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

 Να παξέρνπλ ζην Φσηηζηηθφ ψκα LED ηε δπλαηφηεηα απηφκαηεο 

ιεηηνπξγίαο βάζεη θαζνξηζκέλεο απμνκείσζεο έληαζεο ην νπνίν κπνξεί λα 

ηξνπνπνηείηαη νπνηαδήπνηε ζηηγκή. 

 Να ζέηνπλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (real time) ζε θαηάζηαζε on/off/dimming 

(On: 100%, Off: 0% Dimming: 20% -100% ηεο max θσηεηλφηεηαο), θαηφπηλ 

ιήςεο ζρεηηθήο εληνιήο. Δηδηθφηεξα γηα ηηο ζηάζκεο dimming δελ ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη ζρεηηθφο πεξηνξηζκφο θαη ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ειάρηζην βήκα 

dimming 1%. 

 Να παξέρνπλ ζηνηρεία γηα ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο θάζε θσηηζηηθνχ. 

 Να θαηαγξάθνπλ ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θσηηζηηθνχ 

 Να εθηεινχλ απηφκαην έιεγρν βιάβεο ηνπ Φσηηζηηθνχ ψκαηνο LED θαη λα 

παξέρνπλ ζρεηηθή εηδνπνίεζε. 

 Να έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο κε πξνθαζνξηζκέλν πξφγξακκα 

(schedule), ην νπνίν ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα ην απνζεθεχνπλ ζε 

ελζσκαησκέλε κλήκε, πξνθεηκέλνπ ηα θσηηζηηθά λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ, 

αλεμάξηεηα αλ ηα controllers επηθνηλσλνχλ κε ην ππφινηπν δίθηπν (gateways, 

θεληξηθφ ζχζηεκα ηειε-δηαρείξηζεο). 

 

Δπηπιένλ, ηα controllers ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ δήισζε ζπκκφξθσζεο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή, αλαθνξηθά κε ηελ θάιπςε ηεο νδεγίαο 2014/53/EU. ην πιαίζην ηεο 

δήισζεο ζπκκφξθσζεο ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ξεηψο ε εθαξκνγή ησλ θάησζη 

πξνηχπσλ: 

 EN 55011:2009 

 EN 60950-1:2006+A2:2013 

 EN 60950-22:2006/AC:2008 

 EN 61000-3-2:2014 

 EN 61547:2009 

 EN 300 220-2 (2016-05) 

 

Σα controllers ζα πξέπεη λα είλαη πξνεγθαηεζηεκέλα ζηα θσηηζηηθά θαη πιήξσο  

παξακεηξνπνηεκέλα θαηά ηελ παξάδνζε.  

ην πιαίζην ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ θσηηζηηθψλ, ε αλαγλψξηζε ηεο εθάζηνηε ζέζεο 

ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε απηφκαην ηξφπν, ρσξίο ηελ ρξήζε 

πξνεγθαηεζηεκέλνπ ζπζηήκαηνο GPS ζην εζσηεξηθφ ηνπ controller. Ζ ελ ιφγσ 



αλαγλψξηζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ αλάγλσζε εηδηθνχ αλαγλσξηζηηθνχ 

(ελδεηθηηθά QR code), κε ηε ρξήζε smart phone θαη θαηάιιειεο εθαξκνγήο. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή ζα πξέπεη λα δηαηίζεηαη δσξεάλ γηα κειινληηθέο επεθηάζεηο 

ηνπ δηθηχνπ. 

 

11.2 Δνδιάμεζοι Κόμβοι Σηλεδιασείπιζηρ (Gateways) 

Οη ελδηάκεζνη θφκβνη ηειεδηαρείξηζεο (Gateways) ζα εγθαηαζηαζνχλ ζε θαηάιιεια 

ζεκεία, ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ζα 

ζπλδένληαη αζχξκαηα κε ηνπο ειεγθηέο (Luminaire Controllers) θαη κε ην ζχζηεκα 

παξνρήο ππεξεζίαο ηειεδηαρείξηζεο. Ζ επηθνηλσλία φισλ ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

ππνκνλάδσλ ινγηζκηθνχ θαη hardware ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ρξήζε αζχξκαηεο 

δεχμεο, η οποία θα είναι απαλλαγμένη από ηη σπήζη ηπίηων παπόσων και ηην 

επιβολή οποιονδήποηε επιπλέον σπεώζεων. Κάζε ελδηάκεζνο θφκβνο ζα πξέπεη λα 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαρεηξηζηεί πεξηζζφηεξνπο απφ πέληε ρηιηάδεο controllers θαη 

λα θαιχπηεη έθηαζε ζε αθηίλα ηνπιάρηζηνλ πέληε ρηιηνκέηξσλ ρσξίο απεπζείαο 

νπηηθή επαθή. 

Σα Base Stations ζα έρνπλ (θαη‘ ειάρηζην) ηα θάησζη ραξαθηεξηζηηθά: 

 Πξνζηαζία IP67 

 Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο: -20°C ... +60°C 

 πρλφηεηα: 868 MHz 

 Δκβέιεηα: θαη‘ ειάρηζην 5 km 

 MAC layer: LoRaWAN ή αληίζηνηρν 

 Physical layer: LoRa ή αληίζηνηρν 

 Δπηθνηλσλία: Ethernet θαη δπλαηφηεηα ρξήζεο θάξηαο sim γηα ηελ πεξίπησζε 

κε χπαξμεο επηηφπηαο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν 

 Γπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο ζε ηνπιάρηζηνλ 9 δηαθνξεηηθά ζπρλνηηθά θαλάιηα 

πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια γηα ιήςε θαη εθπνκπή (ζηελ πεξίπησζε 

επηθνηλσλίαο κέζσ δηθηχνπ LoRaWAN) 

 Ηζρπξή θαηαζθεπή αλζεθηηθή ζε πηψζεηο θαη αθηηλνβνιίεο UV   

 Απνκαθξπζκέλε ζπληήξεζε, ελεκέξσζε ινγηζκηθνχ θαη έιεγρν 

 

Σα gateways ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ δήισζε ζπκκφξθσζεο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή αλαθνξηθά κε ηελ θάιπςε ηεο νδεγίαο R&TTE 1999/5/EC. ηελ ελ 

ιφγσ δήισζε ζπκκφξθσζεο, ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ξεηψο ε εθαξκνγή ησλ 

θάησζη πξνηχπσλ: 

 EMC Immunity (Iθαλφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ λα ιεηηνπξγεί ζσζηά ζηε 

παξνπζία RFI – Radio Frequency Interference) - EN 301 489-1/-3 

 Radio—EN 300 220-2; EN 300 440-2;  

 Health and Safety—EN 60950-1/-22; EN 50385 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ, ην αζχξκαην δίθηπν ην νπνίν ζα εγθαηαζηαζεί θαη 

ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλσηέξσ δεχμε ζα είλαη κεγάιεο εκβέιεηαο, ρακειήο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, ελψ ζα εμαζθαιίδεη ηελ αζθαιή θαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

κεηάδνζε δεδνκέλσλ. 

Σν ελ ιφγσ δίθηπν ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηφ κε ηελ νδεγία ETSI EN 300 220-2 θαη 

λα ιεηηνπξγεί ζην θάζκα ζπρλνηήησλ 863-870Mhz. Σα κέγηζηα φξηα ηζρχο εθπνκπήο 

θαη ν θχθινο δξάζεο αλά ζπρλνηηθφ εχξνο ιεηηνπξγίαο νξίδνληαη σο εμήο: 

 

Πίνακαρ 1: Όπια Ιζσύορ Εκπομπών 

ςσνόηηηα 
Μέγιζηο όπιο ιζσύορ 

εκπομπήρ (E.R.P.) 
Κύκλορ Γπάζηρ 

433,050-434,790 MHz <= 10mW <= 10% 



434,040-434,790 MHz <= 10mW - 

863-865 MHz <= 25mW <= 0,1% 

865-868 MHz <= 25mW <= 1% 

868-868,6 MHz <= 25mW <= 1% 

868,7-869,2 MHz <= 25mW <= 0,1% 

869,4-869,65 MHz <= 500mW <= 10% 

869,7-870 MHz <= 5mW - 

869,7-870 MHz <= 25mW <= 1% 

 

Οη δεχμεηο ζα γίλνληαη κεηαμχ ησλ Controllers θαη ησλ base stations βάζε ησλ 

αλσηέξσλ πξνδηαγξαθψλ. Ζ επηθνηλσλία ζα είλαη θξππηνγξαθεκέλε κε ρξήζε δπν 

δπλακηθψλ θιεηδηψλ θξππηνγξάθεζεο θαη ηα δεδνκέλα ηεο θάζε ζπζθεπήο ζα 

αλαγλσξίδνληαη κε ην κνλαδηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζπζθεπήο, ελψ ε δηεχζπλζε ηεο 

κέζα ζην δίθηπν ζα είλαη δπλακηθή. Ζ επηθνηλσλία ηνπ base station κε ηνλ θεληξηθφ 

εμππεξεηεηή ζα γίλεηαη θξππηνγξαθεκέλα θαη εληφο ηδεαηνχ δηθηχνπ. Δπίζεο ζα είλαη 

αλαγθαία ε απνκαθξπζκέλε δηαρείξηζε ηνπ base station θαη επαλεθθίλεζε ηνπ αθφκα 

θαη φηαλ ην ινγηζκηθφ ηνπ δελ έρεη ζσζηή ιεηηνπξγία.  

Σν ζχλνιν ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κεηαθνξά δεδνκέλσλ 

απφ θφκβν ζε θφκβν, ν φγθνο ησλ νπνίσλ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ 10% ηνπ θχθινπ δξάζεο εθπνκπήο πνπ νξίδεη ε νδεγία EN 300 220-2 

Etsi. 

 

11.3 Πληποθοπιακή εθαπμογή ηηλε-ελέγσος και ηηλε-διασείπιζηρ 

Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζα ιεηηνπξγεί κέζσ δηαδηθηχνπ (web application) θαη ζα 

πξέπεη λα πιεξνί ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο: 

 Να δηαζέηεη εχρξεζην δηαρεηξηζηηθφ εξγαιείν ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ην νπνίν 

λα είλαη πξνζβάζηκν απφ φια ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα (π.ρ. Windows, Μac 

OS, Linux, Unix) 

 Να δίλεη ηελ δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο νκάδσλ θσηηζηηθψλ, είηε κε επηινγή 

ζεκείσλ ζε ράξηε, είηε κε γξαθηθή κέζνδν επηινγήο πιήζνπο αληηθεηκέλσλ 

πνπ πεξηιακβάλνληαη κέζα ζε κηα επηθάλεηα. 

 Να κπνξεί λα ειέγρεη απηφκαηα ηα Φσηηζηηθά ψκαηα LED έλα πξνο έλα γηα 

πηζαλέο βιάβεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

 Να κπνξεί λα ειέγρεη απηφκαηα νκάδεο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ LED ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

 Να δηαζέηεη πξνβνιή ησλ θσηηζηηθψλ, ησλ νκάδσλ θσηηζηηθψλ θαη ησλ 

gateways ζε ράξηε θαη ζε πίλαθα, κε πξνβνιή φισλ ησλ απνηππσκέλσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ (δπλαηφηεηα πξνβνιήο ζε Google Streets θαη Google 

Satellite θαη Google Hybrid). ηελ πεξίπησζε ηνπ ράξηε, ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ θάζε θσηηζηηθνχ ζα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ζε ζρεηηθφ αλαδπφκελν 

παξάζπξν (popup window) θαη λα ελεκεξψλνληαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Ο 

ρξήζηεο ζα κπνξεί λα δεη αλαιπηηθά ηε δνκή ηνπ δηθηχνπ, ηελ αθξηβή ζέζε 

ησλ Φσηηζηηθψλ σκάησλ LED πνπ έρνπλ ππνζηεί βιάβε θαη ηε θχζε ηε 

βιάβεο. 

 Να παξέρεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο πξνγξάκκαηνο ή δηαθνξεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ιεηηνπξγίαο αλά θσηηζηηθφ θαη αλά νκάδα θσηηζηηθψλ (light 

on, light off, light dim on schedule, sunset - sunrise). Δηδηθφηεξα, γηα ην 

dimming on schedule, λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα νκαδνπνίεζεο controller θαη 

πξνγξακκαηηζκνχ ιεηηνπξγίαο ζε θαηάζηαζε dimming γηα έλα ζχλνιν έσο θαη 

45 ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ εληφο ηνπ εηθνζηηεηξαψξνπ. Ζ ελ ιφγσ ξχζκηζε λα 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη δπλάκεη ην επξσπατθνχ πξνηχπνπ 13201-1 / 2015 

θαη ζχκθσλα κε ηηο παξακέηξνπο νξηζκνχ ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ Γt1, Γt2, 

Γt3…..Γtλ 



 Να παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ρεηξνθίλεηεο ιεηηνπξγίαο αλά θσηηζηηθφ θαη αλά 

νκάδα θσηηζηηθψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (light on, light off, light dim on 

demand) 

 Να παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο πξνγξάκκαηνο ή δηαθνξεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ιεηηνπξγίαο αλά νκάδα θσηηζηηθψλ (light on, light off on 

schedule, sunset - sunrise) 

 Να είλαη πξνζβάζηκν απφ νπνηαδήπνηε ζπζθεπή αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ή 

ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα (desktop, laptop, tablet, smart phone ζε ιεηηνπξγηθά 

android θαη iOS – πνιπθαλαιηθή δηάζεζε) 

 Να παξέρεη ζηνηρεία γηα ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο αλά θσηηζηηθφ θαη αλά 

νκάδα θσηηζηηθψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

 Να παξέρεη ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο αλά θσηηζηηθφ θαη αλά νκάδα θσηηζηηθψλ 

 Να εθηειεί απηφκαην έιεγρν βιάβεο αλά θσηηζηηθφ θαη λα παξέρεη ζρεηηθή 

εηδνπνίεζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

 Να παξάγεη αλαθνξέο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, θφζηνπο θαη εθπνκπψλ CO2  

 Να παξέρεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη ηζηνξηθφ ησλ αλσηέξσ κεηαβιεηψλ κε 

δπλαηφηεηα πξνβνιήο ζπγθεθξηκέλσλ ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ (απφ - έσο), 

αιιά θαη δπλαηφηεηα ππνινγηζκνχ κέζσλ, κεγίζησλ θαη ειαρίζησλ ηηκψλ 

 Να παξέρεη πιήξε ζεηξά εηδνπνηήζεσλ ζε μερσξηζηφ ηκήκα ηεο θνλζφιαο 

δηαρείξηζεο, θαζψο θαη ζε εκθαλέο ζεκείν σο notification κε επδηάθξηην 

ρξψκα. 

 Να παξέρεη πιήξε εηθφλα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εθάζηνηε controller. 

 Να δηαηίζεηαη ζε εθαξκνγή γηα Android θαη iOS, ε νπνία λα δηαηίζεηαη κέζσ 

ησλ θαηαζηεκάησλ Google play θαη AppStore αληηζηνίρσο, κε ζηφρν ηελ 

δηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε φισλ ησλ αλσηέξσ παξακέηξσλ απφ θηλεηέο 

ζπζθεπέο θαη smart phones. Οη εθαξκνγέο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ push 

notifications γηα ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζην θηλεηφ ηνπο ηειέθσλν 

θαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

 

11.4 Δπιπλέον απαιηήζειρ 

Σν ζχζηεκα ηειε-ειεγρνπ θαη ηειε-δηαρείξηζεο ζα πξέπεη λα απνηειεί κέξνο κηαο 

εληαίαο πιαηθφξκαο έμππλσλ πφιεσλ, ηελ νπνία ζα πξνκεζεπηεί ε Αλαζέηνπζα Αξρή 

θαη ε νπνία, ζα πεξηιακβάλεη επηπιένλ (θαη‘ ειάρηζην):  

 Μία εθαξκνγή δηαρείξηζεο αηηεκάησλ πνιηηψλ,  

 Μία εθαξκνγή απνηππψζεσλ ζεκείσλ, δηαδξνκψλ θαη επηθαλεηψλ 

ελδηαθέξνληνο,  

 Μία εθαξκνγή πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο. 

 

πγθεθξηκέλα, ην ζχλνιν ησλ εθαξκνγψλ πνπ ζα δηαζέζεη ν αλάδνρνο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθαξκνγήο ηειε-ειέγρνπ θαη ηειε-δηαρείξηζεο, ζα 

απνηεινχλ ππνζπζηήκαηα κηαο εληαίαο πιαηθφξκαο, κε έλα εληαίν ζχζηεκα 

απζεληηθνπνίεζεο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη πξφζβαζε κε ηνπο ίδηνπο θσδηθνχο 

(Single – Sign – On), γηα ηηο πεξηπηψζεηο ρξεζηψλ πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε 

ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα εθαξκνγέο (π.ρ. ηερληθή ππεξεζία). 

Παξάιιεια, ε πιαηθφξκα ζα ππνζηεξίδεηαη απφ κηα εληαία βάζε δεδνκέλσλ γηα φιεο 

ηηο εθαξκνγέο πνπ ζα πεξηιακβάλεη. 

Δπηπιένλ, ε πιαηθφξκα ζα πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δηα-ιεηηνπξγήζεη κε 

νπνηνδήπνηε ηξίην ζχζηεκα είηε είλαη ήδε εγθαηεζηεκέλν ζην δήκν (π.ρ. νηθνλνκηθή 

δηαρείξηζε, δεκνηνιφγην, ειεθηξνληθφ πξσηφθνιιν θιπ), είηε πξφθεηηαη λα 

εγθαηαζηαζεί.  

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ απαίηεζε γηα επεθηαζηκφηεηα ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

ινγηζκηθνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη ην ζχλνιν ηεο ιχζεο νινθιεξψλεηαη κε 



ην πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο LoRaWAN ή αληίζηνηρν, πνπ απνηειεί αλνηθηφ 

πξσηφθνιιν ην νπνίν θηινμελεί πιήζνο εθαξκνγψλ παγθνζκίσο, ε πξνζθεξφκελε 

ππνδνκή ζα πξέπεη λα είλαη επεθηάζηκε ζε επίπεδν ππεξεζηψλ Smart Cities, κε ηελ 

δπλαηφηεηα πξνζζήθεο λέσλ αηζζεηήξσλ θαη ζπζθεπψλ θαη απνκαθξπζκέλεο 

απνζηνιήο ειεθηξνληθνχ πεξηερνκέλνπ θαη εθαξκνγψλ.  

 

11.5 Δθαπμογή διασείπιζηρ αιηημάηων πολιηών 

ην πιαίζην ησλ παξερφκελσλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ, ν αλάδνρνο ζα πξνζθέξεη έλα 

πιήξεο ζχζηεκα ππνδνρήο θαη δηαρείξηζεο αηηεκάησλ πνιηηψλ, ζρεηηθά κε ηελ θαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ. Σν ζχζηεκα απηφ ζα ιεηηνπξγεί ζε κηα εληαία 

πιαηθφξκα κε ηηο άιιεο δχν εθαξκνγέο. Ζ εθαξκνγή ζα είλαη πιήξσο 

παξακεηξνπνηήζηκε, ζα δηαζέηεη πιήζνο επηπέδσλ ρξεζηψλ θαη έρεη ηελ δπλαηφηεηα 

πξνζαξκνγήο ζε νπνηαδήπνηε ξνή εξγαζίαο δηαζέηεη έλαο δήκνο. 

Ζ εθαξκνγή ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα θάησζη ππνζπζηήκαηα: 

 

Τποσύστημα Πολιτών 

Σν ππνζχζηεκα ζα απνηειείηαη απφ κηα εθαξκνγή (App) γηα έμππλεο θηλεηέο 

ζπζθεπέο (smartphones, tablets), ε νπνία ζα δηαηίζεηαη δσξεάλ ζε έθδνζε γηα 

Android, iOS θαη Windows Phone, κέζσ ησλ αληηζηνίρσλ Application Stores.  

Οη πνιίηεο ζα κπνξνχλ λα εγθαηαζηήζνπλ ηελ εθαξκνγή ζηε ζπζθεπή ηνπο θαη λα ηε 

ρξεζηκνπνηνχλ πξνθεηκέλνπ λα δειψλνπλ βιάβεο ή πξνβιήκαηα ζηα ζεκεία πνπ 

επηζπκνχλ. πγθεθξηκέλα, ν πνιίηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εληνπίζεη ηε ζέζε ηνπ 

κέζσ ηεο εθαξκνγήο, ε νπνία δηελεξγεί απηφκαην έιεγρν ρσξνζέηεζεο. ηελ 

πεξίπησζε πνπ ν πνιίηεο εληνπίδεηαη εθηφο ησλ νξίσλ ηνπ δήκνπ, ε εθαξκνγή ζα 

επηζηξέθεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη δελ επηηξέπεη ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο. ηελ 

πεξίπησζε εληνπηζκνχ ηεο ζέζεο ηνπ πνιίηε εληφο ησλ νξίσλ ηνπ δήκνπ, ε εθαξκνγή 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα επηινγήο θαηεγνξίαο βιάβεο – πξνβιήκαηνο (ιακπηήξαο, 

θσηηζηηθφ, κπξάηζν, θνιψλα θιπ.) απφ έηνηκν κελνχ θαη ζηε ζπλέρεηα επηινγήο 

είδνπο βιάβεο – πξνβιήκαηνο κε ηνλ ίδην ηξφπν  (ιακπηήξαο κε ρακειφ θσηηζκφ, 

ζπαζκέλν θσηηζηηθφ, ζπαζκέλν κπξάηζν, επηθίλδπλε θνιψλα). ηε ζπλέρεηα ν 

πνιίηεο ζα ζπκπιεξψλεη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, ελψ ζα κπνξεί λα εηζάγεη θσηνγξαθία 

κε δπλαηφηεηα ιήςεο κέζσ ηεο εθαξκνγήο. Δπηιέγνληαο «ππνβνιή» ην ζχζηεκα ζα 

θαηαρσξεί ηε βιάβε θαη ζα απνδίδεη αξηζκφ πξσηνθφιινπ, ηνλ νπνίν θαη θνηλνπνηεί 

ζηνλ πνιίηε. Παξάιιεια, ζα ηνλ ελεκεξψλεη κε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

γηα ηελ παξαιαβή ηνπ αηηήκαηνο. Μεηά απφ ηελ επηδηφξζσζε ηεο βιάβεο ή ηελ 

επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ην ζχζηεκα ζα ελεκεξψλεη εθ λένπ ηνλ πνιίηε γηα ηελ 

επηηπρή έθβαζε ηνπ αηηήκαηφο ηνπ (βι. Τπνζχζηεκα δηαρείξηζεο). 

Με δεδνκέλν φηη ε αθξίβεηα εληνπηζκνχ ζέζεο εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ηεο ζπζθεπήο 

ηνπ εθάζηνηε πνιίηε, θαηά ηε θάζε ηνπ εληνπηζκνχ πνπ πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ, ν 

πνιίηεο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα δηφξζσζεο ηεο ζέζεο ηνπ κε ρεηξνθίλεην ηξφπν εληφο 

ηεο εθαξκνγήο. πγθεθξηκέλα, αθνχ εληνπηζηεί ε ζέζε ηνπ πάλσ ζην ράξηε, ν πνιίηεο 

ζα δχλαηαη λα ζχξεη ην ζηίγκα ηνπ θαη λα ην ηνπνζεηήζεη ζην ζεκείν πνπ επηζπκεί. 

Δπηπιένλ, ζα ππάξρεη θαη δπλαηφηεηα δηφξζσζεο (επαλεληνπηζκνχ) ηεο ζέζεο κε 

απηφκαην ηξφπν. 

Σέινο, ην παξφλ ππνζχζηεκα δηαζέηεη θαη desktop έθδνζε γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ν 

πνιίηεο επηζπκεί λα δειψζεη βιάβε ή πξφβιεκα απφ ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ππνινγηζηή 

θαη φρη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Οη δπλαηφηεηεο ηεο desktop έθδνζεο ζα είλαη ίδηεο κε 

απηέο ηνπ app, ελψ ζα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα κεηαθίλεζεο ηεο εληνπηζκέλεο ζέζεο 

ζην ζεκείν ελδηαθέξνληνο απφ ηνλ ίδην ηνλ πνιίηε. 

 

Τποσύστημα Διαχείρισης 

Μέζσ ηνπ ππνζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ 

δηαρείξηζεο ζε επίπεδν ρξεζηψλ θαη αηηεκάησλ. πγθεθξηκέλα, ζα παξέρνληαη νη 



θάησζη δπλαηφηεηεο: 

 

Διασείπιζη Φπηζηών  

Σν ππνζχζηεκα ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην δηαρεηξηζηή λα δεκηνπξγεί ρξήζηεο (είηε 

δηαρεηξηζηέο φπσο ν ίδηνο, είηε απιά ρξήζηεο δηαρείξηζεο αηηεκάησλ) θαη λα απνδίδεη 

ζε απηνχο ηα ζπγθεθξηκέλα δηθαηψκαηα ηεο θάζε θαηεγνξίαο ρξεζηψλ. ε θάζε νκάδα 

ρξεζηψλ ν δηαρεηξηζηήο ζα κπνξεί λα εηζάγεη απεξηφξηζην αξηζκφ ρξεζηψλ. Οη 

ρξήζηεο ζα κπνξνχλ λα ηξνπνπνηνχληαη απφ ην δηαρεηξηζηή, αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε 

αλάγθεο ηνπ δήκνπ. 

Ζ πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ, πιελ ησλ πνιηηψλ πνπ δειψλνπλ βιάβεο, ζα γίλεηαη βάζεη 

ζπγθεθξηκέλσλ δηθαησκάησλ πξφζβαζεο / ξφισλ. Οη θσδηθνί πξφζβαζεο (passwords) 

ησλ ρξεζηψλ ζα απνζεθεχνληαη θξππηνγξαθεκέλα κε αιγφξηζκν θξππηνγξάθεζεο.  

Ζ πξφζβαζε ζην ππνζχζηεκα δηαρείξηζεο ζα επηηξέπεηαη κφλν ζε εγγεγξακκέλνπο 

ρξήζηεο πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηηθφ θαη θσδηθφ πξφζβαζεο. Ο έιεγρνο πξφζβαζεο ζα 

είλαη πνιπεπίπεδνο, ζα νξίδνληαη ζρεηηθά δηθαηψκαηα θαη ζα γίλεηαη έιεγρνο αλά 

ιεηηνπξγία, αληηθείκελν, θ.ν.θ. 

 

Διασείπιζη Αιηημάηυν Πολιηών  

Μέζσ ηνπ παξφληνο ππνζπζηήκαηνο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαρείξηζε ησλ 

αηηεκάησλ πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνπο πνιίηεο κέζσ ηνπ ππνζπζηήκαηνο πνιηηψλ. Σν 

ππνζχζηεκα ζα κπνξεί λα νκαδνπνηεί ηα αηηήκαηα ζε θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηε 

θάζε δηεθπεξαίσζεο πνπ βξίζθνληαη. πγθεθξηκέλα, ζα ππάξρεη α) ε ιίζηα ησλ κε 

επεμεξγαζκέλσλ αηηεκάησλ, β) ε ιίζηα ησλ αηηεκάησλ ζε εθθξεκφηεηα θαη γ) ε ιίζηα 

ησλ δηεθπεξαησκέλσλ αηηεκάησλ. Κάζε θνξά πνπ έλα αίηεκα ππνβάιιεηαη κέζσ ηνπ 

ππνζπζηήκαηνο πνιηηψλ, απηφ ζα απνζεθεχεηαη ζηε ιίζηα ησλ κε επεμεξγαζκέλσλ 

αηηεκάησλ. Σα ζηνηρεία πνπ ζα εκθαλίδνληαη ζηε ιίζηα είλαη: ν αξηζκφο 

πξσηνθφιινπ, ην είδνο πξνβιήκαηνο, ε Γηεχζπλζε, ε θσηνγξαθία πνπ ηξάβεμε ν 

πνιίηεο, ε εκεξνκελία απνζηνιήο, ηα ζηνηρεία ηνπ πνιίηε θαη ε πξνβνιή ηνπ ζεκείνπ 

ζε ράξηε. Πξφζβαζε ζηε ιίζηα απηή ζα έρεη κφλν ν δηαρεηξηζηήο, ν νπνίνο ζα κπνξεί 

λα ρξεψζεη ην αίηεκα ζε αξκφδην ππάιιειν –  εμνπζηνδνηεκέλν ρξήζηε ή λα ην 

δηαγξάςεη. Απφ ηε ζηηγκή πνπ έλα αίηεκα ρξεψλεηαη, απηφκαηα ζα κεηαθέξεηαη ζηε 

ιίζηα αηηεκάησλ ζε εθθξεκφηεηα. Πξφζβαζε ζε απηή ηε ιίζηα ζα έρεη ν δηαρεηξηζηήο 

(ζε φια ηα αηηήκαηα ηεο ιίζηαο) θαη ν εθάζηνηε ππάιιεινο – εμνπζηνδνηεκέλνο 

ρξήζηεο πνπ ζα έρεη ρξεσζεί ην αίηεκα (κφλν ζηα αηηήκαηα πνπ ηνλ αθνξνχλ).  

Ο ππάιιεινο ζα έρεη δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην ζχλνιν ηεο πιεξνθνξίαο ελφο 

αηηήκαηνο. Ωο εθ ηνχηνπ, ζα δχλαηαη λα θαιέζεη ηνλ πνιίηε ηειεθσληθά, πξνθεηκέλνπ 

λα ειέγμεη ηελ εγθπξφηεηα ηνπ αηηήκαηνο θαη λα ηνπ δψζεη έλαλ θσδηθφ, κε ηελ ρξήζε 

ηνπ νπνίν ν πνιίηεο ζα κπνξεί λα παξαθνινπζεί ηελ πνξεία επίιπζεο ηνπ αηηήκαηνο 

ηνπ κέζσ ηνπ App πνπ αλαθέξεηαη αλσηέξσ. 

Δπηπιένλ, ν ππάιιεινο ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνζζέζεη έλα ζρφιην αλαθνξηθά 

κε ην πξνθίι ηνπ θάζε πνιίηε πνπ ππνβάιεη αίηεκα (π.ρ. καο ιέεη ζπλέρεηα ςέκαηα 

θιπ.), ελψ παξάιιεια ζα κπνξεί λα δηαηππψζεη νπνηαδήπνηε άπνςε ζρεηηθά κε ην 

εθάζηνηε αίηεκα, ε νπνία είλαη δπλαηφλ λα εκθαληζηεί θαη ζηνλ πνιίηε (π.ρ. αδπλακία 

αληηθαηάζηαζεο θσηηζηηθνχ ιφγσ έιιεηςεο αληαιιαθηηθψλ ιακπηήξσλ). 

Όηαλ ν ππάιιεινο – εμνπζηνδνηεκέλνο ρξήζηεο δηεθπεξαηψζεη ην αίηεκα, ηφηε ζα 

κπνξεί λα ην κεηαθέξεη ζηε ιίζηα ησλ δηεθπεξαησκέλσλ αηηεκάησλ φπνπ θαη ζα 

παξακέλεη σο αξρεηαθή αλαθνξά.  

Όιεο νη ιίζηεο ζα δηαζέηνπλ αλαδήηεζε κε ειεχζεξν θείκελν, ελψ παξάιιεια ζα 

ππάξρεη αλαδήηεζε κε βάζε πξνεπηιεγκέλα θξηηήξηα (π.ρ. αηηήκαηα αλά είδνο 

πξνβιήκαηνο, αηηήκαηα αλά ππάιιειν θ.ιπ.). 

Σν ππνζχζηεκα ζα είλαη πιήξσο παξακεηξηθφ. Ωο εθ ηνχηνπ, ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

ζην δηαρεηξηζηή λα δεκηνπξγεί θαηεγνξία αηηήκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα λα νξίδεη, γηα 

θάζε θαηεγνξία αηηήκαηνο, φια ηα πηζαλά ζπκβάληα. Έηζη ν πνιίηεο ζα κπνξεί λα 



επηιέμεη θαηεγνξία αηηήκαηνο θαη ζπκβάλ απφ έηνηκεο ιίζηεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί 

απφ ην δηαρεηξηζηή, ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ αλαδφρνπ. Ο δηαρεηξηζηήο ζα κπνξεί λα 

εηζαγάγεη άπεηξν αξηζκφ θαηεγνξηψλ αηηεκάησλ θαη άπεηξα ζπκβάληα αλά θαηεγνξία. 

 

11.6 Δθαπμογή αποηςπώζεων ζημείων, διαδπομών και επιθανειών 

ενδιαθέπονηορ 

Πξφθεηηαη γηα δηαδηθηπαθήο εθαξκνγή κε ελζσκαησκέλν ςεθηαθφ ράξηε, κέζσ ηεο 

νπνίαο ν δήκνο ζα είλαη ζε ζέζε λα πξαγκαηνπνηήζεη απνηππψζεηο ζεκείσλ 

επηθαλεηψλ θαη δηαδξνκψλ ελδηαθέξνληνο εληφο ησλ νξίσλ ηνπ. Οη ελ ιφγσ 

απνηππψζεηο ζα κπνξνχλ λα έρνπλ ηνπξηζηηθφ ραξαθηήξα (sightseeing θ.ιπ), 

πεξηβαιινληηθφ ραξαθηήξα (π.ρ. απνηππψζεηο ηζηψλ θσηηζκνχ, θάδσλ, δέληξσλ 

θ.ιπ), απνγξαθηθφ ραξαθηήξα (π.ρ. απνηππψζεηο πεξηνπζηαθψλ δεδνκέλσλ φπσο 

πιαηείεο, ζρνιεία, πάξθα, θνηλφρξεζηνη ρψξνη, πεξίπηεξα θ.ιπ) ή νπνηαδήπνηε άιιν 

«ζεκαηηθφ» ραξαθηήξα επηζπκεί ν δήκνο. 

Ζ εθαξκνγή ζα απνηειείηαη απφ έλα App γηα έμππλεο θηλεηέο ζπζθεπέο (smart 

phones, tablets), ην νπνίν ζα δηαηίζεηαη δσξεάλ ζε έθδνζε γηα Android θαη iOS. Ζ 

εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο ζα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί είηε κέζσ ησλ γλσζηψλ 

App Stores ησλ αλσηέξσ ιεηηνπξγηθψλ, είηε κε ηελ εγθαηάζηαζε αξρείνπ πνπ 

ιακβάλεηαη ζηε ζπζθεπή ηνπ ρξήζηε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.  

 Οη ρξήζηεο ζα κπνξνχλ λα εγθαηαζηήζνπλ ηελ εθαξκνγή ζηελ έμππλε ζπζθεπή πνπ 

δηαζέηνπλ θαη λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζνπλ θαη λα 

ηνπνζεηήζνπλ ζηνλ ςεθηαθφ ράξηε ηνπ ζπζηήκαηνο, φια ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο.  

Οη ρξήζηεο, θαηά ηνλ επηηφπην εληνπηζκφ ζέζεο, ζα ζηαζεξνπνηνχλ ηε ζέζε ηνπο 

δίπια ζην ζεκείν ελδηαθέξνληνο, ζα εηζέξρνληαη ζηελ εθαξκνγή, ε νπνία ζηελ 

ζπλέρεηα ζα πξαγκαηνπνηεί απηφκαην εληνπηζκφ ηεο ζέζεο ηνπο.  

Δθφζνλ, ε ζέζε απηή βξίζθεηαη εθηφο ησλ νξίσλ ηνπ δήκνπ, ζα επηζηξέθεηαη κήλπκα 

ιάζνπο θαη δελ ζα είλαη δπλαηή ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο.  

Δθφζνλ, ε ζέζε βξίζθεηαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ δήκνπ, ε εθαξκνγή ζα δεηά λα 

δεισζεί: α) ην είδνο ηνπ ζεκείνπ ελδηαθέξνληνο (π.ρ. ηζηφο θσηηζκνχ) απφ έηνηκε 

ιίζηα θαη β) ηα ινηπά δεδνκέλα πνπ έρνπλ νξηζηεί απφ ηνλ δηαρεηξηζηή σο δεηνχκελα 

(χςνο ηζηνχ, είδνο ηζηνχ, αξηζκφο θσηηζηηθψλ, είδνο θσηηζηηθψλ, ηζρχο θσηηζηηθψλ 

θ.ιπ).  

Δπηιέγνληαο «απνζηνιή αλαθνξάο», ην ζχζηεκα ζα εκθαλίδεη κήλπκα επηηπρνχο 

θαηαρψξηζεο θαη ζα επηζηξέθεη ζηελ αξρηθή νζφλε πξνθεηκέλνπ ν ρξήζηεο λα 

πξνρσξήζεη ζην επφκελν ζεκείν. 

Με δεδνκέλν φηη ε αθξίβεηα εληνπηζκνχ ζέζεο εμαξηάηαη απφ ηελ ίδηα ηε ζπζθεπή 

ηνπ εθάζηνηε ρξήζηε, θαηά ηε θάζε ηνπ εληνπηζκνχ πνπ πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ, ν 

ρξήζηεο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα δηφξζσζεο ηεο ζέζεο ηνπ κε ρεηξνθίλεην ηξφπν εληφο 

ηεο εθαξκνγήο. πγθεθξηκέλα, αθνχ εληνπηζηεί ε ζέζε ηνπ πάλσ ζην ράξηε, ν 

ρξήζηεο ζα δχλαηαη λα ζχξεη ην ζηίγκα ηνπ θαη λα ην ηνπνζεηήζεη ζην ζεκείν πνπ 

επηζπκεί. Δπηπιένλ, ζα ππάξρεη θαη δπλαηφηεηα δηφξζσζεο (επαλεληνπηζκνχ) ηεο 

ζέζεο κε απηφκαην ηξφπν.  

Σέινο, ην ζχζηεκα ζα εληνπίδεη ηηο πεξηπηψζεηο πηζαλψλ κεγάισλ απνθιίζεσλ 

πξαγκαηηθήο θαη εληνπηζκέλεο ζέζεο θαη ζα ελεκεξψλεη ην ρξήζηε πξνθεηκέλνπ λα 

επαλαιάβεη ηε δηαδηθαζία εληνπηζκνχ, φπνπ θξίλεηαη ζθφπηκν. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε 

εθαξκνγή ζα ρξεζηκνπνηεί ζπγθεθξηκέλν αιγφξηζκν, ν νπνίνο ζα ππνινγίδεη ηελ 

πηζαλφηεηα κεγάιεο απφθιηζεο ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζέζεο θαη έηζη ζα εκθαλίδεη ην 

ζρεηηθφ κήλπκα. 

Ζ αξρηθνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε πνιχ εχθνιν ηξφπν απφ ηνλ 

δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο. Έηζη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ν δηαρεηξηζηήο 

ζα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κηα θαηεγνξία ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο θαη λα ηεο 

απνδψζεη ζπγθεθξηκέλν εηθνλίδην πνπ επηζπκεί λα εκθαλίδεηαη ζην ράξηε. 

Ακέζσο κεηά, γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία, ν δηαρεηξηζηήο ζα νξίδεη ηηο 



παξακέηξνπο πνπ πξέπεη λα απνηππσζνχλ, κε έλδεημε, γηα θαζεκία απφ απηέο, εάλ 

ζπκπιεξψλεηαη απφ ην ζηέιερνο πνπ εθηειεί ηηο απνηππψζεηο ή απφ ην ζηέιερνο ηνπ 

γξαθείνπ. 

Σα Apps ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ ζα ελεκεξψλνληαη απηφκαηα, ρσξίο ηελ απαίηεζε 

γηα εγθαηάζηαζε λέαο έθδνζεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ν δήκνο ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα 

λα δεκηνπξγήζεη κηα λέα θαηεγνξία θαη λα εθηειέζεη απνηππψζεηο, ρσξίο ηελ 

εκπινθή ηνπ αλαδφρνπ. 

Ο δηαρεηξηζηήο ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δεη ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία γηα ηα 

απνηππσκέλα ζεκεία. Παξάιιεια, γηα θάζε θαηεγνξία ζεκείσλ ζα δηαζέηεη πξνβνιή 

ζε ράξηε ή πξνβνιή ζε ιίζηα.  

Δθηφο απφ ηηο θηλεηέο ζπζθεπέο, απνηχπσζε ζεκείσλ ζα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί 

θαη απφ ηνλ δηαρεηξηζηή, θάλνληαο θιηθ πάλσ ζην ράξηε θαη επηιέγνληαο ηελ «πηλέδα» 

πνπ δεκηνπξγείηαη, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε ζπκπιήξσζε ησλ 

απαηηνχκελσλ παξακέηξσλ. 

 

11.7 Δθαπμογή πποληπηικήρ ζςνηήπηζηρ 

ην πιαίζην ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζα δηαηεζεί εθαξκνγή 

παξαθνινχζεζεο ηεο ζπληήξεζεο («χζηεκα Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο κέζσ Ζ/Τ) 

ησλ θσηηζηηθψλ, ιακπηήξσλ LED, πξνβνιέσλ, ησλ Αζχξκαησλ Διεγθηψλ θαη ησλ 

Κφκβσλ Σειεδηαρείξηζεο κε ηηο αθφινπζεο δπλαηφηεηεο:  

 Καηαγξαθή ησλ ελεξγεηψλ πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο,  

 Παξαθνινχζεζε/Γηαρείξηζε πιηθψλ - αληαιιαθηηθψλ θαη απνζήθεο θαη  

 Γηαρείξηζε πξνζσπηθνχ ζπληήξεζεο θαη έθδνζε εληνιψλ εξγαζίαο.  

 

Δηδηθφηεξα, κέζσ ηεο εθαξκνγήο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο, ζα είλαη εθηθηφο ν 

πξνγξακκαηηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ δεκνζίνπ ρψξνπ, θαζψο θαη ε αληηκεηψπηζε έθηαθησλ 

γεγνλφησλ πνπ κπνξεί λα ζπκβνχλ. Ζ εθαξκνγή ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηηο θάησζη 

δπλαηφηεηεο: 

 Καηάινγν φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ζπζθεπψλ πνπ ζπληζηνχλ ην ζχζηεκα δεκνζίνπ 

θσηηζκνχ, φπσο ηζηνχο, θσηηζηηθά, ιακπηήξεο, κεηξεηέο θ.ιπ. 

 Γηα θάζε θαηεγνξία ζπζθεπψλ αλαιπηηθφ θαηάινγν κε ηνλ αληίζηνηρν θσδηθφ, 

ζηνηρεία ηεο ζέζεο ηνπ, ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θ.ιπ. 

 Γηα θάζε θαηεγνξία ζπζθεπήο θαηάινγν ησλ απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ 

πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο, πεξηνδηθφηεηα ζπληήξεζεο ή ψξεο ιεηηνπξγίαο, 

ζηνηρεία ειέγρνπ θαη ελέξγεηεο ζπληήξεζεο, απαηηνχκελα κεραληθά κέζα θαη 

πξνζσπηθφ, εθηηκσκέλε δηάξθεηα θι.π. 

 Καηαιφγνπο δηαηηζέκελσλ κεραληθψλ, κέζσλ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ. 

 Καηάινγν απαηηνπκέλσλ θαη ππαξρφλησλ αληαιιαθηηθψλ ζηελ απνζήθε. 

 Καηάινγν αηηεκάησλ έθηαθηεο ζπληήξεζεο πνπ πξνέξρνληαη είηε απφ ηελ 

ππεξεζία ηνπ Γήκνπ είηε απφ αηηήκαηα πνιηηψλ. 

 

Ζ εθαξκνγή αμηνπνηψληαο απηφκαηα ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ζα πξέπεη λα εθηειεί ηηο 

παξαθάησ ιεηηνπξγίεο: 

 Πξνγξακκαηηζκφο ησλ ελεξγεηψλ πξνιεπηηθήο θαη έθηαθηεο ζπληήξεζεο 

θαη έθδνζε ησλ θαηάιιεισλ εληνιψλ εξγαζίαο. 

 Παξαθνινχζεζεο ηεο πνξείαο εθηέιεζεο ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ. 

 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ αληίζηνηρνπ θφζηνπο, κεηά ην θιείζηκν θάζε εληνιήο 

θαη ζπλνιηθνχ θφζηνπο ζπληήξεζεο ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο. 

 Παξαθνινχζεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο απνζήθεο αληαιιαθηηθψλ. 

 Έθδνζε ζεηξάο εθζέζεσλ, αλαθνξψλ θαη ζηαηηζηηθψλ. 

 

Ζ εθαξκνγή ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο παξακεηξνπνηήζηκε θαη επεθηάζηκε. Απηφ ζα 



δψζεη ηελ δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηεο εχθνια θαη γξήγνξα θαη ζε άιιεο ππνδνκέο ηνπ 

δήκνπ, ζηηο νπνίεο ππάξρεη αλάγθε ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο πξνιεπηηθήο 

ζπληήξεζεο (ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά): 

 Καζαξηφηεηα 

 Κηίξηα 

 Πξάζηλν – θνηλφρξεζηνη ρψξνη 

 Αζιεηηθέο Δγθαηαζηάζεηο 

 Γξφκνη – Πεδνδξφκηα 

 Απηνθίλεηα θαη κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο 

 Λνηπά ζπλεξγεία 

 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ   

 

Ο Αλάδνρνο θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο χκβαζεο, είλαη ππνρξεσµέλνο 

λα παίξλεη φια ηα θαηάιιεια µέηξα γηα λα εμαζθαιίδεηαη: α) ε αζθαιήο, εχξπζµε 

θαη ζε πςειφ επίπεδν εμππεξέηεζεο ιεηηνπξγία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο, β) ε 

άµεζε θαη απνηειεζµαηηθή αληαπφθξηζή ηνπ ζε ηαθηηθέο, έθηαθηεο ή / θαη επείγνπζεο 

θαηαζηάζεηο. Ο ρξφλνο απνθαηάζηαζεο νξίδεηαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. 

Καζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο χµβαζεο ν Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε 

ζπληήξεζεο ηεο Δγθαηάζηαζεο θαη ηνπ εμνπιηζµνχ ηεο µε δηθή ηνπ επηµέιεηα, 

επζχλε, έμνδα θαη δαπάλεο. Ζ Δγθαηάζηαζε ζα πξέπεη λα ζπληεξείηαη θαζ‘ φιε ηελ 

δηάξθεηα ηεο χµβαζεο βάζεη ζπγθεθξηµέλνπ Πξνγξάµµαηνο Λεηηνπξγίαο θαη 

πληήξεζεο ζχµθσλα µε ηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. Σν ελ ιφγσ 

πξφγξακκα, αθνχ ιάβεη ηελ έγθξηζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζα εγθαηαζηαζεί ζην 

ζχζηεκα πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο, ην νπνίν ζα αξρηθνπνηεζεί θαηαιιήισο θαηά ηελ 

δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη κέρξη ηελ παξάδνζε ηνπ. 

 

Σν Πξφγξαµµα πληήξεζεο µπνξεί λα αλαζεσξείηαη θαηά δηαζηήµαηα εληφο ηεο 

ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο. Κάζε αλαζεψξεζε ζα ιακβάλεη ηελ έγθξηζε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα εηζάγεηαη ζην ζχζηεκα πξνιεπηηθήο 

ζπληήξεζεο. Ζ ελ ιφγσ εηζαγσγή ζα απνηειεί επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. 

Ζ εθηέιεζε ησλ εθάζηνηε απαηηνχµελσλ εξγαζηψλ επηζθεπήο, θαζψο θαη ε 

πξνζήθνπζα θαη ζπλερήο ζπληήξεζε ηεο Δγθαηάζηαζεο θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

παξνχζαο χµβαζεο, µε ηξφπν ψζηε απηή λα δηαηεξείηαη ζε θαιή θαηάζηαζε 

απνηειεί ζπµβαηηθή ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ.  Οη εξγαζίεο επηζθεπψλ εθηεινχληαη 

ζχµθσλα µε ηηο νηθείεο µειέηεο, ε επζχλε δε γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ησλ 

ηειεπηαίσλ βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν.   

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ηηο εξγαζίεο επηζθεπψλ ρξεζηµνπνηψληαο άξηζηα 

πιηθά θαη εξγαηνηερλίηεο απφιπηα εμεηδηθεπµέλνπο,  θαζψο επίζεο θαη λα ιαµβάλεη 

θάζε λφµηµν θαη επηβαιιφµελν µέηξν γηα ηελ άξηηα εθηέιεζή ηνπο.   

Ο Αλάδνρνο έρεη δηθαίσµα λα πξνβαίλεη ζε νηεζδήπνηε εξγαζίεο επηζθεπψλ, 

δηαξξπζµίζεσλ ή µεηαηξνπψλ µε εμαίξεζε, ππφ ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη έρεη 

ιάβεη πξνεγνπµέλσο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.   

Ζ αλαζέηνπζα αξρή, νπδεµία δέζµεπζε, ππνρξέσζε ή επζχλε αλαιαµβάλεη γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ επηζθεπψλ, δηαξξπζµίζεσλ ή µεηαηξνπψλ, ηελ έθδνζε, 

αλαζεψξεζε ή δηαηήξεζε ζε ηζρχ ησλ απαηηνχµελσλ γηα ηηο εξγαζίεο αδεηψλ θαη 

εγθξίζεσλ εθ µέξνπο ησλ αξµνδίσλ αξρψλ θαη ηελ ζχµθσλα µε απηέο πξνζήθνπζα 

ιεηηνπξγία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο.  

Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ - επηζθεπψλ ν Αλάδνρνο βαξχλεηαη µε ην θφζηνο 

ηεο θαηαβνιήο ησλ αµνηβψλ, µηζζψλ,  εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ, ηπρφλ πξνζηίµσλ, 

πξνζαπμήζεσλ, θφξσλ ή ηειψλ θαη γεληθά µε ην θφζηνο φισλ ησλ εμφδσλ, δαπαλψλ 

θαη βαξψλ πνπ ζρεηίδνληαη µε ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο. 



Δπίζεο ν Αλάδνρνο επζχλεηαη θαη γηα θάζε ηπρφλ παξάβαζε, θαζψο επίζεο θαη γηα 

θάζε πξφθιεζε δεµίαο ή βιάβεο απφ κέινο ηεο νκάδαο έξγνπ ηνπ ζε νπνηνλδήπνηε, ε 

δε αλαζέηνπζα αξρή νπδεµία επζχλε ζα έρεη γηα ηα αλσηέξσ.  

Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ν Αλάδνρνο αλαιαµβάλεη ξεηά µε ηελ παξνχζα χµβαζε 

νπνηαδήπνηε επζχλε απνξξένπζα απφ ηε δηελέξγεηα ησλ πξναλαθεξφµελσλ εξγαζηψλ 

θαη ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ, ππνρξενχµελνο ζε 

απνθαηάζηαζε θάζε δεµίαο ή βιάβεο µε δηθέο ηνπ δαπάλεο θαη έμνδα θαη ζηελ 

θαηαβνιή θάζε ρξεµαηηθνχ πνζνχ, έηζη ψζηε ε αλαζέηνπζα αξρή λα απαιιάζζεηαη 

απφ θάζε επζχλε θαη λα µελ ππνρξεσζεί ζηελ πιεξσµή νπνηνπδήπνηε πνζνχ, απφ 

νπνηνδήπνηε ιφγν, πνπ ζα έρεη ζρέζε µε ηηο αλσηέξσ εξγαζίεο, ην νπνίν ζε θάζε 

πεξίπησζε ζα βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν.   

Δάλ εθηειεζηνχλ εξγαζίεο ρσξίο έγθξηζε ή άδεηα, ε αλαζέηνπζα αξρή επηθπιάζζεη 

ζηνλ εαπηφ ηνπ ην δηθαίσµα λα αμηψζεη ηελ επαλαθνξά ησλ πξαγµάησλ ζηελ 

πξνηέξα θαηάζηαζε µε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ.  

Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ειέγρνπ, ζχµθσλα µε ην παξφλ άξζξν, δηαπηζησζνχλ 

απνθιίζεηο ζηελ ηήξεζε  ηνπ Πξνγξάµµαηνο πληήξεζεο ηεο Δγθαηάζηαζεο θαη 

γεληθά εάλ ν ηξφπνο ζπληήξεζεο θξηζεί φηη είλαη ππνδεέζηεξνο απφ ηα πξνβιεπφµελα 

ζηελ χµβαζε, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα ηάμεη εχινγε πξνζεζµία ζηνλ 

Αλάδνρν πξνθεηµέλνπ απηφο λα πξνβεί ζηηο απαηηνχµελεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη 

απνθαηάζηαζεο. ε πεξίπησζε µε ζπµµφξθσζεο ηνπ Αλαδφρνπ, ε αλαζέηνπζα αξρή 

έρεη ην δηθαίσµα λα πξνβεί ζε θαηαγγειία ηεο χµβαζεο, µε φιεο ηηο ζπλέπεηεο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζε απηήλ.   

 

Σα αληηθαηαζηαζέληα είδε ζα απνµαθξχλνληαη αµέζσο απφ ηελ Δγθαηάζηαζε, ν δε 

Αλάδνρνο ζα δηθαηνχηαη πιένλ λα ηα δηαζέζεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ θαη λα θξαηήζεη 

απηφο ην ζρεηηθφ ηίµεµα απφ ηπρφλ πψιεζε ή θαη‘ άιινλ ηξφπν δηάζεζή ηνπο, ππφ 

ηνλ φξν φηη ε αλαζέηνπζα αξρή ζα έρεη πξνεγνπκέλσο βεβαηψζεη εγγξάθσο ηελ 

ζχµθσλε µε ηνπο ζπµβαηηθνχο φξνπο αληηθαηάζηαζή ηνπο µε λέα είδε παξφκνηαο ή 

λεφηεξεο ηερλνινγίαο θαη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζηελ Δγθαηάζηαζε, ζχµθσλα µε ηα 

αλσηέξσ. Απφ ηελ ζηηγµή ηεο αγνξάο θαη ηεο ηνπνζέηεζήο ηνπο ζηελ Δγθαηάζηαζε 

ηα είδε απηά ζα ζεσξνχληαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο Δγθαηάζηαζεο.   
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ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ 

Άπθπο 1
ο
 - Ανηικείμενο 

 
Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε Δλεξγεηαθή Αλαβάζκηζε ηνπ Οδνθσηηζκνχ ζηνπο 
θπξηφηεξνπο νδηθνχο άμνλεο ηνπ δηθηχνπ ηνπ Γήκνπ ηεο Μπθφλνπ κέζσ ηεο 
αληηθαηάζηαζεο ησλ ππάξρνλησλ ελεξγνβφξσλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ κε ιακπηήξεο 
Ναηξίνπ- Τδξαξγχξνπ κε λέα θσηηζηηθά ζψκαηα ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο LED 
(αληηθαηάζηαζε θαη ηνπ πθηζηάκελνπ βξαρίνλα φπνπ απαηηείηαη κε λέν). Δπίζεο, 
αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο Tειε-
ειέγρνπ/ηειε-δηαρείξηζεο. 
Αλαιπηηθφηεξα κε ηελ παξνχζα πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα κε εγθαηάζηαζε ζε πιήξε 
ιεηηνπξγία: 

27. Έληεθα (11) θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ηχπνπ LED, επί ηζηνχ έσο 135W ζε 
αληηθαηάζηαζε ησλ  παιαηψλ ζπκβαηηθψλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ επί ηζηνχ κε 
ιακπηήξα 400W. 

28. Δμαθνζίσλ (600) θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ηχπνπ LED, επί ηζηνχ έσο 30W ζε 
αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ ζπκβαηηθψλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ επί ηζηνχ κε  
2ιακπηήξεο ησλ 26W πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα. 

29. Σξηαθνζίσλ εμήληα πέληε (365) θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ηχπνπ LED, επί ηζηνχ έσο 
55W ζε αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ ζπκβαηηθψλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ επί 
ηζηνχ κε ιακπηήξα 70W. 

30. Σξηαθνζίσλ πελήληα πέληε (355) θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ηχπνπ LED, 
παξαδνζηαθνχ ηχπνπ, θνξπθήο επί ηζηνχ έσο 75W ζε αληηθαηάζηαζε ησλ 
παιαηψλ ζπκβαηηθψλ θσηηζηηθψλ κε ιακπηήξεο ησλ 250W πνπ ππάξρνπλ 
ζήκεξα. 

31. Δθαηφλ εμήληα ηξηψλ  (163) θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ηχπνπ LED, παξαδνζηαθνχ 
ηχπνπ, θνξπθήο επί ηζηνχ έσο 75W ζε αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ ζπκβαηηθψλ 
θσηηζηηθψλ κε ιακπηήξεο ησλ 150W πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα. 

32. Δμήληα ελλέα  (69) θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ηχπνπ LED, θαιισπηζηηθνχ ηχπνπ, 
θνξπθήο επί ηζηνχ έσο 60W ζε αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ ζπκβαηηθψλ 
θσηηζηηθψλ κε ιακπηήξεο ησλ 125W πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα. 

33. Πελήληα πέληε (55) θσηηζηηθψλ ζσκάησλ (πξνβνιέσλ) ηχπνπ LED, έσο 55W κε 
εηδηθή βάζε ζηήξημεο, ζε αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ ζπκβαηηθψλ πξνβνιέσλ 
κε ιακπηήξα 400W πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα. 

34. Σξηάληα δπν (32) θσηηζηηθψλ ζσκάησλ (πξνβνιέσλ) ηχπνπ LED, έσο 160W κε 
εηδηθή βάζε ζηήξημεο, ζε αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ ζπκβαηηθψλ πξνβνιέσλ 
κε ιακπηήξα 1000W πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα. 

35. Υηιίσλ εμαθνζίσλ (1.600) θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ηχπνπ LED έσο 18W κε 
βξαρίνλα, ζε αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ θσηηζηηθψλ ηχπνπ θαπειάθη κε 
ιακπηήξεο νηθνλνκίαο ησλ 23W πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα. 

36. Υηιίσλ εμαθνζίσλ (1.600) βξαρηφλσλ ζηήξημεο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ηχπνπ 
LED θπθιηθήο δηαηνκήο Φ60mm θαηάιιεινο γηα μχιηλνπο θαη ηζηκεληέληνπο 
ηζηνχο. 

37. πζηήκαηνο ―Tειεειέγρνπ - Σειερεηξηζκνχ, Διέγρνπ Δλέξγεηαο‖ ησλ 
θσηηζηηθψλ, ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αηηεκάησλ πνιηηψλ, ζπζηήκαηνο 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟ 
ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΩΣΙΜΟ ΜΕ ΣΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΣΤΠΟΤ LED 



απνηχπσζεο ζεκείσλ, δηαδξνκψλ θαη επηθαλεηψλ ελδηαθέξνληνο θαη 
ζπζηήκαηνο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο.  

           Δπηπιένλ,  κε ηελ παξνχζα πξνβιέπεηαη ε εθηέιεζε ησλ εμήο ππεξεζηψλ: 
38. Δθπφλεζε ηεχρνπο αλάιπζεο θαη εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ έμππλσλ πφιεσλ πνπ 

δχλαηαη λα εθαξκνζηνχλ κειινληηθά, ηα νπνία ζα δηαιεηηνπξγήζνπλ κε ηα ππφ 
πξνκήζεηα ζπζηήκαηα, ζην πιαίζην κηαο εληαίαο πιαηθφξκαο. 

39. Λεηηνπξγία - ζπληήξεζε ηνπ πζηήκαηνο  Ζιεθηξνθσηηζκνχ. 
Πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ πξναλαθεξζέληνο εμνπιηζκνχ, ν Πξνκεζεπηήο ζα 
απνζπλδέζεη απφ ην ειεθηξηθφ δίθηπν, ζα απνμειψζεη, ζα κεηαθέξεη θαη ζα 
παξαδψζεη ζηηο απνζήθεο ηνπ ΓΖΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ  ηα πθηζηάκελα θσηηζηηθά 
ζψκαηα θαη ιακπηήξεο παιηάο ηερλνινγίαο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη 
ηηο νδεγίεο ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο. 
 
 

Άπθπο 2
ο
 – Ιζσύοςζερ Γιαηάξειρ 

 
- ηνπ λ. 4497/2016 (Α' 171)  Άξζξν 107 «Σξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. 4412/2016 (Α΄ 

147))» 
- ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) ―Δημόζιερ Σςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειών και 

Υπηπεζιών (πποζαπμογή ζηιρ Οδηγίερ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»όπυρ 
ηποποποιήθηκε και ιζσύει.  

- ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και εποπηείαρ 
(ενζυμάηυζη ηηρ Οδηγίαρ 2011/85/ΕΕ) – δημόζιο λογιζηικό και άλλερ 
διαηάξειρ», 

- ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικηηικέρ Απλοςζηεύζειρ - Καηαπγήζειρ, 
Σςγσυνεύζειρ Νομικών Πποζώπυν και Υπηπεζιών ηος Δημοζίος Τομέα-
Τποποποίηζη Διαηάξευν ηος π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπέρ πςθμίζειρ» θαη 
εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1, 

- ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ 
νομοθεζίαρ ζηην Οδηγία 2011/7 ηηρ 16.2.2011 για ηην καηαπολέμηζη ηυν 
καθςζηεπήζευν πληπυμών ζηιρ εμποπικέρ ζςναλλαγέρ», 

- ηνπ Π.Γ. 57/17 (ΦΔΚ 88/20.06.2017 ηεχρνο Α') Οξγαληζκφο ηεο Αξρήο 
Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ. 

- Σνπ Π.Γ. 58/17 (ΦΔΚ 88/20.06.2017 ηεχρνο Α') Δηδηθφο Καλνληζκφο 
Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ. 

- ηνπ Π.Γ. 39 /04-05-2017 (ΦΔΚ αξ. θχιινπ 64/Α/4-5-2017) Καλνληζκφο 
εμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ ελψπηνλ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο 
Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ 

- ηνπ Ν.4446/16 (ΦΔΚ 240 Α/22-12-2016): Πησρεπηηθφο Κψδηθαο, Γηνηθεηηθή́ 
Γηθαηνζχλε, Σέιε - Παξάβνια, Οηθεηνζειήο απνθάιπςε θνξνινγεηέαο χιεο 
παξειζφλησλ εηψλ, Ζιεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο, Σξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. 
4270/2014 θαη ινηπέο δηαηάμεηο. 

- Σνπ λ. 4465/2017 ΦΔΚ Α‘ 47/04.04.2017 Δλζσκάησζε ζηελ εζληθή 
λνκνζεζία ηεο Οδεγίαο 2014/92/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 23εο Ηνπιίνπ 2014 γηα ηε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ ηειψλ πνπ 
ζπλδένληαη κε ινγαξηαζκνχο πιεξσκψλ, ηελ αιιαγή ινγαξηαζκνχ 
πιεξσκψλ θαη ηελ πξφζβαζε ζε ινγαξηαζκνχο πιεξσκψλ κε βαζηθά 
ραξαθηεξηζηηθά θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

- Σνπ λ. 4472/2017 (ΦΔΚ Α‘ 74/19.05.2017) πληαμηνδνηηθέο δηαηάμεηο 
Γεκνζίνπ θαη ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4387/2016, κέηξα εθαξκνγήο 
ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ, κέηξα θνηλσληθήο 
ζηήξημεο θαη εξγαζηαθέο ξπζκίζεηο, Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην 
Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2018-2021 θαη ινηπέο δηαηάμεηο. 

- ηνπ λ. 4129/2013 (Α‘ 52) «Κύπυζη ηος Κώδικα Νόμυν για ηο Ελεγκηικό 
Σςνέδπιο» 



- ηνπ λ. 4013/2011 (Α‘ 204) «Σύζηαζη ενιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Δημοζίυν 
Σςμβάζευν και Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Δημοζίυν Σςμβάζευν…», 

- ηνπ λ. 3861/2010 (Α‘ 112) «Ενίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην ςποσπευηική 
ανάπηηζη νόμυν και ππάξευν ηυν κςβεπνηηικών, διοικηηικών και 
αςηοδιοικηηικών οπγάνυν ζηο διαδίκηςο "Ππόγπαμμα Διαύγεια" και άλλερ 
διαηάξειρ”, 

- ηνπ λ. 3548/2007 (Α‘ 68) «Καηασώπιζη δημοζιεύζευν ηυν θοπέυν ηος 
Δημοζίος ζηο νομαπσιακό και ηοπικό Τύπο και άλλερ διαηάξειρ», 

1,
 

- ηνπ λ. 3469/2006 (Α‘ 131) ―Δζληθφ Σππνγξαθείν, Δθεκεξίο ηεο 
Κπβεξλήζεσο θαη ινηπέο δηαηάμεηο‖

2
 

- ηνπ λ. 3310/2005 (Α' 30) ―Μέηπα για ηη διαζθάλιζη ηηρ διαθάνειαρ και ηην 
αποηποπή καηαζηπαηηγήζευν καηά ηη διαδικαζία ζύνατηρ δημοζίυν 
ζςμβάζευν‖ γηα ηε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αλαδφρνπ κε ηα ζηνηρεία 
ηνπ Δ..Ρ., ηνπ π.δ/ηνο 82/1996 (Α' 66) «Ονομαζηικοποίηζη μεηοσών 
Ελληνικών Ανυνύμυν Εηαιπειών πος μεηέσοςν ζηιρ διαδικαζίερ ανάλητηρ 
έπγυν ή ππομηθειών ηος Δημοζίος ή ηυν νομικών πποζώπυν ηος εςπύηεπος 
δημόζιος ηομέα»

3
, ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη 

Δπηθξαηείαο κε αξ. 20977/2007 (Β‘ 1673) ζρεηηθά κε ηα ‗’Δικαιολογηηικά για 
ηην ηήπηζη ηυν μηηπώυν ηος ν.3310/2005, όπυρ ηποποποιήθηκε με ηο 
ν.3414/2005‘‘, θαζψο θαη ηεο απφθαζεο ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη 
Οηθνλνκηθψλ κε αξηζκ.1108437/2565/ΓΟ/2005 (Β΄ 1590) ―Καθοπιζμόρ 
συπών ζηιρ οποίερ λειηοςπγούν εξυσώπιερ εηαιπίερ‖, 

- ηνπ λ. 2859/2000 (Α‘ 248) «Κύπυζη Κώδικα Φόπος Πποζηιθέμενηρ Αξίαρ», 
- ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) ―Κύπυζη ηος Κώδικα Διοικηηικήρ Διαδικαζίαρ και 

άλλερ διαηάξειρ‖ θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 
- ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) ―Πνεςμαηική Ιδιοκηηζία, Σςγγενικά Δικαιώμαηα και 

Πολιηιζηικά Θέμαηα‖, 
- ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) ―Κυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππόζβαζη ζε 

δημόζια έγγπαθα και ζηοισεία‖,  
- ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάλητη ςποσπεώζευν από ηοςρ Διαηάκηερ’’ 
- ηνπ π.δ. 38/ΦΔΚ Α 63/04.05.2017 «Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηεο Αξρήο 

Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ» 
- ηνπ π.δ. 39/2017 (ΦΔΚ 64/04-05-2017) «Καλνληζκφο εμέηαζεο 

Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ ελψπηνλ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ 
Πξνζθπγψλ. 

- ηεο κε αξ. Πξση. 56902/215/ 2.6.2017 (Β‘ 1924) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ 
Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 

- «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ́ πζηήκαηνο 
Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)». 

 
- ηεο κε αξ. Πξση. 57654/ 22.5.2017 (Β‘1781) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 
- «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ́ 

Ζιεθηξνληθνχ́ Μεηξψνπ δεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ 
Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο». 

 
Δπίζηρ η διαδικαζία διέπεηαι από ηο κάηωθι ειδικό κανονιζηικό πλαίζιο πος 

                                                           
1 φμφωνα με τα άρκρα 379 παρ. 12, 377 παρ. 1 περ. 35, του ν. 4412/2016, ο ν. 3548/2007 καταργείται τθν 1θ 
Ιανουαρίου 2021 

2 φμφωνα με τα άρκρα 377 παρ. 1 περ. 37 και 376 παρ. 4 του ν. 4412/2016 εξακολουκεί να ιςχφει θ δθμοςίευςθ 
των προκθρφξεων ςτο Σεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων υμβάςεων τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ μζχρι τθν 
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 6 του άρκρου 38 του ωσ άνω νόμου ΕΚΔΟΘΗΚΕ Η ΧΕΣΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΠΑΡ 6 
ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 38 ΠΑΡ 6 ΣΟΤ Ν4412/2016. ΑΠΟΦΑΗ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ   ΑΝΑΠΣΤΞΗ   ΜΕ ΑΡΙΘ  
57654/22-05-2017 ςφμφωνα με τθν οποία καταργείται θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ των προκθρφξεων ςτο 
Σεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων υμβάςεων τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ 
3 Η υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν εταιρειϊν που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, απαιτείται 
ςφμφωνα με το άρκρο 8 του ν. 3310/2005, ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων εκτιμϊμενθσ αξίασ 
ανϊτερθσ του ενόσ εκατομμυρίου ευρϊ (1.000.000,00 €) 



διέπει ηην αναθέηοςζα απσή και ηην ζσεηική ππομήθεια λόγω ανηικειμένος 
αςηήρ: 
 

1. Σν Ν. 2690/1999 (ΦΔΚ 45/Α/9-3-1999) «Κχξσζε Κψδηθα Γηνηθεηηθήο 
Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

2. Σν Ν. 4342/2015 (ΦΔΚ Α‘ 143/09-11-2015) φπσο ηζρχεη, γηα ηελ 
ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/27/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 
ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 25εο Οθησβξίνπ 2012 , γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε, 
ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 2009/125/ΔΚ θαη 2010/30/ΔΔ θαη ηελ 
θαηάξγεζε ησλ νδεγηψλ 2004/8/ΔΚ θαη 2006/32/ΔΚ 

3. Σελ Δγθχθιην 22 πνπ εμέδσζε ε Γ.Γ.Γ.Δ. ζηηο 24/10/2014 Αξ. Πξση. : 
ΓΗΠΑΓ/νηθ.658. 

4. Σελ Δγθχθιην 17 πνπ εμέδσζε ην Τ.ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΗ κε αξ. Πξση. ΓΚΠ/νηθ/1322 
βάζε ηεο νπνίαο επηθαηξνπνηείηαη ε εγθχθιηνο 22 κε ην Παξάξηεκα Β64 
(Πξνζσξηλέο Δζληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο) 

5. Σν ΦΔΚ 3347Β ην νπνίν δεκνζηεχζεθε ζηηο 12/12/2014 θαη θαζνξίδεη ηηο 
ελδεηθηηθέο ηηκέο γηα ηα θσηηζηηθά ζψκαηα LED νδνθσηηζκνχ κε 
εγθαηάζηαζε. 

6. Σν ΦΔΚ Σεχρνο Β‘ αξ. Φχιινπ 538/22/02/2017 ― Σξνπνπνίεζε ηεο ππ‘ αξηζ. 
181504/2016 ππνπξγηθήο απφθαζεο‖ ην νπνίν εληάζζεη ην Πηζηνπνηεηηθφ 
εγγξαθήο ζην Δ.Μ.ΠΑ. ζηα απαηηνχκελα ζηνηρεία γηα ηελ δηάζεζε ελφο 
πξντφληνο (ΖΖΔ) ζηελ Διιεληθή αγνξά θαζψο επίζεο δηαζθαιίδεη ζην 
πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ λ. 4412/2016 ην δηθαίσκα ησλ δηαθηλεηψλ ΖΖΔ γηα 
ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο. 

7. Σνλ Ν.2939/2001 & ηελ Κ.Τ.Α. κε αξηζκφ Ζ.Π. 23615/651/Δ.103 γηα ηηο 
ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο ησλ δηαγσληδφκελσλ πξντφλησλ (θσηηζηηθά είδε 
θαη ιακπηήξεο) θαη ηηο ζρεηηθέο κε ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά ζρεηηθέο 
απνθάζεηο 

8. Σν Π.Γ. 117/2004 (ΦΔΚ. 82Α) 
9. Σελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 13 κε αξ. πξση. 1111 ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο 

Αξρήο Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ε νπνία εθδφζεθε ζηηο 04/03/2016 κε ζέκα 
«Κξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη έιεγρνο 
θαηαιιειφιεηαο : εηδηθά ε νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα θαη 
ε ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα» θαη θάζε ζρεηηθή Καηεπζπληήξηα 
Οδεγία ηεο ΔΑΑΓΖΤ φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. 

10. Σνλ Ν. 3463/2006 ( Φ.Δ.Κ. Α 114/2006 ) κε ηίηιν «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα 
Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ».  

11. Σηο  δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5  ηεο  Απφθαζεο ηνπ  Τπνπξγνχ́ Δζσηεξηθψλ 
11389/1993 Φ.Δ.Κ.185 η.   Β ́/23- 03-1993 «Δληαίνο Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ 
Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο» κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ . 10 θαη 12 
ηνπ άξζξνπ 379 ηνπ Ν. 4412/2016(Α ́ 147). 

 
 
Άπθπο 3

ο
 - ςμβαηικά ζηοισεία. 

 πκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 

1. Ζ δηαθήξπμε ηεο κε ηα Παξαξηήκαηά ηεο . 

2. Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά. 

3. Ζ Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 

4. Ζ Σερληθή Πεξηγξαθή – Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

5. Ο ελδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο. 

 
 

Άπθπο 4
ο
 -Σπόπορ διενέπγειαρ διαγωνιζμού 

 

Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ 



πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) κέζσ ηεο 

δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Ζ ηειηθή επηινγή ζα γίλεη κε θξηηήξην, θαηφπηλ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ απ‘ ηελ 

αξκφδηα επηηξνπή ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα θαη ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο κειέηεο. 

Άπθπο 5
ο
 -Πποϋπολογιζμόρ έπγος 

 

Δθηηκψκελε αμία ζχκβαζεο ζε επξψ, ρσξίο ΦΠΑ:  2.075.885,00€ (ΦΠΑ: 498.212,40 

€ - πλνιηθή αμία ζχκβαζεο κε ΦΠΑ: 2.574.097,40 €). 

 

H δαπάλε πνπ αθνξά ζηελ ελ ιφγσ πξνκήζεηα είλαη ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

2.574.097,40€ θαη βαξχλεη ηνλ Κ.Α 20-6142.0003 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018 κε ην πνζφ 1.000€ θαη αληίζηνηρα 2.275.497,40€ ην 2019 

θαη 74.400,00€ θαη‘ έηνο γηα ηα επφκελα ηέζζεξα νηθνλνκηθά έηε (2020-2023) ηνπ 

Γήκνπ Μπθφλνπ. 

 

 

Άπθπο 6
ο
 - Αζθάλιζη πποζωπικού. 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αζθαιίδεη ν ίδηνο, φιν ην πξνζσπηθφ πνπ 

απαζρνιείηαη απφ απηφλ, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πεξί ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο 

δηαηάμεηο. 

 
Άπθπο 7

ο
 -Σήπηζη Νόμων, Αζηςνομικών και λοιπών διαηάξεων 

Ο αλάδνρνο, αθνχ είλαη ππεχζπλνο ηεο ηήξεζεο ησλ λφκσλ θ.ι.π, είλαη 

ππνρξεσκέλνο, ρσξίο λα ακειεί, λα αλαθνηλψλεη ζηελ δηεπζχλνπζα Τπεξεζία, ηηο 

απεπζπλφκελεο ή θνηλνπνηνχκελεο ζε απηφλ ζρεηηθέο δηαηαγέο θαη εληνιέο ησλ 

δηαθφξσλ αξρψλ, ζρεηηθά κε ππνδεηθλπφκελα κέηξα ειέγρνπ θαη αζθάιεηαο θ.ι.π, 

θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο. 

 

Άπθπο 8
ο
 - Δγγςήζειρ 

Ζ εγγύηζη ζςμμεηοσήρ ζηο διαγωνιζμό, νξίδεηαη ζε  πνζνζηφ δύο ηοιρ εκαηό 

(2%) ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο απφ ηελ Τπεξεζία δαπάλεο, εξαιποςμένος 

ηος Φ.Π.Α. 
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παποσή εγγύηζηρ καλήρ εκηέλεζηρ, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη 

ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή 

θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 

 

Άπθπο 9
ο
 - Σπόπορ Πληπωμήρ  

Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ηεο πινπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο, ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά κε ηελ 

εμφθιεζε ηνπ 100% ηνπ εθάζηνηε ηηκνινγίνπ θαη  αθνχ ππνγξαθνχλ ηα ζρεηηθά 

πξσηφθνιια πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο απφ ηηο αξκφδηεο Δπηηξνπέο.  

Ο ηειηθφο ινγαξηαζκφο γίλεηαη κεηά ηε δηελέξγεηα ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο. 

 
 
Άπθπο 10

ο
 -Δςθύνη ανάδοσος 

1. χκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, ηφζν γηα ηελ 

http://www.promitheus.gov.gr/


εθαξκνγή ηεο κειέηεο, φζν θαη γηα ηελ πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο, κφλνο ππεχζπλνο 
είλαη ν αλάδνρνο. Ο θάζε είδνπο έιεγρνο πνπ ζα αζθεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, δελ 
απαιιάζζεη θαζφινπ ηνλ αλάδνρν απφ απηή ηελ επζχλε. 
2. Δπί πιένλ, ν αλάδνρνο είλαη εμνινθιήξνπ κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ επηινγή ησλ 
πιηθψλ πνπ πηζαλά ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπο θαη ηελ εθηέιεζε 
γεληθά ηεο ππεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, ησλ ζρεηηθψλ 
Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ ινηπψλ εγθεθξηκέλσλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη 
ζρεδίσλ. 
 

 
Άπθπο 11

ο
 -Γενικέρ Τποσπεώζειρ  

 
i) Καζ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 

ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε 
ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζή ηεο. 

ii) Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα εκπνδίδεη 
πξάμεηο ή παξαιείςεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην κε ην 
ζπκθέξνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

iii) Ο Αλάδνρνο δε δηθαηνχηαη λα εθρσξεί ηε ζχκβαζε ζε νπνηνδήπνηε ηξίην, νχηε λα 
αλαζέηεη ππεξγνιαβηθά ζε ηξίηνπο κέξνο ή ην ζχλνιν ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 
χκβαζεο, πιελ φζσλ έρεη δειψζεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ, νχηε λα ππνθαζίζηαηαη 
απφ ηξίην, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε 
νπνία δίδεηαη, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο, ζε φισο εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο. ε 
πεξίπησζε εθρψξεζεο, ππεξγνιαβίαο, θιπ., ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
πξνζθνκίδεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηα ζρεηηθά ζπκθσλεηηθά ζε πξψηε αίηεζε 
απηήο. ε θακία δε αλάινγε πεξίπησζε ν Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο 
ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ αλάζεζεο εξγαζηψλ ζε ηξίηνπο ή 
εθρψξεζεο ή ππεξγνιαβίαο, νχηε ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζπλδέεηαη ζπκβαηηθά κε ηα 
ηξίηα απηά πξφζσπα. Δάλ ην ζπκβαηηθφ ηίκεκα εθρσξεζεί ελ φισ ή ελ κέξεη ζε 
Σξάπεδα, θαηά ηα σο άλσ, ζε πεξίπησζε πνπ, γηα ιφγνπο πνπ άπηνληαη ησλ 
ζπκβαηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, δελ πξνθχςεη ελ φισ ή 
ελ κέξεη ππέξ ηεο Σξάπεδαο ην εθρσξνχκελν ηίκεκα (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη 
έθπησζε Αλαδφρνπ, απνκείσζε ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο 
ζχκβαζεο, δηαθνπή ζχκβαζεο, θαηαινγηζκφο ξεηξψλ, ζπκβηβαζκφο θιπ.) ε 
Αλαζέηνπζα Αξρή δελ έρεη θακία επζχλε έλαληη ηεο Σξάπεδαο. 

Ζ εθρψξεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο γίλεηαη κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο 
Δπηηξνπήο Παξαιαβήο θαη γξαπηή έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

iv) Ο Αλάδνρνο ζε πεξίπησζε παξάβαζεο νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο χκβαζεο ή ηεο 
Γηαθήξπμεο ή ηεο Πξνζθνξάο ηνπ, έρεη ππνρξέσζε λα απνδεκηψζεη ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή, γηα θάζε ζεηηθή θαη απνζεηηθή δεκία πνπ πξνθάιεζε κε απηήλ 
ηελ παξάβαζε εμ νηαζδήπνηε αηηίαο θαη αλ πξνέξρεηαη, αιιά κέρξη ην χςνο ηνπ 
πνζνχ ηεο χκβαζεο. 

v) Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα εθηειεί ηα θαζήθνληα πνπ αλαιακβάλεη ζχκθσλα κε ηνπο 
φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ηεο δηαθήξπμεο, ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηεο 
πξνζθνξάο ηνπ, δηαθνξεηηθά ππνρξενχηαη λα απνδεκηψζεη θαηά λφκν ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή. Οη πην πάλσ φξνη εξκελεχνληαη ζχκθσλα κε ηελ θαιή πίζηε 
θαη αιιεινζπκπιεξψλνληαη κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο απφ 
ηνλ Αλάδνρν. Ωζηφζν, ζε πεξίπησζε αληίθαζεο ή αζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπο, 
εθαξκφδνληαη θαη ηζρχνπλ θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ην θείκελν ηεο χκβαζεο, ε 
παξνχζα δηαθήξπμε, ε απφθαζε θαηαθχξσζεο θαη ε ηερληθή θαη νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. 

vi) Ο Αλάδνρνο εγγπάηαη πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή φηη ε πξνκήζεηα θαη ε 
εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζα εθηειεζζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη 
πξνυπνζέζεηο ηεο χκβαζεο θαη φηη ηα ππφ πξνκήζεηα πξντφληα ζα πιεξνχλ φιεο 
ηηο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε απηή θαη ζα 
ζηεξνχληαη νπνησλδήπνηε ειαηησκάησλ (νθεηινκέλσλ ελδεηθηηθά ζε ειιηπή 
ζρεδίαζε, πιεκκειή θαηαζθεπή, ειαηησκαηηθά πιηθά, κε απφδνζε ηεο 



θσηεηλφηεηαο θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ, απνξξφθεζε ηζρχνο 
κεγαιχηεξεο απφ ηελ πξνβιεπφκελε ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, θιπ) θαη φηη ζα 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο, ιεηηνπξγίεο, απνηειέζκαηα θαη ηδηφηεηεο, 
φπσο απηέο πξνδηαγξάθνληαη ζηε Γηαθήξπμε. 

vii) Ο Αλάδνρνο εγγπάηαη πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή: 
 φηη φινο ν εμνπιηζκφο ζα είλαη θαηά ηελ παξάδνζή ηνπ θαηλνχξγηνο θαη ζα 

ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά ζχκθσλα κε ηα 
αλαγξαθφκελα ζηελ παξνχζα  

 ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ πξνζθεξφκελσλ θαη εγθαηεζηεκέλσλ εηδψλ απφ ηελ 
νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή έσο ηελ ιήμε ηεο 
ζχκβαζεο, ήηνη έσο ην πέκπην έηνο (πεξίνδνο ζπληήξεζεο). Ο Αλάδνρνο 
εγγπάηαη φηη ζα εμαζθαιίδεη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ εγθαηεζηεκέλσλ 
πιηθψλ. ηελ πεξίπησζε απηή ζπκπεξηιακβάλνληαη: 

o Ζ πξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε νπνηνπδήπνηε πιηθνχ ή ηνπ ζπλφινπ 
ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο εθφζνλ παξνπζηάζεη πξνβιήκαηα 
θαηαζθεπαζηηθήο ιεηηνπξγίαο. 

o Ζ παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο θαζ‘ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 
εγγχεζεο γηα επίιπζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ κέζσ ηειεθψλνπ, fax, 
θαζψο θαη Ζιεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail). 

 ηελ πξνκήζεηα νπνηνπδήπνηε πιηθνχ ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο 
εθφζνλ παξνπζηάζεη πξνβιήκαηα θαηαζθεπαζηηθήο ιεηηνπξγίαο, θαηά ηελ 
πεξίνδν απφ ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο (έθην έηνο) έσο ην δέθαην έηνο  
ιεηηνπξγίαο (πεξίνδνο εγγχεζεο πξντφλησλ). 

 
ηελ πεξίπησζε δηαπίζησζεο κε θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηεζηεκέλσλ πιηθψλ,Ο 

Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε 
ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ: 
- εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ησλ 48 σξψλ απφ ηελ ρξνληθή ζηηγκή ηεο 

εηδνπνίεζεο γηα ηε βιάβε (κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, fax ή θαη 
ηειεθσληθνχ κελχκαηνο) ή απφ ηελ ρξνληθή ζηηγκή δηαπίζησζεο ηεο βιάβεο κέζσ 
ηνπ ζπζηήκαηνο ηειε-ειέγρνπ θαη ηειε-δηαρείξηζεο, εθφζνλ ε εηδνπνίεζε έγηλε απφ 
Γεπηέξα κέρξη θαη Παξαζθεπή ζε εξγάζηκεο εκέξεο θαη ζην δηάζηεκα απφ 08:00 
έσο 17:00 ή 
- εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ησλ  48 σξψλ απφ ην πξσί (08:00πκ) ηεο επφκελεο 

εξγάζηκεο εκέξαο εθφζνλ ε εηδνπνίεζε ή ε δηαπίζησζε έγηλε εθηφο ησλ πην πάλσ 
εκεξψλ θαη σξψλΚάζε θσηηζηηθφ ζψκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ γξαπηή εγγχεζε απφ 
ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εηψλ θαη ζα αθνξά ζην 
ζχλνιν ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο.    

 
viii) Με ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ θαη κε ζθνπφ ηελ πηζηνπνίεζε 

ηνπνζέηεζεο ηνπ πξνκεζεπφκελνπ εμνπιηζκνχ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
παξαδψζεη ειεθηξνληθφ αξρείν, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο 
ηνπ Γήκνπ ζην νπνίν ζα απνηππψλνληαη νη ζέζεηο εγθαηάζηαζεο ησλ λέσλ 
θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ηχπνπ LED θαη ησλ ιακπηήξσλ..  

ix) ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη έλσζε/θνηλνπξαμία, ηα κέιε ηεο είλαη απφ 
θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλα έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ 
εθπιήξσζε φισλ ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ζχκβαζε. Σπρφλ 
πθηζηάκελεο κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίεο πεξί θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ ηνπο έρνπλ ηζρχ 
κφλνλ ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ είλαη δπλαηφλ λα 
πξνβιεζνχλ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο σο ιφγνο απαιιαγήο ηνπ ελφο κέινπο 
απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ ή ησλ άιισλ κειψλ γηα ηελ 
νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο. Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, 
νπνηαδήπνηε απφ ηα κέιε ηεο έλσζεο/ θνηλνπξαμίαο, εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα 
νπνηνδήπνηε ιφγν ή ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νινθιήξσζεο 
ηεο ζχκβαζεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο. 

x) Ο Αλάδνρνο νξίδεη εθπξφζσπφ ηνπ λα ηνλ εθπξνζσπεί έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο 



Αξρήο θαη λα ελεξγεί θαη‘ εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηε ζχκβαζε. Αιιαγή πξνζψπνπ ή δηεχζπλζεο ηνπ εθπξνζψπνπ 
αλαθέξεηαη γξαπηά ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ηζρχεη κεηά απφ ηε γξαπηή έγθξηζε 
απηήο. Ο εθπξφζσπνο ηνπ Αλαδφρνπ είλαη, κεηαμχ άιισλ, εμνπζηνδνηεκέλνο λα 
ηνλ αληηπξνζσπεχεη ζε φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζχκβαζε θαη λα δηεπζεηεί 
γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνηαδήπνηε δηαθνξά πξνθχπηεη ή ζρεηίδεηαη κε ηε ζχκβαζε, 
ζπκκεηέρνληαο, φπνηε θαη φπνπ θιεζεί ζε ζπλαληήζεηο κε ηα αξκφδηα γηα ηελ 
παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν φξγαλα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

xi) Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε 
ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ γηα 
ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζχκβαζεο. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δελ έρεη 
ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ή νπνηαδήπνηε 
άιιε ακνηβή ζην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ή ηξίησλ.  

xii) Ο Αλάδνρνο εγγπάηαη γηα ηε δηάζεζε ηνπ αλαθεξνκέλνπ ζηελ πξνζθνξά ηνπ, 
επηζηεκνληθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ, θαζψο επίζεο θαη ζπλεξγαηψλ, πνπ ζα 
δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία, ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα, ψζηε λα 
αληαπνθξηζνχλ πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο, ππφζρεηαη δε θαη βεβαηψλεη 
φηη ζα επηδεηθλχνπλ πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαηά ηηο επαθέο ηνπο κε ηηο αξκφδηεο 
ππεξεζίεο θαη ηα ζηειέρε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ησλ εθάζηνηε 
ππνδεηθλπνκέλσλ απφ απηήλ πξνζψπσλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε Αλαζέηνπζα 
Αξρή δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 
Αλαδφρνπ, νπφηε ν Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβεί ζε αληηθαηάζηαζε κε άιιν 
πξφζσπν, αλάινγεο εκπεηξίαο θαη πξνζφλησλ.  

xiii) ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ‘ νινθιήξνπ ηνλ 
Αλάδνρν. 

xiv) Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε θαη ππνρξέσζε απφ ηπρφλ 
αηχρεκα ή απφ θάζε άιιε αηηία θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο. ε πεξίπησζε 
νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο απφ ηα θπζηθά 
πξφζσπα πνπ απαζρνιεί ν Αλάδνρνο ή νη ππεξγνιάβνη απηνχ, ππνρξενχηαη ν 
Αλάδνρνο κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο.  

 

Άπθπο 12
ο
 -Τποσπεώζειρ αναδόσος ωρ ππορ ηην αζθάλεια πποϊόνηων, 

εγκαηαζηάζεων και πποζώπων  

i) ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, κε ππαηηηφηεηά ηνπ 

Αλαδφρνπ πξνθιεζεί δεκηά, θζνξά ή απψιεηα ζε πιηθφ ή ηκήκα πιηθνχ ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε πιήξε απνθαηάζηαζε ή 

αθφκε θαη αληηθαηάζηαζή ηνπ.  

ii) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θάζε πξφζθνξν κέηξν αζθάιεηαο θαη 

πξνζηαζίαο γηα ηελ απνηξνπή δεκηψλ ή θζνξψλ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε 

δεκηά ή βιάβε πξνζψπσλ, πξαγκάησλ ή εγθαηαζηάζεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ή ηξίησλ θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε ηέηνηαο 

βιάβεο ή δεκίαο πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνμελεζεί θαηά ή επ‘ επθαηξία ηεο 

εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο απφ ηνλ Αλάδνρν ή ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ, εθ‘ 

φζνλ νθείιεηαη ζε πξάμε ή παξάιεηςε απηψλ ή ζε ειάηησκα ηνπ εμνπιηζκνχ.  

 

Άπθπο 13
ο
 -Πνεςμαηικά δικαιώμαηα  

i) Ο Αλάδνρνο δηαηεξεί ηελ θπξηφηεηα ησλ παξαδηδφκελσλ εηδψλ κέρξη ηελ 

εκεξνκελία νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπο, νπφηε ε θπξηφηεηα πεξηέξρεηαη 

ειεχζεξε απφ θάζε βάξνο θαη δηθαίσκα ηξίηνπ.  

ii) Δηδηθφηεξα, ηα δηθαηψκαηα επί ησλ πξντφλησλ ινγηζκηθνχ πνπ ν Αλάδνρνο 

εγθαζηζηά ζηνλ εμνπιηζκφ παξακέλνπλ ζηνπο λφκηκνπο δηθαηνχρνπο ηνπο. Με 

ηελ νξηζηηθή παξαιαβή, ε Αλαζέηνπζα Αξρή απνθηά ηελ άδεηα ρξήζεο ηνπο, 

ππφ ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ έρεη λνκίκσο ζέζεη ν θαηά πεξίπησζε 

θαηαζθεπαζηήο ηνπο.  



iii) Όιν ην πιηθφ πνπ πηζαλφλ απνθηάηαη, ζπγθεληξψλεηαη ή θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ 

Αλάδνρν θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, φπσο δηαγξάκκαηα, ζρέδηα θιπ 

είλαη εκπηζηεπηηθά θαη αλήθνπλ ζηελ απφιπηε ηδηνθηεζία ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο. Ο Αλάδνρνο, κφιηο νινθιεξψζεη ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, 

παξαδίδεη φια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.  

iv) Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί κε δηθέο ηνπ δαπάλεο θαη κέζα ζηηο 

αλαγθαίεο ηερλνινγηθέο ή άιιεο κεηαβνιέο ηνπ εμνπιηζκνχ, αληηθαηαζηάζεηο 

ινγηζκηθνχ θαη ζε θάζε άιιε απαξαίηεηε ή πξφζθνξε ελέξγεηα, φηαλ απηέο 

επηβάιινληαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηξίησλ πξνζψπσλ, πνπ 

απνδεδεηγκέλα ηζρπξίδνληαη πσο έρνπλ δηθαίσκα επ‘ απηψλ ή φηαλ ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή εκπνδίδεηαη ζηελ ρξήζε ηνπο, ιφγσ απνδεδεηγκέλεο 

χπαξμεο δηθαησκάησλ ηξίησλ πξνζψπσλ επ‘ απηψλ, παξέρνληαο πξντφληα ίδηαο 

αμίαο, απφδνζεο θαη ιεηηνπξγίαο.  

v) Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ λ.2121/1993 πεξί πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο, φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

vi) ε πεξίπησζε άζθεζεο αγσγήο ή ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

απφ ηξίην γηα νπνηνδήπνηε ζέκα ζρεηηθά κε δηθαηψκαηα επί ηνπ ινγηζκηθνχ ή 

ηνπ εμνπιηζκνχ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακέζσο θαη 

γξαπηά κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο 

ππνρξενχηαη λα ακπλζεί, δηθαζηηθά θαη εμσδηθαζηηθά, γηα ινγαξηαζκφ ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο, έλαληη ηνπ ηξίηνπ. ε θάζε πεξίπησζε, ν Αλάδνρνο 

αθελφο βαξχλεηαη κε φια ηα έμνδα ηα νπνία ζα θιεζεί λα θαηαβάιεη ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη θάζε 

δηθαζηηθήο δαπάλεο ή ακνηβήο δηθεγφξσλ, αθεηέξνπ ππνρξενχηαη λα 

απνδεκηψζεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα θάζε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκία πνπ ζα 

ππνζηεί απφ ελδερφκελε απνδνρή ηεο παξαπάλσ αγσγήο ή ηνπ έλδηθνπ κέζνπ.  

 

Άπθπο 14
ο
 -Δμπιζηεςηικόηηηα  

i)  (λφκνο 2774/99 κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ αθνινπζήζεη, Οδεγία 

1/2005 ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα).  

 

 

άπθπο 15
ο
 -Δκηέλεζη - παπάδοζη και παπαλαβή ανηικείμενο ππομήθειαρ  

I) Ζ παξαιαβή ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο. 

II) Ο εμνπιηζκφο αξρηθά ζα παξαδίδεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ, 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο εθηφο θαη εάλ δηαθνξεηηθά 

ζπκθσλεζεί εγγξάθσο κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ πξνκεζεπηή. 

Μεηά ην πέξαο ηνπ α) θαη β) ζηαδίνπ παξαιαβήο, φπσο πεξηγξάθνληαη 

παξαθάησ ζηελ παξ. v, ν πξνκεζεπφκελνο εμνπιηζκφο ζα εγθαζίζηαηαη απφ 

ηνλ Αλάδνρν ζηηο ζέζεηο πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή,  

III) Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, πνπ πξέπεη λα 

αηηηνινγείηαη, ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ εηδψλ κπνξεί λα 

παξαηείλεηαη. Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ρσξίο λα ππνβιεζεί 

εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο, ή αλ ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, 

ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζνχλ ηα είδε, ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ 

πξνκήζεηα, ηελ απνζήθε ππνδνρήο ησλ πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, 

γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ 

πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα. 

IV) Με αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο, ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο θφξησζεο − 

παξάδνζεο κπνξεί λα κεηαηίζεηαη. Μεηάζεζε επηηξέπεηαη κφλν φηαλ 



ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη πνπ 

θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ 

ζπκβαηηθψλ εηδψλ. ηηο πεξηπηψζεηο κεηάζεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ 

θφξησζεο − παξάδνζεο, δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο. 

V) Λφγσ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πξνκήζεηαο, ε παξαιαβή ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

ηέζζεξα (4) ζηάδηα: 

α) ηελ πνζνηηθή παξαιαβή (καθξνζθνπηθφο έιεγρνο),  

β) ηελ πνηνηηθή παξαιαβή ζηαδίνπ Β1 (έιεγρνο παξαζηαηηθψλ εμνπιηζκνχ 

θαη πηζηνπνηήζεσλ)  

γ) ηελ πνηνηηθή παξαιαβή ζηαδίνπ Β2 .Πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ 

θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ν Αλάδνρνο ζα πξνζθνκίδεη δείγκα ελφο (1) 

θσηηζηηθνχ ζψκαηνο απφ θάζε ηχπν απφ ηα πξνο παξαιαβή θσηηζηηθά 

ζψκαηα. Σν θάζε θσηηζηηθφ ζψκα ζα ειέγρεηαη σο πξνο ηελ ηήξεζε ησλ 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ δηαθφξσλ ειεθηξηθψλ κεγεζψλ φπσο νξίδνληαη 

ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή. 

Αλαιπηηθφηεξα ζηα δείγκαηα ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ζα 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη παξαθάησ ζηηγκηαίεο κεηξήζεηο ειεθηξηθψλ 

κεγεζψλ: 

 Σάζε (V) 

 Ρεχκα (Α)  

 πληειεζηή ηζρχνο  

 Δλεξγή ηζρχο (W) 

 Φαηλφκελε ηζρχο (VA)  

 Άεξγε ηζρχο (VAr)  

δ) ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή, κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 

εμνπιηζκνχ θαη ηελ δηαπίζησζε ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 

πξνκεζεπφκελνπ εμνπιηζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ 

δίλνληαη ζην Παξάξηεκα Η, κε ηελ ζχληαμε ηνπ αληίζηνηρνπ πξσηνθφιινπ 

παξαιαβήο απφ ηελ Δπηηξνπή.  

Όιεο νη παξαιαβέο πνπ ζα θάλεη ν Γήκνο ηεθκαίξεηαη φηη γίλνληαη κε 

επηθχιαμε θάζε λφκηκνπ δηθαηψκαηφο ηνπ. ησπεξή παξαιαβή κέξνπο ή ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πξνκήζεηαο δελ είλαη λνεηή νχηε επηηξεπηή. Ζ 

ρξήζε κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαδνηέσλ ή/θαη ησλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ 

Γήκν, ρσξίο ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ πξνυπνζέζεσλ παξαιαβήο φπσο 

νξηνζεηνχληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ζπληζηά 

παξαιαβή κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πξνκήζεηαο.  

VI) Ζ πνζνηηθή παξαιαβή ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ απφ ηνλ Αλάδνρν ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί είηε ηκεκαηηθά, είηε ζπλνιηθά, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία παξάδνζεο ζε κέξνο πνπ ζα νξίζεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή.  

Ζ θαηαιεθηηθή ημεπομηνία ποζοηικήρ παπάδοζηρ νξίδεηαη ζε έξι (6) μήνερ 

απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί σο 

πξνο ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πνζνηηθήο παξάδνζεο φζν θαη σο πξνο 

ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πνηνηηθήο παξαιαβήο (εγθαηάζηαζε θηι) 

χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλν αίηεκα ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ηελ Αλαζέηνπζα αξρή 

θαη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία  

Ζ ποζοηική παπαλαβή (καθξνζθνπηθφο έιεγρνο) ηνπ ζηαδίνπ (α) ηνπ 

πξνκεζεπφκελνπ εμνπιηζκνχ θα ππαγμαηοποιείηαι απφ ηελ Δπηηξνπή 

Παξαιαβήο ενηόρ πένηε (5) επγάζιμων ημεπών απφ ηελ αληίζηνηρε απφ ηνλ 

Αλάδνρν παξάδνζε, είηε πξφθεηηαη γηα ηκεκαηηθή είηε πξφθεηηαη γηα 

ζπλνιηθή παξάδνζε.  

Με ην ηέινο ηεο πνζνηηθήο παξαιαβήο ηνπ ζηαδίνπ (α), γίλεηαη ζχληαμε ηνπ 

πξσηνθφιινπ πνζνηηθήο παξαιαβήο ζηαδίνπ (α). 



VII) Ζ πνηνηηθή παξαιαβή ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ απφ ηνλ Αλάδνρν ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί είηε ηκεκαηηθά, είηε ζπλνιηθά, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία παξάδνζεο, ζε φπνην κέξνο νξίζεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή. 

Ζ ποιοηική παπαλαβή (έιεγρνο παξαζηαηηθψλ εμνπιηζκνχ θαη 

πηζηνπνηήζεσλ) ηνπ ζηαδίνπ (Β1) ηνπ πξνκεζεπφκελνπ εμνπιηζκνχ θα 

ππαγμαηοποιείηαι απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο ενηόρ πένηε (5) επγάζιμων 

ημεπών κεηά ην πέξαο ηεο πνζνηηθήο παξαιαβήο ηνπ ζηαδίνπ (α) φπσο 

νξίδεηαη ζηελ παξάγξ. v, είηε πξφθεηηαη γηα ηκεκαηηθή είηε πξφθεηηαη γηα 

ζπλνιηθή παξάδνζε.  

Με ην ηέινο ηεο πνηνηηθήο παξαιαβήο ηνπ ζηαδίνπ (Β1) γίλεηαη ζχληαμε ηνπ 

πξσηνθφιινπ πνηνηηθήο παξαιαβήο ζηαδίνπ (Β1). 

VIII)  Ζ Δπηηξνπή αθνχ δηαπηζηψζεη φηη ν πξνκεζεπηήο έρεη εθηειέζεη φιεο 

ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ζπληάζζεη πξσηφθνιιν πνζνηηθήο θαη 

πνηνηηθήο παξαιαβήο (ή απφξξηςεο) ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη νη πνζφηεηεο 

ησλ εηδψλ, ε ζπκθσλία ηνπο κε ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο θαη φηη ηα είδε 

απηά επξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. ε πεξίπησζε απφξξηςεο ηνπ είδνπο 

απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην Ν. 4412/2016. 

IX) Ζ ζχκβαζε νινθιεξψλεηαη κεηά ην πέξαο 48 κελψλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε θαη 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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