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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας 
 

Αρ. Μελέτης: 

ΕΡΓΟ: «Αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων, 
Δήμου Μετσόβου» 

Υποέργο 2: Προμήθεια εξοπλισμού 
αναβάθμισης κοινόχρηστων χώρων 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: “ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ” 2019-2020 
στον Άξονα Προτεραιότητας 1 “Αστική 
Αναζωογόνηση 2019” 

Τεχνική Έκθεση 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού και 
φωτιστικών σωμάτων σε δύο κεντρικά σημεία της πόλης του Μετσόβου. Στόχος της 
προμήθειας είναι η αστική αναζωογόνηση της περιοχής και η αισθητική αναβάθμιση στο 
σύνολο των περιοχών παρέμβασης. 

Τα υπό προμήθεια είδη αφορούν κυρίως του χώρους της κεντρικής πλατείας Μετσόβου, 
της πλατείας εκκλησίας, αλλά και διάφορα σημεία του λόφου «Φρούριο». Οι παραπάνω 
περιοχές είναι από τα πιο κεντρικά σημεία του Δήμου και προσελκύουν πάρα πολλούς 
επισκέπτες καθ' όλη την διάρκεια του χρόνου. 

Στην υφιστάμενη κατάσταση ο αστικός εξοπλισμός που συναντάται κρίνεται ελλιπής σε 
μεγάλο βαθμό. Οι καθιστικές διατάξεις, οι κάδοι απορριμμάτων και οι λοιπές διατάξεις 
εκτός από λίγες στον αριθμό κρίνονται και σε αρκετά κακή κατάσταση. 

Με την παρούσα προμήθεια προβλέπεται η αισθητική αναβάθμιση των κεντρικών αυτών 
χώρων, αλλά και η δημιουργία χώρων ανάπαυσης και σημείων που οι επισκέπτες θα 
δύναται να απολαύσουν τα μνημεία και τα αξιοθέατα της περιοχής. 

Ο εξοπλισμός των κοινόχρηστων χώρων αφορά την προμήθεια παγκακιών και 
τραπεζόπαγκων παραδοσιακού τύπου από χυτοσιδηρή κατασκευή και ξύλινα στοιχεία τα 
οποία θα συνδέονται και θα συνάδουν με την ισχύουσα ευρύτερη αρχιτεκτονική και 
αισθητική. Επίσης προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση κάδων απόθεσης μικρών 
απορριμμάτων και εγκατάσταση διπλής κουπαστής με ορθοστάτες σε υφιστάμενες 
κλίμακες καθιστώντας όλους τους χώρους πιο εύκολα προσβάσιμους σε ΑΜΚ. 

Όπως αναφέρθηκε, ο εξοπλισμός αυτός θα χρησιμοποιείται για αντικατάσταση 
πεπαλαιωμένου εξοπλισμού και υφιστάμενου μη συμβατού αισθητικά με την συνολικότερη 
θεώρηση των στοιχείων του αστικού εξοπλισμού. 
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Όλες οι παρεμβάσεις θα είναι ήπιες και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι φυσικά 
και φιλικά προς το περιβάλλον. Οι χώροι παρέμβασης και τα ακριβή σημεία εγκατάστασης 
των υπό προμήθεια ειδών θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία. 

Επίσης προβλέπεται η εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τα οποία θα αναβαθμίσουν σε 
πολύ μεγάλο βαθμό την περιοχή, καθώς θα δημιουργήσουν χώρους ελκυστικούς για όλη 
την διάρκεια της ημέρας. Η εγκατάσταση του φωτισμού έρχεται σε συνέχεια του Υποέργου 
1 με τίτλο "Εργασίες αναβάθμισης και υποδομών" καθώς με το παραπάνω υποέργο 
προβλέπεται η κατασκευή τοπικού ηλεκτρολογικού δικτύου μέσω του οποίου θα 
τροφοδοτούνται τα φωτιστικά της παρούσας προμήθειας. 

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται με την εγκατάσταση των φωτιστικών σωμάτων 
αφορούν αφενός τα σκοτεινά σημεία της περιοχής και αφετέρου ο μηδαμινός φωτισμός 
αγαλμάτων, αλλά και άλλων χαρακτηριστικών αξιοθέατων του Δήμου. 

Οι πλατείες οι οποίες υφίστανται με πεπαλαιωμένο εξοπλισμό φωτισμού και ελλιπές 
αποτέλεσμα για τους κοινόχρηστους χώρους, αποκτούν κρυφό και εμφανή φωτισμό ώστε, 
με μια ήπια παρέμβαση, δίχως να αλλοιώνεται το φυσικό τοπίο και τα μνημεία, να 
επιτυγχάνεται ο φωτισμός αυτών και του χώρου κυκλοφορίας και αναψυχής των 
επισκεπτών. 

Όλα τα φωτιστικά που προβλέπεται να τοποθετηθούν θα χρησιμοποιούν λαμπτήρες τύπου 
LED (Light Emitting Diode - Δίοδος Εκπομπής Φωτός) εξοικονόμησης ενέργειας, πράσινης 
τεχνολογίας. Οι λαμπτήρες LED εμφανίζουν ενεργειακή κατανάλωση 83% - 88% μικρότερη 
από τους συμβατικούς λαμπτήρες καθώς σχεδόν όλη η ενέργεια που καταναλώνουν 
μετατρέπεται σε φως, και όχι σε θερμότητα. Επίσης, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά φωτισμού 
είναι καλύτερα από αυτά των συμβατικών, καθώς έχουν διάρκεια ζωής 50.000 - 100.000 
ώρες. 

Στη συνέχεια παρατίθενται τρισδιάστατες εικόνες, στις οποίες παρουσιάζεται το 
αποτέλεσμα - στόχος που θα πρέπει να επιτυγχάνεται μετά την εγκατάσταση των 
φωτιστικών που προμηθεύονται. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αποδεικνύει την επίτευξη του 
παρακάτω αποτελέσματος παραδίδοντας φωτοτεχνική μελέτη πριν την παραλαβή των 
φωτιστικών. Το αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι ήπιο, χρησιμοποιώντας τα χρώματα που 
προδιαγράφονται σε επόμενη ενότητα, μη αλλοιώνοντας την υφιστάμενη αισθητική των 
χώρων και παράλληλα αναβαθμίζοντάς τους. 
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Περιοχή λόφου «Φρούριο» 
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Φωτισμός πλατείας εκκλησίας 

Το τεύχος της ενδεικτικής μελέτης φωτοτεχνίας στο οποίο παρουσιάζεται η επίτευξη του 
επιθυμητού αποτελέσματος που παρουσιάστηκε παραπάνω, με χρήση των φωτομετρικών 
στοιχείων που αντιστοιχούν σε αυτά των προδιαγραφών της παρούσας επισυνάπτεται στο 
Παράρτημα 1 που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Μελέτης. 

Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές της παρούσας, να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, δίχως φθορές σε άψογη 
κατάσταση. 

Η παρούσα προμήθεια προτείνεται να ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Αστική 
Αναζωογόνηση του Πράσινου Ταμείου. 
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Ο προϋπολογισμός του προτεινόμενου Υποέργου που περιγράφηκε παραπάνω είναι 
194.429,52 €, συμπ. ΦΠΑ και αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση των ειδών που 
προδιαγράφονται παρακάτω. Οι προδιαγραφές των ειδών που θα εγκατασταθούν, με τις 
επιθυμητές φωτοτεχνίες, θα χαίρουν της εγκρίσεως της υπηρεσίας και των επιβλεπόντων, 
με την υποχρέωση της παράδοσης άρτιου και λειτουργικού αποτελέσματος, άριστης 
ποιότητας και ύψιστης αισθητικής, πάντα σύμφωνα με τις επιστήμες και την κείμενη 
νομοθεσία. 

Στόχος των παρεμβάσεων είναι η ανάπλαση - ανάδειξη της περιοχής. Σκοπός είναι η 
αύξηση των διαθέσιμων κοινόχρηστων χώρων και η δημιουργία των κατάλληλων 
υποδομών οι οποίες θα εξυπηρετούν τις ανάγκες της περιοχής καθ’ όλη τη διάρκεια του 
χρόνου. 

Μέτσοβο Φεβρουάριος 2021 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας 
 

Αρ. Μελέτης: 

ΕΡΓΟ: «Αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων, 
Δήμου Μετσόβου» 

Υποέργο 2: Προμήθεια εξοπλισμού 
αναβάθμισης κοινόχρηστων χώρων 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: “ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ” 2019-2020 
στον Άξονα Προτεραιότητας 1 “Αστική 
Αναζωογόνηση 2019” 

Προμέτρηση υπό Προμήθεια Ειδών 

Προμέτρηση ειδών εξοπλισμού προμήθειας 
  

Δήμος Μετσόβου 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ μ/μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Α.1 Επιτοίχιο φωτιστικό δέσμης φωτός 360ο Τεμάχιο            9,00    

Α.2 
Επιδαπέδιο χωνευτό φωτιστικό εξωτερικού χώρου, τύπου Ι Τεμάχιο          12,00    

Α.3 
Επιδαπέδιο χωνευτό φωτιστικό εξωτερικού χώρου, τύπου ΙΙ Τεμάχιο          52,00    

Α.4 
Επιτοίχιο φωτιστικό οπτικής διάχυσης φωτός, ισχύος 3,2 W Τεμάχιο          13,00    

Α.5 
Φωτιστικό οροφής οπτικής διάχυσης φωτός, ισχύος 4,2 W Τεμάχιο            4,00    

Α.6 
Επιτοίχιο φωτιστικό οπτικής διάχυσης φωτός, ισχύος 7,7 W Τεμάχιο            2,00    

Α.7 Χωνευτό φωτιστικό εξωτερικού χώρου Τεμάχιο            3,00    

Α.8 Φωτιστικό εξωτερικού χώρου, κατευθυνόμενης δέσμης 
οπτικής διάχυσης φωτός Τεμάχιο            3,00    

Α.9 
Επιτοίχιο φωτιστικό πεζόδρομου, ισχύος 11,7 W Τεμάχιο            2,00    

Α.10 
Επιτοίχιο φωτιστικό πεζόδρομου, ισχύος 4,6 W Τεμάχιο            8,00    

Α.11 Μετασχηματιστής σταθερής τάσης 40W Τεμάχιο            2,00    

Α.12 Χωνευτό φωτιστικό, εξωτερικού χώρου, ανάδειξης τοίχου, 
διατομής D=50mm Τεμάχιο          14,00    
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Α.13 Χωνευτό φωτιστικό, εξωτερικού χώρου, ανάδειξης τοίχου, 
διατομής D=75mm Τεμάχιο            2,00    

Α.14 
Φωτιστικό εξωτερικού χώρου, επί ιστού, δέσμης φωτός 360ο Τεμάχιο          26,00    

Α.15 Προβολάκι με βραχίονα Τεμάχιο            4,00    
Α.16 Προβολέας με φίλτρο GOBO Τεμάχιο            8,00    

Α.17 
Μετασχηματιστής συνεχόμενου/ σταθερού ρεύματος 17W Τεμάχιο            5,00    

Α.18 
Μετασχηματιστής συνεχόμενου/ σταθερού ρεύματος 20W Τεμάχιο            3,00    

A.19 
Μετασχηματιστής συνεχόμενου/ σταθερού ρεύματος 50W Τεμάχιο            2,00    

Α.20 Προβολέας εξωτερικού χώρου Τεμάχιο            2,00    

Α.21 Καθιστικά χωρίς πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους 
χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας Τεμάχιο          22,00    

Α.22 Διπλή κουπαστή με ορθοστάτες Μέτρα          40,00    
Α.23 Τραπεζοπάγκοι Τεμάχιο            4,00    

Α.24 
Κυλινδρικός κάδος απορριμμάτων από μεταλλικά ελάσματα Τεμάχιο          15,00    

Α.25 Σύστημα αυτοματισμού φωτιστικών Τεμάχιο            2,00    
 

Μέτσοβο Φεβρουάριος 2021 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας 
 
Αρ. Μελέτης: 

ΕΡΓΟ: «Αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων, 
Δήμου Μετσόβου» 

Υποέργο 2: Προμήθεια εξοπλισμού 
αναβάθμισης κοινόχρηστων χώρων 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: “ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ” 2019-2020 
στον Άξονα Προτεραιότητας 1 “Αστική 
Αναζωογόνηση 2019” 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός υπό Προμήθεια Ειδών 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός προμήθειας  
  

Δήμος Μετσόβου 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ (σε €) 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ (σε €) 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

1 Επιτοίχιο φωτιστικό δέσμης φωτός 360ο 34991000-0 τεμ.           9,00    300,00             2.700,00    

2 Επιδαπέδιο χωνευτό φωτιστικό 
εξωτερικού χώρου, τύπου Ι 

34991000-0 
τεμ. 

        12,00    
830,00             9.960,00    
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3 Επιδαπέδιο χωνευτό φωτιστικό 
εξωτερικού χώρου, τύπου ΙΙ 

34991000-0 
τεμ. 

        52,00    
1090,00           56.680,00    

4 Επιτοίχιο φωτιστικό οπτικής διάχυσης 
φωτός, ισχύος 3,2 W 

34991000-0 
τεμ. 

        13,00    
195,00             2.535,00    

5 Φωτιστικό οροφής οπτικής διάχυσης 
φωτός, ισχύος 4,2 W 

34991000-0 
τεμ. 

          4,00    
225,00                900,00    

6 Επιτοίχιο φωτιστικό οπτικής διάχυσης 
φωτός, ισχύος 7,7 W 

34991000-0 
τεμ. 

          2,00    
320,00                640,00    

7 Χωνευτό φωτιστικό εξωτερικού χώρου 34991000-0 τεμ.           3,00    410,00             1.230,00    

8 
Φωτιστικό εξωτερικού χώρου, 
κατευθυνόμενης δέσμης οπτικής 
διάχυσης φωτός 

34991000-0 
τεμ. 

          3,00    
830,00             2.490,00    

9 Επιτοίχιο φωτιστικό πεζόδρομου, ισχύος 
11,7 W 

34991000-0 
τεμ. 

          2,00    
470,00                940,00    

10 Επιτοίχιο φωτιστικό πεζόδρομου, ισχύος 
4,6 W 

34991000-0 
τεμ. 

          8,00    
240,00             1.920,00    

11 Μετασχηματιστής σταθερής τάσης 40W 31172000-2 τεμ.           2,00    165,00                330,00    

12 Χωνευτό φωτιστικό, εξωτερικού χώρου, 
ανάδειξης τοίχου, διατομής D=50mm 

34991000-0 
τεμ. 

        14,00    
320,00             4.480,00    

13 Χωνευτό φωτιστικό, εξωτερικού χώρου, 
ανάδειξης τοίχου, διατομής D=75mm 

34991000-0 
τεμ. 

          2,00    
595,00             1.190,00    

14 Φωτιστικό εξωτερικού χώρου, επί ιστού, 
δέσμης φωτός 360ο 

34991000-0 
τεμ. 

        26,00    
870,00           22.620,00    

15 Προβολάκι με βραχίονα 34991000-0 τεμ.           4,00    885,00             3.540,00    
16 Προβολέας με φίλτρο GOBO 34991000-0 τεμ.           8,00    2800,00           22.400,00    



11 
 

17 Μετασχηματιστής συνεχόμενου/ 
σταθερού ρεύματος 17W 

31213200-4 
τεμ. 

          5,00    
58,00                290,00    

18 Μετασχηματιστής συνεχόμενου/ 
σταθερού ρεύματος 20W 

31213200-4 
τεμ. 

          3,00    
61,00                183,00    

19 Μετασχηματιστής συνεχόμενου/ 
σταθερού ρεύματος 50W 

31213200-4 
τεμ. 

          2,00    
150,00                300,00    

20 Προβολέας εξωτερικού χώρου 34991000-0 τεμ.           2,00    635,00             1.270,00    

21 
Καθιστικά χωρίς πλάτη, με σκελετό από 
διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και 
δοκίδες φυσικής ξυλείας 

39113300-0 
τεμ. 

        22,00    
180,00             3.960,00    

22 Διπλή κουπαστή με ορθοστάτες 33193222-1 Μ         40,00    78,00             3.120,00    
23 Τραπεζοπάγκοι 39113300-0 τεμ.           4,00    480,00             1.920,00    

24 Κυλινδρικός κάδος απορριμμάτων από 
μεταλλικά ελάσματα 

34928480-6 
τεμ. 

        15,00    
380,00             5.700,00    

25 Σύστημα αυτοματισμού φωτιστικών 48921000-0 τεμ.           2,00    2750,00             5.500,00    

     
Σύνολο υπό προμήθεια ειδών 

χωρίς Φ.Π.Α.:         156.798,00    

     Φ.Π.Α 24%           37.631,52    

     Σύνολο Προμήθειας:         194.429,52    
 

Μέτσοβο Φεβρουάριος 2021 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας 
 

Αρ. Μελέτης: 

ΕΡΓΟ: «Αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων, 
Δήμου Μετσόβου» 

Υποέργο 2: Προμήθεια εξοπλισμού 
αναβάθμισης κοινόχρηστων χώρων 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: “ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ” 2019-2020 
στον Άξονα Προτεραιότητας 1 “Αστική 
Αναζωογόνηση 2019” 

 
 
 
 
 

Τεχνικές Προδιαγραφές υπό Προμήθεια Ειδών 
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Α.1 Επιτοίχιο φωτιστικό δέσμης φωτός 360ο 

Προμήθεια και τοποθέτηση σε σημείο που ορίζεται από την μελέτη επιτοίχιου φωτιστικού 
εξωτερικού χώρου, δέσμης φωτός 360ο με τα απαραίτητα ηλεκτρονικά όργανα λειτουργίας, 
πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις προδιαγραφές της φωτοτεχνικής μελέτης 
που έχει εκπονηθεί, καθώς και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

Φωτιστικό επιτοίχιο, διατομής Ø110μμ (με δυνατότητα απόκλισης 10%), μη 
συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού μετασχηματιστή, χρώματος θερμού λευκού, 
σχεδιασμένο για χρησιμοποίηση λαμπών τεχνολογίας led και με πατενταρισμένη εφαρμογή 
ακτινικής επίδρασης δέσμης φωτός 360ο. Το υπό προμήθεια είδος θα παραδίδεται πλήρως 
εγκατεστημένο συμπεριλαμβανομένου της βοηθητικής βάσης και όλων των παρελκομένων. 
Η βάση θα είναι κατασκευασμένη από κατεργασμένο χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο, με διπλό 
στρώμα βάσης. Θα είναι επικαλυμμένο με υγρό ακρυλικό χρώμα, το οποίο θα έχει 
σκληρυνθεί για να εγγυηθεί υψηλό επίπεδο αντοχής στις καιρικές συνθήκες και στις ακτίνες 
UV. Όλες οι βίδες που θα χρησιμοποιηθούν θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο ατσάλι. 

Το φωτιστικό θα παραδίδεται με καλώδιο εξόδου μήκους τουλάχιστον 200μμ και 
ηλεκτρονικό ballast. Επίσης θα πρέπει να είναι συμβατό με το σύστημα διαχείρισης και 
ρύθμισης φωτισμού που θα επιλεχθεί να εγκατασταθεί και να συνδεθεί στα πλαίσια της 
παρούσας Μελέτης. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται όλο το ηλεκτρολογικό υλικό που απαιτείται για την ορθή 
σύνδεση, τροφοδοσία και λειτουργία του φωτιστικού σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας. Επίσης τα φωτιστικά, αλλά και το ηλεκτρολογικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί 
θα πρέπει να είναι συμβατά με τους αυτοματισμούς που προτείνονται και θα 
εγκατασταθούν στα πλαίσια της παρούσας προμήθειας. 

Το βάρος του φωτιστικού δεν θα ξεπερνάει το 1.00 kg.  

Το φωτιστικό θα διαθέτει τα παρακάτω φωτοτεχνικά και φωτομετρικά χαρακτηριστικά. 

Απόδοση συστήματος  
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  292 lm  
Ισχύς συστήματος 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  6.0 W 
Απόδοση πηγής 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  810 lm 
Ισχύς συστήματος 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  5.7 W 
Βαθμός αποτελεσματικότητας του φωτιστικού (πραγματική τιμή) 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  48.6 lm/W 
Αναλογία εξερχόμενου φωτός (Light Output Ratio) 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):   36% 
Συνολική ροή φωτός σε γωνία πάνω ή κάτω από τις 90ο 

(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):   120 lm 
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CRI:         80 
Θερμοκρασία φωτός:       3000 Κ 
Συμβατό με το διάγραμμα MacAdam Step 3:    ΝΑΙ 
Απώλειες ballast (μέγιστη τιμή): 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  0.3W 
Αριθμός λαμπών στην βέλτιστη εγκατάσταση:    1 
Το εύρος της θερμοκρασίας λειτουργίας είναι -20 οC έως +35 οC. 

Η προτεινόμενη φωτομετρική απόδοση υποδεικνύεται παρακάτω. Το φωτιστικό θα 
δημιουργεί το μοτίβο σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα, ώστε να επιτυγχάνεται το 
αποτέλεσμα που έχει υπολογιστεί από την μελέτη Φωτοτεχνίας που έχει συνταχθεί και 
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας. Οι τιμές δύναται να αποκλίνουν σε βαθμό 
της τάξεως του 10%. 

 

Στην τιμή του παρόντος συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του λαμπτήρα τεχνολογίας led. Ο 
χρόνος ζωής της λάμπας led θα είναι κατ' ελάχιστον 100.000 h. 

Το φωτιστικό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση καλής λειτουργίας από τον 
Ανάδοχο διάρκειας τουλάχιστον (3) ετών με υποχρεωτική αντικατάσταση αν για 
οποιονδήποτε λόγο σταματήσει να λειτουργεί πριν τα τρία έτη. Εξαιρούνται μόνο η 
μηχανική καταστροφή (σπάσιμο φωτιστικού) από εξωτερικό αίτιο και τυχόν άλλες 
εξαιρετικές περιπτώσεις. Ο χρόνος αντικατάστασης των τυχόν χαλασμένων φωτιστικών 
ορίζεται σε (30) ημερολογιακές ημέρες από την γνωστοποίηση του αιτήματος από τον Δήμο 
στον ανάδοχο. 

Το φωτιστικό θα είναι κατάλληλο για συνεχή λειτουργία στην ύπαιθρο με προστασία έναντι 
υγρών και στερεών σωματιδίων IP 66 ή καλύτερης τάξης, με μηχανική αντοχή ΙΚ07 ή 
καλύτερη και ηλεκτρική κλάση μόνωσης ClassIII ή καλύτερη. Το φωτιστικό θα είναι 
ενεργειακής κλάσης Α++ και θα φέρει σήμανση CE. 

Το υπό προμήθεια είδος θα παραδίδεται πλήρως εγκατεστημένο, σε κατάσταση έτοιμο για 
λειτουργία. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά τοποθέτησης, 
καθώς και όλα τα παρελκόμενα για την σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο (καλώδια, 
μετασχηματιστές κλπ). 
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Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου φωτιστικού. 

 

Α.2 Επιδαπέδιο χωνευτό φωτιστικό εξωτερικού χώρου, τύπου Ι 

Προμήθεια και τοποθέτηση σε σημείο που ορίζεται από την μελέτη επιδαπέδιου, χωνευτού 
φωτιστικού εξωτερικού χώρου, με τα απαραίτητα ηλεκτρονικά όργανα λειτουργίας, 
πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις προδιαγραφές της φωτοτεχνικής μελέτης 
που έχει εκπονηθεί, καθώς και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

Χωνευτό φωτιστικό επιδαπέδιο, εξωτερικού χώρου, διατομής D 250μμ (με δυνατότητα 
απόκλισης 10%), χρώματος φωτός θερμού λευκού, σχεδιασμένο για χρησιμοποίηση 
μονόχρωμων λαμπών τεχνολογίας led για σταθερό οπτικό φωτισμό, με ενσωματωμένο 
ηλεκτρονικό γρανάζι ελέγχου. 

Tο στρογγυλό πλαίσιο θα έχει διάμετρο D = 250 mm (με δυνατότητα απόκλισης 10%). Το 
σώμα και το πλαίσιο θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα με εξαιρετικά 
διαυγές γυαλί νατρίου-ασβεστίου, πάχους τουλάχιστον 15 mm. Το σώμα από ανοξείδωτο 
ατσάλι προτείνεται να είναι επικαλυμμένο με μαύρο χρώμα. Το φωτιστικό θα είναι 
στερεωμένο στο εξωτερικό περίβλημα μέσω δύο βιδών TORX που εξασφαλίζουν την 
κατάλληλη αγκύρωση. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το κύκλωμα LED, ο ανακλαστήρας αλουμινίου και το μαύρο 
πλαστικό κάλυμμα. Ο φακός δέσμης και ο ανακλαστήρας δέσμης θα είναι 
κατασκευασμένος από μαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο και θα έχει την αισθητική τύπου 
κερήθρα.  

Το φωτιστικό θα είναι ενσύρματο χρησιμοποιώντας ένα ανοξείδωτο ατσάλινο στυπιοθλίπτη 
καλωδίου, με εξερχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας τύπου A07RNF 4x1 mm² με μήκος 
τουλάχιστον L = 1200 mm. Το καλώδιο θα είναι εξοπλισμένο με μια συσκευή κατά της 
διαπνοής (IP68) που αποτελείται από ένα στεγανοποιητικό σιλικόνης τοποθετημένο στο 
καλώδιο τροφοδοσίας και θα τοποθετείται μέσα στο φωτιστικό. Στην τιμή 
συμπεριλαμβάνεται επίσης και το εξωτερικό περίβλημα εγκατάστασης. 

Το συγκρότημα που θα αποτελείται από το πλαίσιο, το οπτικό συγκρότημα και το εξωτερικό 
περίβλημα θα εγγυάται αντίσταση τουλάχιστον 5000 kg σε στατικά φορτία. Το περίβλημα 
θα περιλαμβάνει μπροστινό καπάκι με σύστημα εξαγωγής καλωδίων και διπλή είσοδο 
καλωδίου. Η μέγιστη θερμοκρασία επιφάνειας γυαλιού θα είναι χαμηλότερη από 40 °C. 

Το φωτιστικό, όπως αναφέρθηκε θα μπορεί να εγκατασταθεί σε εσοχή, όρθιο, 
χρησιμοποιώντας εξωτερικό περίβλημα ή στο έδαφος χωρίς εξωτερικό περίβλημα, ανάλογα 
πως ορίζεται στην μελέτη που έχει εκπονηθεί. 

Το ηλεκτρικό κύκλωμα του φωτιστικού θα έχει την δυνατότητα λειτουργίας με μείωση 
σταθερού ρεύματος (dimming CCR), καθώς και με την λειτουργία της ψηφιακής διεύθυνσης 
φωτισμού (Digital Addressable Lighting Interface DALI). Στην τιμή περιλαμβάνεται όλο το 
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ηλεκτρολογικό υλικό που απαιτείται για την ορθή σύνδεση, τροφοδοσία και λειτουργία του 
φωτιστικού σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Επίσης τα φωτιστικά, αλλά και το 
ηλεκτρολογικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι συμβατά με τους 
αυτοματισμούς που προτείνονται και θα εγκατασταθούν στα πλαίσια της παρούσας 
προμήθειας. 

Το φωτιστικό θα έχει προστασία από υπέρταση της τάξης τουλάχιστον των 4kV σε κοινή 
λειτουργία και 3,5kV σε διαφορική λειτουργία. 

Το βάρος του φωτιστικού δεν θα ξεπερνάει τα 7.50 kg.  

Το φωτιστικό θα διαθέτει τα παρακάτω φωτοτεχνικά και φωτομετρικά χαρακτηριστικά. 

Απόδοση συστήματος  
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  2296 lm  
Ισχύς συστήματος 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  21.4 W 
Απόδοση πηγής 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  2950 lm 
Ισχύς συστήματος 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  18.0 W 
Βαθμός αποτελεσματικότητας του φωτιστικού (πραγματική τιμή) 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  107.3 lm/W 
Αναλογία εξερχόμενου φωτός (Light Output Ratio) 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):   78% 
Συνολική ροή φωτός σε γωνία πάνω ή κάτω από τις 90ο 

(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):   2296 lm 
Γωνία δέσμης φωτός 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  32ο 

CRI:         80 
Θερμοκρασία φωτός:       3000 Κ 
Συμβατό με το διάγραμμα MacAdam Step 2:    ΝΑΙ 
Απώλειες ballast (μέγιστη τιμή): 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  3.4W 
Αριθμός λαμπών στην βέλτιστη εγκατάσταση:    1 
Το εύρος της θερμοκρασίας λειτουργίας είναι -20 οC έως +35 οC. 

Η προτεινόμενη φωτομετρική απόδοση υποδεικνύεται παρακάτω. Το φωτιστικό θα 
δημιουργεί το μοτίβο σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα, ώστε να επιτυγχάνεται το 
αποτέλεσμα που έχει υπολογιστεί από την μελέτη Φωτοτεχνίας που έχει συνταχθεί και 
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας. Οι τιμές δύναται να αποκλίνουν σε βαθμό 
της τάξεως του 10%. 
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Στην τιμή του παρόντος συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του λαμπτήρα τεχνολογίας led. Ο 
χρόνος ζωής της λάμπας led θα είναι κατ' ελάχιστον 100.000 h. 

Το φωτιστικό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση καλής λειτουργίας από τον 
Ανάδοχο διάρκειας τουλάχιστον (3) ετών με υποχρεωτική αντικατάσταση αν για 
οποιονδήποτε λόγο σταματήσει να λειτουργεί πριν τα τρία έτη. Εξαιρούνται μόνο η 
μηχανική καταστροφή (σπάσιμο φωτιστικού) από εξωτερικό αίτιο και τυχόν άλλες 
εξαιρετικές περιπτώσεις. Ο χρόνος αντικατάστασης των τυχόν χαλασμένων φωτιστικών 
ορίζεται σε (30) ημερολογιακές ημέρες από την γνωστοποίηση του αιτήματος από τον Δήμο 
στον ανάδοχο. 

Το φωτιστικό θα είναι κατάλληλο για συνεχή λειτουργία στην ύπαιθρο με προστασία έναντι 
υγρών και στερεών σωματιδίων IP 68 ή καλύτερης τάξης και με μηχανική αντοχή ΙΚ10. Το 
φωτιστικό θα είναι ενεργειακής κλάσης Α++ και θα φέρει σήμανση CE. 

Το υπό προμήθεια είδος θα παραδίδεται πλήρως εγκατεστημένο, σε κατάσταση έτοιμο για 
λειτουργία. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά τοποθέτησης, 
καθώς και όλα τα παρελκόμενα για την σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο (καλώδια, 
μετασχηματιστές κλπ). 

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου φωτιστικού. 

 

Α.3 Επιδαπέδιο χωνευτό φωτιστικό εξωτερικού χώρου, τύπου ΙΙ 

Προμήθεια και τοποθέτηση σε σημείο που ορίζεται από την μελέτη επιδαπέδιου, χωνευτού 
φωτιστικού εξωτερικού χώρου, με τα απαραίτητα ηλεκτρονικά όργανα λειτουργίας, 
πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις προδιαγραφές της φωτοτεχνικής μελέτης 
που έχει εκπονηθεί, καθώς και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

Χωνευτό φωτιστικό επιδαπέδιο, εξωτερικού χώρου, διατομής D 240μμ (με δυνατότητα 
απόκλισης 10%), χρώματος φωτός θερμού λευκού, με πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι, 
σχεδιασμένο για χρησιμοποίηση μονόχρωμων λαμπών τεχνολογίας led για σταθερό οπτικό 
φωτισμό, με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό γρανάζι ελέγχου. 
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Tο στρογγυλό πλαίσιο θα έχει διάμετρο D = 240 mm (με δυνατότητα απόκλισης 10%). Το 
σώμα και το πλαίσιο θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα με εξαιρετικά 
διαυγές γυαλί νατρίου-ασβεστίου, πάχους τουλάχιστον 15 mm. Το σώμα από ανοξείδωτο 
ατσάλι προτείνεται να είναι επικαλυμμένο με μαύρο χρώμα. Το φωτιστικό θα είναι 
στερεωμένο στο εξωτερικό περίβλημα μέσω δύο βιδών TORX που εξασφαλίζουν την 
κατάλληλη αγκύρωση. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το κύκλωμα LED, ο ανακλαστήρας αλουμινίου και το μαύρο 
πλαστικό κάλυμμα. Ο φακός δέσμης και ο ανακλαστήρας δέσμης θα είναι 
κατασκευασμένος από μαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο και θα έχει την αισθητική τύπου 
κερήθρα.  

Το φωτιστικό θα είναι ενσύρματο χρησιμοποιώντας ένα ανοξείδωτο ατσάλινο στυπιοθλίπτη 
καλωδίου, με εξερχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας τύπου A07RNF 4x1 mm² με μήκος 
τουλάχιστον L = 1200 mm. Το καλώδιο θα είναι εξοπλισμένο με μια συσκευή κατά της 
διαπνοής (IP68) που αποτελείται από ένα στεγανοποιητικό σιλικόνης τοποθετημένο στο 
καλώδιο τροφοδοσίας και θα τοποθετείται μέσα στο φωτιστικό. Στην τιμή 
συμπεριλαμβάνεται επίσης και το εξωτερικό περίβλημα εγκατάστασης. 

Το συγκρότημα που θα αποτελείται από το πλαίσιο, το οπτικό συγκρότημα και το εξωτερικό 
περίβλημα θα εγγυάται αντίσταση τουλάχιστον 5000 kg σε στατικά φορτία. Το περίβλημα 
θα περιλαμβάνει μπροστινό καπάκι με σύστημα εξαγωγής καλωδίων και διπλή είσοδο 
καλωδίου. Η μέγιστη θερμοκρασία επιφάνειας γυαλιού θα είναι χαμηλότερη από 40 °C. 

Το φωτιστικό, όπως αναφέρθηκε θα μπορεί να εγκατασταθεί σε εσοχή, όρθιο, 
χρησιμοποιώντας εξωτερικό περίβλημα ή στο έδαφος χωρίς εξωτερικό περίβλημα, ανάλογα 
πως ορίζεται στην μελέτη που έχει εκπονηθεί. 

Το ηλεκτρικό κύκλωμα του φωτιστικού θα έχει την δυνατότητα λειτουργίας με μείωση 
σταθερού ρεύματος (dimming CCR), καθώς και με την λειτουργία της ψηφιακής διεύθυνσης 
φωτισμού (Digital Addressable Lighting Interface DALI). Στην τιμή περιλαμβάνεται όλο το 
ηλεκτρολογικό υλικό που απαιτείται για την ορθή σύνδεση, τροφοδοσία και λειτουργία του 
φωτιστικού σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Επίσης τα φωτιστικά, αλλά και το 
ηλεκτρολογικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι συμβατά με τους 
αυτοματισμούς που προτείνονται και θα εγκατασταθούν στα πλαίσια της παρούσας 
προμήθειας. 

Το φωτιστικό θα έχει προστασία από υπέρταση της τάξης τουλάχιστον των 4kV σε κοινή 
λειτουργία και 3,5kV σε διαφορική λειτουργία. 

Το φωτιστικό θα διαθέτει τα παρακάτω φωτοτεχνικά και φωτομετρικά χαρακτηριστικά. 

Απόδοση συστήματος  
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  2328 lm  
Ισχύς συστήματος 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  21.4 W 
Απόδοση πηγής 
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(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  2950 lm 
Ισχύς συστήματος 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  18.0 W 
Βαθμός αποτελεσματικότητας του φωτιστικού (πραγματική τιμή) 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  108.8 lm/W 
Αναλογία εξερχόμενου φωτός (Light Output Ratio) 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):   79% 
Συνολική ροή φωτός σε γωνία πάνω ή κάτω από τις 90ο 

(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):   2328 lm 
Γωνία δέσμης φωτός 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  48ο 

CRI:         80 
Θερμοκρασία φωτός:       3000 Κ 
Συμβατό με το διάγραμμα MacAdam Step 2:    ΝΑΙ 
Απώλειες ballast (μέγιστη τιμή): 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  3.4W 
Αριθμός λαμπών στην βέλτιστη εγκατάσταση:    1 
Το εύρος της θερμοκρασίας λειτουργίας είναι -20 οC έως +35 οC. 

Η προτεινόμενη φωτομετρική απόδοση υποδεικνύεται παρακάτω. Το φωτιστικό θα 
δημιουργεί το μοτίβο σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα, ώστε να επιτυγχάνεται το 
αποτέλεσμα που έχει υπολογιστεί από την μελέτη Φωτοτεχνίας που έχει συνταχθεί και 
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας. Οι τιμές δύναται να αποκλίνουν σε βαθμό 
της τάξεως του 10%. 

 

Στην τιμή του παρόντος συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του λαμπτήρα τεχνολογίας led. Ο 
χρόνος ζωής της λάμπας led θα είναι κατ' ελάχιστον 100.000 h. 

Το φωτιστικό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση καλής λειτουργίας από τον 
Ανάδοχο διάρκειας τουλάχιστον (3) ετών με υποχρεωτική αντικατάσταση αν για 
οποιονδήποτε λόγο σταματήσει να λειτουργεί πριν τα τρία έτη. Εξαιρούνται μόνο η 
μηχανική καταστροφή (σπάσιμο φωτιστικού) από εξωτερικό αίτιο και τυχόν άλλες 
εξαιρετικές περιπτώσεις. Ο χρόνος αντικατάστασης των τυχόν χαλασμένων φωτιστικών 
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ορίζεται σε (30) ημερολογιακές ημέρες από την γνωστοποίηση του αιτήματος από τον Δήμο 
στον ανάδοχο. 

Το φωτιστικό θα είναι κατάλληλο για συνεχή λειτουργία στην ύπαιθρο με προστασία έναντι 
υγρών και στερεών σωματιδίων IP 68 ή καλύτερης τάξης και με μηχανική αντοχή ΙΚ10. Το 
φωτιστικό θα είναι ενεργειακής κλάσης Α++ και θα φέρει σήμανση CE. 

Το υπό προμήθεια είδος θα παραδίδεται πλήρως εγκατεστημένο, σε κατάσταση έτοιμο για 
λειτουργία. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά τοποθέτησης, 
καθώς και όλα τα παρελκόμενα για την σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο (καλώδια, 
μετασχηματιστές κλπ). 

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου φωτιστικού. 

 

Α.4 Επιτοίχιο φωτιστικό οπτικής διάχυσης φωτός, ισχύος 3,2 W 

Προμήθεια και τοποθέτηση σε σημείο που ορίζεται από την μελέτη επιτοίχιου φωτιστικού 
οπτικής δέσμης διάχυσης φωτός, εξωτερικού χώρου, με τα απαραίτητα ηλεκτρονικά 
όργανα λειτουργίας, πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις προδιαγραφές της 
φωτοτεχνικής μελέτης που έχει εκπονηθεί, καθώς και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

Επιτοίχιο φωτιστικό εξωτερικού χώρου, θερμού λευκού φωτός, άμεσης δέσμης, οπτικής 
διάχυσης φωτός, σχεδιασμένο για χρησιμοποίηση λαμπών τεχνολογίας led. Το οπτικό 
συγκρότημα, το άνω καπάκι και η βάση θα είναι κατασκευασμένα από χυτό αλουμίνιο με 
επίστρωση υγρού ακρυλικού χρώματος ή υφής, επιλογής φινιρίσματος από την Υπηρεσίας 
με υψηλό επίπεδο αντοχής στις καιρικές συνθήκες και τις ακτίνες UV. Το γυαλί θα είναι 
διαφανές γυαλί ασφαλείας νατρίου - ασβεστίου, πάχους τουλάχιστον 4 mm, ενωμένο με το 
οπτικό συγκρότημα με σιλικόνη. 

Ο ρυθμιζόμενος βραχίονας στερέωσης θα είναι κατασκευασμένος από βαμμένο αλουμίνιο. 
Θα διαθέτει μονό ανοξείδωτο ατσάλινο καλώδιο M14x1 και καλώδια εξόδου κατ' ελάχιστον 
μήκους L = 150mm, ηλεκτρονικό κύκλωμα με φωτισμό θερμό λευκό LED και θερμοπλαστικό 
εσωτερικό ανακλαστήρα υψηλής ανακλαστικότητας. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του ηλεκτρονικού ballast (έως 1050mA), καθώς 
και η ειδική βάση αλουμινίου, η οποία θα δύναται να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε υλικό 
και σε οποιαδήποτε γωνία και διεύθυνση. Όλες οι βίδες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι 
από ανοξείδωτο ατσάλι. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται όλο το ηλεκτρολογικό υλικό που απαιτείται για την ορθή 
σύνδεση, τροφοδοσία και λειτουργία του φωτιστικού σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας. Επίσης τα φωτιστικά, αλλά και το ηλεκτρολογικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί 
θα πρέπει να είναι συμβατά με τους αυτοματισμούς που προτείνονται και θα 
εγκατασταθούν στα πλαίσια της παρούσας προμήθειας. 
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Το βάρος του φωτιστικού δεν θα ξεπερνάει το 1.50 kg.  

Το φωτιστικό θα διαθέτει τα παρακάτω φωτοτεχνικά και φωτομετρικά χαρακτηριστικά. 

Απόδοση συστήματος  
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  200 lm  
Ισχύς συστήματος 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  3.2 W 
Απόδοση πηγής 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  370 lm 
Ισχύς συστήματος 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  3.2 W 
Βαθμός αποτελεσματικότητας του φωτιστικού (πραγματική τιμή) 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  62.4 lm/W 
Αναλογία εξερχόμενου φωτός (Light Output Ratio) 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):   54% 
Συνολική ροή φωτός σε γωνία πάνω ή κάτω από τις 90ο 

(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):   0 lm 
Γωνία δέσμης φωτός 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  86ο 

CRI:         80 
Θερμοκρασία φωτός:       3000 Κ 
Συμβατό με το διάγραμμα MacAdam Step 3:    ΝΑΙ 
Αριθμός λαμπών στην βέλτιστη εγκατάσταση:    1 
Το εύρος της θερμοκρασίας λειτουργίας είναι -20 οC έως +35 οC. 

Η προτεινόμενη φωτομετρική απόδοση υποδεικνύεται παρακάτω. Το φωτιστικό θα 
δημιουργεί το μοτίβο σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα, ώστε να επιτυγχάνεται το 
αποτέλεσμα που έχει υπολογιστεί από την μελέτη Φωτοτεχνίας που έχει συνταχθεί και 
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας. Οι τιμές δύναται να αποκλίνουν σε βαθμό 
της τάξεως του 10%. 
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Στην τιμή του παρόντος συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του λαμπτήρα τεχνολογίας led. Ο 
χρόνος ζωής της λάμπας led θα είναι κατ' ελάχιστον 100.000 h σε θερμοκρασία λειτουργίας 
25οC. 

Το φωτιστικό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση καλής λειτουργίας από τον 
Ανάδοχο διάρκειας τουλάχιστον (3) ετών με υποχρεωτική αντικατάσταση αν για 
οποιονδήποτε λόγο σταματήσει να λειτουργεί πριν τα τρία έτη. Εξαιρούνται μόνο η 
μηχανική καταστροφή (σπάσιμο φωτιστικού) από εξωτερικό αίτιο και τυχόν άλλες 
εξαιρετικές περιπτώσεις. Ο χρόνος αντικατάστασης των τυχόν χαλασμένων φωτιστικών 
ορίζεται σε (30) ημερολογιακές ημέρες από την γνωστοποίηση του αιτήματος από τον Δήμο 
στον ανάδοχο. 

Το φωτιστικό θα είναι κατάλληλο για συνεχή λειτουργία στην ύπαιθρο με προστασία έναντι 
υγρών και στερεών σωματιδίων IP 66 ή καλύτερης τάξης, με μηχανική αντοχή ΙΚ07 ή 
καλύτερη και ηλεκτρική κλάση μόνωσης ClassIII ή καλύτερη. Το φωτιστικό θα είναι 
ενεργειακής κλάσης Α++ και θα φέρει σήμανση CE. 

Το υπό προμήθεια είδος θα παραδίδεται πλήρως εγκατεστημένο, σε κατάσταση έτοιμο για 
λειτουργία. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά τοποθέτησης, 
καθώς και όλα τα παρελκόμενα για την σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο (καλώδια, 
μετασχηματιστές κλπ). 

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου φωτιστικού. 

 

Α.5 Φωτιστικό οροφής οπτικής διάχυσης φωτός, ισχύος 4,2 W 

Προμήθεια και τοποθέτηση σε σημείο που ορίζεται από την μελέτη φωτιστικού οροφής 
οπτικής δέσμης διάχυσης φωτός, εξωτερικού χώρου, με τα απαραίτητα ηλεκτρονικά 
όργανα λειτουργίας, πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις προδιαγραφές της 
φωτοτεχνικής μελέτης που έχει εκπονηθεί, καθώς και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

Φωτιστικό οροφής εξωτερικού χώρου, θερμού λευκού φωτός, άμεσης δέσμης, οπτικής 
διάχυσης φωτός, σχεδιασμένο για χρησιμοποίηση λαμπών τεχνολογίας led. Το οπτικό 
συγκρότημα και το άνω καπάκι θα είναι κατασκευασμένα από χυτό αλουμίνιο με 
επίστρωση υγρού ακρυλικού χρώματος ή υφής, επιλογής φινιρίσματος από την Υπηρεσίας 
με υψηλό επίπεδο αντοχής στις καιρικές συνθήκες και τις ακτίνες UV. Το γυαλί θα είναι 
διαφανές γυαλί ασφαλείας νατρίου - ασβεστίου, πάχους τουλάχιστον 4 mm, ενωμένο με το 
οπτικό συγκρότημα με σιλικόνη. Το φωτιστικό θα χρησιμοποιεί πλάκα έδρασης οροφής από 
ανοξείδωτο ατσάλι. 

Θα διαθέτει μονό ανοξείδωτο ατσάλινο καλώδιο M14x1 και καλώδια εξόδου κατ' ελάχιστον 
μήκους L = 150mm, ηλεκτρονικό κύκλωμα με φωτισμό θερμό λευκό LED και θερμοπλαστικό 
εσωτερικό ανακλαστήρα υψηλής ανακλαστικότητας. 
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Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του ηλεκτρονικού ballast (έως 500mA), καθώς 
και η ειδική βάση αλουμινίου, η οποία θα δύναται να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε υλικό 
και σε οποιαδήποτε γωνία και διεύθυνση. Όλες οι βίδες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι 
από ανοξείδωτο ατσάλι. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται όλο το ηλεκτρολογικό υλικό που απαιτείται για την ορθή 
σύνδεση, τροφοδοσία και λειτουργία του φωτιστικού σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας. Επίσης τα φωτιστικά, αλλά και το ηλεκτρολογικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί 
θα πρέπει να είναι συμβατά με τους αυτοματισμούς που προτείνονται και θα 
εγκατασταθούν στα πλαίσια της παρούσας προμήθειας. 

Το βάρος του φωτιστικού δεν θα ξεπερνάει το 1.50 kg.  

Το φωτιστικό θα διαθέτει τα παρακάτω φωτοτεχνικά και φωτομετρικά χαρακτηριστικά. 

Απόδοση συστήματος  
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  348 lm  
Ισχύς συστήματος 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  4.2 W 
Απόδοση πηγής 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  590 lm 
Ισχύς συστήματος 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  4.2 W 
Βαθμός αποτελεσματικότητας του φωτιστικού (πραγματική τιμή) 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  82.9 lm/W 
Αναλογία εξερχόμενου φωτός (Light Output Ratio) 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):   59% 
Συνολική ροή φωτός σε γωνία πάνω ή κάτω από τις 90ο 

(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):   0 lm 
Γωνία δέσμης φωτός 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  34ο 

CRI:         80 
Θερμοκρασία φωτός:       3000 Κ 
Συμβατό με το διάγραμμα MacAdam Step 3:    ΝΑΙ 
Αριθμός λαμπών στην βέλτιστη εγκατάσταση:    1 
Το εύρος της θερμοκρασίας λειτουργίας είναι -20 οC έως +35 οC. 

Η προτεινόμενη φωτομετρική απόδοση υποδεικνύεται παρακάτω. Το φωτιστικό θα 
δημιουργεί το μοτίβο σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα, ώστε να επιτυγχάνεται το 
αποτέλεσμα που έχει υπολογιστεί από την μελέτη Φωτοτεχνίας που έχει συνταχθεί και 
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας. Οι τιμές δύναται να αποκλίνουν σε βαθμό 
της τάξεως του 10%. 
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Στην τιμή του παρόντος συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του λαμπτήρα τεχνολογίας led. Ο 
χρόνος ζωής της λάμπας led θα είναι κατ' ελάχιστον 100.000 h σε θερμοκρασία λειτουργίας 
25οC. 

Το φωτιστικό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση καλής λειτουργίας από τον 
Ανάδοχο διάρκειας τουλάχιστον (3) ετών με υποχρεωτική αντικατάσταση αν για 
οποιονδήποτε λόγο σταματήσει να λειτουργεί πριν τα τρία έτη. Εξαιρούνται μόνο η 
μηχανική καταστροφή (σπάσιμο φωτιστικού) από εξωτερικό αίτιο και τυχόν άλλες 
εξαιρετικές περιπτώσεις. Ο χρόνος αντικατάστασης των τυχόν χαλασμένων φωτιστικών 
ορίζεται σε (30) ημερολογιακές ημέρες από την γνωστοποίηση του αιτήματος από τον Δήμο 
στον ανάδοχο. 

Το φωτιστικό θα είναι κατάλληλο για συνεχή λειτουργία στην ύπαιθρο με προστασία έναντι 
υγρών και στερεών σωματιδίων IP 66 ή καλύτερης τάξης, με μηχανική αντοχή ΙΚ07 ή 
καλύτερη και ηλεκτρική κλάση μόνωσης ClassIII ή καλύτερη. Το φωτιστικό θα είναι 
ενεργειακής κλάσης Α++ και θα φέρει σήμανση CE. 

Το υπό προμήθεια είδος θα παραδίδεται πλήρως εγκατεστημένο, σε κατάσταση έτοιμο για 
λειτουργία. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά τοποθέτησης, 
καθώς και όλα τα παρελκόμενα για την σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο (καλώδια, 
μετασχηματιστές κλπ). 

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου φωτιστικού. 

 

Α.6 Επιτοίχιο φωτιστικό οπτικής διάχυσης φωτός, ισχύος 7,7 W 

Προμήθεια και τοποθέτηση σε σημείο που ορίζεται από την μελέτη επιτοίχιου φωτιστικού 
οπτικής δέσμης διάχυσης φωτός, εξωτερικού χώρου, με τα απαραίτητα ηλεκτρονικά 
όργανα λειτουργίας, πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις προδιαγραφές της 
φωτοτεχνικής μελέτης που έχει εκπονηθεί, καθώς και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

Επιτοίχιο φωτιστικό εξωτερικού χώρου, ουδέτερου λευκού φωτός, άμεσης δέσμης, οπτικής 
διάχυσης φωτός, σχεδιασμένο για χρησιμοποίηση λαμπών τεχνολογίας led. Το οπτικό 
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συγκρότημα, το άνω καπάκι και η βάση θα είναι κατασκευασμένα από χυτό αλουμίνιο με 
επίστρωση υγρού ακρυλικού χρώματος ή υφής, επιλογής φινιρίσματος από την Υπηρεσίας 
με υψηλό επίπεδο αντοχής στις καιρικές συνθήκες και τις ακτίνες UV. Το γυαλί θα είναι 
διαφανές γυαλί ασφαλείας νατρίου - ασβεστίου, πάχους τουλάχιστον 4 mm, ενωμένο με το 
οπτικό συγκρότημα με σιλικόνη. 

Ο ρυθμιζόμενος βραχίονας στερέωσης θα είναι κατασκευασμένος από βαμμένο αλουμίνιο. 
Για την ηλεκτρική σύνδεση θα διαθέτει ένα πλαστικό κουτί με τρεις ακροδέκτες ταχείας 
ζεύξης 2 ακίδων για καλώδια με μέγιστη διατομή 4 mm² και ηλεκτρονικό κύκλωμα με 
φωτισμό ουδέτερο λευκό LED και θερμοπλαστικό εσωτερικό ανακλαστήρα υψηλής 
ανακλαστικότητας. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του ηλεκτρονικού ballast, καθώς και η ειδική 
βάση αλουμινίου, η οποία θα δύναται να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε υλικό και σε 
οποιαδήποτε γωνία και διεύθυνση. Όλες οι βίδες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι από 
ανοξείδωτο ατσάλι. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται όλο το ηλεκτρολογικό υλικό που απαιτείται για την ορθή 
σύνδεση, τροφοδοσία και λειτουργία του φωτιστικού σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας. Επίσης τα φωτιστικά, αλλά και το ηλεκτρολογικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί 
θα πρέπει να είναι συμβατά με τους αυτοματισμούς που προτείνονται και θα 
εγκατασταθούν στα πλαίσια της παρούσας προμήθειας. 

Το βάρος του φωτιστικού δεν θα ξεπερνάει τα 2.00 kg.  

Το φωτιστικό θα διαθέτει τα παρακάτω φωτοτεχνικά και φωτομετρικά χαρακτηριστικά. 

Απόδοση συστήματος  
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  494 lm  
Ισχύς συστήματος 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  7.7 W 
Απόδοση πηγής 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  810 lm 
Ισχύς συστήματος 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  6.2 W 
Βαθμός αποτελεσματικότητας του φωτιστικού (πραγματική τιμή) 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  64.2 lm/W 
Αναλογία εξερχόμενου φωτός (Light Output Ratio) 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):   61% 
Συνολική ροή φωτός σε γωνία πάνω ή κάτω από τις 90ο 

(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):   0 lm 
Γωνία δέσμης φωτός 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  32ο 

CRI:         80 
Θερμοκρασία φωτός:       4000 Κ 
Συμβατό με το διάγραμμα MacAdam Step 3:    ΝΑΙ 



26 
 

Αριθμός λαμπών στην βέλτιστη εγκατάσταση:    1 
Το εύρος της θερμοκρασίας λειτουργίας είναι -20 οC έως +35 οC. 

Η προτεινόμενη φωτομετρική απόδοση υποδεικνύεται παρακάτω. Το φωτιστικό θα 
δημιουργεί το μοτίβο σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα, ώστε να επιτυγχάνεται το 
αποτέλεσμα που έχει υπολογιστεί από την μελέτη Φωτοτεχνίας που έχει συνταχθεί και 
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας. Οι τιμές δύναται να αποκλίνουν σε βαθμό 
της τάξεως του 10%. 

 

Στην τιμή του παρόντος συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του λαμπτήρα τεχνολογίας led. Ο 
χρόνος ζωής της λάμπας led θα είναι κατ' ελάχιστον 100.000 h σε θερμοκρασία λειτουργίας 
25οC. 

Το φωτιστικό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση καλής λειτουργίας από τον 
Ανάδοχο διάρκειας τουλάχιστον (3) ετών με υποχρεωτική αντικατάσταση αν για 
οποιονδήποτε λόγο σταματήσει να λειτουργεί πριν τα τρία έτη. Εξαιρούνται μόνο η 
μηχανική καταστροφή (σπάσιμο φωτιστικού) από εξωτερικό αίτιο και τυχόν άλλες 
εξαιρετικές περιπτώσεις. Ο χρόνος αντικατάστασης των τυχόν χαλασμένων φωτιστικών 
ορίζεται σε (30) ημερολογιακές ημέρες από την γνωστοποίηση του αιτήματος από τον Δήμο 
στον ανάδοχο. 

Το φωτιστικό θα είναι κατάλληλο για συνεχή λειτουργία στην ύπαιθρο με προστασία έναντι 
υγρών και στερεών σωματιδίων IP 66 ή καλύτερης τάξης και με μηχανική αντοχή ΙΚ07 ή 
καλύτερη. Το φωτιστικό θα είναι ενεργειακής κλάσης Α++ και θα φέρει σήμανση CE. 

Το υπό προμήθεια είδος θα παραδίδεται πλήρως εγκατεστημένο, σε κατάσταση έτοιμο για 
λειτουργία. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά τοποθέτησης, 
καθώς και όλα τα παρελκόμενα για την σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο (καλώδια, 
μετασχηματιστές κλπ). 

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου φωτιστικού. 

 

Α.7 Χωνευτό φωτιστικό εξωτερικού χώρου 
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Προμήθεια και τοποθέτηση σε σημείο που ορίζεται από την μελέτη χωνευτού φωτιστικού 
εξωτερικού χώρου, με τα απαραίτητα ηλεκτρονικά όργανα λειτουργίας, πλήρης, σύμφωνα 
με την Τεχνική Περιγραφή, τις προδιαγραφές της φωτοτεχνικής μελέτης που έχει 
εκπονηθεί, καθώς και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

Χωνευτό φωτιστικό, εξωτερικού χώρου, κατάλληλο για εγκατάσταση είτε επί δαπέδου, είτε 
επί τοίχου, διατομής D 80μμ (με δυνατότητα απόκλισης 10%), σχεδιασμένο για 
χρησιμοποίηση μονόχρωμων λαμπών τεχνολογίας led για οπτική διάχυσης φωτισμού, το 
οποίο θα τροφοδοτείται με συνεχές ρεύμα 350/500 mA. 

Το στρογγυλό πλαίσιο θα έχει κρυφές βίδες. Το σώμα και το πλαίσιο θα είναι 
κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι και ένα εξαιρετικά διαυγές γυάλινο κάλυμμα από 
νάτριο - ασβέστιο. Το φωτιστικό θα είναι στερεωμένο στο εξωτερικό περίβλημα 
χρησιμοποιώντας ειδικές σφραγίδες ασφάλισης που το συγκρατούν στη θέση του. Το 
φωτιστικό θα παραδίδεται πλήρες με κύκλωμα LED και έναν επιμεταλλωμένο πλαστικό 
ανακλαστήρα. 

Επίσης θα συνοδεύεται με σύστημα καλωδίωσης που θα διαθέτει στυπιοθλίπτη από 
ανοξείδωτο ατσάλι και καλώδιο τροφοδοσίας εξόδου. Το καλώδιο θα είναι εξοπλισμένο με 
μια συσκευή κατά της διαπνοής (IP68) που θα αποτελείται από μια ένωση επικαλυμμένη με 
σιλικόνη που βρίσκεται στο καλώδιο τροφοδοσίας. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η "θήκη" - περίβλημα από πλαστικό υλικό για έδαφος, 
δάπεδο, τοίχο και οροφή με πώμα κλεισίματος. 

Το υπό προμήθεια είδος θα στερεώνεται στο εξωτερικό περίβλημα χρησιμοποιώντας 
ειδικές σφραγίδες ασφάλισης με εγκατάσταση χωρίς εργαλεία. Η μονάδα μπορεί να 
εγκαθίσταται σε εσοχή σε δάπεδα ή τοίχους χρησιμοποιώντας το εξωτερικό περίβλημα για 
εγκατάσταση. 

Το συγκρότημα που θα αποτελείται από το πλαίσιο, το οπτικό συγκρότημα και το εξωτερικό 
περίβλημα θα εγγυάται αντίσταση τουλάχιστον 2000 kg σε στατικά φορτία. Το περίβλημα 
θα περιλαμβάνει μπροστινό καπάκι με σύστημα εξαγωγής καλωδίων και διπλή είσοδο 
καλωδίου. Η μέγιστη θερμοκρασία επιφάνειας γυαλιού θα είναι χαμηλότερη από 40 °C. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται όλο το ηλεκτρολογικό υλικό που απαιτείται για την ορθή 
σύνδεση, τροφοδοσία και λειτουργία του φωτιστικού σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας. Επίσης τα φωτιστικά, αλλά και το ηλεκτρολογικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί 
θα πρέπει να είναι συμβατά με τους αυτοματισμούς που προτείνονται και θα 
εγκατασταθούν στα πλαίσια της παρούσας προμήθειας. 

Το βάρος του φωτιστικού δεν θα ξεπερνάει τα 3.50 kg.  

Το φωτιστικό θα διαθέτει τα παρακάτω φωτοτεχνικά και φωτομετρικά χαρακτηριστικά. 

Απόδοση συστήματος  
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  517 lm  
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Ισχύς συστήματος 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  5.5 W 
Απόδοση πηγής 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  630 lm 
Ισχύς συστήματος 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  5.5 W 
Βαθμός αποτελεσματικότητας του φωτιστικού (πραγματική τιμή) 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  93.9 lm/W 
Αναλογία εξερχόμενου φωτός (Light Output Ratio) 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):   82% 
Συνολική ροή φωτός σε γωνία πάνω ή κάτω από τις 90ο 

(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):   517 lm 
Γωνία δέσμης φωτός 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  50ο /49ο 

CRI:         80 
Θερμοκρασία φωτός:       3000 Κ 
Συμβατό με το διάγραμμα MacAdam Step 2:    ΝΑΙ 
Απώλειες ballast (μέγιστη τιμή): 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  0W 
Αριθμός λαμπών στην βέλτιστη εγκατάσταση:    1 
Το εύρος της θερμοκρασίας λειτουργίας είναι -20 οC έως +35 οC. 

Η προτεινόμενη φωτομετρική απόδοση υποδεικνύεται παρακάτω. Το φωτιστικό θα 
δημιουργεί το μοτίβο σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα, ώστε να επιτυγχάνεται το 
αποτέλεσμα που έχει υπολογιστεί από την μελέτη Φωτοτεχνίας που έχει συνταχθεί και 
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας. Οι τιμές δύναται να αποκλίνουν σε βαθμό 
της τάξεως του 10%. 

 

Στην τιμή του παρόντος συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του λαμπτήρα τεχνολογίας led. Ο 
χρόνος ζωής της λάμπας led θα είναι κατ' ελάχιστον 90.000 h σε θερμοκρασία λειτουργίας 
25οC. 

Το φωτιστικό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση καλής λειτουργίας από τον 
Ανάδοχο διάρκειας τουλάχιστον (3) ετών με υποχρεωτική αντικατάσταση αν για 
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οποιονδήποτε λόγο σταματήσει να λειτουργεί πριν τα τρία έτη. Εξαιρούνται μόνο η 
μηχανική καταστροφή (σπάσιμο φωτιστικού) από εξωτερικό αίτιο και τυχόν άλλες 
εξαιρετικές περιπτώσεις. Ο χρόνος αντικατάστασης των τυχόν χαλασμένων φωτιστικών 
ορίζεται σε (30) ημερολογιακές ημέρες από την γνωστοποίηση του αιτήματος από τον Δήμο 
στον ανάδοχο. 

Το φωτιστικό θα είναι κατάλληλο για συνεχή λειτουργία στην ύπαιθρο με προστασία έναντι 
υγρών και στερεών σωματιδίων IP 68 ή καλύτερης τάξης, με μηχανική αντοχή ΙΚ09 ή 
καλύτερη και ηλεκτρική κλάση μόνωσης ClassIII ή καλύτερη. Το φωτιστικό θα είναι 
ενεργειακής κλάσης Α++ και θα φέρει σήμανση CE. 

Το υπό προμήθεια είδος θα παραδίδεται πλήρως εγκατεστημένο, σε κατάσταση έτοιμο για 
λειτουργία. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά τοποθέτησης, 
καθώς και όλα τα παρελκόμενα για την σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο (καλώδια, 
μετασχηματιστές κλπ). 

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου φωτιστικού. 

 

Α.8 Φωτιστικό εξωτερικού χώρου, κατευθυνόμενης δέσμης οπτικής 
διάχυσης φωτός 

Προμήθεια και τοποθέτηση σε σημείο που ορίζεται από την μελέτη φωτιστικού εξωτερικού 
χώρου, κατευθυνόμενης δέσμης, οπτικής διάχυσης φωτός, επί βάσης, με σύνδεσμο που 
ευθυγραμμίζεται με το οπτικό συγκρότημα. Με τα απαραίτητα ηλεκτρονικά όργανα 
λειτουργίας, πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις προδιαγραφές της 
φωτοτεχνικής μελέτης που έχει εκπονηθεί, καθώς και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

Φωτιστικό εξωτερικού χώρου, κατευθυνόμενης δέσμης, οπτικής διάχυσης φωτός, 
σχεδιασμένο για να χρησιμοποιεί λάμπες τεχνολογίας led. Θα αποτελείται από οπτικό 
συγκρότημα με βάση και πλαίσιο από κράμα αλουμινίου. Η βαφή θα επιτευχθεί με αστάρι 
και υγρό ακρυλικό χρώμα, σκληρυμένο για υψηλό επίπεδο αντίστασης στις καιρικές 
συνθήκες και στις ακτίνες UV. Στην μπροστά πλευρά τοποθετείται άχρωμο διαφανές 
γυάλινο κάλυμμα νατρίου - ασβεστίου, πάχους τουλάχιστον 5μμ. Το προϊόν μπορεί να 
γείρει κατά + 5 ° / -90 ° γύρω από το κατακόρυφο επίπεδο με βαθμονομημένο εύρος 10 ° 
και εξοπλισμένο με μηχανικά μπλοκ που εγγυώνται σταθερή στόχευση της δέσμης φωτός. 
Η οριζόντια στόχευση θα πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τις εγκοπές στη βάση, οι 
οποίες επιτρέπουν ρύθμιση ± 30 °. Το αποτέλεσμα θα επιτυγχάνει υψηλή οπτική άνεση. Οι 
οπτικοί φακοί πολυμερούς θα προσφέρουν υψηλή απόδοση και ομοιόμορφη κατανομή 
φωτός. 

Το υπό προμήθεια είδος θα παραδίδεται πλήρες με κύκλωμα εξοπλισμένο με μονόχρωμη 
λάμπα τεχνολογίας led χρώματος θερμού λευκού. Επίσης θα διαθέτει εργαλείο ελέγχου 
που θα συνδέεται με συνδέσμους γρήγορης ζεύξης, το οποίο θα δύναται να εξαχθεί και να 
αντικατασταθεί. Όλες οι βίδες θα είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι. 
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Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια και σύνδεση όλων των απαραίτητων 
εξαρτημάτων για λειτουργία του φωτιστικού τα οποία θα είναι και κατάλληλα για χρήση σε 
εξωτερικό χώρο, όπως ballast λειτουργίας και όλες οι καλωδιώσεις διέλευσης. Η τέλεια 
στεγανότητα του προϊόντος θα εξασφαλίζεται από 2 σφιγκτήρες καλωδίων από ορείχαλκο 
στο σημείο εισόδου του καλωδίου. Όλα τα εξαρτήματα θα έχουν την δυνατότητα να 
ντιμάρουν (dimming interface). 

Το ηλεκτρικό κύκλωμα του φωτιστικού θα έχει την δυνατότητα λειτουργίας με μείωση 
σταθερού ρεύματος (dimming CCR), καθώς και με την λειτουργία της ψηφιακής διεύθυνσης 
φωτισμού (Digital Addressable Lighting Interface DALI). Στην τιμή περιλαμβάνεται όλο το 
ηλεκτρολογικό υλικό που απαιτείται για την ορθή σύνδεση, τροφοδοσία και λειτουργία του 
φωτιστικού σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Επίσης τα φωτιστικά, αλλά και το 
ηλεκτρολογικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι συμβατά με τους 
αυτοματισμούς που προτείνονται και θα εγκατασταθούν στα πλαίσια της παρούσας 
προμήθειας. 

Το φωτιστικό θα μπορεί να εγκατασταθεί σε επίπεδο εδάφους ή σε τοίχους 
χρησιμοποιώντας τη βασική βάση. 

Το βάρος του φωτιστικού δεν θα ξεπερνάει τα 7.00 kg. 

Το φωτιστικό θα διαθέτει τα παρακάτω φωτοτεχνικά και φωτομετρικά χαρακτηριστικά. 

Απόδοση συστήματος  
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  2735 lm  
Ισχύς συστήματος 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  35 W 
Απόδοση πηγής 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  3650 lm 
Ισχύς συστήματος 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  31 W 
Βαθμός αποτελεσματικότητας του φωτιστικού (πραγματική τιμή) 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  78.1 lm/W 
Αναλογία εξερχόμενου φωτός (Light Output Ratio) 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):   75% 
Συνολική ροή φωτός σε γωνία πάνω ή κάτω από τις 90ο 

(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):   0 lm 
Γωνία δέσμης φωτός 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  46ο 

CRI:         80 
Θερμοκρασία φωτός:       3000 Κ 
Συμβατό με το διάγραμμα MacAdam Step 3:    ΝΑΙ 
Απώλειες ballast:       4.0W 
Αριθμός λαμπών στην βέλτιστη εγκατάσταση:    1 
Το εύρος της θερμοκρασίας λειτουργίας είναι -30 οC έως +50 οC. 
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Η προτεινόμενη φωτομετρική απόδοση υποδεικνύεται παρακάτω. Το φωτιστικό θα 
δημιουργεί το μοτίβο σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα, ώστε να επιτυγχάνεται το 
αποτέλεσμα που έχει υπολογιστεί από την μελέτη Φωτοτεχνίας που έχει συνταχθεί και 
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας. Οι τιμές δύναται να αποκλίνουν σε βαθμό 
της τάξεως του 10%. 

 

Στην τιμή του παρόντος συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του λαμπτήρα τεχνολογίας led. Ο 
χρόνος ζωής της λάμπας led θα είναι κατ' ελάχιστον 74.000 h (σε θερμοκρασίες λειτουργίας 
40ο C). 

Το φωτιστικό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση καλής λειτουργίας από τον 
Ανάδοχο διάρκειας τουλάχιστον (3) ετών με υποχρεωτική αντικατάσταση αν για 
οποιονδήποτε λόγο σταματήσει να λειτουργεί πριν τα τρία έτη. Εξαιρούνται μόνο η 
μηχανική καταστροφή (σπάσιμο φωτιστικού) από εξωτερικό αίτιο και τυχόν άλλες 
εξαιρετικές περιπτώσεις. Ο χρόνος αντικατάστασης των τυχόν χαλασμένων φωτιστικών 
ορίζεται σε (30) ημερολογιακές ημέρες από την γνωστοποίηση του αιτήματος από τον Δήμο 
στον ανάδοχο. 

Το φωτιστικό θα είναι κατάλληλο για συνεχή λειτουργία στην ύπαιθρο με προστασία έναντι 
υγρών και στερεών σωματιδίων IP 66 ή καλύτερης τάξης και με μηχανική αντοχή ΙΚ08 ή 
καλύτερη. Το φωτιστικό θα είναι ενεργειακής κλάσης Α++ και θα φέρει σήμανση CE. 

Το υπό προμήθεια είδος θα παραδίδεται πλήρως εγκατεστημένο, σε κατάσταση έτοιμο για 
λειτουργία. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά τοποθέτησης, 
καθώς και όλα τα παρελκόμενα για την σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο (καλώδια, 
μετασχηματιστές κλπ). 

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου φωτιστικού. 

 

Α.9 Επιτοίχιο φωτιστικό πεζόδρομου, ισχύος 11,7 W 

Προμήθεια και τοποθέτηση σε σημείο που ορίζεται από την μελέτη επιτοίχιου φωτιστικού 
πεζοδρόμου, κυκλικής διατομής Ø200mm, θερμού λευκού φωτισμού, με τα απαραίτητα 
ηλεκτρονικά όργανα λειτουργίας ( για τάση λειτουργίας 220÷240 Vac), πλήρης, σύμφωνα 
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με την Τεχνική Περιγραφή, τις προδιαγραφές της φωτοτεχνικής μελέτης που έχει 
εκπονηθεί, καθώς και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

Φωτιστικό πεζόδρομου σχεδιασμένο να χρησιμοποιεί λάμπες τεχνολογίας led υψηλής 
οπτικής άνεσης. Θα είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε τοίχο. Θα αποτελείται από ένα 
οπτικό συγκρότημα με βαθμό προστασίας ΙΡ66 ή καλύτερο και ένα εξωτερικό περίβλημα ή 
επιτοίχια βάση, τα οποία θα συμπεριλαμβάνονται στην προμήθεια. Το οπτικό συγκρότημα 
και η βάση θα είναι κατασκευασμένα από κράμα αλουμινίου με επικάλυψη βαφής 
πούδρας (ηλεκτροστατική βαφή). Το φωτιστικό και τα μέρη που θα το απαρτίζουν θα έχουν 
υψηλό επίπεδο αντοχής στις καιρικές συνθήκες, σε ατμοσφαιρικές συνθήκες, θα είναι 
ανθεκτικά σε διαλύτες και τις ακτίνες UV. Στο πίσω μέρος του οπτικού συγκροτήματος θα 
τοποθετείται πλαστικό προστατευτικό. Θα παραδίδεται πλήρες με όλα τα καλώδια τους 
συνδέσμους και τα προστατευτικά αυτών. Επίσης θα διαθέτει γυαλί ασφαλείας από 
ανθεκτικό υλικό. Το φωτιστικό δεν θα έχει εμφανής βίδες εγκατάστασης και θα διαθέτει 
σύστημα κατά των βανδαλισμών που θα χρησιμοποιεί ένα κλειδί ανοίγματος, ώστε να 
αποκτάται πρόσβαση στο μέρος των καλωδιώσεων.  

Όλες οι εξωτερικές βίδες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι κατασκευασμένες από 
ανοξείδωτο ατσάλι. Το υπό προμήθεια είδος θα παραδίδεται τοποθετημένο σε τοίχο, με 
πλαστικό εξωτερικό περίβλημα το οποίο θα συμπεριλαμβάνεται στην τιμή.  

Το ηλεκτρικό κύκλωμα του φωτιστικού θα έχει την δυνατότητα λειτουργίας με μείωση 
σταθερού ρεύματος (dimming CCR), καθώς και με την λειτουργία της ψηφιακής διεύθυνσης 
φωτισμού (Digital Addressable Lighting Interface DALI). Στην τιμή περιλαμβάνεται όλο το 
ηλεκτρολογικό υλικό που απαιτείται για την ορθή σύνδεση, τροφοδοσία και λειτουργία του 
φωτιστικού σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Επίσης τα φωτιστικά, αλλά και το 
ηλεκτρολογικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι συμβατά με τους 
αυτοματισμούς που προτείνονται και θα εγκατασταθούν στα πλαίσια της παρούσας 
προμήθειας. 

Για την ηλεκτρική σύνδεση με το δίκτυο το φωτιστικό σώμα θα φέρει εξωτερικά εύκαμπτο 
καλώδιο (το οποίο θα συμπεριλαμβάνεται στην προμήθεια) - ανθεκτικό σε κραδασμούς / 
σπασίματα, στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες και στην UV ακτινοβολία. 

Το βάρος του φωτιστικού δεν θα ξεπερνάει τα 1.50 kg. 

Το φωτιστικό θα διαθέτει τα παρακάτω φωτοτεχνικά και φωτομετρικά χαρακτηριστικά. 

Απόδοση συστήματος  
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  375 lm  
Ισχύς συστήματος 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  11.7 W 
Απόδοση πηγής 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  1500 lm 
Ισχύς συστήματος 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  9.9 W 
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Βαθμός αποτελεσματικότητας του φωτιστικού (πραγματική τιμή) 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  32.1 lm/W 
Αναλογία εξερχόμενου φωτός (Light Output Ratio) 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):   25% 
Συνολική ροή φωτός σε γωνία πάνω ή κάτω από τις 90ο 

(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):   5 lm 
CRI:         80 
Θερμοκρασία φωτός:       2700 Κ 
Συμβατό με το διάγραμμα MacAdam Step 3:    ΝΑΙ 
Απώλειες ballast (μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή):    1.8W 
Αριθμός λαμπών στην βέλτιστη εγκατάσταση:    1 
Τάση εισόδου:        230 Vin 
Το εύρος της θερμοκρασίας λειτουργίας είναι -20 οC έως +35 οC. 

Η προτεινόμενη φωτομετρική απόδοση υποδεικνύεται παρακάτω. Το φωτιστικό θα 
δημιουργεί το μοτίβο σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα, ώστε να επιτυγχάνεται το 
αποτέλεσμα που έχει υπολογιστεί από την μελέτη Φωτοτεχνίας που έχει συνταχθεί και 
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας. Οι τιμές δύναται να αποκλίνουν σε βαθμό 
της τάξεως του 10%. 

 

Στην τιμή του παρόντος συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του λαμπτήρα τεχνολογίας led. Ο 
χρόνος ζωής της λάμπας led θα είναι κατ' ελάχιστον 77.000 h (σε θερμοκρασίες λειτουργίας 
25ο C). 

Το φωτιστικό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση καλής λειτουργίας από τον 
Ανάδοχο διάρκειας τουλάχιστον (3) ετών με υποχρεωτική αντικατάσταση αν για 
οποιονδήποτε λόγο σταματήσει να λειτουργεί πριν τα τρία έτη. Εξαιρούνται μόνο η 
μηχανική καταστροφή (σπάσιμο φωτιστικού) από εξωτερικό αίτιο και τυχόν άλλες 
εξαιρετικές περιπτώσεις. Ο χρόνος αντικατάστασης των τυχόν χαλασμένων φωτιστικών 
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ορίζεται σε (30) ημερολογιακές ημέρες από την γνωστοποίηση του αιτήματος από τον Δήμο 
στον ανάδοχο. 

Το φωτιστικό θα είναι κατάλληλο για συνεχή λειτουργία στην ύπαιθρο με προστασία έναντι 
υγρών και στερεών σωματιδίων IP 66 ή καλύτερης τάξης και με μηχανική αντοχή ΙΚ09 ή 
καλύτερη. Το φωτιστικό θα είναι ενεργειακής κλάσης Α++ και θα φέρει σήμανση CE. 

Το υπό προμήθεια είδος θα παραδίδεται πλήρως εγκατεστημένο, σε κατάσταση έτοιμο για 
λειτουργία. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά τοποθέτησης, 
καθώς και όλα τα παρελκόμενα για την σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο (καλώδια, 
μετασχηματιστές κλπ). 

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου φωτιστικού. 

 

Α.10 Επιτοίχιο φωτιστικό πεζόδρομου, ισχύος 4,6 W 

Προμήθεια και τοποθέτηση σε σημείο που ορίζεται από την μελέτη επιτοίχιου φωτιστικού 
πεζοδρόμου, κυκλικής διατομής Ø100mm, θερμού λευκού φωτισμού, με τα απαραίτητα 
ηλεκτρονικά όργανα λειτουργίας, πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις 
προδιαγραφές της φωτοτεχνικής μελέτης που έχει εκπονηθεί, καθώς και τις οδηγίες της 
Υπηρεσίας. 

Φωτιστικό πεζόδρομου σχεδιασμένο να χρησιμοποιεί λάμπες τεχνολογίας led υψηλής 
οπτικής άνεσης. Θα είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή ή τοίχο. Θα αποτελείται από 
ένα οπτικό συγκρότημα με βαθμό προστασίας ΙΡ66 ή καλύτερο και ένα εξωτερικό 
περίβλημα ή επιτοίχια βάση, τα οποία θα συμπεριλαμβάνονται στην προμήθεια. Το οπτικό 
συγκρότημα και η βάση θα είναι κατασκευασμένα από κράμα αλουμινίου με επικάλυψη 
βαφής πούδρας (ηλεκτροστατική βαφή). Το φωτιστικό και τα μέρη που θα το απαρτίζουν 
θα έχουν υψηλό επίπεδο αντοχής στις καιρικές συνθήκες, σε ακραίες ατμοσφαιρικές 
συνθήκες, θα είναι ανθεκτικά σε διαλύτες και τις ακτίνες UV. Στο πίσω μέρος του οπτικού 
συγκροτήματος θα τοποθετείται πλαστικό προστατευτικό. Θα παραδίδεται πλήρες με όλα 
τα καλώδια τους συνδέσμους και τα προστατευτικά αυτών. Επίσης θα διαθέτει γυαλί 
ασφαλείας από ανθεκτικό υλικό. Το φωτιστικό δεν θα έχει εμφανής βίδες εγκατάστασης 
και θα διαθέτει σύστημα κατά των βανδαλισμών που θα χρησιμοποιεί ένα κλειδί 
ανοίγματος, ώστε να αποκτάται πρόσβαση στο μέρος των καλωδιώσεων. 

Όλες οι εξωτερικές βίδες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι κατασκευασμένες από 
ανοξείδωτο ατσάλι. Το υπό προμήθεια είδος θα παραδίδεται τοποθετημένο σε τοίχο, με 
πλαστικό εξωτερικό περίβλημα το οποίο θα συμπεριλαμβάνεται στην τιμή.  

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια και σύνδεση όλων των απαραίτητων 
εξαρτημάτων για λειτουργία του φωτιστικού τα οποία θα είναι και κατάλληλα για χρήση σε 
εξωτερικό χώρο, όπως ballast λειτουργίας σε τάση 24Vdc και όλες οι καλωδιώσεις. 
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Το φωτιστικό θα διαθέτει ρυθμιστή PWM, ο οποίος θα συνδέεται με το κατάλληλο 
ηλεκτρολογικό υλικό και θα λειτουργεί με τρόπο που θα είναι σύμφωνη η Υπηρεσία. 

Για την ηλεκτρική σύνδεση με το δίκτυο το φωτιστικό σώμα θα φέρει εξωτερικά εύκαμπτο 
καλώδιο (το οποίο θα συμπεριλαμβάνεται στην προμήθεια) - ανθεκτικό σε κραδασμούς / 
σπασίματα, στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες και στην UV ακτινοβολία. 

Το βάρος του φωτιστικού δεν θα ξεπερνάει τα 0.30 kg. 

Το φωτιστικό θα διαθέτει τα παρακάτω φωτοτεχνικά και φωτομετρικά χαρακτηριστικά. 

Απόδοση συστήματος  
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  186 lm  
Ισχύς συστήματος 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  4.6 W 
Απόδοση πηγής 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  530 lm 
Ισχύς συστήματος 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  3.2 W 
Βαθμός αποτελεσματικότητας του φωτιστικού (πραγματική τιμή) 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  40.3 lm/W 
Αναλογία εξερχόμενου φωτός (Light Output Ratio) 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):   35% 
Συνολική ροή φωτός σε γωνία πάνω ή κάτω από τις 90ο 

(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):   34 lm 
CRI:         80 
Θερμοκρασία φωτός:       3000 Κ 
Συμβατό με το διάγραμμα MacAdam Step 3:    ΝΑΙ 
Απώλειες ballast (μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή):    1.4W 
Αριθμός λαμπών στην βέλτιστη εγκατάσταση:    1 
Τάση εισόδου:        24 Vin 
Το εύρος της θερμοκρασίας λειτουργίας είναι -20 οC έως +35 οC. 

Η προτεινόμενη φωτομετρική απόδοση υποδεικνύεται παρακάτω. Το φωτιστικό θα 
δημιουργεί το μοτίβο σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα, ώστε να επιτυγχάνεται το 
αποτέλεσμα που έχει υπολογιστεί από την μελέτη Φωτοτεχνίας που έχει συνταχθεί και 
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας. Οι τιμές δύναται να αποκλίνουν σε βαθμό 
της τάξεως του 10%. 
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Στην τιμή του παρόντος συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του λαμπτήρα τεχνολογίας led. Ο 
χρόνος ζωής της λάμπας led θα είναι κατ' ελάχιστον 100.000 h (σε θερμοκρασίες 
λειτουργίας 25ο C). 

Το φωτιστικό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση καλής λειτουργίας από τον 
Ανάδοχο διάρκειας τουλάχιστον (3) ετών με υποχρεωτική αντικατάσταση αν για 
οποιονδήποτε λόγο σταματήσει να λειτουργεί πριν τα τρία έτη. Εξαιρούνται μόνο η 
μηχανική καταστροφή (σπάσιμο φωτιστικού) από εξωτερικό αίτιο και τυχόν άλλες 
εξαιρετικές περιπτώσεις. Ο χρόνος αντικατάστασης των τυχόν χαλασμένων φωτιστικών 
ορίζεται σε (30) ημερολογιακές ημέρες από την γνωστοποίηση του αιτήματος από τον Δήμο 
στον ανάδοχο. 

Το φωτιστικό θα είναι κατάλληλο για συνεχή λειτουργία στην ύπαιθρο με προστασία έναντι 
υγρών και στερεών σωματιδίων IP 66 ή καλύτερης τάξης, με μηχανική αντοχή ΙΚ09 ή 
καλύτερη και ηλεκτρική κλάση μόνωσης ClassIII ή καλύτερη. Το φωτιστικό θα είναι 
ενεργειακής κλάσης Α++ και θα φέρει σήμανση CE. 

Το υπό προμήθεια είδος θα παραδίδεται πλήρως εγκατεστημένο, σε κατάσταση έτοιμο για 
λειτουργία. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά τοποθέτησης, 
καθώς και όλα τα παρελκόμενα για την σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο (καλώδια, 
μετασχηματιστές κλπ). 

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου φωτιστικού. 

 

Α.11 Μετασχηματιστής σταθερής τάσης 40W 

Προμήθεια και σύνδεση με το δίκτυο μετασχηματιστή σταθερής τάσης 40W, τάσης εισόδου 
Vin=90-305 VAC 50/60Ηz και τάσης εξόδου Vout = 24V, μέγιστου ρεύματος λειτουργίας 1,67 
Α. 
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Προστασίας ΙΡ67 σταθερής τάσης ηλεκτρονικό ballast 24Vdc 40W.  

Πλήρης με καλώδια εξόδου. 

Το υπό προμήθεια είδος θα περιλαμβάνει προστασία από υπέρταση, προστασία από 
βραχυκύκλωμα προστασία από υπερένταση και υπερθέρμανση.  

Προτεινόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι 
σύμφωνα και συμβατά με το όλο δίκτυο που θα κατασκευαστεί και τις παροχές που απαιτεί 
το κάθε φωτιστικό (ή ομάδα φωτιστικών): 

Η θερμοκρασία χρήσης θα είναι εντός του εύρους -40oC / +70 oC. 

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου, συνδεμένου και λειτουργικού μετασχηματιστή 
τάσης. 

 

Α.12 Χωνευτό φωτιστικό, εξωτερικού χώρου, ανάδειξης τοίχου, διατομής 
D=50mm 

Προμήθεια και τοποθέτηση σε σημείο που ορίζεται από την μελέτη χωνευτού φωτιστικού 
ανάδειξης τοίχου, εξωτερικού χώρου, με τα απαραίτητα ηλεκτρονικά όργανα λειτουργίας, 
πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις προδιαγραφές της φωτοτεχνικής μελέτης 
που έχει εκπονηθεί, καθώς και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

Χωνευτό φωτιστικό ανάδειξης τοίχου, εξωτερικού χώρου, διατομής D 50μμ (με δυνατότητα 
απόκλισης 10%), το οποίο θα δύναται να εγκατασταθεί σε τοίχους, οροφές ή δάπεδα (μόνο 
με ένα ελατήριο). Θα έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιεί λευκούς μονόχρωμους 
λαμπτήρες LED, με συνεχές ρεύμα. Το στρογγυλό πλαίσιο θα έχει κρυφές βίδες, σώμα και 
πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι και ένα εξαιρετικά διαυγές γυάλινο κάλυμμα από νάτριο - 
ασβέστιο. Το φωτιστικό θα είναι στερεωμένο στο εξωτερικό περίβλημα χρησιμοποιώντας 
ειδικές σφραγίδες ασφάλισης που θα το συγκρατούν στη θέση του. Το υπό προμήθεια 
είδος θα παραδίδεται πλήρες με κύκλωμα LED και πλαστικό ανακλαστήρα. 

Το σύστημα καλωδίωσης του προϊόντος θα διαθέτει στυπιοθλίπτη από ανοξείδωτο ατσάλι 
με καλώδιο τροφοδοσίας εξόδου τύπου H05RNF μήκους τουλάχιστον 1800 mm και 2x1 
mm². Το καλώδιο θα είναι εξοπλισμένο με μια συσκευή κατά της διαπνοής (IP68) που θα 
αποτελείται από μια ένωση επικαλυμμένη με σιλικόνη που βρίσκεται στο καλώδιο 
τροφοδοσίας. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται θήκη-περίβλημα από πλαστικό υλικό για τοποθέτηση στο 
έδαφος, σε δάπεδο, σε τοίχο και οροφή με πώμα κλεισίματος. Το περίβλημα θα 
περιλαμβάνει μπροστινό καπάκι με σύστημα εξαγωγής καλωδίων και διπλή είσοδο 
καλωδίου. Η μέγιστη θερμοκρασία επιφάνειας γυαλιού θα είναι χαμηλότερη από 40 °C. Το 
προϊόν στερεώνεται στο εξωτερικό περίβλημα χρησιμοποιώντας ειδικές σφραγίδες 
ασφάλισης με εγκατάσταση χωρίς εργαλεία. 
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Η γυάλινη μονάδα, το οπτικό συγκρότημα και το εξωτερικό περίβλημα θα εγγυώνται 
μέγιστη αντίσταση στατικού φορτίου 2000 kg. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται όλο το ηλεκτρολογικό υλικό που απαιτείται για την ορθή 
σύνδεση, τροφοδοσία και λειτουργία του φωτιστικού σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας. Επίσης τα φωτιστικά, αλλά και το ηλεκτρολογικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί 
θα πρέπει να είναι συμβατά με τους αυτοματισμούς που προτείνονται και θα 
εγκατασταθούν στα πλαίσια της παρούσας προμήθειας. 

Το βάρος του φωτιστικού δεν θα ξεπερνάει το 1.50 kg.  

Το φωτιστικό θα διαθέτει τα παρακάτω φωτοτεχνικά και φωτομετρικά χαρακτηριστικά. 

Απόδοση συστήματος  
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  43 lm  
Ισχύς συστήματος 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  1 W 
Απόδοση πηγής 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  130 lm 
Ισχύς συστήματος 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  1.0 W 
Βαθμός αποτελεσματικότητας του φωτιστικού (πραγματική τιμή) 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  42.9 lm/W 
Αναλογία εξερχόμενου φωτός (Light Output Ratio) 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):   33% 
Συνολική ροή φωτός σε γωνία πάνω ή κάτω από τις 90ο 

(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):   43 lm 
CRI:         80 
Θερμοκρασία φωτός:       2700 Κ 
Συμβατό με το διάγραμμα MacAdam Step 2:    ΝΑΙ 
Απώλειες ballast (μέγιστη τιμή): 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  0.0W 
Αριθμός λαμπών στην βέλτιστη εγκατάσταση:    1 
Το εύρος της θερμοκρασίας λειτουργίας είναι -20 οC έως +35 οC. 

Η προτεινόμενη φωτομετρική απόδοση υποδεικνύεται παρακάτω. Το φωτιστικό θα 
δημιουργεί το μοτίβο σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα, ώστε να επιτυγχάνεται το 
αποτέλεσμα που έχει υπολογιστεί από την μελέτη Φωτοτεχνίας που έχει συνταχθεί και 
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας. Οι τιμές δύναται να αποκλίνουν σε βαθμό 
της τάξεως του 10%. 
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Στην τιμή του παρόντος συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του λαμπτήρα τεχνολογίας led. Ο 
χρόνος ζωής της λάμπας led θα είναι κατ' ελάχιστον 100.000 h. 

Το φωτιστικό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση καλής λειτουργίας από τον 
Ανάδοχο διάρκειας τουλάχιστον (3) ετών με υποχρεωτική αντικατάσταση αν για 
οποιονδήποτε λόγο σταματήσει να λειτουργεί πριν τα τρία έτη. Εξαιρούνται μόνο η 
μηχανική καταστροφή (σπάσιμο φωτιστικού) από εξωτερικό αίτιο και τυχόν άλλες 
εξαιρετικές περιπτώσεις. Ο χρόνος αντικατάστασης των τυχόν χαλασμένων φωτιστικών 
ορίζεται σε (30) ημερολογιακές ημέρες από την γνωστοποίηση του αιτήματος από τον Δήμο 
στον ανάδοχο. 

Το φωτιστικό θα είναι κατάλληλο για συνεχή λειτουργία στην ύπαιθρο με προστασία έναντι 
υγρών και στερεών σωματιδίων IP 68 ή καλύτερης τάξης, με μηχανική αντοχή ΙΚ07 ή 
καλύτερη και ηλεκτρική κλάση μόνωσης ClassIII ή καλύτερη. Το φωτιστικό θα είναι 
ενεργειακής κλάσης Α++ και θα φέρει σήμανση CE. 

Το υπό προμήθεια είδος θα παραδίδεται πλήρως εγκατεστημένο, σε κατάσταση έτοιμο για 
λειτουργία. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά τοποθέτησης, 
καθώς και όλα τα παρελκόμενα για την σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο (καλώδια, 
μετασχηματιστές κλπ). 

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου φωτιστικού. 

 

Α.13 Χωνευτό φωτιστικό, εξωτερικού χώρου, ανάδειξης τοίχου, διατομής 
D=75mm 

Προμήθεια και τοποθέτηση σε σημείο που ορίζεται από την μελέτη φωτιστικού, 
επιδαπέδιου ή επί εσοχής, διατομής D=75μμ (με δυνατότητα απόκλισης 10%), 
τοποθετημένο με όλα τα γυάλινα καλύμματα, με οπτική δέσμης ανάδειξης τοίχου, φωτός 
θερμού-λευκού χρώματος. Με τα απαραίτητα ηλεκτρονικά όργανα λειτουργίας, πλήρης, 
σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις προδιαγραφές της φωτοτεχνικής μελέτης που έχει 
εκπονηθεί, καθώς και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 
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Φωτιστικό δαπέδου ή εσοχής εδάφους σχεδιασμένο να χρησιμοποιεί λευκούς 
μονοχρωματικούς λαμπτήρες LED, σταθερό οπτικό και τροφοδοτείται με συνεχές ρεύμα 
350 / 500mA. Το προϊόν αποτελείται από ένα γυάλινο κάλυμμα που είναι τοποθετημένο 
στο ίδιο επίπεδο και ένα οπτικό συγκρότημα από ανοξείδωτο ατσάλι. Το εξαιρετικά διαυγές 
γυάλινο κάλυμμα νατρίου-ασβεστίου, με μαύρη ορογραφία, θα στερεώνεται στο οπτικό 
συγκρότημα μέσω σιλικόνης. Το φωτιστικό θα είναι στερεωμένο στο εξωτερικό περίβλημα 
χρησιμοποιώντας ειδικές σφραγίδες ασφάλισης που τη συγκρατούν στη θέση τους. Το υπό 
προμήθεια είδος θα παραδίδεται πλήρης με κύκλωμα led και φακό μεθακρυλικού. Το 
σύστημα καλωδίωσης του προϊόντος θα διαθέτει στυπιοθλίπτη από ανοξείδωτο ατσάλι A2 
με καλώδιο τροφοδοσίας εξόδου τύπου H05RNF μήκους 1800 mm και 2x1 mm². Το 
καλώδιο είναι εξοπλισμένο με μια συσκευή κατά της διαπνοής (IP68) που αποτελείται από 
μια ένωση επικαλυμμένη με σιλικόνη που βρίσκεται στο καλώδιο τροφοδοσίας. Η γυάλινη 
μονάδα, το οπτικό συγκρότημα και το εξωτερικό περίβλημα εγγυώνται μέγιστη αντίσταση 
στατικού φορτίου 2000 kg. Η μέγιστη θερμοκρασία επιφάνειας του γυαλιού είναι 
μικρότερη από 40 °C. 

Κατά την εγκατάσταση του, το υπό προμήθεια είδους θα στερεωθεί στο εξωτερικό 
περίβλημα χρησιμοποιώντας ειδικές σφραγίδες ασφάλισης με εγκατάσταση χωρίς 
εργαλεία. Το προϊόν θα δύναται να τοποθετηθεί εντός εσοχής στο ήδη υπάρχον δάπεδο 
είτε χρησιμοποιώντας το εξωτερικό περίβλημα είτε όχι. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια και σύνδεση όλων των απαραίτητων 
εξαρτημάτων για λειτουργία του φωτιστικού τα οποία θα είναι και κατάλληλα για χρήση σε 
εξωτερικό χώρο, όπως ballast λειτουργίας και όλες οι καλωδιώσεις. Τα ballast θα είναι 
παραδοσιακά με προστασία τουλάχιστον κατηγορίας IP67 και τα καλώδια εξόδου θα είναι 
τύπου H05RNF μήκους 1800 mm 2x1 mm². Η ηλεκτρονική πλάκα με Max LED 350/500mA 
και το έρμα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή. Επίσης συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και 
τοποθέτηση του πλαστικού περιβλήματος. 

Το φωτιστικό θα διαθέτει τα παρακάτω φωτοτεχνικά και φωτομετρικά χαρακτηριστικά. 

Απόδοση συστήματος  
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  218 lm  
Ισχύς συστήματος 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  4.2 W 
Απόδοση πηγής 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  520 lm 
Ισχύς συστήματος 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  4.2 W 
Βαθμός αποτελεσματικότητας του φωτιστικού (πραγματική τιμή) 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  52 lm/W 
Αναλογία εξερχόμενου φωτός (Light Output Ratio) 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):   42% 
Συνολική ροή φωτός σε γωνία πάνω ή κάτω από τις 90ο 

(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):   218 lm 
CRI:         80 
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Θερμοκρασία φωτός:       2700 Κ 
Συμβατό με το διάγραμμα MacAdam Step 2:    ΝΑΙ 
Απώλειες ballast:       0.0W 
Αριθμός λαμπών στην βέλτιστη εγκατάσταση:    1 
Το εύρος της θερμοκρασίας λειτουργίας είναι -20 οC έως +35 οC. 

Η προτεινόμενη φωτομετρική απόδοση υποδεικνύεται παρακάτω. Το φωτιστικό θα 
δημιουργεί το μοτίβο σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα, ώστε να επιτυγχάνεται το 
αποτέλεσμα που έχει υπολογιστεί από την μελέτη Φωτοτεχνίας που έχει συνταχθεί και 
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας. Οι τιμές δύναται να αποκλίνουν σε βαθμό 
της τάξεως του 10%. 

 

Στην τιμή του παρόντος συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του λαμπτήρα τεχνολογίας led. Ο 
χρόνος ζωής της λάμπας led θα είναι κατ' ελάχιστον 100.000 h (σε θερμοκρασίες 
λειτουργίας 25ο C). 

Το φωτιστικό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση καλής λειτουργίας από τον 
Ανάδοχο διάρκειας τουλάχιστον (3) ετών με υποχρεωτική αντικατάσταση αν για 
οποιονδήποτε λόγο σταματήσει να λειτουργεί πριν τα τρία έτη. Εξαιρούνται μόνο η 
μηχανική καταστροφή (σπάσιμο φωτιστικού) από εξωτερικό αίτιο και τυχόν άλλες 
εξαιρετικές περιπτώσεις. Ο χρόνος αντικατάστασης των τυχόν χαλασμένων φωτιστικών 
ορίζεται σε (30) ημερολογιακές ημέρες από την γνωστοποίηση του αιτήματος από τον Δήμο 
στον ανάδοχο. 

Το φωτιστικό θα είναι κατάλληλο για συνεχή λειτουργία στην ύπαιθρο με προστασία έναντι 
υγρών και στερεών σωματιδίων IP 68 ή καλύτερης τάξης, με μηχανική αντοχή ΙΚ09 ή 
καλύτερη και ηλεκτρική κλάση μόνωσης ClassIII ή καλύτερη. Το φωτιστικό θα είναι 
ενεργειακής κλάσης Α++ και θα φέρει σήμανση CE. 

Το υπό προμήθεια είδος θα παραδίδεται πλήρως εγκατεστημένο, σε κατάσταση έτοιμο για 
λειτουργία. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά τοποθέτησης, 
καθώς και όλα τα παρελκόμενα για την σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο (καλώδια, 
μετασχηματιστές κλπ). 
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Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου φωτιστικού. 

 

Α.14 Φωτιστικό εξωτερικού χώρου, επί ιστού, δέσμης φωτός 360ο 

Προμήθεια και τοποθέτηση σε σημείο που ορίζεται από την μελέτη φωτιστικού επί ιστού, 
εξωτερικού χώρου, δέσμης φωτός 360ο με τα απαραίτητα ηλεκτρονικά όργανα λειτουργίας, 
πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις προδιαγραφές της φωτοτεχνικής μελέτης 
που έχει εκπονηθεί, καθώς και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

Φωτιστικό επί ιστού, δέσμης φωτός 360ο, εξωτερικού χώρου, διατομής Ø180μμ, χρώματος 
θερμού λευκού. Φωτιστικό άμεσου φωτός εξωτερικού χώρου, εδάφους ή πεζοδρομίου, 
σχεδιασμένο να χρησιμοποιεί λαμπτήρες LED, με συμμετρικό οπτικό 360°. Το υπό 
προμήθεια είδος θα παραδίδεται πλήρες αποτελούμενο από ένα οπτικό συγκρότημα και 
ένα κυλινδρικό στύλο. 

Το οπτικό συγκρότημα θα αποτελείται από διάφορα μέρη, συμπεριλαμβανομένου ενός 
άνω καλύμματος από βαμμένο αλουμίνιο, έναν ενισχυτής ροής PMMA, ένα διαφανή 
πολυανθρακικό φακό εκπομπής με εσωτερικό εξώθημα βραχίονα και κύκλωμα LED 
στερεωμένο σε ακτινική λειτουργία, ένα μαύρο βαμμένο κάτω κουτί από χυτό αλουμίνιο 
για το περίβλημα του εργαλείου ελέγχου και στεγανοποιητικά σιλικόνης για εγγύηση 
στεγανότητας μεταξύ του άνω καλύμματος, του φακού και του κώνου. 

Τα εξωτερικά μέρη αλουμινίου θα έχουν υποβληθεί σε μια διαδικασία πολλαπλών σταδίων, 
πριν από την επεξεργασία, των οποίων οι κύριες φάσεις θα είναι η απολίπανση, ένα 
προστατευτικό επιφανειακό φιλμ και η στεγανοποίηση. Το μετέπειτα στάδιο βαφής θα 
αποτελείται από αστάρι και υγρό ακρυλικό χρώμα, το οποίο θα έχει σκληρυνθεί, ώστε να 
αποκτήσει υψηλό επίπεδο αντίστασης στις καιρικές συνθήκες και στις ακτίνες UV. 

Στο κάτω μέρος, το οπτικό συγκρότημα θα ολοκληρώνεται με έναν σφιγκτήρα καλωδίου 
από ορείχαλκο και ένα ελαστικό καλώδιο εξόδου H07RN-F 4x1mm μήκους τουλάχιστον L = 
1700 mm. Η ηλεκτρική σύνδεση θα απαιτεί συνδέσεις IP ή BOX IP που θα 
συμπεριλαμβάνονται στην τιμή. 

Όλες οι εξωτερικές βίδες που θα χρησιμοποιηθούν θα αποτελούνται από ανοξείδωτο 
ατσάλι. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η απαιτούμενη πλάκα πάγκου με μπουλόνια αγκύρωσης, 
καθώς και η στερέωση της πλάκας με αγκύρια. 

Επίσης συμπεριλαμβάνεται στύλος για την επίτευξη της ζητούμενης οπτικής ύψους 530μμ 
(με δυνατότητα απόκλισης 10%). Ο στύλος θα είναι κατασκευασμένος από κράμα 
αλουμινίου επεξεργασμένο με βαφή πούδρας, το οποίο θα παρέχει υψηλό επίπεδο 
αντοχής στις καιρικές και τις υπεριώδεις ακτίνες. Το επάνω κάλυμμα θα είναι βαμμένο από 
αλουμίνιο. Το οπτικό συγκρότημα πεζοδρομίου θα στερεώνεται στον στύλο 
χρησιμοποιώντας μία βίδα από ανοξείδωτο χάλυβα τύπου μονής ροπής (ασφάλεια). Μέσα 
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στον στύλο και στερεωμένες στην κάτω βάση θα υπάρχουν δύο ράβδοι από ανοξείδωτο 
χάλυβα που θα δίνουν στο προϊόν υψηλό επίπεδο αντοχής στην κρούση. Ο στύλος θα 
παραδίδεται αγκυρωμένος στο πάτωμα χρησιμοποιώντας τη βάση στερέωσης που είναι 
κατασκευασμένη από βαμμένο, ψευδάργυρο ατσάλι. Ο στύλος θα δύναται να στερεωθεί 
στο έδαφος / πεζοδρόμιο χρησιμοποιώντας βίδες αγκύρωσης (σε πεζοδρόμια) ή μέσω 
βάσης στερέωσης και πλάκας με αγκύρια που έχουν επιφανειακή επεξεργασία για 
πρόσθετη προστασία έναντι της διάβρωσης. Η εγκατάσταση θα γίνεται έπειτα από 
υποδείξεις της Υπηρεσίας και όπως ορίζει η παρούσα Μελέτη. 

Το ηλεκτρικό κύκλωμα του φωτιστικού θα έχει την δυνατότητα λειτουργίας με μείωση 
σταθερού ρεύματος (dimming CCR), καθώς και με την λειτουργία της ψηφιακής διεύθυνσης 
φωτισμού (Digital Addressable Lighting Interface DALI). Στην τιμή περιλαμβάνεται όλο το 
ηλεκτρολογικό υλικό που απαιτείται για την ορθή σύνδεση, τροφοδοσία και λειτουργία του 
φωτιστικού σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Επίσης τα φωτιστικά, αλλά και το 
ηλεκτρολογικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι συμβατά με τους 
αυτοματισμούς που προτείνονται και θα εγκατασταθούν στα πλαίσια της παρούσας 
προμήθειας. 

Το φωτιστικό θα διαθέτει τα παρακάτω φωτοτεχνικά και φωτομετρικά χαρακτηριστικά. 

Απόδοση συστήματος  
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  680 lm  
Ισχύς συστήματος 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  13.1 W 
Απόδοση πηγής 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  2000 lm 
Ισχύς συστήματος 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  10 W 
Βαθμός αποτελεσματικότητας του φωτιστικού (πραγματική τιμή) 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  51.9 lm/W 
Αναλογία εξερχόμενου φωτός (Light Output Ratio) 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):   34% 
Συνολική ροή φωτός σε γωνία πάνω ή κάτω από τις 90ο 

(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):   7 lm 
CRI:         80 
Θερμοκρασία φωτός:       3000 Κ 
Συμβατό με το διάγραμμα MacAdam Step 3:    ΝΑΙ 
Απώλειες ballast (μέγιστη τιμή): 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  3.1W 
Αριθμός λαμπών στην βέλτιστη εγκατάσταση:    1 
Το εύρος της θερμοκρασίας λειτουργίας είναι -20 οC έως +35 οC. 

Η προτεινόμενη φωτομετρική απόδοση υποδεικνύεται παρακάτω. Το φωτιστικό θα 
δημιουργεί το μοτίβο σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα, ώστε να επιτυγχάνεται το 
αποτέλεσμα που έχει υπολογιστεί από την μελέτη Φωτοτεχνίας που έχει συνταχθεί και 
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αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας. Οι τιμές δύναται να αποκλίνουν σε βαθμό 
της τάξεως του 10%. 

 

Στην τιμή του παρόντος συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του λαμπτήρα τεχνολογίας led. Ο 
χρόνος ζωής της λάμπας led θα είναι κατ' ελάχιστον 79.000 h (για χρήση σε θερμοκρασία 
25οC. 

Το φωτιστικό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση καλής λειτουργίας από τον 
Ανάδοχο διάρκειας τουλάχιστον (3) ετών με υποχρεωτική αντικατάσταση αν για 
οποιονδήποτε λόγο σταματήσει να λειτουργεί πριν τα τρία έτη. Εξαιρούνται μόνο η 
μηχανική καταστροφή (σπάσιμο φωτιστικού) από εξωτερικό αίτιο και τυχόν άλλες 
εξαιρετικές περιπτώσεις. Ο χρόνος αντικατάστασης των τυχόν χαλασμένων φωτιστικών 
ορίζεται σε (30) ημερολογιακές ημέρες από την γνωστοποίηση του αιτήματος από τον Δήμο 
στον ανάδοχο. 

Το φωτιστικό θα είναι κατάλληλο για συνεχή λειτουργία στην ύπαιθρο με προστασία έναντι 
υγρών και στερεών σωματιδίων IP 66 ή καλύτερης τάξης και με μηχανική αντοχή ΙΚ10. Το 
φωτιστικό θα είναι ενεργειακής κλάσης Α++ και θα φέρει σήμανση CE. 

Το υπό προμήθεια είδος θα παραδίδεται πλήρως εγκατεστημένο, σε κατάσταση έτοιμο για 
λειτουργία. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά τοποθέτησης, 
καθώς και όλα τα παρελκόμενα για την σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο (καλώδια, 
μετασχηματιστές κλπ). 

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου φωτιστικού. 

 

Α.15 Προβολάκι με βραχίονα 

Προμήθεια και τοποθέτηση σε σημείο που ορίζεται από την μελέτη μικρού προβολέα επί 
βραχίονα με τα απαραίτητα ηλεκτρονικά όργανα λειτουργίας, πλήρης, σύμφωνα με την 
Τεχνική Περιγραφή, τις προδιαγραφές της φωτοτεχνικής μελέτης που έχει εκπονηθεί, 
καθώς και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 
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Μικρός προβολέας ευρέος φάσματος, σχεδιασμένος να λειτουργεί με λαμπτήρες 
τεχνολογίας led, θερμού - λευκού φωτισμού. Θα δύναται να εγκατασταθεί σε επίπεδο 
εδάφους, σε τοίχους (χρησιμοποιώντας βίδες αγκύρωσης) και σε συστήματα στήριξης 
πόλων. Το φωτιστικό θα αποτελείται από ένα οπτικό κουτί συγκράτησης / εξαρτήματος και 
κρυφό βραχίονα στερέωσης. Το οπτικό συγκρότημα και το μπροστινό πλαίσιο θα είναι 
κατασκευασμένα από χυτό αλουμίνιο, βαμμένο με φινίρισμα και υφή έπειτα από έγκριση 
της Υπηρεσίας. 

Τα εξωτερικά μέρη αλουμινίου θα έχουν υποβληθεί σε μια διαδικασία πολλαπλών σταδίων, 
πριν από την επεξεργασία, των οποίων οι κύριες φάσεις θα είναι η απολίπανση, ένα 
προστατευτικό επιφανειακό φιλμ και η στεγανοποίηση. Το μετέπειτα στάδιο βαφής θα 
αποτελείται από αστάρι και υγρό ακρυλικό χρώμα, το οποίο θα έχει σκληρυνθεί, ώστε να 
αποκτήσει υψηλό επίπεδο αντίστασης στις καιρικές συνθήκες και στις ακτίνες UV. 

Το σκληρυμένο γυάλινο κάλυμμα νατρίου-ασβεστίου θα έχει προσαρμοσμένη ορογραφία, 
θα είναι πάχους κατ' ελάχιστον 5 mm και θα συνδέεται στο πλαίσιο με σιλικόνη. Το πλαίσιο 
θα στερεώνεται στο οπτικό συγκρότημα με τις βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα και ένα 
καλώδιο ασφαλείας από γαλβανισμένο χάλυβα. 

Το υπό προμήθεια είδος θα παραδίδεται πλήρες με μονοχρωματικό κύκλωμα LED, θερμού - 
λευκού φωτισμού, καθαρό ανακλαστήρα αλουμινίου, και ενσωματωμένο ηλεκτρονικό 
ballast. 

Το φωτιστικό θα μπορεί να ρυθμιστεί + 95 ° / -5 ° σε σχέση με την οριζόντια γραμμή 
χρησιμοποιώντας ένα βραχίονα κατασκευασμένο από εξωθημένο αλουμίνιο, ο οποίος 
συμπεριλαμβάνεται στην τιμή. Επίσης στην τιμή συμπεριλαμβάνεται προστατευτικό 
κάλυμμα τύπου σχάρας. 

Το φωτιστικό θα έχει προστασία από υπέρταση της τάξης τουλάχιστον των 4kV σε κοινή 
λειτουργία και 3,5kV σε διαφορική λειτουργία. 

Το ηλεκτρικό κύκλωμα του φωτιστικού θα έχει την δυνατότητα λειτουργίας με μείωση 
σταθερού ρεύματος (dimming CCR), καθώς και με την λειτουργία της ψηφιακής διεύθυνσης 
φωτισμού (Digital Addressable Lighting Interface DALI). Στην τιμή περιλαμβάνεται όλο το 
ηλεκτρολογικό υλικό που απαιτείται για την ορθή σύνδεση, τροφοδοσία και λειτουργία του 
φωτιστικού σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Επίσης τα φωτιστικά, αλλά και το 
ηλεκτρολογικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι συμβατά με τους 
αυτοματισμούς που προτείνονται και θα εγκατασταθούν στα πλαίσια της παρούσας 
προμήθειας. 

Το φωτιστικό θα διαθέτει τα παρακάτω φωτοτεχνικά και φωτομετρικά χαρακτηριστικά. 

Απόδοση συστήματος  
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  3038 lm  
Ισχύς συστήματος 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  26.8 W 
Απόδοση πηγής 
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(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  3750 lm 
Ισχύς συστήματος 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  23 W 
Βαθμός αποτελεσματικότητας του φωτιστικού (πραγματική τιμή) 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  113.3 lm/W 
Αναλογία εξερχόμενου φωτός (Light Output Ratio) 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):   81% 
Συνολική ροή φωτός σε γωνία πάνω ή κάτω από τις 90ο 

(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):   0 lm 
Γωνία δέσμης φωτός 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  46ο /47ο 

CRI:         80 
Θερμοκρασία φωτός:       3000 Κ 
Συμβατό με το διάγραμμα MacAdam Step 2:    ΝΑΙ 
Απώλειες ballast (μέγιστη τιμή): 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  3.8W 
Αριθμός λαμπών στην βέλτιστη εγκατάσταση:    1 
Το εύρος της θερμοκρασίας λειτουργίας είναι -20 οC έως +35 οC. 

Η προτεινόμενη φωτομετρική απόδοση υποδεικνύεται παρακάτω. Το φωτιστικό θα 
δημιουργεί το μοτίβο σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα, ώστε να επιτυγχάνεται το 
αποτέλεσμα που έχει υπολογιστεί από την μελέτη Φωτοτεχνίας που έχει συνταχθεί και 
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας. Οι τιμές δύναται να αποκλίνουν σε βαθμό 
της τάξεως του 10%. 

 

Στην τιμή του παρόντος συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του λαμπτήρα τεχνολογίας led. Ο 
χρόνος ζωής της λάμπας led θα είναι κατ' ελάχιστον 100.000 h (για χρήση σε θερμοκρασία 
25οC. 

Το φωτιστικό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση καλής λειτουργίας από τον 
Ανάδοχο διάρκειας τουλάχιστον (3) ετών με υποχρεωτική αντικατάσταση αν για 
οποιονδήποτε λόγο σταματήσει να λειτουργεί πριν τα τρία έτη. Εξαιρούνται μόνο η 
μηχανική καταστροφή (σπάσιμο φωτιστικού) από εξωτερικό αίτιο και τυχόν άλλες 
εξαιρετικές περιπτώσεις. Ο χρόνος αντικατάστασης των τυχόν χαλασμένων φωτιστικών 
ορίζεται σε (30) ημερολογιακές ημέρες από την γνωστοποίηση του αιτήματος από τον Δήμο 
στον ανάδοχο. 
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Το φωτιστικό θα είναι κατάλληλο για συνεχή λειτουργία στην ύπαιθρο με προστασία έναντι 
υγρών και στερεών σωματιδίων IP 66 ή καλύτερης τάξης και με μηχανική αντοχή ΙΚ07 ή 
καλύτερη. Το φωτιστικό θα είναι ενεργειακής κλάσης Α++ και θα φέρει σήμανση CE. 

Το υπό προμήθεια είδος θα παραδίδεται πλήρως εγκατεστημένο, σε κατάσταση έτοιμο για 
λειτουργία. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά τοποθέτησης, 
καθώς και όλα τα παρελκόμενα για την σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο (καλώδια, 
μετασχηματιστές κλπ). 

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου φωτιστικού. 

 

Α.16 Προβολέας με φίλτρο GOBO 

Προμήθεια και τοποθέτηση σε σημείο που ορίζεται από την μελέτη προβολέα με φίλτρο 
GOBO, κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικό χώρο και με τα απαραίτητα ηλεκτρονικά όργανα 
λειτουργίας, πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις προδιαγραφές της 
φωτοτεχνικής μελέτης που έχει εκπονηθεί, καθώς και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

Προβολέας για χρήση σε εξωτερικό χώρο, με φίλτρο για λειτουργία με λαμπτήρες 
τεχνολογίας led. Θα αποτελείται από το σύστημα φωτισμού και μία βάση. Το οπτικό 
συγκρότημα, ο βραχίονας και η βάση και το στήριγμα πλαισίου είναι κατασκευασμένα από 
κράμα αλουμινίου. Τα εξαρτήματα αυτά θα έχουν υποβληθεί σε μια διαδικασία πολλαπλών 
σταδίων, πριν από την επεξεργασία, των οποίων οι κύριες φάσεις θα είναι η απολίπανση, 
ένα προστατευτικό επιφανειακό φιλμ και η στεγανοποίηση. Το μετέπειτα στάδιο βαφής θα 
αποτελείται από αστάρι και υγρό ακρυλικό χρώμα, το οποίο θα έχει σκληρυνθεί, ώστε να 
αποκτήσει υψηλό επίπεδο αντίστασης στις καιρικές συνθήκες και στις ακτίνες UV. 

Το γυαλί κλεισίματος θα έχει πάχος τουλάχιστον 5μμ, θα είναι εξαιρετικά διαυγές και 
κατασκευασμένο από νάτριο-ασβέστιο. Θα είναι ασφαλές χρησιμοποιώντας ρυθμιζόμενη 
βάση 360ο, η οποία θα ρυθμίζεται οριζόντια. Θα περιλαμβάνει βαθμονομημένη κλίμακα με 
κλείδωμα θέσης. 

Το υπό προμήθεια είδος θα παραδίδεται πλήρες με κύκλωμα led και οπτικό σύστημα. 
Επίσης θα περιέχει και φίλτρα gobo διατομής Ø40 μμ και Ø30 μμ, τα οποία μέσω φωτισμών 
κώνων και λεπίδων 25ο και 20ο θα σχηματίζουν συγκεκριμένες μορφές. 

Όλες οι εξωτερικές βίδες θα είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι. 

Το ηλεκτρικό κύκλωμα του φωτιστικού θα έχει την δυνατότητα λειτουργίας με μείωση 
σταθερού ρεύματος (dimming CCR), καθώς και με την λειτουργία της ψηφιακής διεύθυνσης 
φωτισμού (Digital Addressable Lighting Interface DALI). Στην τιμή περιλαμβάνεται όλο το 
ηλεκτρολογικό υλικό που απαιτείται για την ορθή σύνδεση, τροφοδοσία και λειτουργία του 
φωτιστικού σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Επίσης τα φωτιστικά, αλλά και το 
ηλεκτρολογικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι συμβατά με τους 
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αυτοματισμούς που προτείνονται και θα εγκατασταθούν στα πλαίσια της παρούσας 
προμήθειας. 

Το φωτιστικό θα διαθέτει τα παρακάτω φωτοτεχνικά και φωτομετρικά χαρακτηριστικά. 

Απόδοση συστήματος  
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  1870 lm  
Ισχύς συστήματος 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  63.3 W 
Απόδοση πηγής 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  8500 lm 
Ισχύς συστήματος 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  57 W 
Βαθμός αποτελεσματικότητας του φωτιστικού (πραγματική τιμή) 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  29.5 lm/W 
Αναλογία εξερχόμενου φωτός (Light Output Ratio) 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):   22% 
Συνολική ροή φωτός σε γωνία πάνω ή κάτω από τις 90ο 

(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):   0 lm 
CRI:         80 
Θερμοκρασία φωτός:       4000 Κ 
Συμβατό με το διάγραμμα MacAdam Step 3:    ΝΑΙ 
Απώλειες ballast (μέγιστη τιμή): 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  6.3W 
Αριθμός λαμπών στην βέλτιστη εγκατάσταση:    1 
Το εύρος της θερμοκρασίας λειτουργίας είναι -30 οC έως +35 οC. 

Η προτεινόμενη φωτομετρική απόδοση υποδεικνύεται παρακάτω. Το φωτιστικό θα 
δημιουργεί το μοτίβο σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα, ώστε να επιτυγχάνεται το 
αποτέλεσμα που έχει υπολογιστεί από την μελέτη Φωτοτεχνίας που έχει συνταχθεί και 
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας. Οι τιμές δύναται να αποκλίνουν σε βαθμό 
της τάξεως του 10%. 

 

Στην τιμή του παρόντος συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του λαμπτήρα τεχνολογίας led. Ο 
χρόνος ζωής της λάμπας led θα είναι κατ' ελάχιστον 50.000 h (για χρήση σε θερμοκρασία 
25οC. 
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Το φωτιστικό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση καλής λειτουργίας από τον 
Ανάδοχο διάρκειας τουλάχιστον (3) ετών με υποχρεωτική αντικατάσταση αν για 
οποιονδήποτε λόγο σταματήσει να λειτουργεί πριν τα τρία έτη. Εξαιρούνται μόνο η 
μηχανική καταστροφή (σπάσιμο φωτιστικού) από εξωτερικό αίτιο και τυχόν άλλες 
εξαιρετικές περιπτώσεις. Ο χρόνος αντικατάστασης των τυχόν χαλασμένων φωτιστικών 
ορίζεται σε (30) ημερολογιακές ημέρες από την γνωστοποίηση του αιτήματος από τον Δήμο 
στον ανάδοχο. 

Το φωτιστικό θα είναι κατάλληλο για συνεχή λειτουργία στην ύπαιθρο με προστασία έναντι 
υγρών και στερεών σωματιδίων IP 66 ή καλύτερης τάξης και με μηχανική αντοχή ΙΚ07 ή 
καλύτερη. Το φωτιστικό θα είναι ενεργειακής κλάσης Α++ και θα φέρει σήμανση CE. 

Το υπό προμήθεια είδος θα παραδίδεται πλήρως εγκατεστημένο, σε κατάσταση έτοιμο για 
λειτουργία. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά τοποθέτησης, 
καθώς και όλα τα παρελκόμενα για την σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο (καλώδια, 
μετασχηματιστές κλπ). 

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου φωτιστικού. 

 

Α.17 Μετασχηματιστής συνεχόμενου/ σταθερού ρεύματος 17W 

Προμήθεια και σύνδεση με το δίκτυο μετασχηματιστή συνεχόμενου/ σταθερού ρεύματος 
IP20 17W, τάσης εισόδου Vin=220-240 VAC 50/60Ηz και Iout = 350mA. 

Προτεινόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι 
σύμφωνα και συμβατά με το όλο δίκτυο που θα κατασκευαστεί και τις παροχές που απαιτεί 
το κάθε φωτιστικό (ή ομάδα φωτιστικών): 

Συχνότητα [Hz]:   0/50/60 

Ρεύμα εξόδου [mA]:  350 

Ρεύμα εισόδου:   27 Α / 250 μs 

Το τροφοδοτικό θα έχει προστασία  

Η προστασία από υπέρταση θα πρέπει να είναι της τάξης τουλάχιστον των 2kV σε κοινή 
λειτουργία και 1kV σε διαφορική λειτουργία. 

Ο μέγιστος αριθμός μονάδων τροφοδοσίας LED ανά μικροδιακόπτη θα πρέπει να είναι 
συμβατός με την διανομή που προβλέπεται να κατασκευαστεί.  

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου, συνδεμένου και λειτουργικού μετασχηματιστή. 
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Α.18 Μετασχηματιστής συνεχόμενου/ σταθερού ρεύματος 20W 

Προμήθεια και σύνδεση με το δίκτυο μετασχηματιστή συνεχόμενου/ σταθερού ρεύματος 
IP20 20W, τάσης εισόδου Vin=220-240 VAC 50/60Ηz και Iout = 350mA/500mA/700mA. Η 
ισχύς ηλεκτρικής παροχής θα είναι εντός του εύρους 7-19W με τάση εισόδου Vin=220-240 
VAC 50/60Ηz και τάση εξόδου Vout=27-54Vdc 350mA/500mA/700mA. 

Προτεινόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι 
σύμφωνα και συμβατά με το όλο δίκτυο που θα κατασκευαστεί και τις παροχές που απαιτεί 
το κάθε φωτιστικό (ή ομάδα φωτιστικών): 

Συχνότητα [Hz]:   0/50/60 

Ρεύμα εισόδου:   5 Α / 50 μs 

Το τροφοδοτικό θα έχει προστασία  

Η προστασία από υπέρταση θα πρέπει να είναι της τάξης τουλάχιστον των 2kV σε κοινή 
λειτουργία και 1kV σε διαφορική λειτουργία. 

Ο μέγιστος αριθμός μονάδων τροφοδοσίας LED ανά μικροδιακόπτη θα πρέπει να είναι 
συμβατός με την διανομή που προβλέπεται να κατασκευαστεί.  

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου, συνδεμένου και λειτουργικού μετασχηματιστή. 

 

Α.19 Μετασχηματιστής συνεχόμενου/ σταθερού ρεύματος 50W 

Προμήθεια και σύνδεση με το δίκτυο μετασχηματιστή συνεχόμενου/ σταθερού ρεύματος 
IP20 50W, τάσης εισόδου Vin=220-240 VAC 50/60Ηz και Iout = 350÷1050mA. 

Προτεινόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι 
σύμφωνα και συμβατά με το όλο δίκτυο που θα κατασκευαστεί και τις παροχές που απαιτεί 
το κάθε φωτιστικό (ή ομάδα φωτιστικών): 

Συχνότητα [Hz]:   50/60 

Ρεύμα εξόδου [mA]:  700 

Ρεύμα εισόδου:   10 Α / 200 μs 

Το ρεύμα που θα παράγεται θα δημιουργείται σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με το 
φωτιστικό για το οποίο προορίζεται, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και του 
κατασκευαστή. 

Το υπό προμήθεια είδος θα περιλαμβάνει προστασία από υπέρταση, προστασία από 
βραχυκύκλωμα προστασία από υπερένταση και υπερθέρμανση.  
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Ο μέγιστος αριθμός μονάδων τροφοδοσίας LED ανά μικροδιακόπτη θα πρέπει να είναι 
συμβατός με την διανομή που προβλέπεται να κατασκευαστεί.  

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου, συνδεμένου και λειτουργικού μετασχηματιστή. 

 

Α.20 Προβολέας εξωτερικού χώρου 

Προμήθεια και εγκατάσταση με το υπάρχον δίκτυο ηλεκτροδότησης προβολέα, κατάλληλου 
για χρήση σε εξωτερικό χώρο. Το φωτιστικό θα παρέχει υψηλής απόδοσης και ποιότητας 
φωτισμό μεγάλης εμβέλειας. Επίσης θα είναι υψηλής ανθεκτικότητας και θα μπορεί να 
αντέξει στις πιο ακραίες συνθήκες. Θα είναι στιβαρής κατασκευής και ο φωτισμός 
τεχνολογίας led θα παρέχει πάνω από 60.000 ώρες διάρκεια ζωής. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται όλο το ηλεκτρολογικό υλικό που απαιτείται για την ορθή 
σύνδεση, τροφοδοσία και λειτουργία του φωτιστικού σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας. Επίσης τα φωτιστικά, αλλά και το ηλεκτρολογικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί 
θα πρέπει να είναι συμβατά με τους αυτοματισμούς που προτείνονται και θα 
εγκατασταθούν στα πλαίσια της παρούσας προμήθειας. 

Το φωτιστικό θα διαθέτει τα παρακάτω φωτοτεχνικά και φωτομετρικά χαρακτηριστικά. 

Ισχύς συστήματος 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  75.0 W 
Απόδοση συστήματος  
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  6.468 lm  
Βαθμός αποτελεσματικότητας του φωτιστικού (πραγματική τιμή) 
(Με δυνατότητα απόκλισης σε ποσοστό της τάξεως του 10%.):  135.0 lm/W 
CCT 
(η επιλογή του οποίου θα γίνει με την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας: 3000-6000 Κ 
Τάση εισόδου:        100-277 VAC 
Συντελεστής ισχύος:       >90 
CRI         >70 
Το εύρος της θερμοκρασίας λειτουργίας είναι -40 οC έως +50 οC. 

Το φωτιστικό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση καλής λειτουργίας από τον 
Ανάδοχο διάρκειας τουλάχιστον (3) ετών με υποχρεωτική αντικατάσταση αν για 
οποιονδήποτε λόγο σταματήσει να λειτουργεί πριν τα τρία έτη. Εξαιρούνται μόνο η 
μηχανική καταστροφή (σπάσιμο φωτιστικού) από εξωτερικό αίτιο και τυχόν άλλες 
εξαιρετικές περιπτώσεις. Ο χρόνος αντικατάστασης των τυχόν χαλασμένων φωτιστικών 
ορίζεται σε (30) ημερολογιακές ημέρες από την γνωστοποίηση του αιτήματος από τον Δήμο 
στον ανάδοχο. 

Το φωτιστικό θα είναι κατάλληλο για συνεχή λειτουργία στην ύπαιθρο με προστασία έναντι 
υγρών και στερεών σωματιδίων IP 66 ή καλύτερης τάξης. Το φωτιστικό θα φέρει σήμανση 
CE. 
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Το υπό προμήθεια είδος θα παραδίδεται πλήρως εγκατεστημένο, σε κατάσταση έτοιμο για 
λειτουργία. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά τοποθέτησης, 
καθώς και όλα τα παρελκόμενα για την σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο (καλώδια, 
μετασχηματιστές κλπ). 

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου φωτιστικού. 

 

Α.21 Καθιστικά χωρίς πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους 
χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση καθιστικών κοινοχρήστων χώρων, 
σύμφωνα με την μελέτη και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η συσκευασία και αποσυσκευασία των επιμέρους 
στοιχείων των καθιστικών, η προσωρινή αποθήκευση και φύλαξή τους σε σημεία που θα 
υποδειχθούν, η συναρμολόγηση και στερέωση ή πάκτωσή τους σύμφωνα με τις οδηγίες 
του προμηθευτή και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, τα πάσης φύσεως υλικά που 
απαιτούνται για την εγκατάστασή τους καθώς και η λήψη μέτρων προστασίας των 
καθιστικών από φθορές και ρύπανση κατά την εκτέλεση διαφόρων άλλων εργασιών της 
προμήθειας. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου καθιστικού, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, 
ως εξής: 

Καθιστικά χωρίς πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες 
φυσικής ξυλείας  

Καθιστικά με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες, χωρίς πλάτη, με κάθισμα 
αποτελούμενο από τρείς δοκίδες φυσικής φυλείας διαστάσεων 1,80 x 0,10 x 0,05 m, 
συνδεόμενες με τον μεταλλικό σκελετό με καρόβιδες Φ 6mm. Στις διαστάσεις υπάρχει 
δυνατότητα απόκλισης της τάξης του 10%. 

 

Α.22 Διπλή κουπαστή με ορθοστάτες 

Προμήθεια και πλήρη τοποθέτηση διπλού χειρολισθήρα (κουπαστή) κλιμακοστασίου από 
ανοξείδωτες διατομές προτεινόμενων διαστάσεων Φ50x2 μμ και Φ30x2 μμ. Η στερέωση θα 
γίνει με κατάλληλο πείρο (αρσενικό -θυληκό) ή με ήλωση ή άριστη ηλεκτροσυγκόλληση. 

Συμπεριλαμβάνεται η σύνδεση με σωλήνες Φ 1'' οι οποίοι θα πακτώνονται σε οποιαδήποτε 
επιφάνεια αποτελεί την πλευρά του κλιμακοστασίου (π.χ. σκελετός γυψοσανίδας, τοίχος, 
στηθαίο κλπ). 
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Δηλαδή προμήθεια υλικών και εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης και εργασίες 
διαμόρφωσης. 

Ο χειρολισθήρας θα είναι συνεχής και χωρίς εγκοπές. Ο πάνω χειρολισθήρας θα έχει 
στρογγυλευμένη ή ελλειπτική διατομή διαμέτρου 5 εκ. και ο κάτω 3,5 - 5 εκ. Μεταξύ του 
χειρολισθήρα και της επιφάνειας αγκύρωσής του (σε τοίχο ή οποιαδήποτε κατασκευή) θα 
υπάρχει ελεύθερη απόσταση 5 εκ. 

Η κατασκευή του χειρολισθήρα θα είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές για την πρόσβαση 
και την ελεύθερη μετακίνηση των ΑμΚ, όπως στην παρακάτω εικόνα. 

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  

 

Α.23 Τραπεζοπάγκοι 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του χώρου παρεμβάσεων και πλήρη εγκατάσταση 
τραπεζόπαγκου από υλικά κατασκευής που θα είναι κατάλληλα για τις καιρικές συνθήκες 
που επικρατούν στην περιοχή του Μετσόβου 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η συσκευασία και αποσυσκευασία των επιμέρους 
στοιχείων των καθιστικών, η προσωρινή αποθήκευση και φύλαξή τους σε σημεία που θα 
υποδειχθούν, η συναρμολόγηση και στερέωση ή πάκτωσή τους σύμφωνα με τις οδηγίες 
του προμηθευτή και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, τα πάσης φύσεως υλικά που 
απαιτούνται για την εγκατάστασή τους καθώς και η λήψη μέτρων προστασίας των 
καθιστικών από φθορές και ρύπανση κατά την εκτέλεση διαφόρων άλλων εργασιών της 
προμήθειας. 

Διαστάσεις υπό προμήθεια είδους με δυνατότητα απόκλισης 10%. 

Μήκος τραπεζιού: 1800mm 
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Πλάτος τραπεζιού: 685mm 

Μήκος καθίσματος: 1240mm 

Πλάτος καθίσματος: 240mm 

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου και πακτωμένου πάγκου, συμπ. όλων των 
απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών. 

 

Α.24 Κυλινδρικός κάδος απορριμμάτων από μεταλλικά ελάσματα 

Προμήθεια κάδου απορριμμάτων, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν 
προσωρινή αποθήκευση και πλάγιες μεταφορές, τοποθέτηση και στερέωση στις 
προβλεπόμενες θέσεις σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και τις οδηγίες του 
προμηθευτή και προστασία των τοποθετημένων κάδων μέχρι την παραλαβή από τον φορέα 
συντήρησης του έργου. 

Προμήθεια και πλήρης εγκατάσταση μεταλλικού κάδου με κυρίως σώμα (περίβλημα) 
ύψους 80-95 cm, αισθητικής και λεπτομερειών σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
Εσωτερικός κάδος από λαμαρίνα. Βάση με τουλάχιστον τρεις οπές για την πάκτωσή του στο 
έδαφος Ηλεκτροστατική βαφή όλων των στοιχείων της κατασκευής.  

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένου κάδου απορριμμάτων. 

 

Α.25 Σύστημα αυτοματισμού φωτιστικών 

Προμήθεια εγκατάσταση και παράδοση σε κατάσταση έτοιμο για λειτουργία συστήματος 
αυτοματισμού των φωτιστικών σωμάτων. Το σύστημα θα πρέπει να είναι συμβατό με τους 
υπάρχοντες πίνακες ηλεκτροτροφοδοσίας, αλλά και με τα φωτιστικά που πρόκειται να 
συνδεθεί. 

Επίσης το σύστημα θα δίνει την δυνατότητα στον υπεύθυνο φωτισμού να ελέγχει και να 
διαχειρίζεται την λειτουργία των φωτιστικών. Θα βασίζεται σε σύγχρονη ασύρματη 
τεχνολογία Bluetooth δίνοντας την δυνατότητα να επιτυγχάνεται έλεγχος του φωτισμού 
μέσω smartphone, tablet και έξυπνων ρολογιών.  

Στόχος του συστήματος θα είναι η μειωμένη κατανάλωση ενέργειας μέσω του 
αυτοματισμού και του ελέγχου φωτός, καθώς και η διαχείριση (ανάλογα με τις περιστάσεις) 
της αισθητικής και της ευεξίας της ευρύτερης περιοχής. 

Το σύστημα θα έχει κατ' ελάχιστον τις παρακάτω δυνατότητες, πάντα σε συνδυασμό με τις 
παροχές που δύναται να προσφέρουν τα εγκατεστημένα φωτιστικά. 
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• Η μονάδα θα μπορεί να υπολογίσει την τοπική ώρα ανατολής και δύσης υπό την 
προϋπόθεση ότι η ζώνη ώρας και η τοποθεσία του δικτύου έχουν ρυθμιστεί. Όταν 
ζητηθεί η τοποθεσία, η εφαρμογή χρησιμοποιεί προσωρινά GPS για ανάκτηση της 
τρέχουσας θέσης της κινητής συσκευής. 

• Με την λειτουργία ημερολογίου και χρονοδιακόπτη ( ο οποίος συμπεριλαμβάνεται 
στην τιμή), θα δύναται να ενεργοποιούνται και να απενεργοποιούνται φωτιστικά, 
καθώς και ειδικές λειτουργίες αυτών. 

• Θα γίνεται ομαδοποίηση φωτιστικών, ώστε όλα τα φωτιστικά στην ομάδα να 
μπορούν να ελεγχθούν όλα μαζί, είτε μεμονωμένα. 

• Θα μπορούν να δημιουργηθούν διαφορετικές καταστάσεις φωτισμού για 
διαφορετικές περιπτώσεις. Θα είναι δυνατό να ελέγχονται πολλαπλά φωτιστικά με 
ένα πάτημα για να δημιουργείται το κατάλληλο περιβάλλον για διαφορετικές 
περιπτώσεις και ανάγκες. 

• Θα υπάρχει σύστημα ελέγχου, το οποίο θα επιτρέπει τη συνεργασία μεταξύ 
χειροκίνητων χειριστηρίων φωτισμού και αυτοματοποιημένα χειριστήρια φωτισμού 
(αισθητήρες και χρονοδιακόπτες) επιτρέποντας διαφορετικά είδη παρακάμψεων 
και τροποποιώντας τη λύση ελέγχου φωτισμού ώστε να ταιριάζει σε όλες τις 
απαραίτητες λογικές ελέγχου  

• Θα υπάρχει δυνατότητα λειτουργία πύλης, η οποία θα μπορεί να προσεγγιστεί εξ 
αποστάσεως. Θα είναι δυνατόν να ελέγχονται από απόσταση τα φωτιστικά, καθώς 
και να αλλάζονται οι ρυθμίσεις δικτύου (θα απαιτεί δικαιώματα διαχειριστή). 

• Το σύστημα θα είναι επεκτάσιμο. Επίσης θα προσφέρει δυνατότητες 
ενεργοποίησης και απενεργοποίησης πολλών δικτύων ταυτόχρονα ή σκηνών που 
συνδυάζουν φωτιστικά μεταξύ δικτύων. 

• Οι παράμετροι και οι δυνατότητες των δεδομένων που θα κατασκευάζονται θα 
εφαρμόζονται σε συνεργασία και έπειτα από τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου συστήματος αυτοματισμών, το οποίο θα 
συμπεριλαμβάνει όλα τα παρελκόμενα υλικά και μικροϋλικά, όπως είναι ηλεκτρολογικό 
υλικό συνδέσεων, εργασία εγκατάστασης, δικαιώματα χρήσης της εφαρμογής κλπ. 

Μέτσοβο Φεβρουάριος 2021 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας 
 

Αρ. Μελέτης: 

ΕΡΓΟ: «Αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων, 
Δήμου Μετσόβου» 

Υποέργο 2: Προμήθεια εξοπλισμού 
αναβάθμισης κοινόχρηστων χώρων 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: “ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ” 2019-2020 
στον Άξονα Προτεραιότητας 1 “Αστική 
Αναζωογόνηση 2019” 

 
 
 
 
 

Παράρτημα 1 - Ενδεικτικές Μελέτες Φωτοτεχνίας 

 


