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1. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED 

 

1.1 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED ΚΟΡΥΦΗΣ 

 

1.1.1 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΟΡΥΦΗΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΕΥΡΕΙΑΣ 

ΔΕΣΜΗΣ 
 

Τα φωτιστικά αυτά θα φέρουν την ίδια ή παρεμφερή εμπορική ονομασία, δηλαδή θα ανήκουν στην 

ίδια κατηγορία μοντέλου ώστε να εξασφαλίζεται οπτικά η ομοιομορφία στις οδούς και 

κοινόχρηστους χώρους του Δήμου. Θα φέρουν ενσωματωμένο προγραμματιζόμενο driver το οποίο 

θα έχει ρυθμιστεί εργοστασιακά, ώστε να επιτυγχάνονται διαφορετικά επίπεδα φωτισμού κατά τη 

διάρκεια της λειτουργίας του (αφή έως σβέση). Τα τεχνικά χαρακτηριστικά (καταναλισκόμενη 

ηλεκτρική ισχύς, φωτεινή ροή) των φωτιστικών όπως και ο τύπος των υφιστάμενων φωτιστικών 

που αντικαθίστανται περιγράφονται στον πίνακα 5. 

Το σώμα του κάθε φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο και θα είναι βαμμένο 

με κατάλληλη βαφή ώστε να είναι εξαιρετικής αντοχής σε διάβρωση από νερό και UV  

ακτινοβολία. Όλες οι εξωτερικές βίδες θα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι. Το φωτιστικό θα μπορεί να 

τοποθετηθεί στην κορυφή οποιαδήποτε ιστού με απόληξη Ø60mm και για τον λόγο αυτόν θα 

συνοδεύεται από κατάλληλο εξάρτημα προσάρτησης από χυτό αλουμίνιο. Το κάλυμμα της 

φωτεινής πηγής (LED board) θα είναι από διαφανές πυρίμαχο γυαλί, πάχους τουλάχιστον 4mm με 

υψηλή μηχανική αντοχή. Το φωτιστικό δε θα φέρει περιμετρικό κάλυμμα (διαχύτη). Θα φέρει 

ανοιγόμενο κάλυμμα για εύκολη πρόσβαση στο χώρο των οργάνων έναυσης. Θα διαθέτει 

κατάλληλες διατάξεις που προστατεύουν τα LED από υπερτάσεις 10KV τουλάχιστον καθώς και 

διατάξεις που επιτρέπουν τη λειτουργία του φωτιστικού ακόμη και όταν ένα ή περισσότερα από τα 

LED παύσουν να λειτουργούν. H θερμοκρασία χρώματος των LED θα είναι 4.000Κ ±10% και ο 

δείκτης CRI θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 70, επί ποινή αποκλεισμού, ενώ η διάρκεια ζωής των 

LED εντός του φωτιστικού θα είναι τουλάχιστον 100.000 ώρες λειτουργίας L80B10 ώστε να 

διασφαλίζεται ότι μετά το πέρας των πρώτων 100.000 ωρών λειτουργίας του φωτιστικού σώματος, 

το 90% των LEDs του φωτιστικού θα έχουν φωτεινή εκροή όχι χαμηλότερη από το 80% της 

ονομαστικής τους. Το φωτιστικό θα έχει δείκτη ΙΡ65 τουλάχιστον και δείκτη προστασίας έναντι 

χτυπημάτων τουλάχιστον ΙΚ09. Θα είναι κλάσης μόνωσης ΙΙ. Θα είναι δε κατάλληλο για 

λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -30°C έως +40°C τουλάχιστον. Επιπρόσθετα το 

φωτιστικό θα πρέπει να έχει ελεγχθεί με επιτυχία για ασφαλή λειτουργία, σε θερμοκρασία 

περιβάλλοντος Ta=40°C τουλάχιστον.  Απόδειξη των ανωτέρω θα αποτελεί η Έκθεση Ελέγχου 

κατά ΕΝ 60598 ή το πιστοποιητικό ENEC, με τα οποία θα τεκμηριώνεται ο επιτυχής έλεγχος για 

ασφαλή λειτουργία, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος Ta=40° τουλάχιστον. Θα έχει συμμετρική-

ευρεία κατανομή φωτισμού. Το προσφερόμενο φωτιστικό σώμα θα πρέπει να είναι δημοσιευμένο 

στον επίσημο κατάλογο του κατασκευαστή ή στην επίσημη ιστοσελίδα αυτού, όπου και θα πρέπει 

να είναι εμφανή όλα τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, για τη επιβεβαίωση αυτών από την υπηρεσία. 

Το εργοστάσιο κατασκευής του φωτιστικού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2015 

για το σχεδιασμό και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων και ISO 14001:2015. 

Οι  συμμετέχοντες  πρέπει,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  να  προσκομίσουν  τα  δικαιολογητικά  που 

περιγράφονται  στον  πίνακα  1.  Ο ι  προβλεπόμενοι  εργαστηριακοί  έλεγχοι  θα  πρέπει  να  έχουν 

δ ιενεργηθεί από οποιοδήποτε εργαστήριο διαπιστευμένο ή αναγνωρισμένο από το ΕΣΥΔ ή άλλο α 

ντίστοιχο οργανισμό διαπίστευσης/αναγνώρισης ,κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025, χώρας της Ε.Ε. 
 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά του φωτιστικού επί τόπου του έργου, η 

εργασία τοποθέτησης επί ιστού οποιουδήποτε ύψους, συμπεριλαμβανομένου του κόστους του 

ανυψωτικού μηχανήματος (όταν απαιτείται η χρήση του), η εργασία σύνδεσης με το δίκτυο του 

ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και οποιοδήποτε υλικό απαιτείται για τη σωστή λειτουργία του 

φωτιστικού. Επίσης δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
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Π ίνακας 1. Απαιτούμενα Πιστοποιητικά - Δικαιολογητικά Τεχνικών Προδιαγραφών για 

φ ωτιστικά κορυφής 

 

Απαιτούμενα Πιστοποιητικά - Δικαιολογητικά Τεχνικών Προδιαγραφών 

1. 
Πιστοποιητικό ISO9001:2015 ή μεταγενέστερο του εργοστασίου κατασκευής των 

φωτιστικών, για σχεδιασμό και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων. 
2. Πιστοποιητικό ISO14001:2015 ή μεταγενέστερο του εργοστασίου κατασκευής των 

φωτιστικών. 

 

 

 

 

 

 
 

3. 

Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή των Φ.Σ. κατά CE σύμφωνα με τα 

ακόλουθα πρότυπα ή μεταγενέστερα : 

• ΕΝ 60598-1 (Γενικό Πρότυπο Φωτιστικών) 

• ΕΝ 60598-2-3 (Ειδικό Πρότυπο για Φωτιστικά Δρόμων) 

• EN 55015:2011 / ΕΝ61547 (Πρότυπο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, EMC) 

• ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3 (Όρια Εκπομπών Αρμονικών Διακυμάνσεων) 

• ΕΝ 62471:2010 (Πρότυπο για τη Φωτοβιολογική Ασφάλεια) 

 

Τα Φ.Σ. θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις κάτωθι ή μεταγενέστερες οδηγίες τις 

Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

 

• Οδηγία 2014/35/EU (Low Voltage Directive, LVD) 

• Οδηγία 2014/30/ΕU (Electromagnetic Compatibility, EMC) 

• Οδηγία 2011/65/ΕC (Restriction of Certain Hazardous Substances) 

• Οδηγία 2012/19/EU (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) 
• Οδηγία 2009/125/EU (Energy Related Products, ERP) 

 

 

 

 
4. 

Έκθεση ελέγχου (test report) του κατασκευαστή των στοιχείων LED,  αναφορικά  με 

την διάρκεια ζωής των LEDs ε ντός του φωτιστικού σώματος, για L80B10, ώστε να 

διασφαλίζεται ότι μετά το πέρας των πρώτων 100.000 ωρών λειτουργίας του φωτιστικού 

σώματος, το 90% των LEDs του φωτιστικού θα έχουν φωτεινή εκροή όχι χαμηλότερη 

από το 80% της ονομαστικής τους. Στην έκθεση ελέγχου θα εμφανίζεται σχετική 

καμπύλη ή πίνακας τιμών πτώσης της φωτεινής ροής των LED (εντός του φωτιστικού) 

σε συνάρτηση του χρόνου και θ α αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία όπως ο 

κατασκευαστής των φωτιστικών, ο τύπος του φωτιστικού LED (προσφερόμενο 

φωτιστικό), το ρεύμα λειτουργίας (mA), η θερμοκρασία Tj ή Ts του LED και το 

ποσοστό αστοχιών B10 για το οποίο δίδεται η καμπύλη. 

 

5. 

Πιστοποιητικό ENEC από ανεξάρτητο - διαπιστευμένο εργαστήριο, για τα 

προσφερόμενα φωτιστικά σώματα. Επίσης θα πρέπει να κατατεθεί και η διαπίστευση 

του εργαστηρίου 

 

 

6. 

Έκθεση ελέγχου (test report) κατά το πρότυπο LM79 ή ΕΝ13032-4:2015, από 

δδιαπιστευμένο/ αναγνωρισμένο εργαστήριο στην οποία θα αναγράφονται τα 

ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του φωτιστικού και κατ’ ελάχιστον η συνολική ισχύς (W) 

καθώς και τα φωτομετρικά χαρακτηριστικά του φωτιστικού και κατ’ ελάχιστον η 

φωτεινή εκροή (lm), η θερμοκρασία χρώματος (CCT), ο δείκτης χρωματικής απόδοσης 

(CRI) και ο βαθμός απόδοσης (lm/W). Επίσης θα πρέπει να κατατεθεί και η 

διαπίστευση/αναγνώριση του εργαστηρίου. 

 
 

7. 

Έκθεση ελέγχου (test report) κατά την οδηγία EMC, ααπό 

διαπιστευμένο/αναγνωρισμένο εργαστήριο από την οποία θα προκύπτει η 

συμμόρφωση του φωτιστικού με τα πρότυπα ΕΝ61547, ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-3, & 

ΕΝ55015 που αφορούν στην ηλεκτρομαγνητική του συμβατότητα Επίσης θα πρέπει να 

κατατεθεί και η διαπίστευση/αναγνώριση του εργαστηρίου. 
 

 

 



4 

 

 

8. Έκθεση ελέγχου (test report) από ανεξάρτητο - διαπιστευμένο εργαστήριο με το οποίο θα 

 προκύπτει συμμόρφωση μ ε το πρότυπο ΕΝ62471 (photobiological safety). Επίσης θα 

πρέπει να κατατεθεί και η αναγνώριση του εργαστηρίου 

9. 
Εγγύηση Καλής Λειτουργίας των Φ.Σ. από τον κατασκευαστή τους, τουλάχιστον οκτώ 
(8) ετών. 

 

 

1.1.2 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΟΡΥΦΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 
Το φωτιστικό δε θα φέρει περιμετρικό κάλυμμα (διαχύτη). Η αισθητική του (design) θα πρέπει να  
φέρει την αποδοχή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Θα είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο 
και θα είναι βαμμένο με κατάλληλη βαφή ώστε να είναι εξαιρετικής αντοχής σε διάβρωση από 
νερό κι ακτινοβολία UV. Θα είναι δε κατάλληλα διαμορφωμένο έτσι ώστε στο επάνω μέρος του να 
σχηματίζονται ψύκτρες απαγωγής της θ ερμοκρασίας. Το φωτιστικό θα μπορεί να τοποθετηθεί στην 
κορυφή οποιαδήποτε ιστού με απόληξη Ø60mm και για τον λόγο αυτόν θα συνοδεύεται από 
κατάλληλο εξάρτημα προσάρτησης από χυτό αλουμίνιο. Το κάλυμμα της φωτεινής πηγής (LED 
board) θα είναι από επίπεδο διαφανές πυρίμαχο γυαλί, πάχους τουλάχιστον 4mm με υψηλή 
μηχανική αντοχή. Το φωτιστικό δεν θα φέρει περιμετρικό κάλυμμα (διαχύτη). Θα διαθέτει: 
1. Hλεκτρονική διάταξη για αυτόματο έλεγχο της θερμοκρασίας έτσι ώστε σε περίπτωση μεγάλης 

αύξησης της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του φωτιστικού να γίνεται αυτόματα διακοπή ή 
μείωση της τροφοδοσίας. 

2. Kατάλληλες διατάξεις που προστατεύουν τα LED από υπερτάσεις 10KV τουλάχιστον καθώς 
και διατάξεις που επιτρέπουν τη λειτουργία του φωτιστικού ακόμη και όταν ένα ή περισσότερα 
από τα LED παύσουν να λειτουργούν 

H θερμοκρασία χρώματος των LED θα είναι 4.000Κ ±10% και ο δείκτης CRI θα είναι ίσος ή 

μεγαλύτερος του 70, επί ποινή αποκλεισμού. Η διάρκεια ζωής των LEDs θα είναι τουλάχιστον 

100.000 (L80B10) σύμφωνα με το πρότυπο LM80 ώστε να διασφαλίζεται ότι μετά την παρέλευση 

100.000 ωρών λειτουργίας του φωτιστικού, το 90% τουλάχιστον των LEDs θα εκπέμπουν το 80% 

τουλάχιστον της αρχικής τους φωτεινής εκροής. Ο βαθμός προστασίας του φωτιστικού από 

εισχώρηση νερού-σκόνης θα είναι τουλάχιστον IP65 και θα έχει κλάση μόνωσης ΙΙ. Ο δείκτης 

προστασίας έναντι χτυπημάτων θα είναι τουλάχιστον ΙΚ09. Το φωτιστικό θα έχει ασύμμετρη 

κατανομή φωτισμού η οποία θα προκύπτει από αναγνωρισμένο φωτομετρικό εργαστήριο (επί 

ποινή αποκλεισμού). Το φωτιστικό θα είναι κατάλληλο για λειτουργία σε θερμοκρασία 

περιβάλλοντος από -30°C έως +40°C. Επιπρόσθετα το φωτιστικό θα πρέπει να έχει ελεγχθεί με 

επιτυχία για ασφαλή λειτουργία, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος Ta=40°C τουλάχιστον.  Απόδειξη 

των ανωτέρω θα αποτελεί η Έκθεση Ελέγχου κατά ΕΝ 60598 ή το πιστοποιητικό ENEC, με τα 

οποία θα τεκμηριώνεται ο επιτυχής έλεγχος για ασφαλή λειτουργία, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 

Ta=40°.  

Το εργοστάσιο κατασκευής του φωτιστικού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2015 

για το σχεδιασμό και την κατασκευή φωτιστικών σωμάτων καθώς και ISO 14001:2015 (Συστήματα 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης). 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά (καταναλισκόμενη ηλεκτρική ισχύς, φωτεινή ροή) του φωτιστικού, 

όπως και ο τύπος των υφιστάμενων φωτιστικών που αντικαθίστανται περιγράφονται στον πίνακα 5. 

Οι  συμμετέχοντες  πρέπει,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  να  προσκομίσουν  τα  δικαιολογητικά  που 
περιγράφονται  στον  πίνακα  2.  Ο ι  προβλεπόμενοι  εργαστηριακοί  έλεγχοι  θα  πρέπει  να  έχουν 

δ ιενεργηθεί από οποιοδήποτε εργαστήριο διαπιστευμένο ή αναγνωρισμένο από το ΕΣΥΔ ή άλλο 

αντίστοιχο οργανισμό διαπίστευσης/αναγνώρισης ,κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025, χώρας της Ε.Ε. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά του φωτιστικού επί τόπου του έργου, η 

εργασία τοποθέτησης επί ιστού οποιουδήποτε ύψους, συμπεριλαμβανομένου του κόστους του 

ανυψωτικού μηχανήματος (όταν απαιτείται η χρήση του), η εργασία σύνδεσης με το δίκτυο του 

ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και οποιοδήποτε υλικό απαιτείται για τη σωστή λειτουργία του 

φωτιστικού. Επίσης δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
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Π ίνακας 2. Απαιτούμενα Πιστοποιητικά - Δικαιολογητικά Τεχνικών Προδιαγραφών για 

φ ωτιστικό κορυφής ασύμμετρης κατανομής 

 

Απαιτούμενα Πιστοποιητικά - Δικαιολογητικά Τεχνικών Προδιαγραφών 

1. 
Πιστοποιητικό ISO9001:2015 ή μεταγενέστερο του εργοστασίου κατασκευής των 

φωτιστικών, για σχεδιασμό και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων. 

2. Πιστοποιητικό ISO14001:2015 ή μεταγενέστερο του εργοστασίου κατασκευής των 
φωτιστικών. 

 

 

 

 

 

 
 

3. 

Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή των Φ.Σ. κατά CE σύμφωνα με τα 

ακόλουθα πρότυπα ή μεταγενέστερα : 

• ΕΝ 60598-1 (Γενικό Πρότυπο Φωτιστικών) 

• ΕΝ 60598-2-3 (Ειδικό Πρότυπο για Φωτιστικά Δρόμων) 

• EN 55015:2011 / ΕΝ61547 (Πρότυπο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, EMC) 

• ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3 (Όρια Εκπομπών Αρμονικών Διακυμάνσεων) 

• ΕΝ 62471:2010 (Πρότυπο για τη Φωτοβιολογική Ασφάλεια) 

 

Τα Φ.Σ. θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις κάτωθι ή μεταγενέστερες οδηγίες τις 

Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

 

• Οδηγία 2014/35/EU (Low Voltage Directive, LVD) 

• Οδηγία 2014/30/ΕU (Electromagnetic Compatibility, EMC) 

• Οδηγία 2011/65/ΕC (Restriction of Certain Hazardous Substances) 

• Οδηγία 2012/19/EU (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) 
• Οδηγία 2009/125/EU (Energy Related Products, ERP) 

 

 

 

 
4. 

Έκθεση ελέγχου (test report) του  κατασκευαστή των στοιχείων LED,  αναφορικά με 

την διάρκεια ζωής των LEDs ε ντός του φωτιστικού σώματος, για L80B10, ώστε να 

διασφαλίζεται ότι μετά το πέρας των πρώτων 100.000 ωρών λειτουργίας του φωτιστικού 

σώματος, το 90% των LEDs του φωτιστικού θα έχουν φωτεινή εκροή όχι χαμηλότερη 

από το 80% της ονομαστικής τους. Στην έκθεση ελέγχου θα εμφανίζεται σχετική 

καμπύλη ή πίνακας τιμών πτώσης της φωτεινής ροής των LED (εντός του φωτιστικού) 

σε συνάρτηση του χρόνου και θ α αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία όπως ο 

κατασκευαστής των φωτιστικών, ο τύπος του φωτιστικού LED (προσφερόμενο 

φωτιστικό), το ρεύμα λειτουργίας (mA), η θερμοκρασία Tj ή Ts του LED και το 
ποσοστό αστοχιών B10 για το οποίο δίδεται η καμπύλη. 

 

5. 

Πιστοποιητικό ENEC από ανεξάρτητο - διαπιστευμένο εργαστήριο, για τα 

προσφερόμενα φωτιστικά σώματα. Επίσης θα πρέπει να κατατεθεί και η διαπίστευση 

του εργαστηρίου 

 

 

6. 

Έκθεση ελέγχου (test report) κατά το πρότυπο LM79 ή ΕΝ13032-4:2015, α πό 

δ ιαπιστευμένο/ αναγνωρισμένο εργαστήριο στην οποία θα αναγράφονται τα 

ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του φωτιστικού και κατ’ ελάχιστον η συνολική ισχύς (W) 

καθώς και τα φωτομετρικά χαρακτηριστικά του φωτιστικού και κατ’ ελάχιστον η 

φωτεινή εκροή (lm), η θερμοκρασία χρώματος (CCT), ο δείκτης χρωματικής απόδοσης 
(CRI) και ο βαθμός απόδοσης (lm/W). Επίσης θα πρέπει να κατατεθεί και η 

Διαπίστευση/αναγνώριση του εργαστηρίου. 

7. 
Έκθεση ελέγχου (test report) από ανεξάρτητο - διαπιστευμένο εργαστήριο με το οποίο θα 

προκύπτει συμμόρφωση μ ε το πρότυπο ΕΝ62471 (photobiological safety). Επίσης θα 

πρέπει να κατατεθεί και η αναγνώριση του εργαστηρίου 

8. 
Εγγύηση Καλής Λειτουργίας των Φ.Σ. από τον κατασκευαστή τους, τουλάχιστον οκτώ 

(8) ετών. 
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1.1.3 ΠΡΟΒΟΛΑΚΙ ΣΤΕΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΕΠΙ ΙΣΤΟΥ 

 
Προβολέας εξωτερικής τοποθέτησης με σώμα από χυτό αλουμίνιο ή κράμα αλουμινίου και 

πτερύγια απαγωγής της θερμοκρασίας. Η βάση του θα είναι επίσης από χυτό αλουμίνιο ή κράμα 

αλουμινίου και θα φέρει γωνιόμετρο για τη σωστή και ακριβή στόχευση τόσο στον οριζόντιο όσο 

και στον κατακόρυφο άξονα. Η βαφή του θα είναι κατάλληλη ώστε να εξασφαλίζεται χρώμα 

ανθεκτικό στη διάβρωση, ακόμα και σε παραθαλάσσιο περιβάλλον. Το κάλυμμα της φωτεινής 

πηγής (LED board) θα είναι από επίπεδο διαφανές πυρίμαχο γυαλί, πάχους τουλάχιστον 4mm με 

υψηλή μηχανική αντοχή, το οποίο θα είναι ανοιγόμενο ή αφαιρούμενο για εύκολη πρόσβαση. Στο 

κάτω μέρος της βάσης του θα φέρει ειδικό εξάρτημα για την κατ’ ευθείαν προσάρτησης του σε 

ιστό. H θερμοκρασία χρώματος των LED θα είναι 4.000Κ ±10% και ο δείκτης CRI θα είναι ίσος ή 

μεγαλύτερος του 70, επί ποινή αποκλεισμού, ενώ η διάρκεια ζωής των LED θα είναι τουλάχιστον 

50.000 L80B20 σύμφωνα με το πρότυπο LM80 ώστε να διασφαλίζεται ότι στη διάρκεια των 

πρώτων 50.000 ωρών λειτουργίας του φωτιστικού η φωτεινή εκροή του δεν θα πέσει χαμηλότερα 
από το 80% της αρχικής. Ο βαθμός προστασίας από εισχώρηση νερού-σκόνης θα είναι τουλάχιστον 

IP65 και θα έχει κλάση μόνωσης Ι. Ο δείκτης προστασίας έναντι χτυπημάτων θα είναι τουλάχιστον 

ΙΚ08. Θα διαθέτει κατάλληλες διατάξεις που προστατεύουν τα LED από υπερτάσεις 10KV 
τουλάχιστον. Ο προβολέας εσωτερικά θα φέρει συμμετρικό παραβολικό ανταυγαστήρα από 

ανοδειωμενο αλουμίνιο για την επίτευξη στενής συμμετρικής δέσμης (15o – 20o). 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά (καταναλισκόμενη ηλεκτρική ισχύς, φωτεινή ροή) του φωτιστικού 

περιγράφονται στον πίνακα 5. 

Οι συμμετέχοντες πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσουν τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά: 

• Για τη σήμανση CE 

• Την κατασκευή του φωτιστικού σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ60598-1, ΕΝ60598-2, ΕΝ61547, 

ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-3, ΕΝ55015 & ΕΝ62493, ΕΝ62471. 
• Έγγραφη δήλωση αναγνωρισμένου - διαπιστευμένου φωτομετρικού εργαστηρίου αναφορικά με 

τα φωτομετρικά του χαρακτηριστικά (πολικό διάγραμμα, φωτεινή εκροή, θερμοκρασία 
χρώματος, CRI). Τ ο εργαστήριο θα είναι διαπιστευμένο ή αναγνωρισμένο από το 

Ε ΣΥΔ ή άλλο αντίστοιχο οργανισμό διαπίστευσης/αναγνώρισης ,κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 1 

7025, χώρας της Ε.Ε. 

• Για το εργοστάσιο κατασκευής του φωτιστικού, πιστοποιητικό ISO 9001:2015 για το  

σχεδιασμό και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων & ISO 14001:2015. 

• Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον οκτώ (8) ετών. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά του φωτιστικού επί τόπου του έργου, η 

εργασία τοποθέτησης επί ιστού οποιουδήποτε ύψους, συμπεριλαμβανομένου του κόστους του 

ανυψωτικού μηχανήματος (όταν απαιτείται η χρήση του), η εργασία σύνδεσης με το δίκτυο του 

ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και οποιοδήποτε υλικό απαιτείται για τη σωστή λειτουργία του 

φωτιστικού. Επίσης δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
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1.2 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 

1.2.1 ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΤΥΠΟΥ «ΚΑΜΠΑΝΑ» 

Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμινίου, θα είναι κατάλληλα 

διαμορφωμένο έτσι ώστε να σχηματίζονται (ψύκτρες) για την αποτελεσματική απαγωγή της 

θερμότητας, ενώ θα είναι βαμμένο με κατάλληλη βαφή και κατόπιν κατάλληλης διαδικασίας ώστε 

να είναι εξαιρετικής αντοχής σε διάβρωση και UV ακτινοβολία. 

Για την ανάρτηση του από συρματόσχοινο θα φέρει εξάρτημα από ανοξείδωτο ατσάλι το οποίο θα 

προσαρμόζεται στην ράχη του φωτιστικού. Το εξάρτημα ανάρτησης θα έχει δυνατότητα 

περιστροφής κατά ±20° και κλίσης κατά ±15°. 

Το φωτιστικό θα είναι κατάλληλο για λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -30°C έως 

+40°C τουλάχιστον. Το κάλυμμα της φωτεινής πηγής (LED board) θα είναι από διαφανές πυρίμαχο 

γυαλί, πάχους τουλάχιστον 4mm με υψηλή μηχανική αντοχή. 

 
Θα διαθέτει: 
1. Hλεκτρονική διάταξη για αυτόματο έλεγχο της θερμοκρασίας έτσι ώστε σε περίπτωση μεγάλης 

αύξησης της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του φωτιστικού να γίνεται αυτόματα διακοπή ή 
μείωση της τροφοδοσίας. 

2. Kατάλληλες διατάξεις που επιτρέπουν τη λειτουργία του φωτιστικού ακόμη και όταν ένα ή 
περισσότερα από τα LED παύσουν να λειτουργούν. 

3. Κατάλληλες διατάξεις που προστατεύουν τα LED από υπερτάσεις 10KV τουλάχιστον 
 

H θερμοκρασία χρώματος των LED θα είναι 4.000Κ +/-10% και ο δείκτης CRI θα είναι ίσος ή 

μεγαλύτερος του 70, επί ποινή αποκλεισμού, ενώ η διάρκεια ζωής των LED θα είναι τουλάχιστον 

100.000 ώρες λειτουργίας L80B10 σύμφωνα με το πρότυπο LM80 ώστε να διασφαλίζεται ότι στη 

διάρκεια των πρώτων 100.000 ωρών λειτουργίας του φωτιστικού η φωτεινή εκροή του δεν θα πέσει 

χαμηλότερα από το 80% της αρχικής. 

Ο βαθμός προστασίας από εισχώρηση νερού-σκόνης θα είναι τουλάχιστον IP65 και θα έχει κλάση 

μόνωσης ΙΙ. Ο δείκτης προστασίας έναντι χτυπημάτων θα είναι τουλάχιστον ΙΚ08. Το φωτιστικό θα 

έχει full cut off κατανομή. Το φωτιστικό θα είναι κατάλληλο για λειτουργία σε θερμοκρασία 

περιβάλλοντος από -30°C έως +40°C. Επιπρόσθετα το φωτιστικό θα πρέπει να έχει ελεγχθεί με 

επιτυχία για ασφαλή λειτουργία, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος Ta=40°C τουλάχιστον.  Απόδειξη 

των ανωτέρω θα αποτελεί η Έκθεση Ελέγχου κατά ΕΝ 60598 ή το πιστοποιητικό ENEC, με τα 

οποία θα τεκμηριώνεται ο επιτυχής έλεγχος για ασφαλή λειτουργία, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 

Ta=40° τουλάχιστον.  

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά (καταναλισκόμενη ηλεκτρική ισχύς, φωτεινή ροή) του φωτιστικού 
όπως και ο τύπος των υφιστάμενων φωτιστικών που αντικαθίστανται περιγράφονται στον πίνακα 5. 
Το προσφερόμενο φωτιστικό σώμα θα πρέπει να είναι δημοσιευμένο στον επίσημο κατάλογο του 
κατασκευαστή ή στην επίσημη ιστοσελίδα αυτού, όπου και θα πρέπει να είναι εμφανή όλα τα 
τεχνικά του χαρακτηριστικά, για τη επιβεβαίωση αυτών από την υπηρεσία. Το εργοστάσιο 
κατασκευής του φωτιστικού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2015 για το σχεδιασμό 
και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων και ISO 14001:2015. 
Οι  συμμετέχοντες  πρέπει,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  να  προσκομίσουν  τα  δικαιολογητικά  που 

περιγράφονται  στον  πίνακα  3.  Ο ι  προβλεπόμενοι  εργαστηριακοί  έλεγχοι  θα  πρέπει  να  έχουν 

δ ιενεργηθεί από οποιοδήποτε εργαστήριο διαπιστευμένο ή αναγνωρισμένο από το ΕΣΥΔ ή άλλο 

ααντίστοιχο οργανισμό διαπίστευσης/αναγνώρισης ,κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025, χώρας της Ε.Ε. 
 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά του φωτιστικού επί τόπου του έργου, η 

εργασία τοποθέτησης σε οποιουδήποτε ύψος, συμπεριλαμβανομένου του κόστους του ανυψωτικού 

μηχανήματος (όταν απαιτείται η χρήση του), η εργασία σύνδεσης με το δίκτυο του ηλεκτρικού 

ρεύματος, καθώς και οποιοδήποτε υλικό απαιτείται για τη σωστή λειτουργία του φωτιστικού. 



11 
  

Eπίσης δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 

 

 

 Πίνακας 3. Απαιτούμενα Πιστοποιητικά - Δικαιολογητικά Τεχνικών Προδιαγραφών για τα 

φ ωτιστικά οδικού φωτισμού τύπου «καμπάνα» 

 

Απαιτούμενα Πιστοποιητικά - Δικαιολογητικά Τεχνικών Προδιαγραφών 

1. Πιστοποιητικό ISO9001:2015 ή μεταγενέστερο του εργοστασίου κατασκευής των 
φωτιστικών, για σχεδιασμό και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων. 

2. Πιστοποιητικό ISO14001:2015 ή μεταγενέστερο του εργοστασίου κατασκευής των 
φωτιστικών. 

 

 

 

 

 

 
 

3. 

Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή των Φ.Σ. κατά CE σύμφωνα με τα 

ακόλουθα πρότυπα ή μεταγενέστερα : 

• ΕΝ 60598-1 (Γενικό Πρότυπο Φωτιστικών) 

• ΕΝ 60598-2-3 (Ειδικό Πρότυπο για Φωτιστικά Δρόμων) 

• EN 55015:2011 / ΕΝ61547 (Πρότυπο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, EMC) 
• ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3 (Όρια Εκπομπών Αρμονικών Διακυμάνσεων) 

• ΕΝ 62471:2010 (Πρότυπο για τη Φωτοβιολογική Ασφάλεια) 

 

Τα Φ.Σ. θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις κάτωθι ή μεταγενέστερες οδηγίες τις 

Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

 

• Οδηγία 2014/35/EU (Low Voltage Directive, LVD) 

• Οδηγία 2014/30/ΕU (Electromagnetic Compatibility, EMC) 

• Οδηγία 2011/65/ΕC (Restriction of Certain Hazardous Substances) 

• Οδηγία 2012/19/EU (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) 
• Οδηγία 2009/125/EU (Energy Related Products, ERP) 

 

 

 

 
4. 

Έκθεση ελέγχου (test report) του  κατασκευαστή των στοιχείων LED,  αναφορικά με 

την διάρκεια ζωής των LEDs ε ντός του φωτιστικού σώματος, για L80B10, ώστε να 

διασφαλίζεται ότι μετά το πέρας των πρώτων 100.000 ωρών λειτουργίας του φωτιστικού 

σώματος, το 90% των LEDs του φωτιστικού θα έχουν φωτεινή εκροή όχι χαμηλότερη 

από το 80% της ονομαστικής τους. Στην έκθεση ελέγχου θα εμφανίζεται σχετική 

καμπύλη ή πίνακας τιμών πτώσης της φωτεινής ροής των LED (εντός του φωτιστικού) 

σε συνάρτηση του χρόνου και θ α αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία όπως ο 

κατασκευαστής των φωτιστικών, ο τύπος του φωτιστικού LED (προσφερόμενο 

φωτιστικό), το ρεύμα λειτουργίας (mA), η θερμοκρασία Tj ή Ts του LED και το 
ποσοστό αστοχιών B10 για το οποίο δίδεται η καμπύλη. 

 

5. 

Πιστοποιητικό ENEC από ανεξάρτητο - διαπιστευμένο εργαστήριο, για τα 

προσφερόμενα φωτιστικά σώματα. Επίσης θα πρέπει να κατατεθεί και η διαπίστευση 

του εργαστηρίου 

 

 

6. 

Έκθεση ελέγχου (test report) κατά το πρότυπο LM79 ή ΕΝ13032-4:2015, α πό 

δ ιαπιστευμένο/ αναγνωρισμένο εργαστήριο στην οποία θα αναγράφονται τα 

ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του φωτιστικού και κατ’ ελάχιστον η συνολική ισχύς (W) 

καθώς και τα φωτομετρικά χαρακτηριστικά του φωτιστικού και κατ’ ελάχιστον η 

φωτεινή εκροή (lm), η θερμοκρασία χρώματος (CCT), ο δείκτης χρωματικής απόδοσης 

(CRI) και ο βαθμός απόδοσης (lm/W). Επίσης θα πρέπει να κατατεθεί και η 

διαπίστευση/αναγνώριση του εργαστηρίου. 
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7. 

Έκθεση ελέγχου (test report) από ανεξάρτητο - διαπιστευμένο εργαστήριο με το 

οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση μ ε το πρότυπο ΕΝ62471 (photobiological safety) 

Επίσης θα πρέπει να κατατεθεί και η αναγνώριση του εργαστηρίου 

8. 
Εγγύηση Καλής Λειτουργίας των Φ.Σ. από τον κατασκευαστή τους, τουλάχιστον οκτώ 
(8) ετών. 

 

1.2.2 ME BΡΑΧΙΟΝΑ 
 

Τα φωτιστικά αυτά θα φέρουν την ίδια ή παρεμφερή εμπορική ονομασία, δηλαδή θα ανήκουν στην 

ίδια κατηγορία μοντέλου ώστε να εξασφαλίζεται οπτικά η ομοιομορφία στις οδούς και 

κοινόχρηστους χώρους του Δήμου. Θα φέρουν ενσωματωμένο προγραμματιζόμενο driver  το  

οποίο θα έχει ρυθμιστεί εργοστασιακά, ώστε να επιτυγχάνονται διαφορετικά επίπεδα φωτισμού 

κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους (αφή έως σβέση). Τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

(καταναλισκόμενη ηλεκτρική ισχύς, φωτεινή ροή) των φωτιστικών όπως και ο τύπος των 

υφιστάμενων φωτιστικών που αντικαθίστανται περιγράφονται στον πίνακα 5. 

 
Το σώμα του κάθε φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο και θα είναι 
κατάλληλα διαμορφωμένο έτσι ώστε να σχηματίζονται ψύκτρες για την αποτελεσματική απαγωγή 
της θερμότητας, ενώ θα είναι βαμμένο με κατάλληλη βαφή ώστε να είναι εξαιρετικής αντοχής σε 
διάβρωση από νερό και UV ακτινοβολία. Το φωτιστικό θα μπορεί να τοποθετηθεί σε βραχίονα και 
θα συνοδεύεται από κατάλληλο εξάρτημα προσάρτησης από χυτό αλουμίνιο. Θα υπάρχει 
δυνατότητα κλίσης τουλάχιστον από -20° έως +10° όταν τοποθετείται σε βραχίονα και τουλάχιστον 
+20° όταν τοποθετείται απ’ ευθείας στην κορυφή ιστού. Ο χώρος της φωτεινής πηγής θα είναι 
ξεχωριστός από τον χώρο των οργάνων έναυσης (LED driver). Το κάλυμμα της φωτεινής πηγής 
(LED board) θα είναι από διαφανές πυρίμαχο γυαλί, πάχους τουλάχιστον 4mm με υψηλή μηχανική 
αντοχή. Το φωτιστικό θα φέρει ανοιγόμενο κάλυμμα για εύκολη πρόσβαση στο χώρο των οργάνων 
έναυσης. Με το άνοιγμα του καλύμματος και για λόγους ασφαλείας θα διακόπτεται η παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος μέσω διακόπτη ασφαλείας. Θα διαθέτει: 
1. Hλεκτρονική διάταξη για αυτόματο έλεγχο της θερμοκρασίας έτσι ώστε σε περίπτωση μεγάλης 

αύξησης της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του φωτιστικού να γίνεται αυτόματα διακοπή ή 
μείωση της τροφοδοσίας. 

2. Kατάλληλες διατάξεις που προστατεύουν τα LED από υπερτάσεις 10KV τουλάχιστον καθώς 
και διατάξεις που επιτρέπουν τη λειτουργία του φωτιστικού ακόμη και όταν ένα ή περισσότερα 
από τα LED παύσουν να λειτουργούν 

H θερμοκρασία χρώματος των LED θα είναι 4.000Κ ±10% και ο δείκτης CRI θα είναι ίσος ή 
μεγαλύτερος του 70, επί ποινή αποκλεισμού, ενώ η διάρκεια ζωής των LED εντός του φωτιστικού 
θα είναι τουλάχιστον 100.000 ώρες λειτουργίας L90B10 ώστε να διασφαλίζεται ότι μετά το πέρας 
των πρώτων 100.000 ωρών λειτουργίας του φωτιστικού σώματος, το 90% των LEDs του 
φωτιστικού θα έχουν φωτεινή εκροή όχι χαμηλότερη από το 90% της ονομαστικής τους. Το 
φωτιστικό θα έχει δείκτη ΙΡ66 και δείκτη τουλάχιστον ΙΚ08. Θα είναι κλάσης μόνωσης ΙΙ. Θα είναι 
δε κατάλληλο για λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -30°C έως +40°C τουλάχιστον. 
Επιπρόσθετα το φωτιστικό θα πρέπει να έχει ελεγχθεί με επιτυχία για ασφαλή λειτουργία, σε 
θερμοκρασία περιβάλλοντος Ta=40°C τουλάχιστον.  Απόδειξη των ανωτέρω θα αποτελεί η Έκθεση 
Ελέγχου κατά ΕΝ 60598 ή το πιστοποιητικό ENEC, με τα οποία θα τεκμηριώνεται ο επιτυχής 
έλεγχος για ασφαλή λειτουργία, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος Ta=40° τουλάχιστον. Θα έχει 
κατανομή φωτισμού FULL CUT-OFF ασύμμετρη κατά C90-C270, κατάλληλη για οδικό φωτισμό. 
Το προσφερόμενο φωτιστικό σώμα θα πρέπει να είναι δημοσιευμένο στον επίσημο κατάλογο του 
κατασκευαστή ή στην επίσημη ιστοσελίδα αυτού, όπου και θα πρέπει να είναι εμφανή όλα τα 
τεχνικά του χαρακτηριστικά, για τη επιβεβαίωση αυτών από την υπηρεσία. Το εργοστάσιο 
κατασκευής του φωτιστικού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2015 για το σχεδιασμό 
και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων και ISO 14001:2015. 
Οι  συμμετέχοντες  πρέπει,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  να  προσκομίσουν  τα  δικαιολογητικά  που 

περιγράφονται  στον  πίνακα  4.  Ο ι  προβλεπόμενοι  εργαστηριακοί  έλεγχοι  θα  πρέπει  να  έχουν 

δ ιενεργηθεί από οποιοδήποτε εργαστήριο διαπιστευμένο ή αναγνωρισμένο από το ΕΣΥΔ ή άλλο α 

ντίστοιχο οργανισμό διαπίστευσης/αναγνώρισης ,κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025, χώρας της Ε.Ε. 
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Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά του φωτιστικού επί τόπου του έργου, η 

εργασία τοποθέτησης επί ιστού οποιουδήποτε ύψους, συμπεριλαμβανομένου του κόστους του 

ανυψωτικού μηχανήματος (όταν απαιτείται η χρήση του), η εργασία σύνδεσης με το δίκτυο του 

ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και οποιοδήποτε υλικό απαιτείται για τη σωστή λειτουργία του 

φωτιστικού. Eπίσης δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία., 
 

 

Π ίνακας 4. Απαιτούμενα Πιστοποιητικά - Δικαιολογητικά Τεχνικών Προδιαγραφών για τα 

φ ωτιστικά οδικού φωτισμού με βραχίονα 
 

 

1. 

Πιστοποιητικό ISO9001:2015 ή μεταγενέστερο του εργοστασίου κατασκευής των 

φωτιστικών, για σχεδιασμό και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων. 

2. Πιστοποιητικό ISO14001:2015 ή μεταγενέστερο του εργοστασίου κατασκευής των 
φωτιστικών. 

 

 

 

 

 

 
 

3. 

Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή των Φ.Σ. κατά CE σύμφωνα με τα ακόλουθα 

πρότυπα ή μεταγενέστερα : 

• ΕΝ 60598-1 (Γενικό Πρότυπο Φωτιστικών) 

• ΕΝ 60598-2-3 (Ειδικό Πρότυπο για Φωτιστικά Δρόμων) 

• EN 55015:2011 / ΕΝ61547 (Πρότυπο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, EMC) 

• ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3 (Όρια Εκπομπών Αρμονικών Διακυμάνσεων) 

• ΕΝ 62471:2010 (Πρότυπο για τη Φωτοβιολογική Ασφάλεια) 

 

Τα Φ.Σ. θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις κάτωθι ή μεταγενέστερες οδηγίες τις 

Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

 

• Οδηγία 2014/35/EU (Low Voltage Directive, LVD) 

• Οδηγία 2014/30/ΕU (Electromagnetic Compatibility, EMC) 

• Οδηγία 2011/65/ΕC (Restriction of Certain Hazardous Substances) 

• Οδηγία 2012/19/EU (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) 
• Οδηγία 2009/125/EU (Energy Related Products, ERP) 

 

 

 

 
4. 

Έκθεση ελέγχου (test report) του κατασκευαστή των στοιχείων LED, αναφορικά με την 

διάρκεια ζωής των LEDs ε ντός του φωτιστικού σώματος, για L90B10, ώστε να 

διασφαλίζεται ότι μετά το πέρας των πρώτων 100.000 ωρών λειτουργίας του φωτιστικού 

σώματος, το 90% των LEDs του φωτιστικού θα έχουν φωτεινή εκροή όχι χαμηλότερη από 

το 90% της ονομαστικής τους. Στην έκθεση ελέγχου θα εμφανίζεται σχετική καμπύλη ή 

πίνακας τιμών πτώσης της φωτεινής ροής των LED (εντός του φωτιστικού) σε συνάρτηση 

του χρόνου και θ α αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία όπως ο κατασκευαστής 

των φωτιστικών, ο τύπος του φωτιστικού LED (προσφερόμενο φωτιστικό), το ρεύμα 

λειτουργίας (mA), η θερμοκρασία Tj ή Ts του LED και το ποσοστό αστοχιών B10 για το 
οποίο δίδεται η καμπύλη. 

5. 
Πιστοποιητικό ENEC από ανεξάρτητο - διαπιστευμένο εργαστήριο, για τα προσφερόμενα 

φωτιστικά σώματα. Επίσης θα πρέπει να κατατεθεί και η διαπίστευση του εργαστηρίου 

6. 
Πιστοποιητικό ENEC+ από ανεξάρτητο - διαπιστευμένο εργαστήριο, για τα προσφερόμενα 
φωτιστικά σώματα. Επίσης θα πρέπει να κατατεθεί και η διαπίστευση του εργαστηρίου 

Απαιτούμενα Πιστοποιητικά - Δικαιολογητικά Τεχνικών Προδιαγραφών 
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7. 

Έκθεση ελέγχου (test report) κατά το πρότυπο LM79 ή ΕΝ13032-4:2015, α πό 

δ ιαπιστευμένο/ αναγνωρισμένο εργαστήριο στην οποία θα αναγράφονται τα ηλεκτρικά 

χαρακτηριστικά του φωτιστικού και κατ’ ελάχιστον η συνολική ισχύς (W) καθώς και τα 

φωτομετρικά χαρακτηριστικά του φωτιστικού και κατ’ ελάχιστον η φωτεινή εκροή (lm), η 

θερμοκρασία χρώματος (CCT), ο δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI) και ο βαθμός 

απόδοσης (lm/W). Επίσης θα πρέπει να κατατεθεί και η διαπίστευση/αναγνώριση του 
εργαστηρίου. 

 
 

8. 

Έκθεση ελέγχου (test report) κατά την οδηγία EMC, α πό διαπιστευμένο/ αναγνωρισμένο 

εεργαστήριο από την οποία θα προκύπτει η συμμόρφωση του φωτιστικού με τα πρότυπα 

ΕΝ61547, ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-3, & ΕΝ55015 που αφορούν στην ηλεκτρομαγνητική 

του συμβατότητα Επίσης θα πρέπει να κατατεθεί και η διαπίστευση/αναγνώριση του 

εργαστηρίου. 

 
9. 

Έκθεση ελέγχου (test report) από ανεξάρτητο - διαπιστευμένο εργαστήριο με το οποίο θα 

προκύπτει συμμόρφωση μ ε το πρότυπο ΕΝ62471 (photobiological safety) Επίσης θα πρέπει 

να κατατεθεί και η αναγνώριση του εργαστηρίου 

10. 
Εγγύηση Καλής Λειτουργίας των Φ.Σ. από τον κατασκευαστή τους, τουλάχιστον οκτώ (8) 

ετών. 
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Πίνακας 5 

 

 
Α/Α 

 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ 

 
ΤΕΜ. 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 

    

 ΚΟΡΥΦΗΣ   

    

 

 

 

 
1 

Φωτιστικό κορυφής led άμεσου φωτισμού, 

συμμετρικής ευρείας δέσμης, ισχύος όχι 

μεγαλύτερης από 30 W και φωτεινής ροής 

(συνολική ροή του φωτιστικού) 

τουλάχιστον 2400 lm. 

 

 

 

 
5 

 

 

 
Πυρακτώσεως ισχύος 50 (2 τεμ.) και 70 (3 

τεμ.) W 

 

 

 

2 

Φωτιστικό κορυφής led άμεσου φωτισμού, 

συμμετρικής ευρείας δέσμης, ισχύος όχι 

μεγαλύτερης από 35 W και φωτεινής ροής 

(συνολική ροή του φωτιστικού) 

τουλάχιστον 3100 lm. 

 

 

 

155 

 

 
 

Φθορισμού CFL 50 W (96 τεμ.) και ατμών Na 

υψηλής πίεσης ισχύος 50 W (59 τεμ.) 

 

 

 

3 

Φωτιστικό κορυφής led άμεσου φωτισμού, 

συμμετρικής ευρείας δέσμης, ισχύος όχι 

μεγαλύτερης από 45 W και φωτεινής ροής 

(συνολική ροή του φωτιστικού) 
τουλάχιστον 5100 lm. 

 

 

 

34 

 

 

 

Μetal halide ισχύος 70 W 

 

 

 

4 

Φωτιστικό κορυφής led άμεσου φωτισμού, 

συμμετρικής ευρείας δέσμης, ισχύος όχι 

μεγαλύτερης από 50 W και φωτεινής ροής 

(συνολική ροή του φωτιστικού) 
τουλάχιστον 4700 lm. 

 

 

 

547 

 
 

Led ισχύος 50 W (43 τεμ.), φθορισμού CFL 70 

W (8 τεμ.), και ατμών Na υψηλής πίεσης 

ισχύος 70 W (496 τεμ.), 

 

 

 

 
5 

Φωτιστικό κορυφής led άμεσου φωτισμού, 

συμμετρικής ευρείας δέσμης, ισχύος όχι 

μεγαλύτερης από 65W και φωτεινής ροής 

(συνολική ροή του φωτιστικού) 
τουλάχιστον 6300 lm. 

 

 

 

 
320 

 

 

 
Aτμών Na υψηλής πίεσης, ισχύος 100 και 110 

W 

 

 

 

6 

Φωτιστικό κορυφής led άμεσου φωτισμού, 

ασύμμετρης δέσμης, ισχύος όχι 

μεγαλύτερης από 110 W και φωτεινής ροής 

(συνολική ροή του φωτιστικού) 
τουλάχιστον 10500 lm 

 

 

 

60 

 

 

 

Μetal halide ισχύος 150 W (Μ. Αλεξάνδρου) 

 

 

 
 

7 

Προβολάκι στενής δέσμης κατάλληλο για 

στήριξη σε κορμό ιστού, ισχύος όχι 

μεγαλύτερης από 65 W και φωτεινής ροής 

(συνολική ροή του φωτιστικού) 
τουλάχιστον 5700 lm 

 

 

 
 

5 

 

 

 
Μetal halide ισχύος 70 W (πλ. Αγ. 

Παρασκευής, ΔΕ Μενεμένης) 

 Σύνολο: 1126  
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 ΚΡΕΜΑΣΤΑ   

 

 

 

 
8 

Φωτιστικό led κρεμαστό, τύπου "καμπάνα", 

συμμετρικής ευρείας δέσμης, ισχύος όχι 

μεγαλύτερης από 55 W και φωτεινής ροής 

(συνολική ροή του φωτιστικού) 
τουλάχιστον 5100 lm. 

 

 

 

 
159 

 

 

 
Aτμών Na υψηλής πίεσης ισχύος 70 W και 

ατμών Hg ισχύος 125 W 

 Σύνολο: 159  

    

 ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ   

    

 

 

 

 

9 

Φωτιστικό σώμα οδικού φωτισμού led, 

κατάλληλο για τοποθέτηση 

είτε στην κορυφή ιστού είτε σε βραχίονα, 

ισχύος όχι μεγαλύτερης από 40 W και 

φωτεινής ροής (συνολική ροή του 
φωτιστικού) τουλάχιστον 4900 lm. 

 

 

 

 

441 

 

 
 

Aτμών Na υψηλής πίεσης ισχύος 70 W (417 

τεμ.) και πυράκτωσης 50 (9 τεμ.) και 70 (15 

τεμ.) W 

 

 

 

 

10 

Φωτιστικό σώμα οδικού φωτισμού led, 

κατάλληλο για τοποθέτηση 

είτε στην κορυφή ιστού είτε σε βραχίονα, 

ισχύος όχι μεγαλύτερης από 55 W και 

φωτεινής ροής (συνολική ροή του 

φωτιστικού) τουλάχιστον 7700 lm. 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

Μetal halide ισχύος 100 W 

 

 

 

 

11 

Φωτιστικό σώμα οδικού φωτισμού led, 

κατάλληλο για τοποθέτηση 

είτε στην κορυφή ιστού είτε σε βραχίονα, 

ισχύος όχι μεγαλύτερης από 75 W και 

φωτεινής ροής (συνολική ροή του 
φωτιστικού) τουλάχιστον 9800 lm. 

 

 

 

 

197 

 

 

 

 

Aτμών Na υψηλής πίεσης, ισχύος 110 W 

 

 

 

 

12 

Φωτιστικό σώμα οδικού φωτισμού led, 

κατάλληλο για τοποθέτηση 

είτε στην κορυφή ιστού είτε σε βραχίονα, 

ισχύος όχι μεγαλύτερης από 80 W και 

φωτεινής ροής (συνολική ροή του 

φωτιστικού) τουλάχιστον 11500 lm. 

 

 

 

 

153 

 

 

 

Μetal halide ισχύος 150 W (οδός Γεννηματά, 

πλ. Αμπελοκήπων κλπ.) 

 

 

 

 

13 

Φωτιστικό σώμα οδικού φωτισμού led, 

κατάλληλο για τοποθέτηση 

είτε στην κορυφή ιστού είτε σε βραχίονα, 

ισχύος όχι μεγαλύτερης από 110 W και 

φωτεινής ροής (συνολική ροή του 

φωτιστικού) τουλάχιστον 14800 lm. 

 

 

 

 

307 

 

 

 

 

Aτμών Na υψηλής πίεσης, ισχύος 150 W 

 

 

 

 

14 

Φωτιστικό σώμα οδικού φωτισμού led, 

κατάλληλο για τοποθέτηση είτε στην 

κορυφή ιστού είτε σε βραχίονα, ισχύος όχι 

μεγαλύτερης από 140 W και φωτεινής ροής 

(συνολική ροή του φωτιστικού) 

τουλάχιστον 19700 lm. 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

Μetal halide ισχύος 250 W 

 

 

 

 

 
15 

Φωτιστικό σώμα οδικού φωτισμού led, 

κατάλληλο για τοποθέτηση 

είτε στην κορυφή ιστού είτε σε βραχίονα, 

ισχύος όχι μεγαλύτερης από 180 W και 

φωτεινής ροής (συνολική ροή του 
φωτιστικού) τουλάχιστον 24700 lm. 

 

 

 

 

 
139 

 

 

 

 

 
Aτμών Na υψηλής πίεσης, ισχύος 250 W 
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16 

Φωτιστικό σώμα οδικού φωτισμού led, 

κατάλληλο για τοποθέτηση 

είτε στην κορυφή ιστού είτε σε βραχίονα, 

ισχύος όχι μεγαλύτερης από 210 W και 

φωτεινής ροής (συνολική ροή του 
φωτιστικού) τουλάχιστον 29600 lm. 

 

 

 

 

 
301 

 

 

 

 

 
Μetal halide ισχύος 400 W 

 

 

 

 

 
17 

Φωτιστικό σώμα οδικού φωτισμού led, 

κατάλληλο για τοποθέτηση 

είτε στην κορυφή ιστού είτε σε βραχίονα, 

ισχύος όχι μεγαλύτερης από 245 W και 

φωτεινής ροής (συνολική ροή του 

φωτιστικού) τουλάχιστον 34600 lm. 

 

 

 

 

 
129 

 

 

 

 

 
Aτμών Na υψηλής πίεσης, ισχύος 400 W 

 Σύνολο: 1703  

    

    

 Γενικό Σύνολο: 2988  

 

 

 
 

2. ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 

 
 

Οι βραχίονες των φωτιστικών σωμάτων (μονοί, διπλοί, τριπλοί), με κλίση έως 10ο, θα είναι 

κατασκευασμένοι από χάλυβα θερμής έλασης, ποιότητας S235JR κατά ΕΝ 10025. Θα είναι 

σύμφωνοι με το πρότυπο ΕΝ 10219 και γαλβανισμένοι εν θερμώ κατά ΕΝ ISO 1461. Θα φέρουν 

πιστοποίηση CE από Ανεξάρτητο Φορέα, επί ποινή αποκλεισμού. 

Κάθε βραχίονας στο άκρο του θα καταλήγει σε ειδική μεταλλική υποδοχή, για την υποδοχή του 

φωτιστικού σώματος. Το μήκος και η διάμετρος υποδοχής θα κατασκευασθεί ώστε να δέχεται το 

φωτιστικό σώμα που θα προτείνεται για την τοποθέτηση. Η οριζόντια προβολή του βραχίονα θα 

είναι από 0.7 έως 1 m. Οι βραχίονες θα συνδέονται στους ιστούς σύμφωνα με τα σχέδια του 

κατασκευαστή. 

 

 
3. ΠΡΟΚΑΤ ΒΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΟΥ ΕΩΣ 4 m 

Προκάτ βάση αγκυρώσεως σιδηροϊστού ύψους έως 4 m. Θα περιλαμβάνει τη βάση αγκύρωσης, το 

φρεάτιο του ιστού με το χυτοσιδηρό καπάκι, τους σωλήνες διέλευσης των καλωδίων (3 σωλήνες). 

Η βάση αγκύρωσης θα είναι σύμφωνη με τις οδηγίες του κατασκευαστή των ιστών. Τα αγκύρια θα 

είναι γαλβανισμένα εν θερμώ, θα έχουν διάσταση τουλάχιστον Μ16Χ500 mm και θα 

συγκρατιούνται με σιδηρογωνίες ή λάμες 30x3 mm τουλάχιστον, σε διάταξη τετραγώνου στο άνω 

και κάτω μέρος και χιαστί στη μέση. 

 

 
4. ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΟΣ ΕΩΣ 4 m 

Οι ιστοί φωτισμού θα είναι σύμφωνοι με όσα αναφέρονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40 -1 -2 - 3 - 4 - 
5 - 6 - 7 - 8 και πρέπει να παράγονται από βιομηχανία που κατέχει Πιστοποιητικό Διασφάλισης 
Ποιότητας (Quality Assurance), σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 σχετικά με την οργάνωση 
λειτουργίας της επιχείρησης (επί ποινή αποκλεισμού). Θα φέρουν σήμανση CE βάσει του 
προτύπου ΕΝ 40-5:2002, επί ποινή αποκλεισμού. 
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Ο ιστός θα είναι κωνικός από χαλυβδοέλασμα πάχους 4 mm τουλάχιστον, ποιότητας S235JR EN 

10025 (St-37-2/DIN17100). Θα είναι γαλβανισμένος εν θερμώ (εμβάπτιση σε μπάνιο ψευδαργύρου 

καθαρότητας μεγαλύτερης από 99.995 %). Θα είναι βαμμέvος σε κλίβανο με ηλεκτροστατική βαφή 

πούδρας, σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας. Θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό ποιότητας θερμής 

εξέλασης. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• ΙΣΤΟΣ ΚΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΜΕ ΔΙΑΤΟΜΗ ΒΑΣΗΣ ∅100mm ΚΑΙ ΑΝΩ ΑΠΟΛΗΞΗ ∅60mm. 

• ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΝ ΘΕΡΜΩ. 

• ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 300x60mm. Η ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΑΝΩ 

ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ-ΚΛΕΙΣΙΜΟ. ΠAREXEI 

PROSTASIA ΙΡ54 ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ. 

• ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP54 ΑΠΟ ΣΚΟΝΗ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΙ 

ΙΚ08 ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΡΟΥΣΕΙΣ. ΜΕ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΗ ΚΛΕΜΑ (N, R, S, T) ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ 

ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ∅16mm2. ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟς 10 Η 6 Α. 

• ΒΑΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ S235JR EN 10025, ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΠΗ ΙΔΙΑΣ 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΟΠΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΩΝ 

ΑΓΚΥΡΙΩΝ.Η ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΟ ΠΟΔΙΑ ΔΙΑΙΡΕΤΟΥ 

ΤΥΠΟΥ (ΔΥΟ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ/ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ 

ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΟΧΛΙΩΝ) ΑΠΟ ΧΥΤΟΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟ ΚΡΑΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. 

 

 

 

 

 
Αμπελόκηποι 05.05.2021 

Η Συντάξασα 

 

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Μελετών, 

Κατασκευών & Πολεοδομικών Εφαρμογών 

Μαρία Αλεξίου 

Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός με Α΄ βαθμό 
 


