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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                           ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 31/2022
   ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ                                                                 (Επικαιροποίηση της 12/18-04-2022)
   ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                                   CPV: 34928520-9,  31527200-8

ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED,  ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ,  ΠΛΑΤΕΙΕΣ,  ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

Τ Ε         Χ         Ν     Ι         Κ     Η       Ε         Κ     Θ         Ε         Σ Η  

Η παρούσα μελέτη, αφορά την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (ιστοί

ηλεκτροφωτισμού, φωτιστικά Led κλπ), για την εξοικονόμηση ενέργειας σε δρόμους,

πεζοδρόμια, πλατείες της περιοχής Αγίας Γρηγορούσας.

Η εν λόγω προμήθεια αποτελεί το Υποέργο_1 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5050594

και τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση νέων ιστών ηλεκτροφωτισμού και φωτιστικών

LED σε δρόμους,  πλατείες,  πεζοδρόμια  της  περιοχής  Αγίας Γρηγορούσας για  την

εξοικονόμηση  ενέργειας».  Χρηματοδοτείται  εξ'  ολοκλήρου  από  το  Ε.Π.  «Υποδομές

Μεταφορών,  Περιβάλλον  και  Αειφόρος  Ανάπτυξη  2014-2020»  (κωδ.  ΣΑ  Ε2751  /

2022ΣΕ27510141).  Σχετική η (2η) Απόφαση Τροποποίησης Ένταξης της Πράξης (αριθμ.

πρωτ.: 4701 / 06-09-202,  AΔΑ: ΨΦΚΑΟΡΕΓ-Ο1Μ)).ΔΑ: ΨΦΚΑΟΡΕΓ-Ο1Μ)).

Η εν λόγω προμήθεια βρίσκεται σε συνάφεια και πρόκειται να εκτελείται

παράλληλα, με το έργο   «Ανάπλαση  της  οδού  Φαβιέρου  για  την  ενίσχυση  της

εμπορικότητας και επισκεψιμότητας» (κωδ. Ο.Π.Σ. : 5034790).

Οι  προβλεπόμενες παρεμβάσεις (είδος υλικών προς προμήθεια, θέσεις), έχουν  ως
ακολούθως :

Α) Στην     οδό     Φαβιέρου     (από     τη     Λεωφ.     Αθηνών     μέχρι     την     οδό     Αγίας     Τριάδας),   σήμερα 
υπάρχουν :

 25 σιδηροϊστοί ύψους 9m (δημοτικός φωτισμός) με φωτιστικά 

Ατμών Hg, ισχύος 250 W.

 25 τσιμεντοιστοί του ΔΕΔΔΗΕ, με φωτιστικά ατμών Hg 250 W.

Προβλέπεται η αντικατάσταση του υφιστάμενου φωτισμού ως εξής:

 Προμήθεια και τοποθέτηση 73 ιστών ύψους 6m με διπλό φωτιστικό σώμα, έναm με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα

σε ύψος 4m (με  βραχίονα  0,5–0,7 m και ισχύ ≤16m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα W για  τον  φωτισμό του

πεζοδρομίου και ένα σε ύψος 6m με διπλό φωτιστικό σώμα, έναm (με βραχίονα 1,00-1,20 m και ισχύ ≤25 W) για

το φωτισμό του οδοστρώματος.



2

 Εκτοποθέτηση των 25 ιστών και των αντιστοίχων φωτιστικών, του Δημοτικού

φωτισμού, καθώς και η εκτοποθέτηση των 25 φωτιστικών από τους ιστούς του

ΔΕΔΔΗΕ.

Β)  Στην πλατεία που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Φαβιέρου και Αγίας Τριάδος

(Ο.Τ.  287), υπάρχει  εγκατάσταση  δημοτικού  ηλεκτροφωτισμού  (pillar,  ηλεκτρικός

πίνακας,  φρεάτια  ελέγχου, σιδηροϊστοί  4m,  9  διπλά  φωτιστικά  σημεία  σφαιρικού

τύπου γαλακτόχρωμα, με 18 λαμπτήρες 125 W ατμών Hg.

Προβλέπεται η αντικατάσταση του υφιστάμενου φωτισμού της πλατείας αυτής, ως 
εξής :

 Προμήθεια και τοποθέτηση 9 ιστών ύψους 5m, με φωτιστικά κορυφής, μορφής 

ανεστραμμένου κώνου, ισχύος ≤ 41 W.

 Προμήθεια και τοποθέτηση ενός pillar και ενός ηλεκτρικού πίνακα, σε 

αντικατάσταση των υπαρχόντων.

 Προμήθεια και τοποθέτηση τμημάτων καλωδιώσεων, σε αντικατάσταση των 

υπαρχουσών που έχουν υποστεί ζημιές.

 Εκτοποθέτηση των 9 ιστών και των φωτιστικών σωμάτων επί αυτών.

Γ) Στην οδό Αγίας Τριάδος, από τον παράδρομο της πλατείας (Ο.Τ. 287) μέχρι το όριο

με  το  Δήμο Περιστερίου  (οδός  Καρύστου), δεν  υπάρχει  αξιόπιστη  υποδομή

φωτισμού, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για πολυσύχναστη, διαδημοτική οδό.

Για το τμήμα αυτό, προβλέπονται :

 Προμήθεια και τοποθέτηση 3 ιστών ύψους 5 m και 3 φωτιστικών σωμάτων (με

βραχίονα, ισχύος  ≤  25W)  στο  πεζοδρόμιο  της  πλατείας  του  Ο.Τ.  287  και

αντίστοιχα 5 ιστών και 5 φωτιστικών (ισχύος ≤ 25 W, με βραχίονα), από την

οδό Φαβιέρου έως την οδό Καρύστου.

 Προμήθεια και τοποθέτηση 8 φρεατίων  έλξης, για τους ιστούς και τα

φωτιστικά που προαναφέρθηκαν.

 Προμήθεια και τοποθέτηση καλωδίων και αγωγού γείωσης.

(Η  ηλεκτρική  εγκατάσταση  των  νέων  φωτιστικών  της  οδού  Αγίας  Τριάδας,  θα

συνδέεται με το pillar της πλατείας του Ο.Τ. 287).

Δ)  Στην πλατεία που βρίσκεται το Γ΄ ΚΑΠΗ (πλατεία Σινασσού), υπάρχουν 9 ιστοί με

αντίστοιχα φωτιστικά, ισχύος 125 W ατμών  Hg, καθώς και πλήρης υποδομή

ηλεκτροφωτισμού.

Εκεί, προβλέπονται τα ακόλουθα :
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 Προμήθεια και τοποθέτηση 9 ιστών ύψους 5m, με φωτιστικά κορυφής, μορφής 

ανεστραμμένου κώνου, ισχύος ≤41 W.

 Προμήθεια και τοποθέτηση ενός pillar και ενός ηλεκτρικού πίνακα, σε 

αντικατάσταση των υπαρχόντων.

 Προμήθεια και τοποθέτηση τμημάτων καλωδιώσεων, σε αντικατάσταση των 

υπαρχουσών που έχουν υποστεί ζημιές.

 Εκτοποθέτηση των 9 ιστών και των φωτιστικών σωμάτων επί αυτών.

Ε)  Στα  πεζοδρόμια  που  περικλείουν  την  πλατεία         Σινασσού  , δεν  υπάρχει  αξιόπιστη

υποδομή φωτισμού και εκεί προβλέπονται :

 Προμήθεια και τοποθέτηση 8 ιστών ύψους 5m και 8 φωτιστικών με 

βραχίονα , ισχύος ≤ 16m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα W.

 Προμήθεια και τοποθέτηση 8 φρεατίων έλξης για φωτιστικά που 
προαναφέρθηκαν.

 Προμήθεια και  τοποθέτηση καλωδίων  και  αγωγού

γείωσης . (Η ηλεκτροδότηση, θα γίνεται από το pillar της

πλατείας Σινασσού).

ΣΤ) Στους κάθετους δρόμους της οδού Φαβιέρου, προβλέπεται η αντικατάσταση 92

φωτιστικών σωμάτων σε τσιμεντοιστούς του ΔΕΔΔΗΕ, με αντίστοιχο αριθμό

φωτιστικών σωμάτων με βραχίονα, ισχύος ≤ 50 W.

Παράλληλα, προβλέπεται η εκτοποθέτηση των 92 φωτιστικών που σήμερα
υπάρχουν.

Οι  εργασίες  αντικατάστασης  των  υπαρχόντων  φωτιστικών  σωμάτων  στους

τσιμεντοϊστούς του ΔΕΔΔΗΕ δύναται να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της ισχύουσας

Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΔΕΔΔΗΕ και του Δήμου Χαϊδαρίου.

Οι τιμές του «ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» διαμορφώθηκαν κατόπιν έρευνας στις
τρέχουσες  τιμές  εμπορίου  στα  αντίστοιχα  είδη  κατά  το  χρόνο  υλοποίησης  της
μελέτης και από έρευνα μέσω του διαδικτύου.

Κατά την παραλαβή ο ανάδοχος θα προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα
δηλώνει ότι όλα τα υπό προμήθεια είδη έχουν εγκατασταθεί σωστά και είναι έτοιμα
προς ασφαλή χρήση.

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν και θα τοποθετηθούν στο σύνολο τους,
έτοιμα προς χρήση και ο χρόνος παράδοσης καθορίζεται σε 150 (εκατόν πενήντα)
ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.



4

Όλες οι προμήθειες υλικών και οι προβλεπόμενες εργασίες, θα γίνουν σύμφωνα με
τις τεχνικές προδιαγραφές και τη  συγγραφή υποχρεώσεων, που συνοδεύουν την
παρούσα.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης,    ανέρχεται στο ποσό των 307.6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα32,84  €

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα2.7135.0001 του

υπό κατάρτιση προϋπολογισμού του Δήμου Χαϊδαρίου του οικονομικού έτους 2023. 

Η  Πράξη  χρηματοδοτείται  εξ’  ολοκλήρου  από  το  Ε.Π.  «Υποδομές  Μεταφορών,

Περιβάλλον  και  Αειφόρος  Ανάπτυξη  2014-2020».  Το  ποσό  δημόσιας  δαπάνης  που

εγγράφεται στο ΠΔΕ (επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται σε: 307.6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα32,84 €. (κωδ.

ΣΑ Ε2751 / 2022ΣΕ27510141).  Σχετική η (2η) Απόφαση Τροποποίησης Ένταξης της

Πράξης (αριθμ. πρωτ.: 4701 / 06-09-202,  AΔΑ: ΨΦΚΑΟΡΕΓ-Ο1Μ)).ΔΑ: ΨΦΚΑΟΡΕΓ-Ο1Μ)).

Χαϊδάρι, 12/10/2022

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                                    ΠΡ.ΤΜ. Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΟΔΟΦΩΤ.

ΣΥΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, MSc ΠΤΥΧ. ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
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ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED,  ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ,  ΠΛΑΤΕΙΕΣ,  ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ         ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟ
ΤΗ ΤΑ

ΜΟΝ. ΤΙΜ
Η 
ΜΟΝΑΔ
ΑΣ

ΔΑΠΑ
ΝΗ

1
. Χαλύβδινος ιστός 

οδοφωτισμού ύψους 6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα,00 m
7
3

ΤΕΜ 900,0
0

6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα5.700
,00

2
. Χαλύβδινος ιστός 

οδοφωτισμού ύψους 5,00 m 3
4

ΤΕΜ 700,0
0

23.800
,00

3
.

Φωτιστικά σώματα 
οδοφωτισμού τύπου 
βραχίονα με φωτεινές 
πηγές τεχνολογίας διόδων
φωτοεκπομπής (LED),), 
ισχύος ≤16m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα W, με 
βραχίονα

8
1

ΤΕΜ
430,0

0
34.830

,00

4
.

Φωτιστικά σώματα 
οδοφωτισμού τύπου 
βραχίονα με φωτεινές 
πηγές τεχνολογίας διόδων
φωτοεκπομπής (LED),), 
ισχύος ≤ 25W, με 
βραχίονα

8
1

ΤΕΜ 586m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα,0
0

47.46m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα
,00

5
.

Φωτιστικό σωμα 
κορυφής ιστού, αστικού 
φωτισμού και με μονάδα 
φωτεινής εκπομπής 
τύπου led, ισχύος ≤ 
41W, ανεστραμμένου 
κωνικού σχήματος

1
8

ΤΕΜ 700,0
0

12.6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα00
,00

6
. Εκτοποθέτηση ιστού 6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα έως 

12 m
2
5

ΤΕΜ 80,00 2.000,
00

7
.

Εκτοποθέτηση φωτ/κού 
σώματος σε ύψος 6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα έως 
12 m

5
0

ΤΕΜ 40,00 2.000,
00

8
.

Κιβώτιο ηλεκτρικής 
διανομής (πίλλαρ) 
εξωτερικού χώρου

2 ΤΕΜ 1.500
,00

3.000,
00

9
.

Ηλεκτρικός πίνακας 
από χαλυβδοέλασμα 
'ντεκαπέ' και 
μορφοσίδηρο 35Χ25

2 ΤΕΜ
700,0

0

1.400,
00

1
0
.

Φρεάτιο έλξης και 
σύνδεσης υπόγειων 
καλωδίων 40 x 40 cm

1
6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα

ΤΕΜ 6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα0,00 96m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα0,00



- 6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα -

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                           ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 31/2022

    ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ                                                                 (Επικαιροποίηση της 12/18-04-2022)
   ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                                   CPV: 34928520-9,  31527200-8

11. Καλώδια τύπου H05VV-
U, -R (NYM), ονομ. 
τάσης 300/500V με 
μόνωση από μανδύα 
PVC, διατομής 3 x 1,5 
mm2

3
0
0

Μ 2,30 6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα90,00

12. Καλώδια τύπου E1VV-U, -
R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 
6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα00/1000 V με μόνωση 
από μανδύα PVC 
διατομής 3 x 2,5 mm2

2
5
0

Μ 4,10 1.025,00

13. Καλώδια τύπου E1VV-U, -
R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 
6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα00/1000 V με μόνωση 
από μανδύα PVC 
διατομής 4 x 2,5 mm2

2
5
0

Μ 7,00 1.750,00

14. Καλώδια τύπου E1VV-U, -
R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 
6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα00/1000 V με μόνωση 
από μανδύα PVC 
διατομής 4 x 6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα mm2

2
0
0

Μ 10,25 2.050,00

15. Καλώδια τύπου E1VV-U, -
R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 
6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα00/1000 V με μόνωση 
από μανδύα PVC 
διατομής 4 x 10 mm2

2
0
0

Μ 12,50 2.500,00

16. Φωτιστικό σώμα 
οδοφωτισμού 
τεχνολογίας LED),, με 
βραχίονα, ισχύος ≤50 W,

9
2

Μ
430,0

0
39.56m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα0,00

17. Εκτοποθέτηση ιστού 
έως 5 m, Εκτοποθέτηση
φωτ/κού σώματος σε 
ύψος έως 5 m

1
8

ΤΕ
Μ

50,00 900,00

18. Εκτοποθέτηση 
φωτιστικού σώματος 
σε ύψος 5 έως 12 m 
από τσιμεντοϊστούς 
του ΔΕΔΔΗΕ

9
2

ΤΕ
Μ

40,00 3.6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα80,00

19. Αγωγός γυμνός 
χάλκινος πολύκλωνος 
διατομής 16m με διπλό φωτιστικό σώμα, έναmm2

4
0
0

Μ 5,45 2.180

ΣΥΝΟΛΟ 248.091,00

Φ.Π.Α. 24% 59.541,84

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ € 307.632,84

Χαϊδάρι, 12/10/2022
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                           ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 31/2022

    ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ                                                                 (Επικαιροποίηση της 12/18-04-2022)
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                                    ΠΡ.ΤΜ. Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΟΔΟΦΩΤ.

ΣΥΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, MSc ΠΤΥΧ. ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
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ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED,  ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ,  ΠΛΑΤΕΙΕΣ,  ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

ΕΙΔΙΚΗ     ΣΥΓΓΡΑΦΗ     ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ      

ΑΡΘΡΟ 1ο – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Με  την  μελέτη  αυτή  προβλέπεται  η  προμήθεια  ηλεκτρολογικού  υλικού  (ιστοί

ηλεκτροφωτισμού, φωτιστικά Led κλπ), στοχεύοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας, σε

δρόμους, πεζοδρόμια, πλατείες της περιοχής Αγίας Γρηγορούσας.

Η εν λόγω προμήθεια βρίσκεται σε απόλυτη συνάφεια και πρόκειται να εκτελείται

παράλληλα,  με το έργο «Ανάπλαση της οδού Φαβιέρου για την ενίσχυση της

εμπορικότητας και επισκεψιμότητας»,  που  έχει  ενταχθεί  στο  Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» (κωδ. Ο.Π.Σ. : 5034790).

Ειδικότερα, στο προαναφερθέν έργο περιλαμβάνονται όλες οι οικοδομικές εργασίες

που αφορούν και τον ηλεκτροφωτισμό, ενώ η παρούσα Δράση αφορά την προμήθεια

και τοποθέτηση του εξοπλισμού για τον ηλεκτροφωτισμό.

ΑΡΘΡΟ 2ο - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

A.Α. : 1
Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 6,00 m

Προµήθεια, µεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση γαλβανισµένων χαλύβδινων ιστών
οδοφωτισµού κατασκευασµένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 “Στύλοι φωτισµού –  Μέρος
5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισµού” και σύµφωνα µε τις ΕΤΕΠ 05-07-
01-00 "Υποδοµή Οδοφωτισµού" και 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά
σώματα".

Ο ιστός θα είναι κυλινδρικού    σχήματος    και    κατασκευασμένος    από
γαλβανισµένο χάλυβα,    µε    πάχος    επίστρωσης    70  µικρών.    Θα  είναι
τηλεσκοπικού  τύπου,  συνολικού  ύψους 6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα m, διαμέτρου Φ114-  3  mm  κατά  τα
τέσσερα πρώτα μέτρα και διαμέτρου Φ102- 3 mm κατά τα υπόλοιπα 2 μέτρα.

Στην ένωση των δύο τμημάτων, θα υπάρχει καλαίσθητο μεταλλικό δακτυλίδι πάχους
5mm, ηλεκτροσυγκολλημένο και στα δύο τμήματα, ώστε να διασφαλίζεται απόλυτη
στεγανότητα.
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Ο ιστός θα  είναι  βαμμένος  ηλεκτροστατικά  με  χρώμα  κατά  RAL,  το  οποίο  θα
επιλέξει η υπηρεσία και θα είναι εφοδιασμένος από αντιδιαβρωτική ενίσχυση.
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Θα φέρει δύο βραχίονες, για την στήριξη αντιστοίχων φωτιστικών σωμάτων, εκ 
των οποίων, ο επάνω (στα 6m με διπλό φωτιστικό σώμα, έναm) θα είναι αποσπώμενος και ο κάτω (στα 4m) 
συγκολλημένος.

Ο επάνω βραχίονας, θα έχει μήκος μέχρι 1,0- 1,2 μέτρα, ενώ ο κάτω βραχίονας θα 
έχει μήκος μέχρι 0,5- 0,7 μέτρα.

Ο ιστός θα φέρει, σε κατάλληλο σημείο λήψη ηλεκτρικού ρεύματος για την 
τροφοδοσία εορταστικού φωτισμού (επίστηλα κλπ.), τηρουμένων όλων των μέτρων 
ασφαλούς λειτουργίας. Η τοποθέτηση του ιστού θα γίνεται µέσω εμφύτευσης 
αυτού σε οπλισμένη βάση µέχρι του βάθους του1m. Ο ιστός θα 
εδράζεται σε χαλύβδινη τετράγωνη πλάκα έδρασης, ενδεικτικών διαστάσεων 300 
mm X 300 mm X 10 mm χωρίς να δημιουργούνται προεξοχές στον στύλο και µε 
προσανατολισµό κάθετα στην επιφάνεια του εδάφους.
Η θυρίδα ελέγχου θα είναι θα είναι από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο, κατάλληλων
διαστάσεων και θα βρίσκεται σε εγγύτητα από τη βάση του ιστού (800 mm από
τον  ιστό), ενώ  θα εφαρμόζει  τέλεια µέσω λάστιχου σφράγισης ώστε να
επιτυγχάνεται βαθµός προστασίας IP54.
Η είσοδος του καλωδίου παροχής ικανών διαστάσεων βρίσκεται πάνω στον ιστό
στα 750mm από τη βάση. Ο στύλος θα διαθέτει θυρίδα η οποία θα βρίσκεται
το µέγιστο 70mm από το έδαφος, η διάµετρος της οποίας θα είναι 11mm και θα
τοποθετείται µε ανοξείδωτες βίδες.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται και οι εξής επιµέρους εργασίες/υλικά:
• Η εκσκαφή τάφρου σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση της για   την
τοποθέτηση της βάσης του ιστού και της θυρίδας ελέγχου.
• Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε µε σκυρόδεµα είτε µε
άµµο λατοµείου και η τοποθέτηση ειδικού πλέγµατος σήµανσης για την διέλευση
ηλεκτροφόρων δικτύων σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 126m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα13 και το ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ
1501-08-06m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα-08- 01:2009 (όταν αυτό απαιτείται στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης).
• Η κατασκευή οπλισµένης βάσης στήριξης του ιστού, κατάλληλων διαστάσεων
και σύµφωνα µε στατική µελέτη που θα προσκοµίσει ο Ανάδοχος πριν την
τοποθέτησή του.
• Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης
• Τα καλώδια τροφοδοσίας και γείωσης του ιστού, δηλαδή το καλώδιο
γείωσης, το καλώδιο τροφοδοσίας των φωτιστικών σωµάτων και η ποσότητα
των καλωδίων τροφοδοσίας από τον υπόγειο σωλήνα διέλευσης των καλωδίων
και τη βάση του ιστού µέχρι το ακροκιβώτιο και την επιστροφή τους στο υπόγειο
σωλήνα διέλευσης.
• Το ακροκιβώτιο του ιστού, µονό ή πολλαπλό, µε τη θυρίδα και τη διάταξη
µανδάλωσής της.
• Η ανέγερση και η πάκτωση του ιστού στην οπλισµένη βάση.
• Οι απαιτούµενες ηλεκτρικές συνδέσεις.
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Στην τιµή δεν περιλαµβάνονται: η ποσότητα των σωλήνων διέλευσης καλωδίων µε 
το ενσωµατωµένο σύρµα - οδηγό, η ποσότητα του καλωδίου τροφοδοσίας του 
υπόγειου οριζόντιου δικτύου διανοµής από το pillar µέχρι τη βάση του ιστού, 
το φρεάτιο έλξης και επίσκεψης καλωδίων µε το κάλυµµα του, η ποσότητα 
χαλκού του υπόγειου δικτύου από το pillar µέχρι τη βάση του ιστού και ο 
αναλογούν αριθµός των πλακών γείωσης. Πριν την τοποθέτηση του ιστού θα 
πρέπει να λαµβάνεται η έγκριση της υπηρεσίας, αφού προσκοµιστούν τα 
απαραίτητα έγγραφα τεκµηρίωσης της σήµανσης του ιστού κατά CE και της 
συµµόρφωσης αυτού µε τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 40-5.

(Ο αριθμός των ιστών είναι 73 και πρόκειται να τοποθετηθούν στην οδό Φαβιέρου)

Τιµή ανά εγκατεστηµένο χαλύβδινο ιστό οδοφωτισµού, ανάλογα µε το   ύψος
του, ως εξής:

Ευρώ (Αριθμητικά) : 900,00 
(Ολογράφως) : εννιακόσια

A.Α. : 2
Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 5,00 m

Προµήθεια, µεταφορά επιτόπου και εγκατάσταση γαλβανισµένων χαλύβδινων ιστών
οδοφωτισµού κατασκευασµένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 “Στύλοι φωτισµού –  Μέρος
5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισµού” και σύµφωνα µε τις ΕΤΕΠ 05-07-
01-00 "Υποδοµή Οδοφωτισµού" και 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά
σώματα".

Ο ιστός θα είναι κυλινδρικού   σχήµατος και κατασκευασµένος από γαλβανισµένο
χάλυβα, µε πάχος επίστρωσης 70 µικρών. Θα είναι τηλεσκοπικού τύπου, συνολικού
ύψους 5 m, διαμέτρου Φ114- 3 mm κατά τα τρία πρώτα μέτρα και διαμέτρου Φ102-
3 mm κατά τα υπόλοιπα 2 μέτρα.

Στην ένωση των δύο τμημάτων, θα υπάρχει καλαίσθητο μεταλλικό δακτυλίδι πάχους
5mm, ηλεκτροσυγκολλημένο και στα δύο τμήματα, ώστε να διασφαλίζεται απόλυτη
στεγανότητα.

Ο ιστός θα είναι βαμένος ηλεκτροστατικά με χρώμα κατά RAL, το οποίο θα
επιλέξει η υπηρεσία και θα είναι εφοδιασµένος από αντιδιαβρωτική ενίσχυση.

Θα φέρει υποδομή για ένα βραχίονα μήκους 1,0 μέτρου περίπου ή ειδική βάση για
στήριξη φωτιστικού κορυφής.

Ο ιστός θα φέρει, σε κατάλληλο σημείο λήψη ηλεκτρικού ρεύματος για την 
τροφοδοσία εορταστικού φωτισμού (επίστηλα κλπ.), τηρουμένων όλων των μέτρων 
ασφαλούς λειτουργίας. Η τοποθέτηση του ιστού θα γίνεται µέσω εµφύτευσης 
αυτού σε οπλισµένη βάση µέχρι του βάθους του 1m. Ο ιστός θα 
εδράζεται σε χαλύβδινη τετράγωνη πλάκα έδρασης, ενδεικτικών διαστάσεων 300 
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mm X 300 mm X 10 mm χωρίς να δηµιουργoύνταιύνται προεξοχές στον στύλο και µε 
προσανατολισµό κάθετα στην επιφάνεια του εδάφους.
Η θυρίδα ελέγχου θα είναι θα είναι από χυτοπρεσσαριστό αλουµίνιο, κατάλληλων
διαστάσεων και θα βρίσκεται σε εγγύτητα από τη βάση του ιστού (800 mm από
τον  ιστό), ενώ  θα εφαρµόζει  τέλεια µέσω λάστιχου σφράγισης ώστε να
επιτυγχάνεται βαθµός προστασίας IP54.
Η είσοδος του καλωδίου παροχής ικανών διαστάσεων βρίσκεται πάνω στον ιστό
στα 750mm από τη βάση. Ο στύλος θα   διαθέτει θυρίδα µέσα στην οποία θα
βρίσκεται η κλέµα του εξωτερικού καλωδίου γείωσης   και    η    οποία   θα
βρίσκεται το µέγιστο 70mm από το έδαφος, η διάµετρος της οποίας θα είναι
11mm και θα τοποθετείται µε ανοξείδωτες βίδες.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται και οι εξής επιµέρους εργασίες/υλικά:
• Η εκσκαφή τάφρου σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση της   για   την
τοποθέτηση της βάσης του ιστού και της θυρίδας ελέγχου.
• Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε µε σκυρόδεµα είτε µε
άµµο λατοµείου και η τοποθέτηση ειδικού πλέγµατος σήµανσης για την διέλευση
ηλεκτροφόρων δικτύων σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 126m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα13 και το ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ
1501-08-06m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα-08- 01:2009 (όταν αυτό απαιτείται στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης).
• Η κατασκευή οπλισµένης βάσης στήριξης του ιστού, κατάλληλων διαστάσεων
και σύµφωνα µε στατική µελέτη που θα προσκοµίσει ο Ανάδοχος πριν την
τοποθέτησή του.

• Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης
• Τα καλώδια τροφοδοσίας και γείωσης του ιστού, δηλαδή το καλώδιο
γείωσης, το καλώδιο τροφοδοσίας των φωτιστικών σωµάτων και η ποσότητα
των καλωδίων τροφοδοσίας από τον υπόγειο σωλήνα διέλευσης των καλωδίων
και τη βάση του ιστού µέχρι το ακροκιβώτιο και την επιστροφή τους στο υπόγειο
σωλήνα διέλευσης.
• Το ακροκιβώτιο του ιστού, µονό ή πολλαπλό, µε τη θυρίδα και τη   διάταξη
µανδάλωσής της.
• Η ανέγερση και η πάκτωση του ιστού στην οπλισµένη βάση.
• Οι απαιτούµενες ηλεκτρικές συνδέσεις.

Στην τιµή δεν περιλαµβάνονται: η ποσότητα των σωλήνων διέλευσης καλωδίων µε
το ενσωµατωµένο  σύρµα  -  οδηγό, η ποσότητα του καλωδίου τροφοδοσίας του
υπόγειου οριζόντιου δικτύου διανοµής από
το pillar µέχρι τη βάση του ιστού, το φρεάτιο έλξης και επίσκεψης καλωδίων µε
το κάλυµµα του, η ποσότητα χαλκού του υπόγειου δικτύου από το pillar µέχρι
τη βάση του ιστού και ο αναλογούν αριθµός των πλακών γείωσης.
Πριν την τοποθέτηση   του   ιστού   θα πρέπει να λαµβάνεται η έγκριση της
υπηρεσίας, αφού  προσκοµιστούν τα απαραίτητα έγγραφα τεκµηρίωσης της
σήµανσης του ιστού κατά CE και της συµµόρφωσης αυτού µε τις απαιτήσεις του
προτύπου ΕΝ 40-5.
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(Ο αριθμός των ιστών είναι 34 και πρόκειται να τοποθετηθούν: 8 στην οδό Αγίας
Τριάδος, 8 στα πεζοδρόμια που περικλείουν την πλατεία Σινασσού, 9 στην πλατεία
Αγίας Τριάδος και Φαβιέρου και 9 στην πλατεία Σινασσού).

Τιμή ανά (1 τεμ.) τεμάχιο
Ευρώ (Αριθμητικά) : 700,00 

(Ολογράφως) : επτακόσια

A.Α. : 3
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας
διόδων φωτοεκπομπής (LED) Ισχύος ≤16 W, με βραχίονα

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώµατος
οδοφωτισµού, µε φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκποµπής   (LED),)   επί
του   ιστού, σύµφωνα   µε την Εγκύκλιο 22/∆ΙΠΑ∆/οικ.6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα58/24-10-2014.

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια και η τοποθέτηση του φωτιστικού σώµατος (πλήρους)   του   τύπου
και ισχύος, σύµφωνα µε τα παρακάτω απαιτούµενα:

Το σώμα του 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 και κατόπιν κατάλληλης διαδικασίας ώστε να είναι εξαιρετικής αντοχής σε
διάβρωση από νερό και UV ακτινοβολία και για το λόγο αυτό θα συνοδεύεται από
έκθεση  εργαστηριακής  δοκιμής  (test  repoύνταιrt)  για  αντοχή  σε  διάβρωση  (δοκιμή
ψεκασμού  αλατιού),  σύμφωνα  με  το  ISO  9227,  για  τουλάχιστον  1000  ώρες.  Το
φωτιστικό θα μπορεί να τοποθετηθεί σε βραχίονα διατομής Ø46m με διπλό φωτιστικό σώμα, έναmm έως Ø76m με διπλό φωτιστικό σώμα, έναmm.
Για το λόγο αυτό θα διαθέτει κατάλληλο εξάρτημα προσάρτησης από χυτό αλουμίνιο
το οποίο θα δίνει στο φωτιστικό τη 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 (LED), boύνταιard) δεν θα είναι
ενιαίος με τον χώρο των οργάνων έναυσης (LED), driver).  Το κάλυμμα της φωτεινής
πηγής (LED), boύνταιard) θα είναι από διαφανές πυρίμαχο γυαλί, πάχους τουλάχιστον 4mm
με υψηλή μηχανική αντοχή. Θα φέρει ανοιγόμενο κάλυμμα για εύκολη πρόσβαση στο
χώρο των οργάνων έναυσης ενώ με το άνοιγμα του καλύμματος και  για λόγους
ασφαλείας  θα  διακόπτεται  η  παροχή  ηλεκτρικού  ρεύματος  μέσω  διακόπτη
ασφαλείας.  Το  φωτιστικό  θα  φέρει  ενσωματωμένο  dimmable driver  το  οποίο  θα
βρίσκεται σε ξεχωριστό χώρο, απομονωμένο από αυτόν που βρίσκονται τα LED),s. Θα
φέρει  πολλαπλά  LED),s με  φακό  (ένα  ανά  LED),)  από  PMMA,  το  οποίο  έχει  υψηλή
διαπερατότητα και είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στην θερμοκρασία και την ακτινοβολία
UV και στο εσωτερικό του θα διαθέτει ηλεκτρονική 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
του  φωτιστικού.  Θα  πρέπει  επίσης  να  διαθέτει  κατάλληλες  διατάξεις  που
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προστατεύουν τα LED), από υπερτάσεις 6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα/10KV (differential/coύνταιmmoύνταιn) τουλάχιστον και
διατάξεις  που  επιτρέπουν  τη  λειτουργία  του  φωτιστικού  ακόμη  και  όταν  ένα  ή
περισσότερα από τα LED), παύσουν να λειτουργούν. Η  φωτεινή εκροή του φωτιστικού
θα είναι μεγαλύτερη από  2.700  lm ενώ η συνολική του ισχύς θα πρέπει να είναι
maximum 16m με διπλό φωτιστικό σώμα, έναW έτσι ώστε τελικά ο βαθμός απόδοσης του φωτιστικού σώματος να
είναι  τουλάχιστον 168lm/W.  H θερμοκρασία χρώματος των  LED), θα είναι 4.000Κ
±10% και ο δείκτης CRI θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 70, 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 LED),s του φωτιστικού θα έχουν
φωτεινή εκροή όχι  χαμηλότερη από το 90% της ονομαστικής τους.  Το ανωτέρω
πιστοποιείται  με  έγγραφο  από  τον  κατασκευαστή  των  στοιχείων  LED),  στο  οποίο
εμφανίζεται σχετική καμπύλη ή πίνακας τιμών πτώσης της φωτεινής ροής των LED),
εντός  του  φωτιστικού,  σε  συνάρτηση  του  χρόνου  και  στο  οποίο  έγγραφο  θα
αναγράφεται ο τύπος των LED),, το ρεύμα οδήγησης mA, η Θερμοκρασία Τs/Tsp και ο
δείκτης  Β10.  Το  φωτιστικό  θα  φέρει  παρέμβυσμα  από  σιλικόνη  ή  από  άλλο
παρεμφερές  συνθετικό  υλικό.  Θα  φέρει  εργαστηριακό  έλεγχο  (test  repoύνταιrt)  κατά
ΕΝ6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα0598 από διαπιστευμένο εργαστήριο με το οποίο θα προκύπτει ότι το φωτιστικό
έχει  δείκτη  ΙΡ66 και  δείκτη  ΙΚ09.  Το  φωτιστικό  θα  έχει  καλώδιο  τροφοδοσίας
διατομής  τουλάχιστον  2x1,5mm2 και  κλάση  μόνωσης  ΙΙ  με  στεγανό  ΙΡ6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα7
ταχυσύνδεσμο.  Το φωτιστικό θα φέρει  κατάλληλη διάταξη που θα αποτρέπει  την
δημιουργία σταγονιδίων (συμπυκνωμάτων) στο εσωτερικό του φωτιστικού. Θα είναι
δε κατάλληλο για λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -30°C έως +50°C
τουλάχιστον. Το φωτιστικό θα έχει κατανομή φωτισμού FULL CUT-OFF ασύμμετρη
κατά  C90-C270  κατάλληλη  για  οδικό  φωτισμό.  Τα  φωτομετρικά  στοιχεία  του
φωτιστικού  (πολικό  διάγραμμα  –  φωτεινή  εκροή  –  καταναλισκόμενη  ισχύς  -
θερμοκρασία χρώματος – δείκτης χρωματικής απόδοσης) θα πρέπει να προκύπτουν
και να συνοδεύονται από εργαστηριακή δοκιμή (test repoύνταιrt) σύμφωνα με το πρότυπο
LM79 ή ΕΝ13032, από αναγνωρισμένο-διαπιστευμένο φωτομετρικό εργαστήριο. Θα
φέρει έκθεση δοκιμών, (test repoύνταιrt) από αναγνωρισμένο-διαπιστευμένο εργαστήριο
με  το  οποίο  θα  προκύπτει  συμμόρφωση  με  τα  πρότυπα  EN55015,  EN6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα1000-3-2,
EN6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα1000-3-3  &  EN6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα1547  και  εργαστηριακή  δοκιμή  για  αντοχή  σε  κραδασμούς
(vibratioύνταιn test) κατά το IEC 6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα006m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα8-2-6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα:2007. Θα φέρει πιστοποιητικό ENEC από το
οποίο  θα προκύπτει  η συμμόρφωση του φωτιστικού με τα πρότυπα ΕΝ6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα0598-1 &
ΕΝ6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα0598-2-3 καθώς και : 1) η μέγιστη επιτρεπτή θερμοκρασία περιβάλλοντος για
την λειτουργία του, 2) οι βαθμοί προστασίας του κατά ΙΡ & ΙΚ. Επίσης, θα φέρει
πιστοποιητικό ENEC+ από το οποίο θα προκύπτει η θερμοκρασία χρώματος των
LED), (°Κ), η φωτεινή εκροή (lm), η ισχύς (W) και ο βαθμός απόδοσης του φωτιστικού
(lm/W). Θα φέρει δήλωση συμμόρφωσης κατά CE. 

Το  φωτιστικό  σώμα  θα  πρέπει  να  φέρει  κατάλληλο  driver  και  προκαλωδιωμένη
universal υποδοχή (zhaga socket) ώστε να είναι έτοιμο να δεχτεί τον αντίστοιχο
(zhaga)  ασύρματο ατομικό ελεγκτή που θα το καταστήσει συμβατό με το σύστημα
κεντρικής διαχείρισης. Το φωτιστικό θα φέρει πιστοποίηση Zhaga – D4i, σύμφωνα
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με το Zhaga Boύνταιoύνταιk 18. Το   φωτιστικό σώµα θα έχει χρώµα που θα υποδειχθεί 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

Πέραν της προμήθειας και τοποθέτησης του φωτιστικού, στην τιμή περιλαμβάνονται:
- η συναρµολόγηση του φωτιστικού ή/και του βραχίονα στην κορυφή του ιστού.
- τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώµατος τύπου A05W-U (ΝΥΜ
µονόκλωνα) διατοµής 3x1,5 mm2 (από το ακροκιβώτιο µέχρι το φωτιστικό) και η
σύνδεση τους
- οι δοκιµές καλής λειτουργίας και η µέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών
της εγκατάστασης που προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα
προαναφερόµενα
- η προµήθεια όλων των µικροϋλικών και των εξαρτηµέτων στερέωσης του
στη στέψη του   ιστού που   δεν   προβλέπονται   παραπάνω   και είναι απαραίτητα
για την τοποθέτηση και πλήρη λειτουργία του φωτιστικού σώµατος.

(Ο αριθμός των φωτιστικών είναι 81 και πρόκειται να τοποθετηθούν: 73 στην οδό
Φαβιέρου και 8 στα πεζοδρόμια που περικλείουν την πλατεία Σινασσού).

Τιµή ανά εγκατεστηµένο φωτιστικό σώµα µε φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων
φωτοεκποµπής (LED),) και τον βραχίονα του.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 430,00 
(Ολογράφως) : Τετρακόσια τριάντα

A.Α. : 4
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας
διόδων φωτοεκπομπής (LED) Ισχύος ≤25 W, με βραχίονα

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώµατος
οδοφωτισµού, µε φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκποµπής (LED),) επί του
ιστού,
σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 22/∆ΙΠΑ∆/οικ.6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα58/24-10-2014,

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια του φωτιστικού σώµατος (πλήρους) του τύπου και ισχύος,
σύµφωνα µε τα παρακάτω απαιτούµενα:

Το σώμα του 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 και κατόπιν κατάλληλης διαδικασίας ώστε να είναι εξαιρετικής αντοχής σε
διάβρωση από νερό και UV ακτινοβολία και για το λόγο αυτό θα συνοδεύεται από
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έκθεση  εργαστηριακής  δοκιμής  (test  repoύνταιrt)  για  αντοχή  σε  διάβρωση  (δοκιμή
ψεκασμού  αλατιού),  σύμφωνα  με  το  ISO  9227,  για  τουλάχιστον  1000  ώρες.  Το
φωτιστικό θα μπορεί να τοποθετηθεί σε βραχίονα διατομής Ø46m με διπλό φωτιστικό σώμα, έναmm έως Ø76m με διπλό φωτιστικό σώμα, έναmm.
Για  το  λόγο  αυτό  θα  διαθέτει  κατάλληλο  εξάρτημα  προσάρτησης  από  χυτό
αλουμίνιο το οποίο θα δίνει στο φωτιστικό τη 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 (LED),
boύνταιard) δεν θα είναι ενιαίος με τον χώρο των οργάνων έναυσης (LED), driver).  Το
κάλυμμα της φωτεινής πηγής (LED), boύνταιard) θα είναι από διαφανές πυρίμαχο γυαλί,
πάχους τουλάχιστον 4mm με υψηλή μηχανική αντοχή. Θα φέρει ανοιγόμενο κάλυμμα
για  εύκολη  πρόσβαση  στο  χώρο  των  οργάνων  έναυσης  ενώ  με  το  άνοιγμα  του
καλύμματος  και  για  λόγους  ασφαλείας  θα  διακόπτεται  η  παροχή  ηλεκτρικού
ρεύματος  μέσω  διακόπτη  ασφαλείας.  Το  φωτιστικό  θα  φέρει  ενσωματωμένο
dimmable driver  το  οποίο  θα  βρίσκεται  σε  ξεχωριστό  χώρο,  απομονωμένο  από
αυτόν που βρίσκονται τα LED),s. Θα φέρει πολλαπλά LED),s με φακό (ένα ανά LED),) από
PMMA,  το  οποίο  έχει  υψηλή  διαπερατότητα  και  είναι  ιδιαίτερα  ανθεκτικό  στην
θερμοκρασία  και  την  ακτινοβολία  UV  και  στο  εσωτερικό  του  θα  διαθέτει
ηλεκτρονική  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 του φωτιστικού. Θα πρέπει
επίσης να διαθέτει κατάλληλες διατάξεις που προστατεύουν τα LED), από υπερτάσεις
6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα/10KV  (differential/coύνταιmmoύνταιn)  τουλάχιστον  και  διατάξεις  που  επιτρέπουν  τη
λειτουργία του φωτιστικού ακόμη και όταν ένα ή περισσότερα από τα LED), παύσουν
να λειτουργούν. Η  φωτεινή εκροή του φωτιστικού θα είναι μεγαλύτερη από 3.950
lm ενώ η συνολική του ισχύς θα πρέπει να είναι maximum 25W έτσι ώστε τελικά ο
βαθμός απόδοσης του φωτιστικού  σώματος να είναι  τουλάχιστον 158lm/W.  H
θερμοκρασία χρώματος των LED), θα είναι 4.000Κ ±10% και ο δείκτης CRI θα είναι
ίσος ή μεγαλύτερος του 70, 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 LED),s του φωτιστικού θα έχουν φωτεινή εκροή όχι χαμηλότερη από το
90%  της  ονομαστικής  τους.  Το  ανωτέρω  πιστοποιείται  με  έγγραφο  από  τον
κατασκευαστή  των  στοιχείων  LED),  στο  οποίο  εμφανίζεται  σχετική  καμπύλη  ή
πίνακας  τιμών  πτώσης  της  φωτεινής  ροής  των  LED),  εντός  του  φωτιστικού,  σε
συνάρτηση του χρόνου και στο οποίο έγγραφο θα αναγράφεται ο τύπος των LED),, το
ρεύμα οδήγησης mA, η Θερμοκρασία Τs/Tsp και ο δείκτης Β10. Το φωτιστικό θα
φέρει παρέμβυσμα από σιλικόνη ή από άλλο παρεμφερές συνθετικό υλικό. Θα φέρει
εργαστηριακό έλεγχο (test repoύνταιrt) κατά ΕΝ6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα0598 από διαπιστευμένο εργαστήριο με
το  οποίο  θα  προκύπτει  ότι  το  φωτιστικό  έχει  δείκτη  ΙΡ6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα  και  δείκτη  ΙΚ09.  Το
φωτιστικό  θα  έχει  καλώδιο  τροφοδοσίας  διατομής  τουλάχιστον  2x1,5mm2  και
κλάση μόνωσης ΙΙ με στεγανό ΙΡ6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα7 ταχυσύνδεσμο. Το φωτιστικό θα φέρει κατάλληλη
διάταξη  που  θα  αποτρέπει  την  δημιουργία  σταγονιδίων  (συμπυκνωμάτων)  στο
εσωτερικό του φωτιστικού. Θα είναι δε κατάλληλο για λειτουργία σε θερμοκρασία
περιβάλλοντος  από  -30°C  έως  +50°C  τουλάχιστον.  Το  φωτιστικό  θα  έχει
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κατανομή φωτισμού FULL CUT-OFF ασύμμετρη κατά C90-C270 κατάλληλη για οδικό
φωτισμό. Τα φωτομετρικά στοιχεία του φωτιστικού (πολικό διάγραμμα – φωτεινή
εκροή –  καταναλισκόμενη  ισχύς -  θερμοκρασία χρώματος –  δείκτης  χρωματικής
απόδοσης) θα πρέπει να προκύπτουν και να συνοδεύονται από εργαστηριακή δοκιμή
(test  repoύνταιrt)  σύμφωνα  με  το  πρότυπο  LM79  ή  ΕΝ13032,  από  αναγνωρισμένο-
διαπιστευμένο φωτομετρικό εργαστήριο. Θα φέρει έκθεση δοκιμών, (test repoύνταιrt) από
αναγνωρισμένο-διαπιστευμένο εργαστήριο με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση
με τα πρότυπα EN55015, EN6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα1000-3-2, EN6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα1000-3-3 & EN6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα1547 και εργαστηριακή
δοκιμή για αντοχή σε κραδασμούς (vibratioύνταιn test) κατά το IEC 6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα006m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα8-2-6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα:2007. Θα
φέρει  πιστοποιητικό  ENEC από  το  οποίο  θα  προκύπτει  η  συμμόρφωση  του
φωτιστικού με τα πρότυπα ΕΝ6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα0598-1 & ΕΝ6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα0598-2-3 καθώς και :  1) η μέγιστη
επιτρεπτή  θερμοκρασία  περιβάλλοντος  για  την  λειτουργία  του,  2)  οι  βαθμοί
προστασίας του κατά ΙΡ & ΙΚ. Επίσης, θα φέρει πιστοποιητικό ENEC+ από το οποίο
θα προκύπτει η θερμοκρασία χρώματος των LED), (°Κ), η φωτεινή εκροή (lm), η ισχύς
(W) και ο βαθμός απόδοσης του φωτιστικού (lm/W). Θα φέρει δήλωση συμμόρφωσης
κατά CE. 

Το  φωτιστικό  σώμα  θα  πρέπει  να  φέρει  κατάλληλο  driver  και  προκαλωδιωμένη
universal υποδοχή (zhaga socketzhaga socket) ώστε να είναι έτοιμο να δεχτεί τον αντίστοιχο
(zhaga)  ασύρματο ατομικό ελεγκτή που θα το καταστήσει συμβατό με το σύστημα
κεντρικής  διαχείρισης.  Το  φωτιστικό  θα  φέρει  πιστοποίηση  Zhaga  –  D4i,
σύμφωνα  με  το  Zhaga  Boύνταιoύνταιk  18.  Το    φωτιστικό  σώµα  θα  έχει  χρώµα  που  θα
υποδειχθεί 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

Πέραν της προμήθειας και τοποθέτησης του φωτιστικού, στην τιμή περιλαμβάνονται:
- η συναρµολόγηση του φωτιστικού ή/και του βραχίονα στην κορυφή του ιστού.
- τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώµατος τύπου A05W-U (ΝΥΜ
µονόκλωνα) διατοµής 3x1,5 mm2 (από το ακροκιβώτιο µέχρι το φωτιστικό) και η
σύνδεση τους
- οι δοκιµές καλής λειτουργίας και η µέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών
της εγκατάστασης που προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα
προαναφερόµενα
- η προµήθεια όλων των µικροϋλικών και των εξαρτηµέτων στερέωσης του
στη στέψη του   ιστού που   δεν   προβλέπονται   παραπάνω   και είναι απαραίτητα
για την τοποθέτηση και πλήρη λειτουργία του φωτιστικού σώµατος.

(Ο αριθμός των φωτιστικών είναι 81 και πρόκειται να τοποθετηθούν: 73 στην οδό
Φαβιέρου και 8 στην οδό Αγίας Τριάδος).

Τιµή ανά εγκατεστηµένο φωτιστικό σώµα µε φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων
φωτοεκποµπής (LED),) και τον βραχίονα του.
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 5 8 6 ,00
(Ολογράφως) : Πεντακόσια ογδόντα έξη

A.Α. : 5
Φωτιστικό σωμα κορυφής ιστού,αστικού φωτισμού και με μονάδα φωτεινής εκπομπής 
τύπου led Ισχύος ≤41 W, ανεστραμένου κωνικού σχήματος

Το  σώμα  του  φωτιστικού  θα  έχει  σχήμα  ανεστραμμένου  κώνου,  διαμέτρου
περίπου  40εκ.  και  ύψους  περίπου  6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα0εκ.  ±10%,   θα  είναι  κατασκευασμένο  από
αλουμίνιο ή κράμα αλουμινίου και θα είναι βαμμένο με κατάλληλη βαφή και κατόπιν
κατάλληλης διαδικασίας ώστε να είναι εξαιρετικής αντοχής σε διάβρωση από νερό
και UV ακτινοβολία και για το λόγο αυτό θα συνοδεύεται από έκθεση εργαστηριακής
δοκιμής (test repoύνταιrt) για αντοχή σε διάβρωση (δοκιμή ψεκασμού αλατιού), σύμφωνα
με το ISO 9227, για τουλάχιστον 1000 ώρες.
Θα είναι κατάλληλο για θερμοκρασία λειτουργίας από -30οC έως +40οC. 
Το φωτιστικό θα μπορεί να τοποθετηθεί σε κορυφή ιστού με κυλινδρική απόληξη
διατομής  Ø6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα0mm έως Ø76m με διπλό φωτιστικό σώμα, έναmm και  θα φέρει  κάλυμμα της  φωτεινής  πηγής  (LED),
boύνταιard) από επίπεδο διαφανές πυρίμαχο γυαλί, πάχους τουλάχιστον 4mm με υψηλή
μηχανική αντοχή. 
Το φωτιστικό δεν θα φέρει περιμετρικό κάλυμμα (διαχύτη) ώστε να αποφευχθούν
τυχόν φαινόμενα βανδαλισμού και η κατανομή φωτισμού να είναι  FULL CUT-OFF,
συμμετρική και στους δύο άξονες. Ο χώρος της φωτεινής πηγής (LED), boύνταιard) δεν θα
είναι  ενιαίος με  τον  χώρο  των  οργάνων  έναυσης  (LED),  driver),  ώστε  να
απομονώνονται θερμοκρασιακά μεταξύ τους.
Η  συνολική  κατανάλωση  ισχύος  του  φωτιστικού  (LED), +  LED), driver)  θα  είναι
maximum 41W, η φωτεινή εκροή του τουλάχιστον 5150 lm και ο βαθμός απόδοσης
του  φωτιστικού  δεν  θα  είναι  μικρότερος  από  125lm/W.  Το  τροφοδοτικό  του
φωτιστικού (driver) θα διαθέτει  κατάλληλες διατάξεις που προστατεύουν τα LED),
από υπερτάσεις 10KV τουλάχιστον.
H θερμοκρασία χρώματος των LED), θα είναι 4.000Κ και ο δείκτης CRI θα είναι ίσος ή
μεγαλύτερος του 70, ενώ η διάρκεια ζωής των LED), θα είναι τουλάχιστον 100.000 /
L80B10 σύμφωνα με το πρότυπο LM80 ώστε να διασφαλίζεται ότι μετά το πέρας
των πρώτων 100.000 ωρών λειτουργίας  του  φωτιστικού  σώματος,  το  90% των
LED),s του φωτιστικού θα έχουν φωτεινή  εκροή όχι  χαμηλότερη από το 80% της
ονομαστικής  τους.  των  LED),s  του  φωτιστικού  θα  έχουν  φωτεινή  εκροή  όχι
χαμηλότερη  από  το  90%  της  ονομαστικής  τους.  Το  ανωτέρω  πιστοποιείται  με
έγγραφο από τον κατασκευαστή των στοιχείων LED), στο οποίο εμφανίζεται σχετική
καμπύλη  ή  πίνακας  τιμών  πτώσης  της  φωτεινής  ροής  των  LED),  εντός  του
φωτιστικού, σε συνάρτηση του χρόνου και στο οποίο έγγραφο θα αναγράφεται ο
τύπος των LED),, το ρεύμα οδήγησης mA, η Θερμοκρασία Τs/Tsp και ο δείκτης Β10.
Τα φωτομετρικά στοιχεία  του φωτιστικού  (πολικό  διάγραμμα –  φωτεινή  εκροή –
καταναλισκόμενη ισχύς - θερμοκρασία χρώματος – δείκτης χρωματικής απόδοσης)
θα  πρέπει  να  προκύπτουν  και  να  συνοδεύονται  από  εργαστηριακή  δοκιμή  (test
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repoύνταιrt)  σύμφωνα  με  το  πρότυπο  LM79  ή  ΕΝ13032,  από  αναγνωρισμένο-
διαπιστευμένο φωτομετρικό εργαστήριο. Θα φέρει έκθεση δοκιμών, (test repoύνταιrt) από
αναγνωρισμένο-διαπιστευμένο εργαστήριο με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση
με την οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC), σύμφωνα με τα πρότυπα
EN55015, EN6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα1000-3-2, EN6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα1000-3-3 & EN6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα1547. Θα φέρει πιστοποιητικό ENEC από
το οποίο θα προκύπτει η συμμόρφωση του φωτιστικού με τα πρότυπα ΕΝ6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα0598-1 &
ΕΝ6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα0598-2-3  και  ο  βαθμός  απόδοσης  του  φωτιστικού  (lm/W).  Θα  φέρει  δήλωση
συμμόρφωσης κατά CE
Το φωτιστικό θα φέρει παρέμβυσμα από σιλικόνη ή άλλο συνθετικό υλικό ώστε να
εξασφαλίζεται βαθμός προστασίας από εισχώρηση νερού-σκόνης τουλάχιστον  IP6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα
και θα έχει κλάση μόνωσης ΙΙ . Θα φέρει κατάλληλη διάταξη που θα αποτρέπει την
δημιουργία σταγονιδίων (συμπυκνωμάτων) στο εσωτερικό του φωτιστικού και θα
έχει δείκτη προστασίας έναντι χτυπημάτων τουλάχιστον ΙΚ09. 
Το  φωτιστικό  σώμα  θα  πρέπει  να  φέρει  κατάλληλο  driver  και  προκαλωδιωμένη
universal  υποδοχή (zhaga soύνταιcket) ώστε να είναι έτοιμο να δεχτεί τον αντίστοιχο
(zhaga)  ασύρματο ατομικό ελεγκτή που θα το καταστήσει συμβατό με το σύστημα
κεντρικής διαχείρισης. Το   φωτιστικό σώµα θα έχει χρώµα που θα υποδειχθεί από
την υπηρεσία.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια του φωτιστικού σώματος μετά της φωτεινής πηγής
- η συναρμολόγηση του φωτιστικού επί του ιστού
- η ηλεκτρολογική σύνδεσή του.

Πέραν της προμήθειας και τοποθέτησης του φωτιστικού, στην τιμή περιλαμβάνονται:
- η συναρµολόγηση του φωτιστικού ή/και του βραχίονα στην κορυφή του ιστού.
- τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώµατος τύπου A05W-U (ΝΥΜ
µονόκλωνα) διατοµής 3x1,5 mm2 (από το ακροκιβώτιο µέχρι το φωτιστικό) και η
σύνδεση τους
- οι δοκιµές καλής λειτουργίας και η µέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών
της εγκατάστασης που προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα
προαναφερόµενα
- η προµήθεια   όλων των µικροϋλικών και των εξαρτηµέτων στερέωσης του
στη στέψη του ιστού που δεν προβλέπονται παραπάνω και είναι απαραίτητα
για την τοποθέτηση και πλήρη λειτουργία του φωτιστικού σώµατος.
(Ο αριθμός των φωτιστικών είναι 18 και πρόκειται να τοποθετηθούν: 9 στην
πλατεία στη συμβολή των οδών Φαβιέρου και Αγίας Τριάδος και 9 στην πλατεία
Σινασσού).

Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα ως εξής:
Ευρώ (Αριθμητικά): 700,00
(Ολογράφως) : επτακόσια

A.Α. : 6
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Εκτοποθέτηση ιστού 6 έως 12 μ.

Για την εκτοποθέτηση ή την τοποθέτηση (με τις αντίστοφες εργασίες) από τη βάση
του ενός οποιουδήποτε είδους και ύψους ϊστου 6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα έως 12 μ. με τον βραχίονα/ες , τα
φωτιστικά,  τις πινακίδες  και  τον  λοιπό  εξοπλισμό  που  φέρει  ο  ιστός,  με  την
μεταφορά  του,  όπου  απαιτείται  και την οριστική  ζυγοστάθμιση, της εργασίας
συνισταμένης:
α) Στην άρση και εκτοποθέτηση των πάσης φύσεως και είδους επικαλύψεων πάνω
και γύρω από τη βάση
του ϊστού (π.χ. πλακόστρωσεων, τσιμ/νίας κλπ.).
β) Στην αποσύνδεση των τροφοδοτικών καλωδίων και του αγωγού γείωσης
από το κοφρέ. γ) Στην αποκοχλίωση των περικοχλίων συσφίγξεως της πλάκας
έδρασης του σιδ/ιστου.
δ) Στην εκτοποθέτηση του σιδηροϊστού από τη βάση του, μαζί με όλο τον εξοπλισμό
του  και  στη συνέχεια  κατάκλιση  του  με  την  ταυτόχρονη,  μετά  προσοχής,
εκτοποθέτηση των τροφοδοτικών καλωδίων και του αγωγού γείωσης.
ε) Στην επανασύνδεση των τροφοδοτικών καλωδίων και του αγωγού γείωσης στο
"γκοφρέ" και ασφαλή τοποθέτηση τους στο πάνω μέρος της βάσης του σιδηροϊστού.
στ) Στην φόρτωση, μεταφορά και απόρριψη των αχρήστων προϊόντων αποξηλώσεων
κλπ. Στον πλησιέστερο επιτρεπόμενο από την Αστυνομία χώρο, με την σταλία των
μεταφορικών μέσων.
ζ) Στην αποκατάσταση (ή επαναφορά) της επιφάνειας γύρω από τη βάση του ιστού
στην αρχική της
μορφή.
η) Στην φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση του ϊστού, με όλο τον εξοπλισμό του σε 
θέση που θα υποδείξει η υπηρεσία ή την παραλαβή αυτού.
Στην τιμή του άρθρου αυτού περιλαμβάνεται και κάθε άλλη δαπάνη για εργατικά,
εργαλεία, υλικά, μηχανήματα (π.χ. χρήση γερανού) κλπ. που δεν κατονομάζεται ρητά
στο άρθρο αυτό, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της
εκτοποθέτησης των ιστών.

(Το παρόν άρθρο, αφορά την εκτοποθέτηση των 25 ιστών, ύψους 9 μέτρων, της 
οδού Φαβιέρου).

(1 τεμάχιο)
Ευρώ (Αριθμητικά): 80,00
(Ολογράφως) : Ογδόντα

A.Α. : 7
Εκτοποθέτηση φωτιστικού σώματος σε ύψος 5 έως 12 μ.

Εκτοποθέτηση  ή  τοποθέτηση  σε  ύψος  5  έως 12  μ(με  τις  αντίστροφες  εργασίες,
χωρίς την αξία του Φ/Σ δηλαδή στην περίπτωση επαναχρησιμοποίησης ή παραλαβής
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από  την  Υπηρεσία)ενός οποιουδήποτε  είδους  και  τύπου  Φωτ.  Σώματος  επί  ιστού
ύψους έως 12 μ. ή οροφής σήραγγας, της εργασίας συνισταμένης στην αποσύνδεση
και  ηλεκτρική μόνωση ή επανασύνδεση  ή για  να μην διακοπεί η λειτουργία των
προηγουμένων και επόμενων φωτ/κων σωμάτων των τροφοδοτικών καλωδίων και
του  αγωγού  γείωσης  στην  τυχόν  αποσκωρίαση  των  κοχλίων  και περικοχλιών
στερεώσεως του φωτ/κού σώματος την αποκοχλίωση του, εκτοποθέτηση του με όλο
τον εξοπλισμό του (λυχνίες, στάρτερ, μπάλλαστ, καθρέπτες κλπ.) την φόρτωση,
μεταφορά εκφόρτωση και  παράδοση του  σε θέση οριζόμενη  από την Υπηρεσία ή
απόρριψή  του  σε  χώρους που επιτρέπει η Αστυνομία, εφ' όσον τούτο είναι
κατεστραμμένο. Συμπεριλαμβανομένης και κάθε άλλης  δαπάνης  για  εργατικά,
εργαλεία, υλικά, μηχανήματα (π.χ. χρήση γερανού) κλπ. που δεν κατονομάζεται ρητά
στο άρθρο αυτό, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του
έργου.

(Το παρόν άρθρο, αφορά την εκτοποθέτηση των 50 φωτιστικών της οδού Φαβιέρου,
25 του Δημοτικού φωτισμού και 25 του ΔΕΔΔΗΕ, ισχύος 250 W, Ατμών Hg25).

(1 τεμάχιο)
Ευρώ (Αριθμητικά): 40,00
(Ολογράφως) : Σαράντα

A.Α. : 8
Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) εξωτερικού χώρου

Κιβώτιο  ηλεκτρικής  διανομής  (πίλλαρ)  με  βάση στερέωσης στο  έδαφος  ή  πλάτη
ανάρτησης, για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, δηλαδή προμήθεια μεταφορά και
τοποθέτηση  ενός  πίλλαρ κατασκευασμένου από μεταλλικά πλαίσια από προφίλ
(σιδηρογωνίες, λάμες κλπ.) συγκολλημένα ή συνδεμένα με κοχλίες και εξωτερικό
μεταλλικό κιβώτιο, με γαλβανισμένο σιδηροϊστό για σύνδεση  με  τη  ΔΕΗ  αν
απαιτείται. Οι εσωτερικές ωφέλιμες διαστάσεις του θα είναι περίπου: πλάτος 1,45m,
ύψος  1,20m,  και  βάθος  0,35m.  Το  εσωτερικό του  πίλλαρ θα  είναι  χωρισμένο  με
λαμαρίνα σε δύο ανεξάρτητους χώρους από τους οποίους ο ένας Θα προορίζεται για
την ηλεκρτική διανομή και τους πυκνωτές και θα διαθέτει δικό του ξέχωρο
μεταλλικό ηλεκτρικό πίνακα με πόρτα, και ο άλλος για τους Μετασχηματιστές ή τη
ΔΕΗ και το ρολόι. Οι χώροι θα κλείνουν με θύρα στεγανή που θα διαθέτει θέση για
τα σχέδια και θα έχουν ανεξάρτητη κλειδαριά. Στο χώρο που προορίζεται για τους
Μετασχηματιστές και στην ράχη του πίλλαρ θα είναι στερεωμένη με κοχλίες και
περικόχλια στρατζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα για να μπορούν να στερεωθούν
επάνω σε αυτήν τα όργανα (ή και για τη ΔΕΗ- ρολόι αν απαιτείται).
Το επάνω μέρος του πίλλαρ θα έχει σχήμα στέγης ή τόξου και θα προεξέχει  της
υπόλοιπης κατασκευής κατά 6m με διπλό φωτιστικό σώμα, έναcm περίπου. Ολόκληρη η κατασκευή θα είναι στεγανή
στη βροχή και  αφού προηγηθεί επιμελής καθαρισμός θα βαφεί με δύο στρώσεις
ηλεκτροστατικής βαφής αποχρώσεως αρεσκείας της Υπηρεσίας. Περιλαμβάνονται
υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και τοποθέτησης και όδευσης καλωδίων, οι σωλήνες
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διασύνδεσης  στη  βάση  του  πίλλαρ  και  ως  τις πλησίον παροχές και όλες οι
απαραίτητες ενέργειες προς την ΔΕΗ.

(Ο αριθμός των πίλλαρ είναι 2 και πρόκειται να αντικαταστήσουν τα υπάρχοντα στις
πλατείες Φαβιέρου- Αγίας Τριάδος και Σινασσού)

(1 τεμ)
Ευρώ (Αριθμητικά): 1.500,00 
(Ολογράφως) : Χίλια πεντακόσια

A.Α. : 9
Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο 35Χ25

Ηλεκτρικός  πίνακας  για  τροφοδοσία  έως  4  αναχωρήσεων,  από  χαλυβδοέλασμα
'ντεκαπέ'  και μορφοσίδηρο διαστάσεων περίπου 35Χ25 cm με τα όργανά του
(διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) και με τα απαραίτητα στηρίγματα,
οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών  γραμμών,  ακροδέκτες,  καλωδιώσεις
εσωτερικής συνδεσμολογίας,  φωτοκύτταρο ή ΤΑΣ κλπ μικροϋλικά καθώς και  τον
χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο πιστολιού και
δύο στρώματα βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής
συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή
στερέωση  επί  του  τοίχου  με  πακτωμένα  σιδηρά  ελάσματα,  συνδέσεως  των
εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία για τη δοκιμή και
παράδοση σε λειτουργία, με τα πιστοποιητικά για τη ΔΕΗ.
(Ο αριθμός των πινάκων είναι 2 και πρόκειται να αντικαταστήσουν τους υπάρχοντες
στις πλατείες Φαβιέρου- Αγίας Τριάδος και Σινασσού)

(1 τεμ)
Ευρώ (Αριθμητικά): 700,00
(Ολογράφως) : Επτακόσια

A.Α. : 10
Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cm

Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεμα κατηγορίας
C12/15, οπλισμένο με δομικό πλέγμα Β500C, με τοιχώματα ελαχίστου πάχους 10 cm
για  τα  φρεάτια έλξης και 15 cm για τα φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοιπά
σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος
- η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου 
φρεατίου

- η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των 
καλωδίων
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- στεγανό κάλυμμα από μπακλαβαδωτή λαμαρίνα εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαίσιο
μέσω ελαστικού
παρεμβύσματος, με διάταξη μανδάλωσης με χρήση ειδικού εργαλείου και 
αντισκωριακή προστασία (διπλή στρώση rust primer ψευδαργύρου και διπλή στρώση 
εποξειδικής βαφής)
- η επισήμανση του φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη.

(Ο αριθμός των φρεατίων έλξης είναι 16m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα και πρόκειται να τοποθετηθούν στις 
οδούς Αγίας Τριάδος (8) και γύρω από την πλατεία Σινασσού (8).

Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ) x (Π), ως 
εξής: Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm
Ευρώ (Αριθμητικά): 60,00
(Ολογράφως) : Εξήντα

A.Α. : 11
Καλώδια τύπου H05VV-U, -R (NYM), ονομ. τάσης 300/500V με μόνωση από μανδύα PVC 
διατομής 3 x 1,5 mm2

Προμήθεια,  προσκόμιση  επί  τόπου  και  εγκατάσταση  (σε  σωλήνα,  σε  εσχάρα,  σε
κανάλι,  κλπ.) καλωδίων  ονομαστικής  τάσης  300  /  500  V  τύπου  H05VV-U,
(μονόκλωνος  αγωγός)  H05VV-R (πολύκλωνος αγωγός), με χάλκινους αγωγούς με
μόνωση και μανδύα από PVC, περιλαμβανομένων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και
σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες,  μούφες,  κασσιτεροκόλληση,  ταινίες
σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
καλωδίου Διατομής 3 x 1,5
mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,30 
(Ολογράφως) : δύο και τριάντα λεπτά

A.Α. : 12
Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα 
PVC διατομής 3 x 2,5 mm2

Προμήθεια, προσκόμιση  επί  τόπου  και  εγκατάσταση  (σε  σωλήνα, σε  κανάλι, σε
εσχάρα, σε οχετό, σε φορέα, σε μονωτήρες, μέσα στο έδαφος, κλπ.) καλωδίου με
χάλκινους αγωγούς και μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονομαστικής τάσης
6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα00 / 1000 V τύπου E1VV-U (μονόκλωνος αγωγός), E1VV-R (πολύκλωνος αγωγός),
E1VV-S  (πολύκλωνος  αγωγός  κυκλικού τομέα),  περιλαμβανομένων  των  υλικών
στήριξης,  σύνδεσης  και  σήμανσης  (ειδικά  στηρίγματα, ακροδέκτες,  μούφες,
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κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων
και ελέγχων.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
καλωδίου Διατομής 3 x 2,5
mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,10
(Ολογράφως) : τέσσερα και δέκα λεπτά

A.Α. : 13
Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα 
PVC διατομής 4 x 2,5 mm2

Προμήθεια, προσκόμιση  επί  τόπου  και  εγκατάσταση  (σε  σωλήνα, σε  κανάλι, σε
εσχάρα, σε οχετό, σε φορέα, σε μονωτήρες, μέσα στο έδαφος, κλπ.) καλωδίου με
χάλκινους αγωγούς και μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονομαστικής τάσης
6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα00 / 1000 V τύπου E1VV-U (μονόκλωνος αγωγός), E1VV-R (πολύκλωνος αγωγός),
E1VV-S  (πολύκλωνος  αγωγός  κυκλικού τομέα),  περιλαμβανομένων  των  υλικών
στήριξης,  σύνδεσης  και  σήμανσης  (ειδικά  στηρίγματα, ακροδέκτες,  μούφες,
κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων
και ελέγχων.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
καλωδίου Διατομής 4 x 1,5
mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,00
(Ολογράφως) : επτά

A.Α.: 14
Καλώδιο Ν.Υ.Υ. 4X6 mm2

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός τρέχοντος μέτρου υπογείου καλωδίου
Ν.Υ.Υ. 4Χ6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα mm2, 1000V, μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή εντός υπάρχοντος χάνδακος.
(1 m αξονικού μήκους)

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,25
(Ολογράφως) : δέκα και είκοσι πέντε λεπτά

A.Α.: 15
Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα 
PVC διατομής 4 x 10 mm2
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Προμήθεια, προσκόμιση  επί  τόπου  και  εγκατάσταση  (σε  σωλήνα, σε  κανάλι, σε
εσχάρα, σε οχετό, σε φορέα, σε μονωτήρες, μέσα στο έδαφος, κλπ.) καλωδίου με
χάλκινους αγωγούς και μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονομαστικής τάσης
6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα00 / 1000 V τύπου E1VV-U (μονόκλωνος αγωγός), E1VV-R (πολύκλωνος αγωγός),
E1VV-S  (πολύκλωνος  αγωγός  κυκλικού τομέα),  περιλαμβανομένων  των  υλικών
στήριξης,  σύνδεσης  και  σήμανσης  (ειδικά  στηρίγματα, ακροδέκτες,  μούφες,
κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων
και ελέγχων.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
καλωδίου Διατομής 4 x 10 mm2
Ευρώ (Αριθμητικά): 12,50
(Ολογράφως) : δώδεκα και πενήντα λεπτά

A.Α.: 16
Φωτιστικό σώμα οδοφωτισμού τεχνολογίας LED, με βραχίονα, Ισχύος ≤50 W
Για την προμήθεια ενός Φωτιστικού σώματος τύπου LED),, μέγιστης ισχύος 50W,
κατάλληλου για τοποθέτηση επί βραχίονος σε στύλους διανομής του ΔΕΔΔΗΕ, κατά
τα λοιπά όπως στις τεχνικές προδιαγραφές και στην Τεχνική Περιγραφή
περιγράφεται και καθορίζεται.

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώµατος
οδοφωτισµού, µε φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκποµπής   (LED),)   επί
του   ιστού, σύµφωνα   µε την Εγκύκλιο 22/∆ΙΠΑ∆/οικ.6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα58/24-10-2014.

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια και η τοποθέτηση του φωτιστικού σώµατος (πλήρους) του   τύπου
και ισχύος, σύµφωνα µε τα παρακάτω απαιτούµενα:

Το σώμα του 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 και κατόπιν κατάλληλης διαδικασίας ώστε να είναι εξαιρετικής αντοχής σε
διάβρωση από νερό και UV ακτινοβολία και για το λόγο αυτό θα συνοδεύεται από
έκθεση  εργαστηριακής  δοκιμής  (test  repoύνταιrt)  για  αντοχή  σε  διάβρωση  (δοκιμή
ψεκασμού  αλατιού),  σύμφωνα  με  το  ISO  9227,  για  τουλάχιστον  1000  ώρες.  Το
φωτιστικό θα μπορεί να τοποθετηθεί σε βραχίονα διατομής Ø46m με διπλό φωτιστικό σώμα, έναmm έως Ø76m με διπλό φωτιστικό σώμα, έναmm.
Για  το  λόγο  αυτό  θα  διαθέτει  κατάλληλο  εξάρτημα  προσάρτησης  από  χυτό
αλουμίνιο το οποίο θα δίνει στο φωτιστικό τη 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 (LED),
boύνταιard) δεν θα είναι ενιαίος με τον χώρο των οργάνων έναυσης (LED), driver).  Το
κάλυμμα της φωτεινής πηγής (LED), boύνταιard) θα είναι από διαφανές πυρίμαχο γυαλί,
πάχους τουλάχιστον 4mm με υψηλή μηχανική αντοχή. Θα φέρει ανοιγόμενο κάλυμμα
για  εύκολη  πρόσβαση  στο  χώρο  των  οργάνων  έναυσης  ενώ  με  το  άνοιγμα  του
καλύμματος  και  για  λόγους  ασφαλείας  θα  διακόπτεται  η  παροχή  ηλεκτρικού
ρεύματος  μέσω  διακόπτη  ασφαλείας.  Το  φωτιστικό  θα  φέρει  ενσωματωμένο
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dimmable driver  το  οποίο  θα  βρίσκεται  σε  ξεχωριστό  χώρο,  απομονωμένο  από
αυτόν που βρίσκονται τα LED),s. Θα φέρει πολλαπλά LED),s με φακό (ένα ανά LED),) από
PMMA,  το  οποίο  έχει  υψηλή  διαπερατότητα  και  είναι  ιδιαίτερα  ανθεκτικό  στην
θερμοκρασία  και  την  ακτινοβολία  UV  και  στο  εσωτερικό  του  θα  διαθέτει
ηλεκτρονική  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 του φωτιστικού. Θα πρέπει
επίσης να διαθέτει κατάλληλες διατάξεις που προστατεύουν τα LED), από υπερτάσεις
6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα/10KV  (differential/coύνταιmmoύνταιn)  τουλάχιστον  και  διατάξεις  που  επιτρέπουν  τη
λειτουργία του φωτιστικού ακόμη και όταν ένα ή περισσότερα από τα LED), παύσουν
να λειτουργούν. Η  φωτεινή εκροή του φωτιστικού θα είναι μεγαλύτερη από 8.000
lm ενώ η συνολική του ισχύς θα πρέπει να είναι maximum 50W έτσι ώστε τελικά ο
βαθμός  απόδοσης  του  φωτιστικού  σώματος  να  είναι  τουλάχιστον  160lm/W.  H
θερμοκρασία χρώματος των LED), θα είναι 4.000Κ ±10% και ο δείκτης CRI θα είναι
ίσος ή μεγαλύτερος του 70, 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 LED),s του φωτιστικού θα έχουν φωτεινή εκροή όχι χαμηλότερη από το
90%  της  ονομαστικής  τους.  Το  ανωτέρω  πιστοποιείται  με  έγγραφο  από  τον
κατασκευαστή  των  στοιχείων  LED),  στο  οποίο  εμφανίζεται  σχετική  καμπύλη  ή
πίνακας  τιμών  πτώσης  της  φωτεινής  ροής  των  LED),  εντός  του  φωτιστικού,  σε
συνάρτηση του χρόνου και στο οποίο έγγραφο θα αναγράφεται ο τύπος των LED),, το
ρεύμα οδήγησης mA, η Θερμοκρασία Τs/Tsp και ο δείκτης Β10. Το φωτιστικό θα
φέρει παρέμβυσμα από σιλικόνη ή από άλλο παρεμφερές συνθετικό υλικό. Θα φέρει
εργαστηριακό έλεγχο (test repoύνταιrt) κατά ΕΝ6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα0598 από διαπιστευμένο εργαστήριο με
το  οποίο  θα  προκύπτει  ότι  το  φωτιστικό  έχει  δείκτη  ΙΡ6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα  και  δείκτη  ΙΚ09.  Το
φωτιστικό  θα  έχει  καλώδιο  τροφοδοσίας  διατομής  τουλάχιστον  2x1,5mm2  και
κλάση μόνωσης ΙΙ με στεγανό ΙΡ6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα7 ταχυσύνδεσμο. Το φωτιστικό θα φέρει κατάλληλη
διάταξη  που  θα  αποτρέπει  την  δημιουργία  σταγονιδίων  (συμπυκνωμάτων)  στο
εσωτερικό του φωτιστικού. Θα είναι δε κατάλληλο για λειτουργία σε θερμοκρασία
περιβάλλοντος από -30°C έως +50°C τουλάχιστον. Το φωτιστικό θα έχει κατανομή
φωτισμού FULL CUT-OFF ασύμμετρη κατά C90-C270 κατάλληλη για οδικό φωτισμό.
Τα φωτομετρικά στοιχεία  του φωτιστικού  (πολικό  διάγραμμα –  φωτεινή εκροή –
καταναλισκόμενη ισχύς - θερμοκρασία χρώματος – δείκτης χρωματικής απόδοσης)
θα  πρέπει  να  προκύπτουν  και  να  συνοδεύονται  από  εργαστηριακή  δοκιμή  (test
repoύνταιrt)  σύμφωνα  με  το  πρότυπο  LM79  ή  ΕΝ13032,  από  αναγνωρισμένο-
διαπιστευμένο φωτομετρικό εργαστήριο. Θα φέρει έκθεση δοκιμών, (test repoύνταιrt) από
αναγνωρισμένο-διαπιστευμένο εργαστήριο με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση
με τα πρότυπα EN55015, EN6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα1000-3-2, EN6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα1000-3-3 & EN6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα1547 και εργαστηριακή
δοκιμή για αντοχή σε κραδασμούς (vibratioύνταιn test) κατά το IEC 6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα006m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα8-2-6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα:2007.  Θα
φέρει  πιστοποιητικό  ENEC  από  το  οποίο  θα  προκύπτει  η  συμμόρφωση  του
φωτιστικού με τα πρότυπα ΕΝ6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα0598-1 & ΕΝ6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα0598-2-3 καθώς και :  1) η μέγιστη
επιτρεπτή  θερμοκρασία  περιβάλλοντος  για  την  λειτουργία  του,  2)  οι  βαθμοί
προστασίας του κατά ΙΡ & ΙΚ. Επίσης, θα φέρει πιστοποιητικό ENEC+ από το οποίο
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θα προκύπτει η θερμοκρασία χρώματος των LED), (°Κ), η φωτεινή εκροή (lm), η ισχύς
(W) και ο βαθμός απόδοσης του φωτιστικού (lm/W). Θα φέρει δήλωση συμμόρφωσης
κατά CE. 

Το  φωτιστικό  σώμα  θα  πρέπει  να  φέρει  κατάλληλο  driver  και  προκαλωδιωμένη
universal υποδοχή (zhaga socketzhaga socket) ώστε να είναι έτοιμο να δεχτεί τον αντίστοιχο
(zhaga)  ασύρματο ατομικό ελεγκτή που θα το καταστήσει συμβατό με το σύστημα
κεντρικής  διαχείρισης.  Το  φωτιστικό  θα  φέρει  πιστοποίηση  Zhaga  –  D4i,
σύμφωνα  με  το  Zhaga  Boύνταιoύνταιk  18.  Το    φωτιστικό  σώµα  θα  έχει  χρώµα  που  θα
υποδειχθεί 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

Πέραν της προμήθειας και τοποθέτησης του φωτιστικού, στην τιμή περιλαμβάνονται:
- η συναρµολόγηση   του   φωτιστικού   και   του βραχίονα στη θέση του ιστού
που υπάρχει το φωτιστικό που θα αντικατασταθεί.
- τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώµατος τύπου A05W-U (ΝΥΜ
µονόκλωνα) διατοµής 3x1,5 mm2 (από το ακροκιβώτιο µέχρι το φωτιστικό) και η
σύνδεση τους.
- οι δοκιµές καλής λειτουργίας και η µέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών
της εγκατάστασης που προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα
προαναφερόµενα.
- η προµήθεια όλων των µικροϋλικών και των εξαρτηµέτων στερέωσης του
στη στέψη του   ιστού που   δεν   προβλέπονται   παραπάνω   και είναι απαραίτητα
για την τοποθέτηση και πλήρη λειτουργία του φωτιστικού σώµατος.

(Ο αριθμός των φωτιστικών είναι 92 και πρόκειται να αντικαταστήσουν τα
υπάρχοντα φωτιστικά σε ιστούς του ΔΕΔΔΗΕ, στις οδούς: Φειδιππίδου,
Μαυροβουνίου, Δαιδάλου, Ικάρου, Ν. Καζαντζάκη, Κέκρωπος Μαραθώνος,
Καλαμών, Ιωαννίνων, Μάρνη, δηλαδή σε όλες τις κάθετες οδούς που συμβάλλουν
στην οδό Φαβιέρου).

Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα ως εξής:

Ευρώ (Αριθμητικά): 430,00 
(Ολογράφως) : Τετρακόσια τριάντα

A.Α. : 17
Εκτοποθέτηση ιστού έως 5 μ., Εκτοποθέτηση φωτ/κού σώματος σε ύψος έως 5 μ

Για την εκτοποθέτηση από τη βάση του ενός οποιουδήποτε είδους και ύψους ϊστου
έως 5 μ. με τον βραχίονα/ες , τα φωτιστικά, τις πινακίδες και τον λοιπό εξοπλισμό
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που  φέρει  ο  ιστός,  με  την μεταφορά του, όπου απαιτείται και την οριστική
ζυγοστάθμιση, της εργασίας συνισταμένης:
α) Στην άρση και εκτοποθέτηση των πάσης φύσεως και είδους επικαλύψεων πάνω
και γύρω από τη βάση του ιστού (π.χ. πλακοστρώσεων, τσιμεντοκονίας κλπ.).
β) Στην αποσύνδεση των τροφοδοτικών καλωδίων και του αγωγού γείωσης από
το  γκοφρέ. γ) Στην αποκοχλίωση των περικοχλίων συσφίγξεως της πλάκας
έδρασης του σιδηροϊστου.
δ) Στην εκτοποθέτηση του σιδηροϊστου από τη βάση του, μαζί με όλο τον εξοπλισμό
του  και  στη συνέχεια  κατάκλιση  του  με  την  ταυτόχρονη,  μετά  προσοχής,
εκτοποθέτηση των τροφοδοτικών καλωδίων και του αγωγού γείωσης.
ε) Στην φόρτωση, μεταφορά και απόρριψη των αχρήστων προϊόντων αποξηλώσεων
κλπ. Στον πλησιέστερο επιτρεπόμενο από την Αστυνομία χώρο, με την σταλία των
μεταφορικών μέσων.
η) Στην φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση του ιστού, με όλο τον εξοπλισμό του σε
θέση που θα υποδείξει η υπηρεσία ή την παραλαβή αυτού.
Στην τιμή του άρθρου αυτού περιλαμβάνεται και κάθε άλλη δαπάνη για εργατικά,
εργαλεία, υλικά, μηχανήματα (π.χ. χρήση γερανού) κλπ. που δεν κατονομάζεται ρητά
στο άρθρο αυτό, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της
εκτοποθέτησης των ιστών.

(Το  παρόν  άρθρο,  αφορά  την  εκτοποθέτηση  των  18 ιστών και  των  αντιστοίχων
φωτιστικών στις πλατείες Φαβιέρου- Αγίας Τριάδος και Σινασσού).

(1 τεμάχιο)
Ευρώ (Αριθμητικά): 50,00
(Ολογράφως) : Πενήντα

A.Α.: 18
Εκτοποθέτηση φωτιστικού σώματος σε ύψος 5 έως 12 μ. από τσιμεντοϊστούς του 
ΔΕΔΔΗΕ

Εκτοποθέτηση  ενός  οποιουδήποτε  είδους  και  τύπου  Φωτιστικού  Σώματος  επί
τσιμεντοϊστού ΔΕΔΔΗΕ, ιστού ύψους έως 12 μ. ή οροφής σήραγγας, της εργασίας
συνισταμένης στην αποσύνδεση και ηλεκτρική μόνωση ή επανασύνδεση ή για να μην
διακοπεί η λειτουργία των προηγουμένων και επόμενων φωτιστικών σωμάτων των
τροφοδοτικών καλωδίων και του αγωγού γείωσης στην τυχόν αποσκωρίαση των
κοχλιών και περικοχλίων στερεώσεως του φωτιστικού σώματος την αποκοχλίωση
του, εκτοποθέτηση του με όλο τον εξοπλισμό του (λυχνίες, στάρτερ, μπάλλαστ,
καθρέπτες κλπ.) την φόρτωση, μεταφορά εκφόρτωση και παράδοση του σε θέση
οριζόμενη από την Υπηρεσία ή απόρριψή του σε χώρους που επιτρέπει η Αστυνομία,
εφ' όσον τούτο είναι κατεστραμμένο. Συμπεριλαμβανομένης και κάθε άλλης δαπάνης
για εργατικά, εργαλεία, υλικά, μηχανήματα (π.χ. χρήση γερανού) κλπ. που δεν
κατονομάζεται ρητά στο άρθρο αυτό, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και
έντεχνη εκτέλεση του έργου.
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(Το παρόν άρθρο, αφορά την εκτοποθέτηση των 92 φωτιστικών που βρίσκονται επί
ιστών του ΔΕΔΔΗΕ, στις κάθετες οδούς της οδού Φαβιέρου, ισχύος 125 W, Ατμών
Hg25).

(1 τεμάχιο)

Ευρώ (Αριθμητικά): 40,00
(Ολογράφως) : Σαράντα

A.Α.: 19
Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 16mm2

Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 16m με διπλό φωτιστικό σώμα, έναmm2, δηλαδή προμήθεια και
τοποθέτηση ενός τρέχοντος μέτρου γυμνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού για τη
σύνδεση του υπόγειου δικτύου γειώσεως με τα ακροκιβώτια που βρίσκονται μέσα
στους ιστούς.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 
αγωγού Διατομής 16m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα mm2
Ευρώ (Αριθμητικά): 5,45
(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα πέντε λεπτά

ΑΡΘΡΟ 3ο – ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Για  τη  διασφάλιση  του  φωτοτεχνικού  αποτελέσματος  στην  οδό  Φαβιέρου,  για  τα
προτεινόμενα φωτιστικά των Άρθρων με Α/Α 3 και 4 της παρούσας και σε συνάρτηση
με  τα  γεωμετρικά  και κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά της οδού, ο ανάδοχος
υποχρεούται να εκπονήσει φωτοτεχνική μελέτη, λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες
παραδοχές:

Εγκατάσταση: Εναλλάξ
Απόσταση Ιστών από την ίδια πλευρά: 
24m Ύψος Σημείου Φωτός προς το 
Δρόμο: 6m με διπλό φωτιστικό σώμα, έναm Ύψος Σημείου Φωτός προς το 
Πεζοδρόμιο: 4m Προβολή Φωτιστικού 
προς Δρόμο: 0,85m Προβολή Φωτιστικού 
Προς Πεζοδρομίου: 0,35m Μέγιστη 
επιτρεπόμενη κλίση φωτιστικού: 5oύνται 
Πλάτος Δρόμου: 7m( δύο λωρίδες)
Πλάτος Λωρίδας Στάθμευσης 
(εκατέρωθεν): 2m Πλάτος Πεζοδρομίου 
(εκατέρωθεν): 1.5m Κατηγορία 
Οδοστρώματος: R3-qoύνται=0.07 Συντελεστής 
Συντήρησης: 0,70
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Αποτελέσματα σύμφωνα ΕΝ13201:2015 
Δρόμος: Κατηγορία Μ2
Πεζοδρόμια:   P1 
Λωρίδες 
Στάθμευσης:C2

ΑΡΘΡΟ 4ο – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ- ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ- ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Α)     ΙΣΤΟΙ     ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ      

Για τους ιστούς ηλεκτροφωτισμού που περιγράφονται στα Άρθρα με Α/Α 1 και 2 της
παρούσας,  ο προσφέρων Οικονομικός  Φορέας είναι  υποχρεωμένος  να  προσκομίσει,
κατά την υποβολή της προσφοράς του, τα ακόλουθα:

- Τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή, με τα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά,

- Δηλώσεις Συμμόρφωσης CE των ιστών,

- Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015 του κατασκευαστή,

- Πιστοποίηση κατά ISO 14001:2015 του κατασκευαστή,

- Εγγύηση Καλής Λειτουργίας του κατασκευαστή, όχι μικρότερης των τριών (3) ετών.

Β)     ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ     ΣΩΜΑΤΑ     LED      

Για τα Φωτιστικά Σώματα οδοφωτισμού και αστικού φωτισμού που περιγράφονται στα
Άρθρα με Α/Α 3,4,5 και 16m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα, ο προσφέρων Οικονομικός Φορέας είναι υποχρεωμένος να
προσκομίσει, κατά την υποβολή της προσφοράς του, τα ακόλουθα:

- Τεχνικά φυλλάδια των φωτιστικών με πλήρη τεχνικά στοιχεία,

- Τεχνικά φυλλάδια των χρησιμοποιούμενων D),river με πλήρη τεχνικά στοιχεία,

- Έγγραφη δήλωση του κατασκευαστή του κάθε φωτιστικού που θα αναφέρει τον
τύπο και τον κατασκευαστή του LED), που χρησιμοποιεί, τη θερμοκρασία Tj/ Ts
στην οποία λειτουργεί το  LED),  εντός  του  φωτιστικού  καθώς  επίσης  την
θερμοκρασία  περιβάλλοντος  Τa,  για  τη οποία αναφέρονται τα προηγούμενα
δεδομένα και για όλα τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία δεν είναι
εμφανή στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια του,

- Δήλωση  συμμόρφωσης  CE  με  τις  παρακάτω
οδηγίες Οδηγία  2014/35/EΚ (Loύνταιw Voύνταιltage
D),irective, LVD),)

Οδηγία 2004/30/ΕΚ (Electroύνταιmagnetic Coύνταιmpatibility, EMC)

Οδηγία 2011/6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα5/ΕΚ (Restrictioύνταιn oύνταιf Certain Hazardoύνταιus Substances, ROHS),

Οδηγία 2009/125/ΕΚ (Ecoύνται design, ERP),
- Πιστοποιητικό ISO 9001: 2015 και ISO 14001: 2015 του κατασκευαστή,
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- Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης των προσφερόμενων φωτιστικών κατά ENEC ή
άλλου ισοδύναμου, με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με τα πρότυπα
ΕΝ6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα0598-1, ΕΝ6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα0598-2-3, ΕΝ 6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα1000-3-2, ΕΝ 55015 και ΕΝ 6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα1547 καθώς και :
1) η μέγιστη επιτρεπτή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την λειτουργία του, 2)
οι βαθμοί προστασίας του κατά ΙΡ & ΙΚ.

- Πιστοποιητικό ENEC+ (ισχύει μόνο για τα άρθρα 3,4 και 16m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα) από ανεξάρτητο-
διαπιστευμένο  εργαστήριο  με  το  οποίο  θα  προκύπτει  συμμόρφωση  με  την
οδηγία  EPRS που σχετίζεται με τα πρότυπα απόδοσης του φωτιστικού
ΕΝ6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα2722-1 και ΕΝ6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα2722-2-1.

- Πιστοποιητικό  από αναγνωρισμένο/εξουσιοδοτημένο  η  διαπιστευμένο
εργαστήριο κατά LM79-08 (Mετρήσεις ηλεκτρικών και φωτομετρικών μεγεθών)
ή  κατά  EN  13032-4:2015 (Μέτρηση και παρουσίαση των φωτομετρικών
δεδομένων λαμπτήρων, φωτιστικών, μονάδων LED),) ,για την επιβεβαίωση όλων
των  φωτομετρικών  και λοιπών  μεγεθών  όπως πχ η συνολική ισχύς
κατανάλωσης του φωτιστικού σώματος, η απόδοση (lm/W), η φωτεινή ροή
(lm), η θερμοκρασία χρώματος (Κ), ο δείκτης χρωματικής απόδοσης, οποίος θα
πρέπει να είναι CRI ≥ 70κλπ,

- Πιστοποίητικό Zhaga – D),4i, σύμφωνα με το Zhaga Boύνταιoύνταιk 18, για τα φωτιστικά
οδοφωτισμού σε βραχίονα.

- Επίσημο Έγγραφο (test  repoύνταιrt)  του κατασκευαστή των LED),,  σύμφωνα με  τα
πρότυπα LM80-08&TM-21-08 ή μεταγενέστερα με τη καμπύλη πτώσης της
φωτεινής ροής σε συνάρτηση του χρόνου, σχετικά με το χρόνο ζωής των LED),,
με το προτεινόμενο τύπο των LED), που χρησιμοποιούνται στο φωτιστικό,

- Επίσημο  Έγγραφο(test  repoύνταιrt) του  κατασκευαστή  των  LED),  με  τη  καμπύλη
πτώσης της φωτεινής ροής των LED), (εντός του συγκεκριμένου φωτιστικού) σε
συνάρτηση του  χρόνου και  όπου  θα αναγράφονται  όλα τα στοιχεία  όπως ο
κατασκευαστής  των  φωτιστικών  ,ο τύπος  του  φωτιστικού  LED),,  το  ρεύμα
λειτουργίας (mA), η θερμοκρασία Tj ή Τs του LED),, (στην οποία λειτουργεί το
LED), εντός του φωτιστικού), το ποσοστό αστοχιών BXX για το οποίο δίδεται η
καμπύλη,

- Έκθεση εργαστηριακής δοκιμής (test repoύνταιrt) από το οποίο θα προκύπτει
συμμόρφωση με τα πρότυπα της οδηγίας EMC, EN 6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα1000-3-2 (Όρια εκπομπών
αρμονικού ρεύματος), EN 6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα1000-3-3 (Περιορισμός Διακυμάνσεων και
τρεμοσβήματος), ΕΝ55015 (Όρια ραδιοταραχών ηλεκτρικών συσκευών
φωτισμού-Ηλεκτρομαγνητικής    συμβατότητας), ΕΝ  6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα1547  (Απαιτήσεις
ατρωσίας  ηλεκτρομαγνητικής  συμβατότητας),  από  αναγνωρισμένο
διαπιστευμένο εργαστήριο

- Έκθεση  εργαστηριακής  δοκιμής  για  αντοχή  σε  κραδασμούς  (vibratioύνταιn  test)
κατά το IEC 6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα006m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα8-2-6m με διπλό φωτιστικό σώμα, ένα:2007, για τα φωτιστικά οδοφωτισμού σε βραχίονα.

- Εγγύηση καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή για πέντε (5) τουλάχιστον
χρόνια βεβαιωμένη από τον κατασκευαστή του κάθε φωτιστικού.

- Τις διαπιστεύσεις & τις αναγνωρίσεις-εξουσιοδοτήσεις κατά το ISO/IEC17025
των εργαστηρίων, για τα ανωτέρω έγγραφα/ test repoύνταιrts/ πιστοποιητικά.
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- Έκθεση  εργαστηριακής  δοκιμής  (test  repoύνταιrt)  αντοχής  σε  διάβρωση  (δοκιμή
ψεκασμού αλατιού), σύμφωνα με το ISO 9227, για τουλάχιστον 1000 ώρες, από
αναγνωρισμένο/διαπιστευμένο εργαστήριο.

- Πλήρη φωτοτεχνικά στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή .ldt ή .ies, κατάλληλα για
άμεση εισαγωγή σε ανοικτά προγράμματα υπολογισμών (D),IALUX, RELUX κ.α.).
Θα πρέπει  να συνοδεύονται από την αντίστοιχη βεβαίωση του φωτομετρικού
εργαστηρίου όπου έλαβε χώρα η μέτρηση των φωτιστικών.

Γ)         ΚΑΛΩΔΙΑ,         ΑΓΩΓΟΙ  

Για τα καλώδια και τον χάλκινο αγωγό, που περιγράφονται στα Άρθρα με Α/Α 11,12,
13,  14,  15  και 19, ο προσφέρων Οικονομικός Φορέας είναι υποχρεωμένος να
προσκομίσει, κατά την υποβολή της προσφοράς του, τα ακόλουθα:

- Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015 του κατασκευαστή,

- Πιστοποίηση κατά ISO 14001:2015 του κατασκευαστή.

Δ)     PILLAR,     ΠΙΝΑΚΕΣ      

Για τα υπό προμήθεια pillar και τους ηλεκτρικούς πίνακες, που περιγράφονται στα
Άρθρα με Α/Α 8 και  9,  ο  προσφέρων Οικονομικός  Φορέας  είναι  υποχρεωμένος  να
προσκομίσει, κατά την υποβολή της προσφοράς του, τα ακόλουθα:

- Τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή, με τα τεχνικά χαρακτηριστικά,

- Δηλώσεις Συμμόρφωσης CE,

- Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015 του κατασκευαστή,

- Πιστοποίηση κατά ISO 14001:2015 του κατασκευαστή,

- Εγγύηση καλής λειτουργίαςαπό τον κατασκευαστήγια τρία (3)
τουλάχιστον χρόνια.

ΑΡΘΡΟ 5ο – ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

- Η  προμήθεια  και  η  εγκατάσταση  του  εξοπλισμού  που  προβλέπεται  στην
παρούσα, θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις των
συναφών τευχών.

- Τα υπό προμήθεια είδη, θα πληρούν όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που
προβλέπονται στη μελέτη αυτή και θα στερούνται οιωνδήποτε ελαττωμάτων,
οφειλομένων σε ελλιπή σχεδίαση, πλημμελή κατασκευή, πλημμελή απόδοση της
φωτεινότητας  κατά  την λειτουργία  του  εξοπλισμού  κλπ.  και  θα
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσματα και ιδιότητες,
όπως  αυτές  προδιαγράφονται  στην  παρούσα  μελέτη  και  στην ισχύουσα
Νομοθεσία .
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- Η συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία για την υλοποίηση της παρούσας,
συνεπάγεται ότι  όλος  ο  εξοπλισμός  θα  είναι,  κατά  την  παράδοσή  του,
καινούργιος και θα συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, όπως
αυτά προαναφέρθηκαν.
Στο πλαίσιο αυτό ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την αντικατάσταση και
επανατοποθέτηση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας
για το διάστημα της εγγύησης, χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση της
Αναθέτουσας Αρχής.

Χαϊδάρι, 12/10/2022

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                                    ΠΡ.ΤΜ. Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΟΔΟΦΩΤ.

ΣΥΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, MSc ΠΤΥΧ. ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
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