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Δηζαγσγή 
 

Η εθπφλεζε ηεο παξνχζαο κειέηεο γίλεηαη κε ζθνπφ ηελ Βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο 

ζηηο δεκνηηθέο εγθαηαζηάζεηο νδνθσηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Θέξκνπ θαζψο θαη γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ 

θσηηζκνχ ζε ππνθσηηζκέλεο νδνχο ηνπ Γήκνπ. 

Απψηεξνο ζθνπφο ηεο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο ηνπ δεκνηηθνχ νδνθσηηζκνχ είλαη ε εμνηθνλφκεζε 

πφξσλ, ε κείσζε ησλ δαπαλψλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο, ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θσηηζκνχ 

θαη ε κείσζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ απνηππψκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

Ο ηνκέαο ηνπ νδνθσηηζκνχ ζηνπο ΟΣΑ είλαη ν δεχηεξνο θαηά ζεηξά κεηά ηα αληιηνζηάζηα 

κεγαιχηεξνο θαηαλαισηήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ησλ ΟΣΑ. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δηθηχνπ 

ειεθηξνθσηηζκνχ ησλ ΟΣΑ πεξηιακβάλεη θσηηζηηθά ζψκαηα θαη ιακπηήξεο, εθ ησλ νπνίσλ, ηα 

πεξηζζφηεξα είλαη παιηάο ηερλνινγίαο κε ζεκαληηθά κεγαιχηεξε θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζε ζρέζε κε 

ηνπο ζχγρξνλνπο. Σν γεγνλφο απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ χπαξμε θαη εδξαίσζε ζηελ αγνξά λέσλ 

ηερλνινγηψλ θσηηζκνχ, επηηξέπεη ηελ αληηθαηάζηαζε παιαηψλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θαη ιακπηήξσλ 

κε λέα, νδεγψληαο ζηελ επίηεπμε ζεκαληηθνχ δπλακηθνχ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηνλ ηνκέα ηνπ 

νδνθσηηζκνχ. 

 

Για ηην εκπόνηζη ηηρ παπούζαρ μελέηηρ σπηζιμοποιήθηκε ηο εγκεκπιμένο, από ηο Υποςπγείο 

Πεπιβάλλονηορ και Ενέπγειαρ, Υπόδειγμα Μελέηηρ καθώρ και ηο Υπολογιζηικό Φύλλο Αναβάθμιζηρ 

Φωηιζμού ηα οποία είναι αναπηημένα ζηην επίζημη ιζηοζελίδα ηος Κένηπος Ανανεώζιμων Πηγών & 

Εξοικονόμηζηρ  Ενέπγειαρ (ΚΑΠΕ), www.cres.gr.  

 

θνπόο ηεο Πξνκήζεηαο 

 

ην πιαίζην ησλ ππεξεζηψλ θσηηζκνχ πνπ παξέρεη ν Γήκνο Θέξκνπ  ζηνπο δεκφηεο ηνπ, 

επηδηψθεηαη ε αλάπηπμε ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ αζηηθνχ θσηηζκνχ κε ζηφρν ηελ κέγηζηε 

γεσγξαθηθή θάιπςε θαη ηελ βέιηηζηε πνηφηεηα ηνπ θσηηζκνχ.  

Δηδηθφηεξα πξνσζείηαη ε αμηνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ ηερληθψλ δπλαηνηήησλ, ε βειηίσζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ππάξρνπζαο ππνδνκήο θαη ελ ηέιεη ε αλαβάζκηζε ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο δεκφηεο.  

Η βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ δεκνηψλ (θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ) είλαη έλαο απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο ζηφρνπο ηεο πξνζπάζεηαο εθζπγρξνληζκνχ ηνπ Γήκνπ. 

Η πξνκήζεηα ζπκβάιιεη ζηελ αμηνπνίεζε ηεο λέαο πξάζηλεο ηερλνινγίαο γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

Γήκνπ, ζηελ αλαβάζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηθηχνπ Αζηηθνχ Φσηηζκνχ κέζα απφ ηε δεκηνπξγία 

ελφο θξίζηκνπ ππξήλα ππνδνκψλ θαη εθαξκνγψλ αζηηθνχ θσηηζκνχ. 

Κχξην αληηθείκελν ηνπ παξφληνο έξγνπ απνηειεί ε πινπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ βειηηζηνπνηήζεσλ, 

αλαβαζκίζεσλ, πξνζαξκνγψλ-επεθηάζεσλ ζην πθηζηάκελν δίθηπν αζηηθνχ θσηηζκνχ ηνπ Γήκνπ θαη 

ε ιεηηνπξγία απηνχ, κε ζθνπφ ηελ πιήξε γεσγξαθηθή θάιπςε ηνπ Γήκνπ, ηελ αλαβάζκηζε ηεο 

παξερφκελεο πξνο ηνπο δεκφηεο ππεξεζίαο θσηηζκνχ θαη ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη πφξσλ. 

Η επηινγή ηεο ηερλνινγίαο LED έγηλε επεηδή αθελφο πξνζθέξεη εμαηξεηηθή πνηφηεηα θσηηζκνχ κε 

κεγάιεο δπλαηφηεηεο θαηεπζπληηθφηεηαο θαη νκνηνκνξθίαο, θαη αθεηέξνπ επεηδή παξέρεη κεγάιεο 

θιίκαθαο εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, αθνχ κπνξνχλ λα θαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ γηα ηελ 

αζθάιεηα νρεκάησλ θαη πεδψλ κε θσηηζηηθά πνιχ κηθξφηεξεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο. 

Η πξνηεηλφκελε παξέκβαζε ζα εμαζθαιίζεη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ θσηηζκνχ κε νκνηνγέλεηα ζηηο 

θσηηζηηθέο ζπλζήθεο ηεο πφιεο θαη ελαξκφληζε κε ηα επξσπατθά πξφηππα θαη θαλνληζκνχο.  

 

http://www.cres.gr/
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Κεθάιαην 1: Τθηζηάκελε θαηάζηαζε  

 
 

 Ο Γήκνο Θέξκνπ είλαη νξεηλφο δήκνο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο κε έδξα ην Θέξκν, 

ηζηνξηθή θσκφπνιε θαη θέληξν ηεο ειιεληζηηθήο Αηησιηθήο πκπνιηηείαο. 

 

Ο Γήκνο έιαβε ηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή ην 1998 κε ην ρέδην Καπνδίζηξηαο. Δλ ζπλερεία έκεηλε 

αλέπαθνο απφ ηνλ «Καιιηθξάηε», αθνχ πιεξνχζε ην πιεζπζκηαθφ θξηηήξην (2.000 γηα νξεηλνχο 

δήκνπο) ψζηε λα απνθχγεη ηηο αλαγθαζηηθέο ζπλελψζεηο. 

 

Έρεη έθηαζε πεξίπνπ 334 η.ρικ. θαη πιεζπζκφ 8.242 κφληκσλ θαηνίθσλ, ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή 

ηνπ 2011. 

 

 
Γεκνηηθέο θνηλόηεηεο Γήκνπ Θέξκνπ 

 

1. Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Θέξκνπ 

2. Σνπηθή Κνηλόηεηα Αβαξίθνπ 

3. Σνπηθή Κνηλόηεηα Αγίαο νθίαο 

4. Σνπηθή Κνηλόηεηα Αεηνπέηξαο 

5. Σνπηθή Κνηλόηεηα Ακβξαθίαο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%8D%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AD%CF%81%CE%BC%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BC%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CF%84%CF%89%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1998
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BA%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE_2011
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE_2011
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE_2011
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1. Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Θέξκνπ 

6. Σνπηθή Κνηλόηεηα Αλαιήςεσο 

7. Σνπηθή Κνηλόηεηα Αξγπξνύ Πεγαδίνπ 

8. Σνπηθή Κνηλόηεηα Γηαζειιαθίνπ 

9. Σνπηθή Κνηλόηεηα Γηπιαηάλνπ 

10. Σνπηθή Κνηλόηεηα Γξπκώλνο 

11. Σνπηθή Κνηλόηεηα Καινπδίνπ 

12. Σνπηθή Κνηλόηεηα Κάησ Υξπζνβίηζεο 

13. Σνπηθή Κνηλόηεηα Κνθθηλόβξπζεο 

14. Σνπηθή Κνηλόηεηα Κνλίζθεο 

15. Σνπηθή Κνηλόηεηα Λεπθνύ 

16. Σνπηθή Κνηλόηεηα Μπξηέαο 

17. Σνπηθή Κνηλόηεηα Νεξνρσξίνπ 

18. Σνπηθή Κνηλόηεηα Πακθίνπ 

19. Σνπηθή Κνηλόηεηα Πέξθνπ 

20. Σνπηθή Κνηλόηεηα Πεηξνρσξίνπ 
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1. Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Θέξκνπ 

21. Σνπηθή Κνηλόηεηα ηηαξαιώλσλ 

22. Σνπηθή Κνηλόηεηα Υαιηθίνπ Ακβξαθίαο 

23. Σνπηθή Κνηλόηεηα Υξπζνβίηζαο 

 

 

Η απνηχπσζε ηνπ δηθηχνπ ειεθηξνθσηηζκνχ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ είλαη 

θαηεγνξηνπνηεκέλε αλά Γεκνηηθή Δλφηεηα (Γ.Δ.) θαη αθνξά: 

 

 ηελ θαηαγξαθή ησλ ηζηψλ νδνθσηηζκνχ θαη ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλα ζε δξφκνπο, πεδφδξνκνπο, πιαηείεο θαη πάξθα ηνπ Γήκνπ. 

 ηελ ςεθηαθή απεηθφληζε ησλ αλσηέξσ (π.ρ. .shp, .kml). 

 

1.1 Μεηπήζειρ, εξοπλιζμόρ, μεθοδολογία 

Γηα ηελ απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο έγηλαλ νη παξαθάησ κεηξήζεηο: 

 Γεσγξαθηθψλ ζπληεηαγκέλσλ, ζε ηέηνηα κνξθή ψζηε λα είλαη εθηθηή ε απεηθφληζε ζε 

ςεθηαθφ ράξηε, θάζε ηζηνχ ειεθηξνθσηηζκνχ ή/θαη θσηηζηηθνχ ζψκαηνο. 

 Κάζεησλ απνζηάζεσλ απφ ην νδφζηξσκα (χςνο ηζηνχ, χςνο θσηηζηηθνχ ζψκαηνο).  

Η απνηχπσζε ηνπ ηχπνπ ησλ ιακπηήξσλ θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ έγηλε 

νπηηθά κέζσ επηηφπηαο παξαηήξεζεο ελψ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο νλνκαζηηθήο ηζρχνο ηνπ 

ιακπηήξα (W) θαη ηεο απνξξνθνχκελεο ηζρχνο ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο (W), ε θαηαγξαθή έγηλε 

απφ ηα θπιιάδηα ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ ηεξνχληαη ζην αξρείν ηνπ Γήκνπ. 

 

 

 

1.2 Δεδομένα καηαγπαθήρ 

Η απνηχπσζε πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα δεδνκέλα: 

Γεδνκέλα ηζηψλ νδνθσηηζκνχ θαη θσηηζηηθψλ ζσκάησλ 

 



 

Πελίδα | 7  
 

o Γεσδαηηηθέο ζπληεηαγκέλεο ηζηνχ ή/θαη θσηηζηηθφ 

ζψκαηα (π.ρ. ζε πεξίπησζε πνπ δελ ηνπνζεηείηαη επί ηζηνχ) ζε ηέηνηα κνξθή ψζηε λα 

είλαη εθηθηή ε απεηθφληζε ζε ςεθηαθφ ράξηε. 

o Γεκνηηθή Δλφηεηα ρσξνζέηεζεο ηνπ ηζηνχ. 

o Ολνκαζία νδνχ – πεδφδξνκνπ – πιαηείαο - πάξθνπ φπνπ ηνπνζεηείηαη ν ηζηφο ή/θαη 

ην θσηηζηηθφ ζψκα. 

o ηνηρεία ηζηνχ:  

i. Σχπνο ηζηνχ (πιηθφ θαηαζθεπήο).  

ii. Κπξηφηεηα ηζηνχ.  

iii. Αξηζκφο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ αλά ηζηφ. 

iv. Κάζεην χςνο ηζηνχ. 

v. Μνλαδηθφο θσδηθφο ηαπηνπνίεζεο (ΙD) ηζηνχ νδνθσηηζκνχ.  

 

o ηνηρεία θσηηζηηθνχ ζψκαηνο θαη ιακπηήξα 

i. Σερλνινγία ιακπηήξα.  

ii. Ολνκαζηηθή ηζρχο ιακπηήξα (W). 

iii. Σχπνο θσηηζηηθνχ ζψκαηνο.  

iv. πλνιηθή ηζρχο θσηηζηηθνχ ζψκαηνο (W). 

v. Καηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο.  

vi. Κάζεην χςνο ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο απφ ην νδφζηξσκα.  

 

 

1.3 Ψηθιακή απεικόνιζη 

Σα δεδνκέλα θαηαγξαθήο (ηζηνί, θσηηζηηθά ζψκαηα, ιακπηήξεο) ζα απεηθνλίδνληαη ςεθηαθά ζε 

αξρείν ηχπνπ GIS (π.ρ. .shp, .kml θιπ.) κε γεσγξαθηθφ ππφβαζξν (π.ρ. Google Map, ΓΤ, 

Κηεκαηνιφγην θιπ.).   

 

1.4 Παποςζίαζη αποηελεζμάηων  ςθιζηάμενος δικηύος θωηιζμού 

 

Με ηελ παξνχζα κειέηε πξνβιέπεηαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ θάησζη ζπκβαηηθψλ θσηηζηηθψλ  ηνπ 

Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Θέξκνπ κε απψηεξν ζθνπφ ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ θσηηζκνχ ζηνλ Γήκν 

θαζψο  θαη ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο.  

ηνλ παξαθάησ Πίλαθα 1 παξνπζηάδνληαη ηα ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ηεο πθηζηάκελεο 

θαηάζηαζεο ηνπ δηθηχνπ θσηηζκνχ ηνπ δήκνπ. 

 

 

 

 

Πίνακαρ 1 – Σςγκενηπωηικόρ πίνακάρ αποηύπωζηρ ςθιζηάμενηρ καηάζηαζηρ θωηιζηικών 

ζωμάηων πος ππόκειηαι να ανηικαηαζηαθούν   

 

Ρεσνολογία Ιαμπηήπα/  
Φωηιζηικού Πώμαηορ 

Ηζσύρ 
Πςμβαηικού 
Ιαμπηήπα/ 
Φωηιζηικού 
Πώμαηορ 

Ηζσύρ 
Πςμβαηικού 
Πςζηήμαηορ 
Φωηιζηικού 
Πώμαηορ 

Πςνολικόρ 
απιθμόρ 

ζε 
λειηοςπγία 

Πςνολικόρ 
απιθμόρ 
εκηόρ 

λειηοςπγίαρ 
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  (W) (W)     

ΠΛΝΙΝ     3.845 0 

ΞΑΙΑΗΑ ΠΚΒΑΡΗΘΑ ΦΩΡΗΠΡΗΘΑ ΔΞΗ 
ΗΠΡΝ  250W, 8-11μ. 

250 287,50 50 0 

ΞΑΙΑΗΑ ΠΚΒΑΡΗΘΑ ΦΩΡΗΠΡΗΘΑ ΔΞΗ 
ΗΠΡΝ 250W, 6-8μ. 

250 287,50 30 0 

ΞΑΙΑΗΑ ΠΚΒΑΡΗΘΑ ΦΩΡΗΠΡΗΘΑ ΔΞΗ 
ΗΠΡΝ 150W, 6μ. 

150 172,50 120 0 

ΞΑΙΑΗΑ ΠΚΒΑΡΗΘΑ ΦΩΡΗΠΡΗΘΑ ΔΞΗ 
ΗΠΡΝ 125W, 8μ. 

125 150,00 535 0 

ΞΑΙΑΗΑ ΠΚΒΑΡΗΘΑ ΦΩΡΗΠΡΗΘΑ ΔΞΗ 
ΗΠΡΝ 125W, 6μ. 

125 150,00 65 0 

ΞΑΙΑΗΑ ΠΚΒΑΡΗΘΑ ΦΩΡΗΠΡΗΘΑ 
ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΝ ΡΞΝ 150W 

150 172,50 270 0 

ΞΑΙΑΗΑ ΠΚΒΑΡΗΘΑ ΦΩΡΗΠΡΗΘΑ 
ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΝ ΡΞΝ 2x70W 

140 160,00 230 0 

ΞΑΙΑΗΑ ΠΚΒΑΡΗΘΑ ΦΩΡΗΠΡΗΘΑ 
ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΝ ΡΞΝ 3x30W 

90 105,00 60 0 

ΞΑΙΑΗΑ ΠΚΒΑΡΗΘΑ ΦΩΡΗΠΡΗΘΑ 
ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΝ ΡΞΝ 2x70W 

140 160,00 50 0 

ΞΑΙΑΗΝΠ ΠΚΒΑΡΗΘΝΠ ΞΟΝΒΝΙΔΑΠ 
1000W 

1000 1.200,00 5 0 

ΞΑΙΑΗΝΠ ΠΚΒΑΡΗΘΝΠ ΞΟΝΒΝΙΔΑΠ 
400W 

400 460,00 10 0 

ΙΑΚΞΡΖΟΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ Δ27 23W 23 23,00 2.400 0 

ΞΑΙΑΗΑ ΠΚΒΑΡΗΘΑ ΦΩΡΗΠΡΗΘΑ 
ΑΜΝΛΗΘΝ ΡΞΝ 250W 

250 287,50 20 0 

 

 

Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ εθηίκεζεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο  

 

 

ηνλ Πίλαθα 2 παξνπζηάδνληαη ηα ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ηεο εθηίκεζεο ηεο θαηαλάισζεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ησλ πθηζηάκελσλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ πνπ πξφθεηηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ.  

 

Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο εηήζηαο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ησλ πθηζηάκελσλ θσηηζηηθψλ 

ζσκάησλ ιακβάλνληαη ππφςε ηα παξαθάησ: 

- Δηήζηεο ψξεο ιεηηνπξγίαο θσηηζηηθνχ ζψκαηνο (=11,90 ψξεο/24σξν) 

- Κφζηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (ιακβάλεηαη 0,18 €/kWh). Η ηηκή απηή κπνξεί λα 

αλαπξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ηελ κεηαβνιή ησλ ηηκνινγίσλ παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (ΦΟΠ, 

θιπ). 



 

 

 

Πίνακαρ 2 – Σςγκενηπωηικόρ πίνακαρ εκηίμηζηρ καηανάλωζηρ ενέπγειαρ ςθιζηάμενων θωηιζηικών ζωμάηων πος ππόκειηαι να 

ανηικαηαζηαθούν.  

 

A B Γ Γ Δ ΠΡ Ε Ζ Θ 

Ρεσνολογία Ιαμπηήπα/  
Φωηιζηικού Πώμαηορ 

Ηζσύρ 
Πςμβαηικού 
Ιαμπηήπα 

Ηζσύρ 
Πςμβαηικού 
Πςζηήμαηορ 
Φωηιζηικού 

Πςνολικόρ 
απιθμόρ 

ζε 
λειηοςπγία 

Πςνολικόρ 
απιθμόρ 
εκηόρ 

λειηοςπγίαρ 

Ώπερ 
λειηοςπγίαρ 

Πςνολική 
καηανάλωζη 
ηλεκηπικήρ 
ενέπγειαρ 

(Γ x Γ x ΠΡ) 

Θόζηορ 
ηλεκηπικήρ 
ενέπγειαρ 

Δηήζια 
Γαπάνη 
(Ε x H) 

  (W) (W)     Ώπερ kWh €/kWh €/έηορ 

ΠΛΝΙΝ     3.845 0   1.315.754,75   236.835,86 

ΞΑΙΑΗΑ ΠΚΒΑΡΗΘΑ ΦΩΡΗΠΡΗΘΑ ΔΞΗ ΗΠΡΝ  250W, 8-11μ. 250 287,50 50 0 4.343,50 62.437,81 0,1800 11.238,81 

ΞΑΙΑΗΑ ΠΚΒΑΡΗΘΑ ΦΩΡΗΠΡΗΘΑ ΔΞΗ ΗΠΡΝ 250W, 6-8μ. 250 287,50 30 0 4.343,50 37.462,69 0,1800 6.743,28 

ΞΑΙΑΗΑ ΠΚΒΑΡΗΘΑ ΦΩΡΗΠΡΗΘΑ ΔΞΗ ΗΠΡΝ 150W, 6μ. 150 172,50 120 0 4.343,50 89.910,45 0,1800 16.183,88 

ΞΑΙΑΗΑ ΠΚΒΑΡΗΘΑ ΦΩΡΗΠΡΗΘΑ ΔΞΗ ΗΠΡΝ 125W, 8μ. 125 150,00 535 0 4.343,50 348.565,88 0,1800 62.741,86 

ΞΑΙΑΗΑ ΠΚΒΑΡΗΘΑ ΦΩΡΗΠΡΗΘΑ ΔΞΗ ΗΠΡΝ 125W, 6μ. 125 150,00 65 0 4.343,50 42.349,13 0,1800 7.622,84 

ΞΑΙΑΗΑ ΠΚΒΑΡΗΘΑ ΦΩΡΗΠΡΗΘΑ ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΝ ΡΞΝ 
150W 

150 172,50 270 0 4.343,50 202.298,51 0,1800 36.413,73 

ΞΑΙΑΗΑ ΠΚΒΑΡΗΘΑ ΦΩΡΗΠΡΗΘΑ ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΝ ΡΞΝ 
2x70W 

140 160,00 230 0 4.343,50 159.840,80 0,1800 28.771,34 

ΞΑΙΑΗΑ ΠΚΒΑΡΗΘΑ ΦΩΡΗΠΡΗΘΑ ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΝ ΡΞΝ 
3x30W 

90 105,00 60 0 4.343,50 27.364,05 0,1800 4.925,53 

ΞΑΙΑΗΑ ΠΚΒΑΡΗΘΑ ΦΩΡΗΠΡΗΘΑ ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΝ ΡΞΝ 
2x70W 

140 160,00 50 0 4.343,50 34.748,00 0,1800 6.254,64 

ΞΑΙΑΗΝΠ ΠΚΒΑΡΗΘΝΠ ΞΟΝΒΝΙΔΑΠ 1000W 1000 1.200,00 5 0 4.343,50 26.061,00 0,1800 4.690,98 

ΞΑΙΑΗΝΠ ΠΚΒΑΡΗΘΝΠ ΞΟΝΒΝΙΔΑΠ 400W 400 460,00 10 0 4.343,50 19.980,10 0,1800 3.596,42 

ΙΑΚΞΡΖΟΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ Δ27 23W 23 23,00 2.400 0 4.343,50 239.761,20 0,1800 43.157,02 

ΞΑΙΑΗΑ ΠΚΒΑΡΗΘΑ ΦΩΡΗΠΡΗΘΑ ΑΜΝΛΗΘΝ ΡΞΝ 250W 250 287,50 20 0 4.343,50 24.975,13 0,1800 4.495,52 



 

 

1.5 Καηεγνξηνπνίεζε Γεκνηηθώλ Οδώλ  

 
 
Πίνακαρ 2Α – Τςπικέρ Οδοί όπωρ καηηγοπιοποιήθηκαν από ηον Δήμο Θέξκνπ για ηιρ ανάγκερ 
ηηρ μελέηηρ για ηην ενεπγειακή αναβάθμιζη ηος Δημοηικού Οδοθωηιζμού και για ηιρ οποίερ 
είναι εθικηή η εθαπμογή ηος πποηύπος ΕΝ 13201. 
 

Γήκνο Θέξκνπ Σππηθή νδόο 

Ολνκαζία νδνύ ΥΑΡΙΛΑΟΤ ΣΡΙΚΟΤΠΗ 

Υαξαθηεξηζηηθά  

πξόηππεο νδνύ 

Φσηηζηηθό 125W 
Αληηθαηάζηαζε κε 50W 

Καηεγνξία θσηηζκνχ  ΜΔ5 

Πιάηνο Οδνζηξψκαηνο (m) 6,5 m 

Αξ. ξεπκάησλ θπθινθνξίαο 2 

Σχπνο νδνζηξψκαηνο R3, q0: 0,07, ζηεγλφ 

Πεδνδξφκηα - 

Πιάηνο πεδνδξνκίνπ (m) - 

Ύςνο πεδνδξνκίνπ (m) - 

Καηεγνξία θσηηζκνχ πεδφδξνκνπ - 

Πνδειαηφδξνκνο  

Πιάηνο πνδειαηφδξνκνπ (m)  

Ύςνο πνδειαηφδξνκνπ (m)  

Καηεγνξία θσηηζκνχ πνδειαηφδξνκνπ  

Λσξίδα ζηάζκεπζεο  

Πιάηνο ισξίδαο ζηάζκεπζεο (m)  

Ύςνο ισξίδαο ζηάζκεπζεο (m)  

Λσξίδα πξαζίλνπ  

Πιάηνο ισξίδαο πξαζίλνπ (m)  

Ύςνο ισξίδαο ζηάζκεπζεο (m)  

Λσξίδα θπθινθνξίαο αλάγθεο  

Πιάηνο ισξίδαο θπθινθνξίαο αλάγθεο 

(m) 

 

Καηεγνξία θσηηζκνχ ισξίδαο 

θπθινθνξίαο αλάγθεο 

 

Νεζίδα - 

Πιάηνο λεζίδαο (m) - 

Ύςνο λεζίδαο (m) - 

Ιζηόο - βξαρίνλαο ΞΤΛΙΝΟ 

Μήθνο βξαρίνλα (m) 1m 

Κιίζε Βξαρίνλα  (
0
) 00-10

0
 

Απφζηαζε ηζηνχ- νδνζηξψκαηνο (m) 0,5m 

Γσλία πεξηζηξνθήο (
0
) - 

Γηάηαμε ηζηψλ  ΑΠΟ ΣΗΝ ΜΙΑ ΠΛΔΤΡΑ 

Ύςνο ζπλαξκνιφγεζεο (m) 6,5m 
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Αξ. θσηηζηηθψλ αλά ηζηφ 1 

πληειεζηήο ζπληήξεζεο θσηηζηηθψλ 

ζσκάησλ 

0,8 

Απφζηαζε κεηαμχ δχν ηζηψλ (m) 28m 

Μεηαηφπηζε θαηά κήθνο 0 

  

Πνζνζηό αληηπξνζώπεπζεο
1
  

Πνζνζηφ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ 

νδνθσηηζκνχ πνπ αλήθνπλ ζε 

απηή ηελ θαηεγνξία 

60% 

 

 

 

Υάξηεο Σππηθήο Οδνύ 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                           
1
 Σηην περίπηωζη που έχει ολοκληρωθεί η καηαγραθή ηου δικηύου δημοηικού οδοθωηιζμού 
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Κεθάιαην 2: 
 

Πξνηεηλόκελεο επεκβάζεηο θαη εθηίκεζε ηνπ ελεξγεηαθνύ 

 θαη νηθνλνκηθνύ νθέινπο 

 

 

2.1 Πίλαθαο αληηθαηάζηαζεο ιακπηήξσλ / θσηηζηηθώλ  

 

Με ηελ παξνχζα κειέηε πξνβιέπεηαη ε αγνξά / πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ησλ παξαθάησ 

θσηηζηηθψλ θαη ιακπηήξσλ ηχπνπ LED,  αμηνπνηψληαο έηζη ηηο ζχγρξνλεο ηερληθέο δπλαηφηεηεο πνπ 

βειηηψλνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ππάξρνπζαο ππνδνκήο θαη 

αλαβαζκίδνπλ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πξνο ηνπο δεκφηεο ηνπ Γήκνπ Θέξκνπ. 

 

ηνλ παξαθάησ Πίλαθα 3 παξνπζηάδνληαη ηα ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ησλ πξνηεηλφκελσλ 

επεκβάζεσλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Πίνακαρ 3 – Σςγκενηπωηικόρ πίνακαρ επεμβάζεων εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ  

 

ΞΟΗΛ   ΚΔΡΑ   

Ρεσνολογία Ιαμπηήπα/  
Φωηιζηικού Πώμαηορ 

Ηζσύρ 
Πςμβαηικού 
Ιαμπηήπα/ 
Φωηιζηικού 
Πώμαηορ 

Ηζσύρ 
Πςμβαηικού 
Πςζηήμαηορ 
Φωηιζηικού 
Πώμαηορ 

  
Ρεσνολογία Πύγσπονος Ιαμπηήπα/ 

Φωηιζηικού Πώμαηορ 

Ηζσύρ 
Πύγσπο

νος 
Ιαμπηή

πα 

Ηζσύρ 
Πύγσπονος 
Πςζηήμαηορ 
Φωηιζηικού 

Απιθμόρ 
θωηιζηικών 
ζωμάηων 

  (W) (W)     (W) (W)   

ΠΛΝΙΝ             3.845 

ΞΑΙΑΗΑ ΠΚΒΑΡΗΘΑ ΦΩΡΗΠΡΗΘΑ ΔΞΗ 
ΗΠΡΝ  250W, 8-11μ. 

250 287,50   LED Ηζσύορ 110−150 W, σωπίρ βπασίονα 125,45 125,45 50 

ΞΑΙΑΗΑ ΠΚΒΑΡΗΘΑ ΦΩΡΗΠΡΗΘΑ ΔΞΗ 
ΗΠΡΝ 250W, 6-8μ. 

250 287,50   LED Ηζσύορ 80−110 W, σωπίρ βπασίονα 95,45 95,45 30 

ΞΑΙΑΗΑ ΠΚΒΑΡΗΘΑ ΦΩΡΗΠΡΗΘΑ ΔΞΗ 
ΗΠΡΝ 150W, 6μ. 

150 172,50   LED Ηζσύορ 50−80 W, σωπίρ βπασίονα 76,19 76,19 120 

ΞΑΙΑΗΑ ΠΚΒΑΡΗΘΑ ΦΩΡΗΠΡΗΘΑ ΔΞΗ 
ΗΠΡΝ 125W, 8μ. 

125 150,00   LED Ηζσύορ 50−80 W, σωπίρ βπασίονα 55,24 55,24 535 

ΞΑΙΑΗΑ ΠΚΒΑΡΗΘΑ ΦΩΡΗΠΡΗΘΑ ΔΞΗ 
ΗΠΡΝ 125W, 6μ. 

125 150,00   LED Ηζσύορ 25−50 W, σωπίρ βπασίονα 37,14 37,14 65 

ΞΑΙΑΗΑ ΠΚΒΑΡΗΘΑ ΦΩΡΗΠΡΗΘΑ 
ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΝ ΡΞΝ 150W 

150 172,50   
LED Φωηιζηικό ζώμα καλλωπιζηικού ηύπος 
έωρ 45W 

45 45 270 

ΞΑΙΑΗΑ ΠΚΒΑΡΗΘΑ ΦΩΡΗΠΡΗΘΑ 
ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΝ ΡΞΝ 2x70W 

140 160,00   
LED Φωηιζηικό ζώμα καλλωπιζηικού ηύπος 
έωρ 45W 

45 45 230 

ΞΑΙΑΗΑ ΠΚΒΑΡΗΘΑ ΦΩΡΗΠΡΗΘΑ 
ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΝ ΡΞΝ 3x30W 

90 105,00   
LED Φωηιζηικό ζώμα καλλωπιζηικού ηύπος 
έωρ 40W 

40 40 60 

ΞΑΙΑΗΑ ΠΚΒΑΡΗΘΑ ΦΩΡΗΠΡΗΘΑ 
ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΝ ΡΞΝ 2x70W 

140 160,00   
LED Φωηιζηικό ζώμα καλλωπιζηικού ηύπος 
έωρ 42W 

42 42 50 

ΞΑΙΑΗΝΠ ΠΚΒΑΡΗΘΝΠ ΞΟΝΒΝΙΔΑΠ 
1000W 

1000 1200,00   LED Ξποβολέαρ ιζσύορ 150-200W 188,24 188,24 5 

ΞΑΙΑΗΝΠ ΠΚΒΑΡΗΘΝΠ ΞΟΝΒΝΙΔΑΠ 
400W 

400 460,00   LED Ξποβολέαρ ιζσύορ 50-80W 76,47 76,47 10 

ΙΑΚΞΡΖΟΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ Δ27 23W 23 23,00   Ιαμπηήπαρ LED E27 έωρ 11W 10,95 10,95 2.400 

ΞΑΙΑΗΑ ΠΚΒΑΡΗΘΑ ΦΩΡΗΠΡΗΘΑ 
ΑΜΝΛΗΘΝ ΡΞΝ 250W 

250 287,50   
LED Φωηιζηικό ζώμα καλλωπιζηικού 
αξονικού ηύπος 80W 

83,48 83,48 20 



 

 

Σα παξαπάλσ θσηηζηηθά θαη ιακπηήξεο LED είλαη πξάζηλεο ηερλνινγίαο, παξέρνπλ πνηνηηθά θαη 

πνζνηηθά αλαβαζκηζκέλν θσηηζηηθφ απνηέιεζκα, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο εχξπζκεο 

ιεηηνπξγίαο θσηηζκνχ ζηνλ Γήκν Θέξκνπ. 

 

2.2 Δλεξγεηαθά θαη Οηθνλνκηθά Οθέιε  

 

Αλακελφκελα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ:  

 

Πνζνηηθή θαη πνηνηηθή βειηίσζε ηνπ αζηηθνχ θσηηζκνχ: Η πινπνίεζε ηνπ παξφληνο έξγνπ ζα 

ζπληειέζεη ζηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή βειηίσζε ηνπ αζηηθνχ θσηηζκνχ θαη ζηελ κείσζε ηνπ ρξφλνπ 

εληνπηζκνχ θαη επηδηφξζσζεο ησλ βιαβψλ ηνπ δηθηχνπ θαη ζπλεπψο θαη ζηελ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ 

θαη πφξσλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, ζηελ παξνχζα θάζε, ζα θαιπθζεί θαη’ ειάρηζηνλ ην 80% ηνπ 

θσηηζκνχ ηνπ Γήκνπ, θαη εηδηθφηεξα ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη νδψλ ζε νιφθιεξε ηελ 

επηθξάηεηα ηνπ Γήκνπ. 

 

Δμνηθνλφκεζε: Η πινπνίεζε ηνπ παξφληνο έξγνπ ζα ζπληειέζεη ζηελ βξαρππξφζεζκε 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο (κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηελ ίδηα πνζνηηθά θαη 

βειηησκέλε πνηνηηθά ππεξεζία / ζηαζεξνπνίεζε ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα 

βειηησκέλε πνηνηηθά θαη απμεκέλε πνζνηηθά ππεξεζία), θαη ζηελ κεζνκαθξνπξφζεζκε κείσζε ηνπ 

ζρεηηθνχ θφζηνπο γηα ηνλ Γήκν (απμεκέλε δηάξθεηα δσήο πιηθψλ, χπαξμε θαη νκνηνκνξθία 

αληαιιαθηηθψλ – νηθνλνκίεο θιίκαθνο).  

 

Καιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ Γεκφηε:  Ο Γεκφηεο ζα έρεη βξαρππξφζεζκα, θαιχηεξεο ππεξεζίεο 

θσηηζκνχ ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαζψο θαη πνηνηηθά αλαβαζκηδφκελν θσηηζηηθφ απνηέιεζκα, 

ρσξίο αχμεζε ησλ ηειψλ θσηηζκνχ θαη κεζνκαθξνπξφζεζκα πηζαλή κείσζε ησλ ηειψλ θσηηζκνχ.  

 

2.3 Πιενλεθηήκαηα 

 

Σα θσηηζηηθά θαη ιακπηήξεο ηχπνπ LED ζεβφκελα ην πεξηβάιινλ, παξέρνπλ  θαζαξήο θαη 

πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο θσηηζκφ. Υξεζηκνπνηνχλ ιηγφηεξε ελέξγεηα απφ ηηο ζπκβαηηθέο ιχζεηο 

θσηηζκνχ, επηηπγράλνληαο έηζη ηε δξαζηηθή κείσζε ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. 

Απνηεινχλ ηελ θαιχηεξε ιχζε θσηηζκνχ, ζηα πιαίζηα αλάπηπμεο κνξθψλ πξάζηλεο ελέξγεηαο. 

Δηδηθφηεξα ηα πιενλεθηήκαηα ησλ θσηηζηηθψλ θαη ιακπηήξσλ ηχπνπ LED είλαη ηα παξαθάησ:  

 Γηάξθεηα δσήο – νη δίνδνη θσηνεθπνκπήο LED έρνπλ δέθα θνξέο κεγαιχηεξν ρξφλν δσήο απφ 

ηνπο ιακπηήξεο νηθνλνκίαο θαη εμαηξεηηθά πνιχ κεγαιχηεξν ρξφλν απφ ηνπο ιακπηήξεο 

ππξαθηψζεσο. 

 Αλζεθηηθφηεηα- Δπεηδή ηα θσηηζηηθά θαη νη ιακπηήξεο LED δελ έρνπλ γπάιηλν πεξίβιεκα θαη 

απνηεινχληαη θπξίσο απφ αινπκίλην θαη πνιπθαξβνπληθφ πιηθφ είλαη αλζεθηηθά θαη δελ ζπάλε 

φπσο νη θιαζζηθνί ιακπηήξεο. 

 Θεξκνθξαζία- νη δίνδνη θσηνεθπνκπήο LED δελ εθπέκπνπλ ζεξκφηεηα θαηά ηελ δηάξθεηα 

ιεηηνπξγίαο ηνπο  απνηξέπνληαο ην θσηηζηηθφ ή ηνλ ιακπηήξα απφ ην λα ζεξκαλζεί θαη λα 

ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ζεξκνθξαζίαο ηνπ ρψξνπ ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλν. 
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 Γελ πεξηέρνπλ πδξάξγπξν (ηνπ νπνίνπ έρεη απαγνξεπηεί ε ρξήζε ηνπ) - Γελ ρξεζηκνπνηείηαη 

πδξάξγπξνο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ θσηηζηηθψλ θαη ιακπηήξσλ LED. 

 Απνδνηηθφηεηα - ηα θσηηζηηθά θαη νη ιακπηήξεο LED θαηαλαιψλνπλ ιηγφηεξν ξεχκα θαη  

ζπκβάιινπλ ζηελ νηθνλνκία κε ηελ εμαηξεηηθά πςειή δηάξθεηα δσήο ηνπο. 

 Έμππλα θσηηζηηθά - ηα θσηηζηηθά θαη ιακπηήξεο ηχπνπ LED είλαη απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

έμππλα, δηφηη  ππάξρεη δπλαηφηεηα έιεγρνπ θαη δηαρείξηζεο απηψλ εθφζνλ ζπλδεζνχλ κε θεληξηθφ 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο θσηηζκνχ. Δπηπιένλ κπνξνχλ λα δίλνπλ δηάθνξεο πιεξνθνξίεο πξνο 

εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ. 

 Μείσζε αηπρεκάησλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λχρηαο ιφγσ ηεο θαιχηεξεο απφδνζεο θσηηζκνχ -  

χζηεξα απφ κειέηεο απφ δηεζλή ηλζηηηνχηα έρεη απνδεηρζεί φηη ηα παιαηνχ ηχπνπ ζπκβαηηθά 

θσηηζηηθά κε ηνλ ππεξβνιηθά ζεξκφ (θίηξηλν) θσηηζκφ πξνθαινχλ ην θαηλφκελν ηεο ππλειίαο 

ζηνπο νδεγνχο. Σν θσο εκέξαο ην νπνίν παξέρνπλ ηα λέαο ηερλνινγίαο θσηηζηηθά θαη ιακπηήξεο 

LED πξνθαιεί εγξήγνξζε ζην κάηη ηνπ παξαηεξεηή (νδεγνχ) κε απνηέιεζκα λα βειηηψλεηαη ε 

αληίιεςε απηψλ. 

 Μείσζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ηνπ αηζζήκαηνο θφβνπ ησλ δεκνηψλ ιφγσ ηεο αηζζεηηθήο θαη 

πνηνηηθήο αλαβάζκηζεο ηνπ θσηηζηηθνχ απνηειέζκαηνο θαη ηνπ ρξψκαηνο θσηφο  (θσο εκέξαο) 

πνπ εθπέκπνπλ νη δίνδνη θσηνεθπνκπήο LED. Έρεη απνδεδεηρζεί παγθνζκίσο βάζε δηεζλψλ 

κειεηψλ φηη ε πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αλαβάζκηζε θσηηζκνχ είλαη απνηξεπηηθή ζηελ εθδήισζε 

εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ θαη βίαο ζε δεκφζηνπο ρψξνπο.   

 

2.4 Δθπνκπέο Ρύπσλ CO2 

 

Σα θσηηζηηθά θαη νη ιακπηήξεο  LED παξέρνπλ κεγάιε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, αθνχ αθελφο 

θαηαλαιψλνπλ πνιχ ιηγφηεξε ειεθηξηθή ηζρχ απφ ηνπο ζπκβαηηθνχο ιακπηήξεο θαη αθεηέξνπ δελ 

έρνπλ κεγάιεο απψιεηεο ζε ζεξκφηεηα. Απηφ έρεη πνιχ επεξγεηηθά απνηειέζκαηα γηα ην πεξηβάιινλ, 

θαζψο ειάηησζε ησλ αλαγθψλ γηα ειεθηξηθή ελέξγεηα ζεκαίλεη ιηγφηεξεο ψξεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

κνλάδσλ παξαγσγήο, νη νπνίεο επηβαξχλνπλ ζεκαληηθά ην πεξηβάιινλ κε εθπνκπέο CO2 θαη 

άιισλ αέξησλ ξχπσλ, ή ζηελ πεξίπησζε ηεο δηάξθεηαο δσήο ηεο LED. Δπηπιένλ, ιφγσ ηεο κεγάιεο 

δηάξθεηαο δσήο ηνπο, νη LED δελ ρξεηάδνληαη ζπρλή αληηθαηάζηαζε θαη έηζη κεηψλεηαη ν ζπλνιηθφο 

φγθνο ησλ απνξξηκκάησλ. Έλαο ηξίηνο ιφγνο, πνπ νη LED ζεσξνχληαη ηδηαίηεξα θηιηθέο πξνο ην 

πεξηβάιινλ, είλαη φηη, ζε αληίζεζε κε ιακπηήξεο άιισλ ηερλνινγηψλ, νη LED δελ πεξηέρνπλ νπζίεο 

φπσο γπαιί, ίλεο πδξαξγχξνπ, κφιπβδν θαη άιια ηνμηθά πιηθά. 

 

Σηον κάηωθι πίνακα δίνεηαι ηο πόζο διοξείδιο ηος άνθπακα (CO2), ζε ηόνοςρ,  εκλύεηαι ζηην 

αημόζθαιπα, ζύμθωνα με ηην καηανάλωζη ενέπγειαρ ζε ΚW, ηος Δήμος, ανά έηορ.  
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΚΠΟΜΠΩΝ ΡΤΠΩΝ                       

CO2 

Δγθαηεζηεκέλνη 

πκβαηηθνί 

Λακπηήξεο 

Φσηηζηηθά                      

ηύπνπ LED 

πλνιηθή Καηαλάισζε Σόλνη / KW                

αλά έηνο: 
1.301,28 KW 459,22 KW 

Πνζνζηό Μείσζεο                   

Δθιπόκελνη Ρύπνη: 
64,71%  

 

 

 

Ύζηεξα από αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπκβαηηθνύ θσηηζκνύ κε θσηηζηηθά θαη ιακπηήξεο ηύπνπ 

LED πξάζηλεο ηερλνινγίαο, ζεκεηώλεηαη κηα ηεξάζηηα κείσζε εθπνκπώλ ξύπσλ ζηελ 

αηκόζθαηξα ζπκβάιινληαο έηζη ζαλ Γήκνο ζε έλα πην θαζαξό θαη πγηεηλό πεξηβάιινλ.  



 

 

2.5 Πίλαθεο θαηαλάισζεο – Οηθνλνκηθό Όθεινο  

 

ηε ζπλέρεηα δίλεηαη έλαο ζπγθξηηηθφο πίλαθαο (πίλαθαο 4) ζηνλ νπνίν παξνπζηάδνληαη ηα ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ηεο εθηίκεζεο ηεο 

θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ησλ λέσλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ηχπνπ LED:  

 

Πίνακαρ 4 – Σςγκενηπωηικόρ πίνακαρ επεμβάζεων εξοικονόμηζηρ  ενέπγειαρ 

 

Α Β Γ ΠΡ Ε Ζ Θ Η Θ 

Ρεσνολογία 
Πύγσπονος 
Ιαμπηήπα/ 

Φωηιζηικού Πώμαηορ 

Ηζσύρ 
Πύγσπονος 
Ιαμπηήπα 

Ηζσύρ 
Πύγσπονος 
Πςζηήμαηορ 
Φωηιζηικού 

Απιθμόρ 
ζε 

λειηοςπγία 

Απιθμόρ 
εκηόρ 

λειηοςπγίαρ 

Ώπερ 
λειηοςπγίαρ 

Θαηανάλωζη 
ηλεκηπικήρ 
ενέπγειαρ 

[(Γ x ΠΡ x Ζ ) 
(1-Δ)/100]   

Θόζηορ 
ηλεκηπικήρ 
ενέπγειαρ 

Δηήζια 
Γαπάνη 
(Θ x Η) 

  (W) (W)     Ώπερ kWh €/kWh €/έηορ 

ΠΛΝΙΝ     3.845 0   464.327,96   83.579,03 

LED Ηζσύορ 110−150 
W, σωπίρ βπασίονα 

125,45 125,45 50 0 4.343,50 27.244,60 0,1800 4.904,03 

LED Ηζσύορ 80−110 
W, σωπίρ βπασίονα 

95,45 95,45 30 0 4.343,50 12.437,61 0,1800 2.238,77 

LED Ηζσύορ 50−80 
W, σωπίρ βπασίονα 

76,19 76,19 120 0 4.343,50 39.711,75 0,1800 7.148,12 

LED Ηζσύορ 50−80 
W, σωπίρ βπασίονα 

55,24 55,24 535 0 4.343,50 128.365,19 0,1800 23.105,73 

LED Ηζσύορ 25−50 
W, σωπίρ βπασίονα 

37,14 37,14 65 0 4.343,50 10.485,64 0,1800 1.887,42 

LED Φωηιζηικό ζώμα 
καλλωπιζηικού ηύπος 
έωρ 45W 

45 45 270 0 4.343,50 52.773,53 0,1800 9.499,24 

LED Φωηιζηικό ζώμα 
καλλωπιζηικού ηύπος 
έωρ 45W 

45 45 230 0 4.343,50 44.955,23 0,1800 8.091,94 

LED Φωηιζηικό ζώμα 
καλλωπιζηικού ηύπος 
έωρ 40W 

40 40 60 0 4.343,50 10.424,40 0,1800 1.876,39 

LED Φωηιζηικό ζώμα 
καλλωπιζηικού ηύπος 
έωρ 42W 

42 42 50 0 4.343,50 9.121,35 0,1800 1.641,84 
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LED Ξποβολέαρ 
ιζσύορ 150-200W 

188,24 188,24 5 0 4.343,50 4.088,10 0,1800 735,86 

LED Ξποβολέαρ 
ιζσύορ 50-80W 

76,47 76,47 10 0 4.343,50 3.321,47 0,1800 597,86 

Ιαμπηήπαρ LED E27 
έωρ 11W 

10,95 10,95 2.400 0 4.343,50 114.147,18 0,1800 20.546,49 

LED Φωηιζηικό ζώμα 
καλλωπιζηικού 

αξονικού ηύπος 80W 

83,48 83,48 20 0 4.343,50 7.251,91 0,1800 1.305,34 
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Θα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε φηη ην παξαπάλσ πνζφ, (153.256,83 € X 10 έηε= 1.532.568,30€)   καο 

δείρλεη κφλν ην φθεινο πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ δηαθνξά θαηαλάισζεο ξεχκαηνο.  

 

Γηα παξάδεηγκα δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη πάγηεο δαπάλεο ζπληήξεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ 

(παιαηψλ) θσηηζηηθψλ, ήηνη 40.000,00 € φπσο κέξνο απηψλ θαίλεηαη παξαθάησ: 

 

 θφζηνο πξνκήζεηαο ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ γηα ΦΟΠ 

 θφζηνο ζε εμσηεξηθέο αλαζέζεηο γηα ζπληεξήζεηο, απνθαηαζηάζεηο βιαβψλ, αλαβαζκίζεηο 

θιπ. 

 θφζηνο ζπληήξεζεο ησλ νρεκάησλ σο εμνπιηζκφο ηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ 

 κηζζνδνζία ηνπ ηκήκαηνο ειεθηξνθσηηζκνχ ε νπνία εθηηκάηαη αλαινγηθά γηα ΦΟΠ  

 

 

Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ όια ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη όηη ην ζπλνιηθό θόζηνο  εμνηθνλόκεζεο 

ελέξγεηαο θαη  ζπληήξεζεο ηνπ Γηθηύνπ θσηηζκνύ  ηνπ Γήκνπ είλαη 40.000,00 + 153.256,83 € = 

193.256,83 € εηεζίσο.  
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Κεθάιαην 3 

 

Πξνϋπνινγηζκόο Τινπνίεζεο Παξέκβαζεο 

Γηα ηηο παξαθάησ ηηκέο κνλάδαο ησλ θσηηζηηθψλ LED έρνπλ ιεθζεί ππφςε ην ΦΔΚ 

3347/12.12.2014, θαη ην ΦΔΚ 1746Β/19.05.2017, ελψ ε πξνκήζεηα ζα είλαη θαζ’ φια ζχκθσλε κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο, εγθαηάζηαζεο, δνθηκήο θαη ιεηηνπξγίαο πνπ πξνβιέπεη ην ΦΔΚ 

4607/13.12.2019 (ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-05-07-02-00:2018). 

Οη ηηκέο ησλ θσηηζηηθψλ LED θαιισπηζηηθνχ ηχπνπ θαη ησλ ιακπηήξσλ LED, πξνθχπηνπλ χζηεξα  

απφ έξεπλα αγνξάο θαη απφ ηηκνιφγηα ηδίνπ αληηθεηκέλνπ ηδίνπ αληηθεηκέλνπ πξνεγνπκέλσλ 

δεκνζίσλ δηαγσληζκψλ ηεο ππεξεζίαο,  

Γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο παξέκβαζεο απαηηνχληαη ηηκέο κνλάδαο γηα ηα παξαθάησ: 

 Σελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία ζχγρξνλσλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ 

LED, πξνβνιέσλ LED, θσηηζηηθψλ θαιισπηζηηθνχ ηχπνπ LED επί ηζηνχ θαη ηελ πξνκήζεηα 

ιακπηήξσλ ηχπνπ LED 

 Σελ απνμήισζε ησλ παιαηψλ θσηηζηηθψλ.  

 Σελ απεγθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ βξαρηφλσλ ζηήξημεο.  

 Σελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε βξαρηφλσλ ζηήξημεο ζχγρξνλσλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ.  

 Σελ 10εηε εγγχεζε ζε θαηάζηαζε νξζήο ιεηηνπξγίαο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ. 

 

ηνπο παξαθάησ Πίλαθεο 6  – 7 παξνπζηάδνληαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία. 
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Πίλαθαο 6 - πγθεληξσηηθέο δαπάλεο πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο ζε πιήξε ιεηηνπξγία 

λέσλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ LED  

 

Ρεσνολογία Πύγσπονος 
Ιαμπηήπα/ Φωηιζηικού 

Πώμαηορ 

Ηζσύρ 
Πύγσπονος 
Ιαμπηήπα/ 
Φωηιζηικού 
Πώμαηορ 

Ηζσύρ 
Πύγσπονος 
Πςζηήμαηορ 
Φωηιζηικού 

Απιθμόρ 
λαμπηήπων/  
θωηιζηικών 
ζωμάηων* 

Θόζηορ 
ππομήθειαρ 

και 
εγκαηάζηαζηρ 

Πςνολικό 
κόζηορ 

  (W) (W)   €/ηεμάσιο € 

ΠΛΝΙΝ     3.845 
 

900.210,00 

LED Ηζσύορ 110−150 W, 
σωπίρ βπασίονα 

125,45 125,45 50 812,00 40.600,00 

LED Ηζσύορ 80−110 W, 
σωπίρ βπασίονα 

95,45 95,45 30 533,00 15.990,00 

LED Ηζσύορ 50−80 W, 
σωπίρ βπασίονα 

76,19 76,19 120 506,00 60.720,00 

LED Ηζσύορ 50−80 W, 
σωπίρ βπασίονα 

55,24 55,24 535 506,00 270.710,00 

LED Ηζσύορ 25−50 W, 
σωπίρ βπασίονα 

37,14 37,14 65 350,00 22.750,00 

LED Φωηιζηικό ζώμα 
καλλωπιζηικού ηύπος έωρ 
45W 

45 45 270 700,00 189.000,00 

LED Φωηιζηικό ζώμα 
καλλωπιζηικού ηύπος έωρ 
45W 

45 45 230 700,00 161.000,00 

LED Φωηιζηικό ζώμα 
καλλωπιζηικού ηύπος έωρ 
40W 

40 40 60 700,00 42.000,00 

LED Φωηιζηικό ζώμα 
καλλωπιζηικού ηύπος έωρ 
42W 

42 42 50 700,00 35.000,00 

LED Ξποβολέαρ ιζσύορ 
150-200W 

188,24 188,24 5 812,00 4.060,00 

LED Ξποβολέαρ ιζσύορ 50-
80W 

76,47 76,47 10 506,00 5.060,00 

Ιαμπηήπαρ LED E27 έωρ 
11W 

10,95 10,95 2.400 18,00 43.200,00 

LED Φωηιζηικό ζώμα 
καλλωπιζηικού αξονικού 
ηύπος 80W 

83,48 83,48 20 506,00 10.120,00 
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Πίλαθαο 7 - πγθεληξσηηθέο δαπάλεο πξνκήζεηαο  θαη εγθαηάζηαζεο λέσλ βξαρηόλσλ 

ζηήξημεο θσηηζηηθώλ ζσκάησλ. 

 

Σερλνινγία χγρξνλνπ Λακπηήξα/ Φσηηζηηθνχ 
ψκαηνο 

Αξηζκφο 
βξαρηφλσλ* 

Κφζηνο 
απεγθαηάζηαζεο 

Κφζηνο 
πξνκήζεηαο & 
εγθαηάζηαζεο 

πλνιηθφ θφζηνο 

     €/ηεκάρην € 

 
720 0 80,00 57.600 

LED Ηζσύορ 110−150 W, σωπίρ βπασίονα 0 0,00 0,00 0,00 

LED Ηζσύορ 80−110 W, σωπίρ βπασίονα 0 0,00 0,00 0,00 

LED Ηζσύορ 50−80 W, σωπίρ βπασίονα 120 0,00 9.600,00 9.600,00 

LED Ηζσύορ 50−80 W, σωπίρ βπασίονα 535 0,00 42.800,00 42.800,00 

LED Ηζσύορ 25−50 W, σωπίρ βπασίονα 65 0,00 5.200,00 5.200,00 

LED Φωηιζηικό ζώμα καλλωπιζηικού 
ηύπος έωρ 45W 

0 0,00 0,00 0,00 

LED Φωηιζηικό ζώμα καλλωπιζηικού 
ηύπος έωρ 45W 

0 0,00 0,00 0,00 

LED Φωηιζηικό ζώμα καλλωπιζηικού 
ηύπος έωρ 40W 

0 0,00 0,00 0,00 

LED Φωηιζηικό ζώμα καλλωπιζηικού 
ηύπος έωρ 42W 

0 0,00 0,00 0,00 

LED Ξποβολέαρ ιζσύορ 150-200W 0 0,00 0,00 0,00 

LED Ξποβολέαρ ιζσύορ 50-80W 0 0,00 0,00 0,00 

Ιαμπηήπαρ LED E27 έωρ 11W 0 0,00 0,00 0,00 

LED Φωηιζηικό ζώμα καλλωπιζηικού 
αξονικού ηύπος 80W 

0 0,00 0,00 0,00 
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Κεθάιαην 4 

 

πγθεληξσηηθά Απνηειέζκαηα ηεο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο ζπκβαηηθώλ θσηηζηηθώλ 

ζσκάησλ/ιακπηήξσλ ζην δίθηπν νδνθσηηζκνύ ηνπ Γήκνπ Θέξκνπ. 

Πίλαθαο 8 - πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα 

 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Α. ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΦΩΣΙΣΙΚΑ ΩΜΑΣΑ 

Αριθμόσ Φωτιςτικϊν ωμάτων  3.845 

Εγκατεςτημζνη Ιςχφσ Φωτιςτικϊν ωμάτων  (kW) 302,93 

Κατανάλωςη Ηλεκτρικήσ Ενζργειασ (kWh/Ζτοσ) 1.315.755 

Ετήςια Δαπάνη Ηλεκτρικήσ Ενζργειασ (€/Ζτοσ) 236.836 

  

Β. ΤΓΧΡΟΝΑ ΦΩΣΙΣΙΚΑ ΩΜΑΣΑ 

Αριθμόσ Φωτιςτικϊν ωμάτων  3.845 

Εγκατεςτημζνη Ιςχφσ Φωτιςτικϊν ωμάτων  (kW) 106,90 

Κατανάλωςη Ηλεκτρικήσ Ενζργειασ (kWh/Ζτοσ) 464.328 

Ετήςια Δαπάνη Ηλεκτρικήσ Ενζργειασ (€/Ζτοσ) 83.579 

  

Γ. ΕΚΣΙΜΗΗ Π/Τ ΑΠΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΜΒΑΣΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

Αφαίρεςη Φωτιςτικϊν ωμάτων (€) 39.737,50 

Αφαίρεςη βραχιόνων (€) 0,00 

φνολο Δαπάνησ χωρίσ ΦΠΑ (€) 39.737,50 

ΦΠΑ (€) 9.537,00 

φνολο Δαπάνησ με ΦΠΑ (€) 49.274,50 

  

Δ. ΕΚΣΙΜΗΗ Π/Τ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

Δαπάνη Προμήθειασ & Εγκατάςταςησ Φωτιςτικϊν ωμάτων (€) 900.210,00 

Δαπάνη Προμήθειασ & Εγκατάςταςησ Βραχιόνων (€) 57.600,00 

Κόςτοσ Λοιποφ Εξοπλιςμοφ 0,00 

φνολο Δαπάνησ χωρίσ ΦΠΑ (€) 957.810,00 

ΦΠΑ(€) 229.874,40 

φνολο Δαπάνησ με ΦΠΑ (€) 1.187.684,40 

  

E. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΜΕΙΩΗ ΔΑΠΑΝΗ  

Μείωςη Εγκατεςτημζνησ Ιςχφοσ (kW) 196,03 

Ετήςια Εξοικονόμηςη Ηλεκτρικήσ Ενζργειασ από την αντικατάςταςη 
των φωτιςτικϊν ςωμάτων (kWh/Ζτοσ) 

851.426,79 

Ετήςια Μείωςη Δαπάνησ Οδοφωτιςμοφ (€/Ζτοσ) 153.256,83 
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Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ ΟΦΕΛΟ (Σόνοι/ kWh) 

Ρφποι υμβατικό φςτημα Νζο φςτημα Όφελοσ 

CO2 1.301,28 459,22 842,06 

Ποςοςτό Μείωςησ Εκλυόμενοι Ρφποι: 64,71% 

  

Κόςτοσ Επζνδυςησ άνευ Φ.Π.Α. 997.547,50 

υνολικό Κόστος Επένδυσης 1.236.958,90 

  

Ζ. ΔΕΙΚΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΗΣΑ 

Ποςοςτό Κάλυψησ Εξυπηρζτηςησ Οφειλϊν 1,55 

ταθμιςμζνο κόςτοσ ζργου για 10ετία χωρίσ κόςτοσ ςυντήρηςησ: 0,17 
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Σερληθέο πξνδηαγξαθέο 

 

1: ΦΩΣΙΣΙΚΟ ΩΜΑ LED ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΠΙ ΙΣΟΤ ΓΙΑΣΟΜΗ Φ60 ΓΙΑ ΓΡΟΜΟΤ 

ΚΑΙ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΩΝ 120 WATT (γηα ρξήζε ζε κεηαιιηθνύο ηζηνύο θαη αληηθαηάζηαζε 

παιαηώλ θσηηζηηθώλ κε ιακπηήξα Να 250W) 

 

Σν θσηηζηηθφ ζψκα ηχπνπ LED – ρσλεπηφ επί ηζηνχ ησλ 120 Watt, πξέπεη λα δηαζέηεη ηα εμήο 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

Η απφδνζε ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα είλαη 13.800lm (+/-5%) ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν IES-

LM-79-08.   

Ο βαζκφο πξνζηαζίαο IP γηα ηελ πξνζηαζία εηζρψξεζεο λεξνχ – ζθφλεο πξέπεη λα είλαη θαη’ 

ειάρηζην IP66 (θαηά ΔΝ 60529) γηα φια ηα κέξε ηνπ θσηηζηηθνχ (ΦΔΚ 4607/13.12.2019). 

Η  νλνκαζηηθή  ηάζε  ηξνθνδνζίαο  πξέπεη  λα  είλαη  230V.   

Σν  εχξνο  ηάζεο  εηζφδνπ  γηα  ηελ πξνζηαζία  θαη  απξφζθνπηε  ιεηηνπξγία  ηνπ  θσηηζηηθνχ  απφ  

δηαθπκάλζεηο  ηνπ  ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ξεχκαηα αηρκήο πξέπεη λα θπκαίλεηαη απφ 120V AC έσο 

277V AC (ΦΔΚ 4607/13.12.2019).  

Η ζεσξεηηθή ηζρχο εηζφδνπ πξέπεη λα είλαη 120 Watts κε αλψηαην φξην ζπλνιηθήο ηζρχνο 

ζπζηήκαηνο θσηηζηηθνχ 125,45W (ζχκθσλα κε   ηνλ πίλαθα 9 ηνπ ππνινγηζηηθνχ θχιινπ).  

O δείθηεο ρξσκαηηθήο απφδνζεο CRI πξέπεη λα είλαη > 70.  

Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο πξέπεη λα είλαη >0.90 (ΦΔΚ 4607/13.12.2019). 

Σν CCT (ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο) πξέπεη λα είλαη κεηαμχ 4.000Κ-5.600Κ (θσο εκέξαο γηα ηελ 

απφιπηε αηζζεηηθή απφδνζε ησλ ρξσκάησλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λχρηαο Δ.Κ.1194/2012 παξ. 5 

«ην ηερλεηφ θσο πξέπεη λα ππνθαζηζηά ην θσο εκέξαο).  

Σν εχξνο ζεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο πξέπεη λα θπκαίλεηαη απφ -30νC έσο +40νC (θαηά IEC 60598).  

Η δηάξθεηα δσήο ησλ θσηνδηφδσλ LED πξέπεη λα είλαη >50.000 ψξεο ζην ηέινο ησλ νπνίσλ ε ηζρχο 

θσηεηλφηεηαο απηψλ δελ ζα έρεη ππνβαζκηζηεί πιένλ ηνπ 20% θαηά LM80 (ΦΔΚ 4607/13.12.2019). 

Σν θσηηζηηθφ πξέπεη λα έρεη 50 έσο 100 LEDs (κέζεο ηζρχνο) ηνπνζεηεκέλα πάλσ ζε εηδηθέο 

ςήθηξεο απφ αινπκίλην έηζη ψζηε θαηά ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ λα κελ αλαπηχζζεη πςειή 

ζεξκνθξαζία ζχκθσλα κε ηελ απαίηεζε ηεο Δπξσπατθήο Οδεγίαο πεξί εθπνκπψλ ξχπσλ θαη 

νηθνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ ζην θσηηζκφ. 

Οη νπηηθέο κνλάδεο ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα εχθνιεο αθαίξεζεο 

πξνθεηκέλνπ λα ζπληεξεζνχλ ή λα αληηθαηαζηαζνχλ. 

Οη κνλάδεο ησλ δηφδσλ θσηνεθπνκπήο (LEDs) ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα 

αλαβάζκηζεο ρσξίο αιιαγή ηνπ ππνινίπνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο. 

Οη κνλάδεο ησλ δηφδσλ θσηνεθπνκπήο (LEDs) ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα ζθξαγίδνληαη κε 

πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα έηζη ψζηε ε πξφζβαζε ζε απηφ ην ρψξν λα κπνξεί λα γίλεηαη εχθνια κε 

απιά εξγαιεία. 

Σν δηαθαλέο θάιπκκα πνιπθαξβνληθνχ πιηθνχ ζα είλαη αλζεθηηθφ ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο & ηηο εμσηεξηθέο ζεξκνθξαζίεο θαη ζα είλαη 

ζηαζεξνπνηεκέλν σο πξνο ηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο.  
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Οη νπηηθνί θαθνί ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ πςειήο αλζεθηηθφηεηαο θαη δηαθάλεηαο αθξπιηθφ ή 

άιιν πιηθφ. 

Σν ζψκα ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πςειήο ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο 

αινπκίλην πιήξσο αλαθπθιψζηκν.  

Η ζρεδίαζε ηνπ ζψκαηνο ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηε κεραληθή αληνρή ηνπ θσηηζηηθνχ 

θαη λα εμαζθαιίδεη επαξθψο ηελ ςχμε απηνχ.   

Σν πίζσ κέξνο ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα θέξεη πηεξχγηα απαγσγήο ηεο ζεξκφηεηαο. 

ην πίζσ ηκήκα ην θσηηζηηθφ λα θέξεη ζχζηεκα ζηήξημεο ην νπνίν κπνξεί λα πάξεη θιίζε απφ 0ν 

έσο +15ν  θαηάιιειν γηα ζηήξημε απηνχ ζε βξαρίνλα δηακέηξνπ Φ60mm. 
Ο δείθηεο κεραληθήο αληνρήο πξέπεη λα είλαη ΙΚ ≥ 0,8 (θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 62262).  
Ο ηχπνο πιηθψλ κφλσζεο λα είλαη Class  I ή Class II. 
Σα θπηία δηαθιάδσζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ λα είλαη θαηάιιεια γηα εμσηεξηθή ρξήζε.  

Όιεο νη εμσηεξηθέο βίδεο θαη πιηθά ζηεξέσζεο ηνπ θσηηζηηθνχ λα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα. 

Σν θσηηζηηθφ πξέπεη λα θέξεη ηξνθνδνηηθφ κε δπλαηφηεηα dimming 0-10V, θαηάιιειν γηα ρξήζε 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θσηηζκνχ. 

Σν θσηηζηηθφ λα θαιχπηεηαη απφ 10 ρξφληα γξαπηήο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο.  

Σν θσηηζηηθφ λα είλαη ζπκκνξθσκέλν ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο REACH, RoHS (θαηά IEC / ΔΝ 

62321). 

Οη δίνδνη θσηνεθπνκπήο (LED) ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηεί ην θσηηζηηθφ, πξέπεη λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα  LM80-80-08 θαη ΣΜ-21-11 (ΦΔΚ 4607/13.12.2019). 

Σν θσηηζηηθφ πξέπεη λα θέξεη ζήκαλζε CE.  

Σo θσηηζηηθφ πξέπεη λα θέξεη φια ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο CE θαηά EMC 

2014/30/ΔU θαη LVD 2014/35/EU (765/2008/ΔΚ  & ΦΔΚ 4607/13.12.2019), ηα νπνία ζα θέξνπλ ην 

φλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ή ην φλνκα ηνπ ππνςήθηνπ πξνκεζεπηή 

(εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξφζσπνπ εθ’ φζνλ δελ είλαη ππνςήθηνο ν ίδηνο ν θαηαζθεπαζηήο 

765/2008/ΔΚ Κεθ. IV άξζξν 30 παξ.1) ν νπνίνο θαζίζηαηαη σο ν απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ 

δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ εληφο ηεο αγνξάο ηεο Δ.Δ..  

Tν θσηηζηηθφ θαζψο επίζεο θαη ην ηξνθνδνηηθφ απηνχ πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε φια  ηα 

απαηηνχκελα επξσπατθά πξφηππα ΔΝ ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ 4607/13.12.2019: EN 60598-2-3, EN 

55015, EN 61547, EN 62471 (ζχκθσλα κε ην table IEC 62471-2, IEC 62778), EN 61547, EN 61000-3-

2, EN 61000-3-3, EN 62493, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη 

πιήξσο ε αζθαιήο   ιεηηνπξγία ηνπ θσηηζηηθνχ (ΦΔΚ 4607/13.12.2019). 

Ο θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο θαζψο θαη ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα θέξεη 

πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001, πηζηνπνηεηηθφ ISO 14001 θαη ISO 45001. 

 

2: ΦΩΣΙΣΙΚΟ ΩΜΑ LED ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΠΙ ΙΣΟΤ ΓΙΑΣΟΜΗ Φ60 ΓΙΑ ΓΡΟΜΟΤ 

ΚΑΙ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΩΝ 95 WATT (γηα ρξήζε ζε κεηαιιηθνύο ηζηνύο θαη αληηθαηάζηαζε παιαηώλ 

θσηηζηηθώλ κε ιακπηήξα Να 250W)  

Σν θσηηζηηθφ ζψκα ηχπνπ LED – ρσλεπηφ επί βξαρίνλα ηζηνχ 95Watt, πξέπεη λα δηαζέηεη ηα εμήο 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

Η απφδνζε ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα είλαη 10.500lm (+/-5%) ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν IES-

LM-79-08.   
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Ο βαζκφο πξνζηαζίαο IP γηα ηελ πξνζηαζία εηζρψξεζεο λεξνχ – ζθφλεο πξέπεη λα είλαη θαη’ 

ειάρηζην IP66 (θαηά ΔΝ 60529) γηα φια ηα κέξε ηνπ θσηηζηηθνχ (ΦΔΚ 4607/13.12.2019). 

Σν εχξνο ηάζεο εηζφδνπ πξέπεη λα θπκαίλεηαη απφ 120V AC έσο 277V AC (ΦΔΚ 4607/13.12.2019).   

Η ζεσξεηηθή  ηζρχο εηζφδνπ πξέπεη λα είλαη 95 Watts κε αλψηαην φξην ζπλνιηθήο πξαγκαηηθήο 

ηζρχνο ζπζηήκαηνο θσηηζηηθνχ 95,45W (ζχκθσλα κε  ηνλ πίλαθα 9 ηνπ ππνινγηζηηθνχ θχιινπ).   

Σν CRI είλαη >70.  

Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο πξέπεη είλαη >0,90. (ΦΔΚ 4607/13.12.2019). 

Σν CCT (ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο) πξέπεη λα είλαη κεηαμχ 4.000Κ-5.600Κ (θσο εκέξαο γηα ηελ 

απφιπηε αηζζεηηθή απφδνζε ησλ ρξσκάησλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λχρηαο Δ.Κ.1194/2012 παξ. 5 

«ην ηερλεηφ θσο πξέπεη λα ππνθαζηζηά ην θσο εκέξαο.  

Σν εχξνο ζεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο θπκαίλεηαη απφ -30ν C έσο +40ν C (θαηά IEC 60598).    

Η δηάξθεηα δσήο ησλ θσηνδηφδσλ (LED) πξέπεη λα είλαη > 50.000 ψξεο (ζην ηέινο ησλ νπνίσλ ε 

ηζρχο θσηεηλφηεηαο απηψλ δελ ζα έρεη ππνβαζκηζηεί πιένλ ηνπ 20% θαηά LM80 (ΦΔΚ 

4607/13.12.2019). 

Σν θέιπθνο ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα είλαη πςειήο ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο αινπκίλην, εμαηξεηηθήο 

αληνρήο ζε θζνξέο θαη ζε δηάβξσζε απφ λεξφ θαη UV αθηηλνβνιία, πιήξσο αλαθπθιψζηκν.  

Σν πίζσ κέξνο ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα θέξεη πηεξχγηα απαγσγήο ηεο ζεξκφηεηαο.   

Σν θσηηζηηθφ πξέπεη λα έρεη 40 έσο 90 LEDs (κέζεο ηζρχνο) ηνπνζεηεκέλα  πάλσ ζε εηδηθή ςήθηξα 

απφ αινπκίλην έηζη ψζηε θαηά ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ λα κελ αλαπηχζζεη πςειή ζεξκνθξαζία 

ζχκθσλα κε ηελ απαίηεζε ηεο Δπξσπατθήο Οδεγίαο πεξί εθπνκπψλ ξχπσλ θαη νηθνινγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ ζην θσηηζκφ.  

Οη νπηηθέο κνλάδεο ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα εχθνιεο αθαίξεζεο 

πξνθεηκέλνπ λα ζπληεξεζνχλ ή λα αληηθαηαζηαζνχλ.  

Οη κνλάδεο ησλ δηφδσλ θσηνεθπνκπήο (LEDs) ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα 

αλαβάζκηζεο ρσξίο αιιαγή ηνπ ππνινίπνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο.  

Σν δηαθαλέο θάιπκκα πνιπθαξβνληθνχ πιηθνχ ζα είλαη αλζεθηηθφ ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο & ηηο εμσηεξηθέο ζεξκνθξαζίεο θαη ζα είλαη 

ζηαζεξνπνηεκέλν σο πξνο ηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο.  

Οη νπηηθνί θαθνί ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ πςειήο αλζεθηηθφηεηαο θαη δηαθάλεηαο αθξπιηθφ ή 

άιιν πιηθφ.  

ην πίζσ ηκήκα ην θσηηζηηθφ λα θέξεη ζχζηεκα ζηήξημεο ην νπνίν κπνξεί λα πάξεη θιίζε απφ 0ν 

έσο +90ν θαηάιιειν γηα ζηήξημε απηνχ ζε βξαρίνλα δηακέηξνπ Φ60mm.  

Ο δείθηεο κεραληθήο αληνρήο πξέπεη λα είλαη ΙΚ ≥ 0,8 (θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 62262). 

Ο ηχπνο πιηθψλ κφλσζεο λα είλαη Class  I ή Class II.  

Σα θπηία δηαθιάδσζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ λα είλαη θαηάιιεια γηα εμσηεξηθή ρξήζε.  

Όιεο νη εμσηεξηθέο βίδεο θαη πιηθά ζηεξέσζεο ηνπ θσηηζηηθνχ λα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα.  

Γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ, ην θσηηζηηθφ λα θέξεη ηξηπνιηθφ θαιψδην κε δηαηνκή 3x1mm2 .  

Σν θσηηζηηθφ πξέπεη λα θέξεη ηξνθνδνηηθφ κε δπλαηφηεηα dimming 0-10V, θαηάιιειν γηα ρξήζε 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θσηηζκνχ.  

Σν θσηηζηηθφ πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ 10 ρξφληα εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο.  

Σν θσηηζηηθφ λα είλαη ζπκκνξθσκέλν ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο REACH, RoHS (θαηά IEC / ΔΝ 

62321). 

Οη δίνδνη θσηνεθπνκπήο (LED) ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηεί ην θσηηζηηθφ, πξέπεη λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα  LM80-80-08 θαη ΣΜ-21-11 (ΦΔΚ 4607/13.12.2019). 

Σν θσηηζηηθφ πξέπεη λα θέξεη ζήκαλζε CE.  
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Σo θσηηζηηθφ πξέπεη λα θέξεη φια ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο CE θαηά EMC 

2014/30/ΔU θαη LVD 2014/35/EU (765/2008/ΔΚ  & ΦΔΚ 4607/13.12.2019), ηα νπνία ζα θέξνπλ ην 

φλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ή ην φλνκα ηνπ ππνςήθηνπ πξνκεζεπηή 

(εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξφζσπνπ εθ’ φζνλ δελ είλαη ππνςήθηνο ν ίδηνο ν θαηαζθεπαζηήο 

765/2008/ΔΚ Κεθ. IV άξζξν 30 παξ.1) ν νπνίνο θαζίζηαηαη σο ν απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ 

δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ εληφο ηεο αγνξάο ηεο Δ.Δ..  

Tν θσηηζηηθφ θαζψο επίζεο θαη ην ηξνθνδνηηθφ απηνχ πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε φια  ηα 

απαηηνχκελα επξσπατθά πξφηππα ΔΝ ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ 4607/13.12.2019: EN 60598-2-3, EN 

55015, EN 61547, EN 62471 (ζχκθσλα κε ην table IEC 62471-2, IEC 62778), EN 61547, EN 61000-3-

2, EN 61000-3-3, EN 62493, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη 

πιήξσο ε αζθαιήο   ιεηηνπξγία ηνπ θσηηζηηθνχ (ΦΔΚ 4607/13.12.2019). 

Ο θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο θαζψο θαη ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα θέξεη 

πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001, πηζηνπνηεηηθφ ISO 14001 θαη ISO 45001. 

 

 

3:  ΦΩΣΙΣΙΚΟ ΩΜΑ LED ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΠΙ ΙΣΟΤ Δ ΒΡΑΥΙΟΝΑ ΓΙΑΣΟΜΗ Φ60 

ΓΙΑ ΓΡΟΜΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΩΝ 75 WATT (γηα ρξήζε ζε κεηαιιηθνύο, μύιηλνπο θαη 

ηζηκεληέληνπο ηζηνύο θαη αληηθαηάζηαζε παιαηώλ θσηηζηηθώλ κε ιακπηήξα Hg 150W). 

 

Σν θσηηζηηθφ ζψκα ηχπνπ LED – ρσλεπηφ επί ηζηνχ ησλ 75 Watt, πξέπεη λα δηαζέηεη ηα εμήο ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά: 

Η απφδνζε ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα είλαη 8.000 lm (+/-5%) ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν IES-

LM-79-08.   

Ο βαζκφο πξνζηαζίαο IP γηα ηελ πξνζηαζία εηζρψξεζεο λεξνχ – ζθφλεο πξέπεη λα είλαη θαη’ 

ειάρηζην IP66 (θαηά ΔΝ 60529) γηα φια ηα κέξε ηνπ θσηηζηηθνχ (ΦΔΚ 4607/13.12.2019). 

Η νλνκαζηηθή ηάζε ηξνθνδνζίαο πξέπεη λα είλαη 230V.  

Σν εχξνο ηάζεο εηζφδνπ γηα ηελ πξνζηαζία θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ θσηηζηηθνχ απφ 

δηαθπκάλζεηο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ξεχκαηα αηρκήο πξέπεη λα θπκαίλεηαη απφ 120V AC έσο 

277V AC (ΦΔΚ 4607/13.12.2019).   

Η ζεσξεηηθή ηζρχο εηζφδνπ πξέπεη λα είλαη 75 Watts κε αλψηαην φξην ζπλνιηθήο ηζρχνο ζπζηήκαηνο 

θσηηζηηθνχ 76,19W (ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 9 ηνπ ππνινγηζηηθνχ θχιινπ).  

O δείθηεο ρξσκαηηθήο απφδνζεο CRI πξέπεη λα είλαη > 70.  

Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο πξέπεη λα είλαη >0.90 (ΦΔΚ 4607/13.12.2019). 

Σν CCT (ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο) πξέπεη λα είλαη κεηαμχ 4.000Κ-5.600Κ (θσο εκέξαο γηα ηελ 

απφιπηε αηζζεηηθή απφδνζε ησλ ρξσκάησλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λχρηαο Δ.Κ.1194/2012 παξ. 5 

«ην ηερλεηφ θσο πξέπεη λα ππνθαζηζηά ην θσο εκέξαο).  

Σν εχξνο ζεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο πξέπεη λα θπκαίλεηαη απφ -30νC έσο +40νC (θαηά IEC 60598).  

Η δηάξθεηα δσήο ησλ θσηνδηφδσλ LED πξέπεη λα είλαη >50.000 ψξεο ζην ηέινο ησλ νπνίσλ ε ηζρχο 

θσηεηλφηεηαο απηψλ δελ ζα έρεη ππνβαζκηζηεί πιένλ ηνπ 20% θαηά LM80 (ΦΔΚ 4607/13.12.2019). 

Σν θσηηζηηθφ πξέπεη λα έρεη 30 έσο 70 LEDs (κέζεο ηζρχνο) ηνπνζεηεκέλα πάλσ ζε εηδηθέο ςήθηξεο 

απφ αινπκίλην έηζη ψζηε θαηά ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ λα κελ αλαπηχζζεη πςειή ζεξκνθξαζία 

ζχκθσλα κε ηελ απαίηεζε ηεο Δπξσπατθήο Οδεγίαο πεξί εθπνκπψλ ξχπσλ θαη νηθνινγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ ζην θσηηζκφ.  

Οη νπηηθέο κνλάδεο ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα εχθνιεο αθαίξεζεο 

πξνθεηκέλνπ λα ζπληεξεζνχλ ή λα αληηθαηαζηαζνχλ.  
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Οη κνλάδεο ησλ δηφδσλ θσηνεθπνκπήο (LEDs) ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα 

αλαβάζκηζεο ρσξίο αιιαγή ηνπ ππνινίπνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο.  

Οη κνλάδεο ησλ δηφδσλ θσηνεθπνκπήο (LEDs)  ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα ζθξαγίδνληαη κε 

πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα έηζη ψζηε ε πξφζβαζε ζε  απηφ ην ρψξν λα κπνξεί λα γίλεηαη εχθνια κε 

απιά εξγαιεία.   

Σν δηαθαλέο θάιπκκα πνιπθαξβνληθνχ πιηθνχ ζα είλαη αλζεθηηθφ ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο & ηηο εμσηεξηθέο ζεξκνθξαζίεο θαη ζα είλαη 

ζηαζεξνπνηεκέλν σο πξνο ηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο.  

Οη νπηηθνί θαθνί ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ πςειήο αλζεθηηθφηεηαο θαη δηαθάλεηαο αθξπιηθφ ή 

άιιν πιηθφ. 

Σν ζψκα ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πςειήο ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο 

αινπκίλην πιήξσο αλαθπθιψζηκν.  

Η ζρεδίαζε ηνπ ζψκαηνο ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηε κεραληθή αληνρή ηνπ θσηηζηηθνχ 

θαη λα εμαζθαιίδεη επαξθψο ηελ ςχμε απηνχ.  

Σν πίζσ κέξνο ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα θέξεη πηεξχγηα απαγσγήο ηεο ζεξκφηεηαο.  

ην πίζσ ηκήκα ην θσηηζηηθφ λα θέξεη ζχζηεκα ζηήξημεο ην νπνίν κπνξεί λα πάξεη θιίζε απφ 0ν 

έσο +15ν θαηάιιειν γηα ζηήξημε απηνχ ζε βξαρίνλα δηακέηξνπ Φ60mm. 

Ο δείθηεο κεραληθήο αληνρήο πξέπεη λα είλαη ΙΚ ≥ 0,8 (θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 62262). 

Ο ηχπνο πιηθψλ κφλσζεο λα είλαη Class I ή Class II.  

Όιεο νη εμσηεξηθέο βίδεο θαη πιηθά ζηεξέσζεο ηνπ θσηηζηηθνχ λα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα.  

Σα θπηία δηαθιάδσζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ λα είλαη θαηάιιεια γηα εμσηεξηθή ρξήζε.  

Σν θσηηζηηθφ πξέπεη λα θέξεη ηξνθνδνηηθφ κε δπλαηφηεηα dimming 0-10V, θαηάιιειν γηα ρξήζε 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θσηηζκνχ.  

Σν θσηηζηηθφ λα θαιχπηεηαη απφ 10 ρξφληα γξαπηήο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο.  

Σν θσηηζηηθφ λα είλαη ζπκκνξθσκέλν ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο REACH, RoHS (θαηά IEC / ΔΝ 

62321). 

Οη δίνδνη θσηνεθπνκπήο (LED) ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηεί ην θσηηζηηθφ, πξέπεη λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα  LM80-80-08 θαη ΣΜ-21-11 (ΦΔΚ 4607/13.12.2019). 

Σν θσηηζηηθφ πξέπεη λα θέξεη ζήκαλζε CE.  

Σo θσηηζηηθφ πξέπεη λα θέξεη φια ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο CE θαηά EMC 

2014/30/ΔU θαη LVD 2014/35/EU (765/2008/ΔΚ  & ΦΔΚ 4607/13.12.2019), ηα νπνία ζα θέξνπλ ην 

φλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ή ην φλνκα ηνπ ππνςήθηνπ πξνκεζεπηή 

(εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξφζσπνπ εθ’ φζνλ δελ είλαη ππνςήθηνο ν ίδηνο ν θαηαζθεπαζηήο 

765/2008/ΔΚ Κεθ. IV άξζξν 30 παξ.1) ν νπνίνο θαζίζηαηαη σο ν απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ 

δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ εληφο ηεο αγνξάο ηεο Δ.Δ..  

Tν θσηηζηηθφ θαζψο επίζεο θαη ην ηξνθνδνηηθφ απηνχ πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε φια  ηα 

απαηηνχκελα επξσπατθά πξφηππα ΔΝ ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ 4607/13.12.2019: EN 60598-2-3, EN 

55015, EN 61547, EN 62471 (ζχκθσλα κε ην table IEC 62471-2, IEC 62778), EN 61547, EN 61000-3-

2, EN 61000-3-3, EN 62493, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη 

πιήξσο ε αζθαιήο   ιεηηνπξγία ηνπ θσηηζηηθνχ (ΦΔΚ 4607/13.12.2019). 

Ο θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο θαζψο θαη ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα θέξεη 

πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001, πηζηνπνηεηηθφ ISO 14001 θαη ISO 45001. 
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4: ΦΩΣΙΣΙΚΟ ΩΜΑ LED ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΠΙ ΙΣΟΤ Δ ΒΡΑΥΙΟΝΑ ΓΙΑΣΟΜΗ Φ60 

ΓΙΑ ΓΡΟΜΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΩΝ 50 WATT (γηα ρξήζε ζε  κεηαιιηθνύο, μύιηλνπο θαη 

ηζηκεληέληνπο ηζηνύο θαη αληηθαηάζηαζε παιαηώλ θσηηζηηθώλ Hg 125W)  

 

 

Σν θσηηζηηθφ ζψκα ηχπνπ LED – ρσλεπηφ επί ηζηνχ 50 Watt, πξέπεη λα δηαζέηεη ηα εμήο ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά: 

Η απφδνζε ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα είλαη 5.800 lm (+/-5%) ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν IES-

LM-79-08. 

Ο βαζκφο πξνζηαζίαο IP γηα ηελ πξνζηαζία εηζρψξεζεο λεξνχ – ζθφλεο πξέπεη λα είλαη θαη’ 

ειάρηζην IP65 (θαηά ΔΝ 60529) γηα φια ηα κέξε ηνπ θσηηζηηθνχ  (ΦΔΚ 4607/13.12.2019). 

Η  νλνκαζηηθή  ηάζε  ηξνθνδνζίαο  πξέπεη  λα  είλαη  230V.   

Σν  εχξνο  ηάζεο  εηζφδνπ  γηα  ηελ πξνζηαζία  θαη  απξφζθνπηε  ιεηηνπξγία  ηνπ  θσηηζηηθνχ  απφ  

δηαθπκάλζεηο  ηνπ  ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ξεχκαηα αηρκήο πξέπεη λα θπκαίλεηαη απφ 120V AC έσο 

277V AC (ΦΔΚ 4607/13.12.2019). 

Η ζεσξεηηθή ηζρχο  εηζφδνπ  πξέπεη  λα  είλαη  50  Watts  κε  αλψηαην  φξην  ζπλνιηθήο  ηζρχνο  

ζπζηήκαηνο θσηηζηηθνχ  55,24W  (ζχκθσλα  κε     ηνλ  πίλαθα  9  ηνπ  ππνινγηζηηθνχ  θχιινπ).   

O δείθηεο ρξσκαηηθήο απφδνζεο CRI πξέπεη λα είλαη > 70.  

Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο πξέπεη λα είλαη >0.90 (ΦΔΚ 4607/13.12.2019). 

Σν CCT (ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο) πξέπεη λα είλαη κεηαμχ 4.000Κ-5.600Κ (θσο εκέξαο γηα ηελ 

απφιπηε αηζζεηηθή απφδνζε ησλ ρξσκάησλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λχρηαο Δ.Κ.1194/2012 παξ. 5 

«ην ηερλεηφ θσο πξέπεη λα ππνθαζηζηά ην θσο εκέξαο). 

Σν εχξνο ζεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο πξέπεη λα θπκαίλεηαη απφ -30νC έσο +40νC (θαηά IEC 60598). 

Η δηάξθεηα δσήο ησλ θσηνδηφδσλ LED πξέπεη λα είλαη >50.000 ψξεο ζην ηέινο ησλ νπνίσλ ε ηζρχο 

θσηεηλφηεηαο απηψλ δελ ζα έρεη ππνβαζκηζηεί πιένλ ηνπ 20% θαηά LM80 (ΦΔΚ 4607/13.12.2019). 

Σν θσηηζηηθφ πξέπεη λα έρεη 20 έσο 40 LEDs (κέζεο ηζρχνο) ηνπνζεηεκέλα πάλσ ζε εηδηθέο 

ςήθηξεο απφ αινπκίλην έηζη ψζηε θαηά ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ λα κελ αλαπηχζζεη πςειή 

ζεξκνθξαζία ζχκθσλα κε ηελ απαίηεζε ηεο Δπξσπατθήο Οδεγίαο πεξί εθπνκπψλ ξχπσλ θαη 

νηθνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ ζην θσηηζκφ. 

Οη νπηηθέο κνλάδεο ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα εχθνιεο αθαίξεζεο 

πξνθεηκέλνπ λα ζπληεξεζνχλ ή λα αληηθαηαζηαζνχλ. 

Οη κνλάδεο ησλ δηφδσλ θσηνεθπνκπήο (LEDs) ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα 

αλαβάζκηζεο ρσξίο αιιαγή ηνπ ππνινίπνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο. 

Οη κνλάδεο ησλ δηφδσλ θσηνεθπνκπήο (LEDs) ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα ζθξαγίδνληαη κε 

πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα έηζη ψζηε ε πξφζβαζε ζε απηφ ην ρψξν λα κπνξεί λα γίλεηαη εχθνια κε 

απιά εξγαιεία. 

Σν δηαθαλέο θάιπκκα πνιπθαξβνληθνχ πιηθνχ ζα είλαη αλζεθηηθφ ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο & ηηο εμσηεξηθέο ζεξκνθξαζίεο θαη ζα είλαη 

ζηαζεξνπνηεκέλν σο πξνο ηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο.  

Οη νπηηθνί θαθνί ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ πςειήο αλζεθηηθφηεηαο θαη δηαθάλεηαο αθξπιηθφ ή 

άιιν πιηθφ.  

Σν ζψκα ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πςειήο ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο 

αινπκίλην πιήξσο αλαθπθιψζηκν.  

Η ζρεδίαζε ηνπ ζψκαηνο ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηε κεραληθή αληνρή ηνπ 

θσηηζηηθνχ θαη λα εμαζθαιίδεη επαξθψο ηελ ςχμε απηνχ.  
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Σν πίζσ κέξνο ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα θέξεη πηεξχγηα απαγσγήο ηεο ζεξκφηεηαο.  

ην πίζσ ηκήκα ην θσηηζηηθφ λα θέξεη ζχζηεκα ζηήξημεο ην νπνίν κπνξεί λα πάξεη θιίζε απφ 0ν 

έσο +15ν θαηάιιειν γηα ζηήξημε απηνχ ζε βξαρίνλα δηακέηξνπ Φ60mm.  

Ο δείθηεο κεραληθήο αληνρήο πξέπεη λα είλαη ΙΚ ≥ 0,8 (θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 62262).  

Ο ηχπνο πιηθψλ κφλσζεο λα είλαη Class  I ή Class II. 

Όιεο νη εμσηεξηθέο βίδεο θαη πιηθά ζηεξέσζεο ηνπ θσηηζηηθνχ λα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα.  

Σα θπηία δηαθιάδσζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ λα είλαη θαηάιιεια γηα εμσηεξηθή ρξήζε. 

Σν θσηηζηηθφ πξέπεη λα θέξεη ηξνθνδνηηθφ κε δπλαηφηεηα dimming 0-10V, θαηάιιειν γηα ρξήζε 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θσηηζκνχ. 

Σν θσηηζηηθφ λα θαιχπηεηαη απφ 10 ρξφληα γξαπηήο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

Σν θσηηζηηθφ λα είλαη ζπκκνξθσκέλν ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο REACH, RoHS (θαηά IEC / ΔΝ 

62321). 

Οη δίνδνη θσηνεθπνκπήο (LED) ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηεί ην θσηηζηηθφ, πξέπεη λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα  LM80-80-08 θαη ΣΜ-21-11 (ΦΔΚ 4607/13.12.2019). 

 Σν θσηηζηηθφ πξέπεη λα θέξεη ζήκαλζε CE.  

Σo θσηηζηηθφ πξέπεη λα θέξεη φια ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο CE θαηά EMC 

2014/30/ΔU θαη LVD 2014/35/EU (765/2008/ΔΚ  & ΦΔΚ 4607/13.12.2019), ηα νπνία ζα θέξνπλ ην 

φλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ή ην φλνκα ηνπ ππνςήθηνπ πξνκεζεπηή 

(εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξφζσπνπ εθ’ φζνλ δελ είλαη ππνςήθηνο ν ίδηνο ν θαηαζθεπαζηήο 

765/2008/ΔΚ Κεθ. IV άξζξν 30 παξ.1) ν νπνίνο θαζίζηαηαη σο ν απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ 

δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ εληφο ηεο αγνξάο ηεο Δ.Δ..  

Tν θσηηζηηθφ θαζψο επίζεο θαη ην ηξνθνδνηηθφ απηνχ πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε φια  ηα 

απαηηνχκελα επξσπατθά πξφηππα ΔΝ ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ 4607/13.12.2019: EN 60598-2-3, EN 

55015, EN 61547, EN 62471 (ζχκθσλα κε ην table IEC 62471-2, IEC 62778), EN 61547, EN 61000-3-

2, EN 61000-3-3, EN 62493, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη 

πιήξσο ε αζθαιήο   ιεηηνπξγία ηνπ θσηηζηηθνχ (ΦΔΚ 4607/13.12.2019). 

Ο θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο θαζψο θαη ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα θέξεη 

πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001, πηζηνπνηεηηθφ ISO 14001 θαη ISO 45001. 

 

5:  ΦΩΣΙΣΙΚΟ ΩΜΑ LED ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΠΙ ΙΣΟΤ ΜΔ ΒΡΑΥΙΟΝΑ ΓΙΑΣΟΜΗ Φ60 

ΓΙΑ ΓΡΟΜΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΩΝ 35 WATT (γηα ρξήζε ζε κεηαιιηθνύο ή μύιηλνπο ηζηνύο κε 

ύςνο ζπλαξκνιόγεζεο κηθξόηεξν ησλ 6 κέηξσλ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε παιαηώλ 

θσηηζηηθώλ κε ιακπηήξα Hg 125W) 

 

 

Σν θσηηζηηθφ ζψκα ηχπνπ LED - ρσλεπηφ επί ηζηνχ 35 Watt, πξέπεη λα δηαζέηεη ηα εμήο ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά: 

Η απφδνζε ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα είλαη 3.900 lm (+/-5%) ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν IES-

LM-79-08.  

Ο βαζκφο πξνζηαζίαο IP γηα ηελ πξνζηαζία εηζρψξεζεο λεξνχ – ζθφλεο πξέπεη λα είλαη θαη’ 

ειάρηζην IP65 (θαηά ΔΝ 60529) γηα φια ηα κέξε ηνπ θσηηζηηθνχ (ΦΔΚ 4607/13.12.2019). 

Η  νλνκαζηηθή  ηάζε  ηξνθνδνζίαο  πξέπεη  λα  είλαη  230V.   
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Σν  εχξνο  ηάζεο  εηζφδνπ  γηα  ηελ πξνζηαζία  θαη  απξφζθνπηε  ιεηηνπξγία  ηνπ  θσηηζηηθνχ  απφ  

δηαθπκάλζεηο  ηνπ  ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ξεχκαηα αηρκήο πξέπεη λα θπκαίλεηαη απφ 120V AC έσο 

277V AC (ΦΔΚ 4607/13.12.2019).  

Η ζεσξεηηθή ηζρχο εηζφδνπ πξέπεη λα είλαη 35 Watts κε αλψηαην φξην ζπλνιηθήο ηζρχνο ζπζηήκαηνο 

θσηηζηηθνχ 37,14W (ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 9 ηνπ ππνινγηζηηθνχ θχιινπ).  

O δείθηεο ρξσκαηηθήο απφδνζεο CRI πξέπεη λα είλαη > 70.  

Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο πξέπεη λα είλαη >0.90 (ΦΔΚ 4607/13.12.2019). 

Σν CCT (ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο) πξέπεη λα είλαη κεηαμχ 4.000Κ-5.600Κ (θσο εκέξαο γηα ηελ 

απφιπηε αηζζεηηθή απφδνζε ησλ ρξσκάησλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λχρηαο Δ.Κ.1194/2012 παξ. 5 

«ην ηερλεηφ θσο πξέπεη λα ππνθαζηζηά ην θσο εκέξαο). 

Σν εχξνο ζεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο πξέπεη λα θπκαίλεηαη απφ -30νC έσο +40νC (θαηά IEC 60598).  

Η δηάξθεηα δσήο ησλ θσηνδηφδσλ LED πξέπεη λα είλαη >50.000 ψξεο (ζην ηέινο ησλ νπνίσλ ε ηζρχο 

θσηεηλφηεηαο απηψλ δελ ζα έρεη ππνβαζκηζηεί πιένλ ηνπ 20% θαηά LM80 (ΦΔΚ 4607/13.12.2019). 

Σν θσηηζηηθφ πξέπεη λα έρεη 15 έσο 30 LEDs (κέζεο ηζρχνο) ηνπνζεηεκέλα πάλσ ζε εηδηθέο ςήθηξεο 

απφ αινπκίλην έηζη ψζηε θαηά ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ λα κελ αλαπηχζζεη πςειή ζεξκνθξαζία 

ζχκθσλα κε ηελ απαίηεζε ηεο Δπξσπατθήο Οδεγίαο πεξί εθπνκπψλ ξχπσλ θαη νηθνινγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ ζην θσηηζκφ.  

Οη νπηηθέο κνλάδεο ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα εχθνιεο αθαίξεζεο 

πξνθεηκέλνπ λα ζπληεξεζνχλ ή λα αληηθαηαζηαζνχλ.  

Οη κνλάδεο ησλ δηφδσλ θσηνεθπνκπήο (LEDs) ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα 

αλαβάζκηζεο ρσξίο αιιαγή ηνπ ππνινίπνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο.  

Οη κνλάδεο ησλ δηφδσλ θσηνεθπνκπήο (LEDs) ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα ζθξαγίδνληαη κε 

πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα έηζη ψζηε ε πξφζβαζε ζε απηφ ην ρψξν λα κπνξεί λα γίλεηαη εχθνια κε 

απιά εξγαιεία.  

Σν δηαθαλέο θάιπκκα πνιπθαξβνληθνχ πιηθνχ ζα είλαη αλζεθηηθφ ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο & ηηο εμσηεξηθέο ζεξκνθξαζίεο θαη ζα είλαη 

ζηαζεξνπνηεκέλν σο πξνο ηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο.  

Οη νπηηθνί θαθνί ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ πςειήο αλζεθηηθφηεηαο θαη δηαθάλεηαο αθξπιηθφ ή 

άιιν πιηθφ.  

Σν ζψκα ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πςειήο ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο 

αινπκίλην πιήξσο αλαθπθιψζηκν.  

Η ζρεδίαζε ηνπ ζψκαηνο ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηε κεραληθή αληνρή ηνπ θσηηζηηθνχ 

θαη λα εμαζθαιίδεη επαξθψο ηελ ςχμε απηνχ.  

Σν πίζσ κέξνο ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα θέξεη πηεξχγηα απαγσγήο ηεο ζεξκφηεηαο.  

ην πίζσ ηκήκα ην θσηηζηηθφ λα θέξεη ζχζηεκα ζηήξημεο ην νπνίν κπνξεί λα πάξεη θιίζε απφ 0ν 

έσο +15ν θαηάιιειν γηα ζηήξημε απηνχ ζε βξαρίνλα δηακέηξνπ Φ60mm.  

Ο δείθηεο κεραληθήο αληνρήο πξέπεη λα είλαη ΙΚ ≥ 0,8 (θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 62262). 

Ο ηχπνο πιηθψλ κφλσζεο λα είλαη Class Ι ή Class II. 

Όιεο νη εμσηεξηθέο βίδεο θαη πιηθά ζηεξέσζεο ηνπ θσηηζηηθνχ λα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα.  

Σα θπηία δηαθιάδσζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ λα είλαη θαηάιιεια γηα εμσηεξηθή ρξήζε. 

Σν θσηηζηηθφ λα θαιχπηεηαη απφ 10 ρξφληα γξαπηήο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

Σν θσηηζηηθφ λα είλαη ζπκκνξθσκέλν ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο REACH, RoHS (θαηά IEC / ΔΝ 

62321). 
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Οη δίνδνη θσηνεθπνκπήο (LED) ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηεί ην θσηηζηηθφ, πξέπεη λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα  LM80-80-08 θαη ΣΜ-21-11 (ΦΔΚ 4607/13.12.2019). 

Σν θσηηζηηθφ πξέπεη λα θέξεη ζήκαλζε CE.  

Σo θσηηζηηθφ πξέπεη λα θέξεη φια ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο CE θαηά EMC 

2014/30/ΔU θαη LVD 2014/35/EU (765/2008/ΔΚ  & ΦΔΚ 4607/13.12.2019), ηα νπνία ζα θέξνπλ ην 

φλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ή ην φλνκα ηνπ ππνςήθηνπ πξνκεζεπηή 

(εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξφζσπνπ εθ’ φζνλ δελ είλαη ππνςήθηνο ν ίδηνο ν θαηαζθεπαζηήο 

765/2008/ΔΚ Κεθ. IV άξζξν 30 παξ.1) ν νπνίνο θαζίζηαηαη σο ν απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ 

δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ εληφο ηεο αγνξάο ηεο Δ.Δ..  

Tν θσηηζηηθφ θαζψο επίζεο θαη ην ηξνθνδνηηθφ απηνχ πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε φια  ηα 

απαηηνχκελα επξσπατθά πξφηππα ΔΝ ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ 4607/13.12.2019: EN 60598-2-3, EN 

55015, EN 61547, EN 62471 (ζχκθσλα κε ην table IEC 62471-2, IEC 62778), EN 61547, EN 61000-3-

2, EN 61000-3-3, EN 62493, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη 

πιήξσο ε αζθαιήο   ιεηηνπξγία ηνπ θσηηζηηθνχ (ΦΔΚ 4607/13.12.2019). 

Ο θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο θαζψο θαη ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα θέξεη 

πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001, πηζηνπνηεηηθφ ISO 14001 θαη ISO 45001. 

 

6 & 7:  ΦΩΣΙΣΙΚΟ ΩΜΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ LED ΚΟΡΤΦΗ ΔΠΙ ΙΣΟΤ ΣΩΝ 45W (γηα 

ρξήζε ζε πάξθα, πιαηείεο, πεδόδξνκνπο θιπ, ζε αληηθαηάζηαζε παιαηνύ ηύπνπ θσηηζηηθώλ 

κε ιακπηήξεο ζπλνιηθήο ηζρύνο 140 - 150W) 

 

Σν θσηηζηηθφ ζψκα ηχπνπ LED – θνξπθήο επί ηζηνχ 45 Watt, πξέπεη λα δηαζέηεη ηα εμήο ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά: 

Οπηηθή δηαλνκή: Σχπνπ V, καθξηά, κε απνθνκκέλε κε θαηαλνκή θσηφο 360 κνηξψλ. 

Η απφδνζε ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα είλαη 3.600 lm (+/-5%) ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν IES-

LM-79-08.  

Ο βαζκφο πξνζηαζίαο IP γηα ηελ πξνζηαζία εηζρψξεζεο λεξνχ – ζθφλεο πξέπεη λα είλαη θαη’ 

ειάρηζην IP65 (θαηά ΔΝ 60529) γηα φια ηα κέξε ηνπ θσηηζηηθνχ. 

Η  νλνκαζηηθή  ηάζε  ηξνθνδνζίαο  πξέπεη  λα  είλαη  230V.   

Σν  εχξνο  ηάζεο  εηζφδνπ  γηα  ηελ πξνζηαζία  θαη  απξφζθνπηε  ιεηηνπξγία  ηνπ  θσηηζηηθνχ  απφ  

δηαθπκάλζεηο  ηνπ  ειεθηξηθνχ  ξεχκαηνο θαη ξεχκαηα αηρκήο πξέπεη λα θπκαίλεηαη απφ 120V AC 

έσο 277V AC (ΦΔΚ 4607/13.12.2019). 

Η  ζεσξεηηθή    ηζρχο  εηζφδνπ  πξέπεη  λα  είλαη  45  Watts  κε  αλψηαην  φξην  ζπλνιηθήο  ηζρχνο 

ζπζηήκαηνο  θσηηζηηθνχ  45W  (ζχκθσλα  κε    ηνλ  πίλαθα  9  ηνπ  ππνινγηζηηθνχ  θχιινπ).  

Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο πξέπεη λα είλαη >0.90 (απαίηεζε ΠΔΣΔΠ 05-07-02-00, παξάξηεκα Β64 ηνπ 

Τ.ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΙ.). 

Σν CRI πξέπεη λα είλαη >70. Σν CCT (ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο) πξέπεη λα είλαη κεηαμχ 4.000Κ - 

5.600Κ (θσο εκέξαο γηα ηελ απφιπηε αηζζεηηθή απφδνζε ησλ ρξσκάησλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

λχρηαο Δ.Κ.1194/2012 παξ. 5 «ην ηερλεηφ θσο πξέπεη λα ππνθαζηζηά ην θσο εκέξαο»). 

Σν εχξνο ζεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο πξέπεη λα θπκαίλεηαη απφ -30ν  C έσο +40ν  C.  

Η δηάξθεηα δσήο ησλ θσηνδηφδσλ (LED) πξέπεη λα είλαη >50.000 ψξεο ζην ηέινο ησλ νπνίσλ ε 

ηζρχο θσηεηλφηεηαο απηψλ δελ ζα έρεη ππνβαζκηζηεί πιένλ ηνπ 20% θαηά LM80. 

Σν θσηηζηηθφ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ζπζηνηρίεο LED ζπλδεδεκέλεο παξάιιεια έηζη ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε αλεμάξηεηε ιεηηνπξγία απηψλ κεηαμχ ηνπο. 
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Οη ζπζηνηρίεο LED πξέπεη λα είλαη θάζεηα ηνπνζεηεκέλεο ζε έλα θπιηλδξηθφ ζρεκαηηζκφ παξάιιειν 

κε ηνλ ηζηφ έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε θαηαλνκή θσηφο 360 κνηξψλ. 

Σν θσηηζηηθφ πξέπεη λα θέξεη 20 έσο 40 LEDs ηνπνζεηεκέλα πάλσ ζε εηδηθέο ςήθηξεο απφ 

αινπκίλην έηζη ψζηε θαηά ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ λα κελ αλαπηχζζεη πςειή ζεξκνθξαζία 

ζχκθσλα κε ηελ απαίηεζε ηεο Δπξσπατθήο Οδεγίαο πεξί εθπνκπψλ ξχπσλ θαη νηθνινγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ ζην θσηηζκφ.  

Η βάζε ηνπνζέηεζεο ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηελ 

αζθαιή ηνπνζέηεζε ηνπ θσηηζηηθνχ ζε θνξπθή ηζηνχ κε απφιεμε Φ50mm. 

Σν πεξηκεηξηθφ θάιπκκα πξέπεη είλαη απφ Γηάθαλν Πνιπθαξβνπληθφ πιηθφ (PC) πςειήο αληνρήο 

αληηβαλδαιηζηηθνχ  ηχπνπ.   

Σν δηαθαλέο θάιπκκα πνιπθαξβνληθνχ πιηθνχ ζα είλαη αλζεθηηθφ ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο & ηηο εμσηεξηθέο ζεξκνθξαζίεο θαη ζα είλαη 

ζηαζεξνπνηεκέλν σο πξνο ηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο.  

Οη νπηηθνί θαθνί ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ πςειήο αλζεθηηθφηεηαο θαη δηαθάλεηαο αθξπιηθφ ή 

άιιν πιηθφ. 

Σν θέιπθνο ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πςειήο ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο 

αινπκίλην  κε  ελζσκαησκέλε  ςήθηξα πιήξσο αλαθπθιψζηκν.  

Η ζρεδίαζε ηνπ ζψκαηνο ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηε κεραληθή αληνρή ηνπ θσηηζηηθνχ 

θαη λα εμαζθαιίδεη επαξθψο ηελ ςχμε απηνχ.  

Σν θσηηζηηθφ  πξέπεη  λα  έρεη  αλνηγφκελν  θάιπκκα  γηα εχθνιε θαη γξήγνξε ζπληήξεζε ζε 

πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί.  

Ο δείθηεο κεραληθήο αληνρήο πξέπεη λα είλαη ΙΚ ≥ 0,8 (θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 62262). 

Ο ηχπνο πιηθψλ κφλσζεο πξέπεη λα είλαη Class  I ή Class II. 

Όιεο νη εμσηεξηθέο βίδεο θαη πιηθά ζηεξέσζεο ηνπ θσηηζηηθνχ λα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα.  

Γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ, ην θσηηζηηθφ πξέπεη λα θέξεη ηξηπνιηθφ θαιψδην κε δηαηνκή 3x1mm2. 

Σν θσηηζηηθφ πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν ρσξίο βιαβεξά ζπζηαηηθά γηα ηνλ άλζξσπν θαη ην 

πεξηβάιινλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο REACH, RoHS (ΔΝ 62321). 

Σν θσηηζηηθφ πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ 10 ρξφληα γξαπηήο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

Οη δίνδνη θσηνεθπνκπήο (LED) ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηεί ην θσηηζηηθφ, πξέπεη λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα  LM80-80-08 θαη ΣΜ-21-11 (ΦΔΚ 4607/13.12.2019). 

Σν θσηηζηηθφ πξέπεη λα θέξεη ζήκαλζε CE.  

Σo θσηηζηηθφ πξέπεη λα θέξεη φια ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο CE θαηά EMC 

2014/30/ΔU θαη LVD 2014/35/EU (765/2008/ΔΚ  & ΦΔΚ 4607/13.12.2019), ηα νπνία ζα θέξνπλ ην 

φλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ή ην φλνκα ηνπ ππνςήθηνπ πξνκεζεπηή 

(εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξφζσπνπ εθ’ φζνλ δελ είλαη ππνςήθηνο ν ίδηνο ν θαηαζθεπαζηήο 

765/2008/ΔΚ Κεθ. IV άξζξν 30 παξ.1) ν νπνίνο θαζίζηαηαη σο ν απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ 

δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ εληφο ηεο αγνξάο ηεο Δ.Δ..  

Tν θσηηζηηθφ θαζψο επίζεο θαη ην ηξνθνδνηηθφ απηνχ πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε φια  ηα 

απαηηνχκελα επξσπατθά πξφηππα ΔΝ ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ 4607/13.12.2019: EN 60598-2-3, EN 

55015, EN 61547, EN 62471 (ζχκθσλα κε ην table IEC 62471-2, IEC 62778), EN 61547, EN 61000-3-

2, EN 61000-3-3, EN 62493, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη 

πιήξσο ε αζθαιήο   ιεηηνπξγία ηνπ θσηηζηηθνχ (ΦΔΚ 4607/13.12.2019). 

Ο θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο θαζψο θαη ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα θέξεη 

πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001, πηζηνπνηεηηθφ ISO 14001 θαη ISO 45001. 
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8: ΦΩΣΙΣΙΚΟ ΩΜΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ LED ΚΟΡΤΦΗ ΔΠΙ ΙΣΟΤ ΣΩΝ 40W (γηα 

ρξήζε ζε πάξθα, πιαηείεο, πεδόδξνκνπο θ.ιπ., ζε αληηθαηάζηαζε παιαηνύ ηύπνπ 

θσηηζηηθώλ κε ιακπηήξεο ζπλνιηθήο ηζρύνο 90 W) 

 

Σν θσηηζηηθφ ζψκα θαιισπηζηηθνχ ηχπνπ LED – θνξπθήο επί ηζηνχ ησλ 40 Watt, πξέπεη λα δηαζέηεη 

ηα εμήο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

Οπηηθή δηαλνκή: Σχπνπ V, καθξηά, κε απνθνκκέλε κε θαηαλνκή θσηφο 360 κνηξψλ. 

Η απφδνζε ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα είλαη 3.800 lm (+/-5%) ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν IES-

LM-79-08.  

Ο βαζκφο πξνζηαζίαο IP γηα ηελ πξνζηαζία εηζρψξεζεο λεξνχ – ζθφλεο πξέπεη λα είλαη θαη’ 

ειάρηζην IP65 (θαηά ΔΝ 60529) γηα φια ηα κέξε ηνπ θσηηζηηθνχ. 

Η  νλνκαζηηθή  ηάζε  ηξνθνδνζίαο  πξέπεη  λα  είλαη  230V.   

Σν  εχξνο  ηάζεο  εηζφδνπ  γηα  ηελ πξνζηαζία  θαη  απξφζθνπηε  ιεηηνπξγία  ηνπ  θσηηζηηθνχ  απφ  

δηαθπκάλζεηο  ηνπ  ειεθηξηθνχ  ξεχκαηνο θαη ξεχκαηα αηρκήο πξέπεη λα θπκαίλεηαη απφ 120V AC 

έσο 277V AC (ΦΔΚ 4607/13.12.2019).  

Η  ζεσξεηηθή ηζρχο  εηζφδνπ  πξέπεη  λα  είλαη  40  Watts  κε  αλψηαην  φξην  ζπλνιηθήο  ηζρχνο 

ζπζηήκαηνο  θσηηζηηθνχ  40W  (ζχκθσλα κε  ηνλ πίλαθα  9  ηνπ  ππνινγηζηηθνχ  θχιινπ).  Ο 

ζπληειεζηήο ηζρχνο πξέπεη λα είλαη >0.90. 

Σν CRI πξέπεη λα είλαη >70. Σν CCT (ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο) πξέπεη λα είλαη κεηαμχ 4.000Κ -

5.600Κ (θσο εκέξαο γηα ηελ απφιπηε αηζζεηηθή απφδνζε ησλ ρξσκάησλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

λχρηαο Δ.Κ.1194/2012 παξ. 5 «ην ηερλεηφ θσο πξέπεη λα ππνθαζηζηά ην θσο εκέξαο»). 

Σν εχξνο ζεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο πξέπεη λα θπκαίλεηαη απφ -30ν C έσο +40ν C (θαηά IEC 

60598).  

Η δηάξθεηα δσήο ησλ θσηνδηφδσλ (LED) πξέπεη λα είλαη >50.000 ψξεο ζην ηέινο ησλ νπνίσλ ε 

ηζρχο θσηεηλφηεηαο απηψλ δελ ζα έρεη ππνβαζκηζηεί πιένλ ηνπ 20% θαηά ην πξφηππν LM80. 

Σν θσηηζηηθφ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί αλεμάξηεηεο νπηηθέο κνλάδεο LED ζπλδεδεκέλεο παξάιιεια 

κεηαμχ ηνπο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αλεμάξηεηε ιεηηνπξγία απηψλ. Οη νπηηθέο κνλάδεο LED 

πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζε έλα θπιηλδξηθφ ζρεκαηηζκφ παξάιιειν κε ην έδαθνο έηζη ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε νκνηφκνξθε θαηαλνκή ηνπ θσηφο ζε αθηίλα 360 κνηξψλ. 

Σν θσηηζηηθφ πξέπεη λα θέξεη 30 έσο 100 δηφδνπο θσηνεθπνκπήο ηνπνζεηεκέλνπο πάλσ ζε εηδηθέο 

ςήθηξεο απφ αινπκίλην έηζη ψζηε θαηά ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ λα κελ αλαπηχζζεη πςειή 

ζεξκνθξαζία ζχκθσλα κε ηελ απαίηεζε ηεο Δπξσπατθήο Οδεγίαο πεξί νηθνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ ζην 

θσηηζκφ.  

Η βάζε ηνπνζέηεζεο ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηελ 

αζθαιή ηνπνζέηεζε ηνπ θσηηζηηθνχ ζε θνξπθή ηζηνχ κε απφιεμε Φ76mm. 

Σν θσηηζηηθφ δελ πξέπεη λα θέξεη πεξηκεηξηθφ θάιπκκα.  

Σν δηαθαλέο θάιπκκα ησλ νπηηθψλ κνλάδσλ LED ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πιηθφ 

αληηβαλδαιηζηηθνχ ηχπνπ, ην νπνίν ζα είλαη αλζεθηηθφ ζηηο  ζεξκνθξαζίεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο  θαη απφ ηηο εμσηεξηθέο ζεξκνθξαζίεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζα 

είλαη ζηαζεξνπνηεκέλν σο πξνο ηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο.  

Οη νπηηθέο κνλάδεο ηνπ θσηηζηηθνχ ζα θέξνπλ αλαθιαζηήξεο κε κεηαιιηθή επίζηξσζε νη νπνίνη ζα 

είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ πςειήο αλζεθηηθφηεηαο πιηθφ ειάρηζηεο αλαθιαζηηθφηεηαο 95%. 

Σν θέιπθνο ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πςειήο ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο 

αινπκίλην  κε  ελζσκαησκέλε  ςήθηξα πιήξσο αλαθπθιψζηκν.  
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Η ζρεδίαζε ηνπ ζψκαηνο ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηε κεραληθή αληνρή ηνπ θσηηζηηθνχ 

θαη λα εμαζθαιίδεη επαξθψο ηελ ςχμε απηνχ.  

Σν θσηηζηηθφ  πξέπεη  λα  έρεη  αλνηγφκελν  θάιπκκα  γηα εχθνιε θαη γξήγνξε ζπληήξεζε ζε 

πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί.  

Ο δείθηεο κεραληθήο αληνρήο πξέπεη λα είλαη ΙΚ ≥ 0,8 (θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 62262). 

Ο ηχπνο πιηθψλ κφλσζεο πξέπεη λα είλαη Class  I ή Class II. 

Όιεο νη εμσηεξηθέο βίδεο θαη πιηθά ζηεξέσζεο ηνπ θσηηζηηθνχ λα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα.  

Σν θσηηζηηθφ πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν ρσξίο βιαβεξά ζπζηαηηθά γηα ηνλ άλζξσπν θαη ην 

πεξηβάιινλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο REACH, RoHS (θαηά IEC / ΔΝ 62321). 

Σν θσηηζηηθφ πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ 10 ρξφληα γξαπηήο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

Οη δίνδνη θσηνεθπνκπήο (LED) ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηεί ην θσηηζηηθφ, πξέπεη λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα  LM80-80. 

Σν θσηηζηηθφ πξέπεη λα θέξεη ζήκαλζε CE.  

Σo θσηηζηηθφ πξέπεη λα θέξεη φια ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο CE θαηά EMC 

2014/30/ΔU θαη LVD 2014/35/EU (765/2008/ΔΚ), ηα νπνία ζα θέξνπλ ην φλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηή 

ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ή ην φλνκα ηνπ ππνςήθηνπ πξνκεζεπηή (εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξφζσπνπ 

εθ’ φζνλ δελ είλαη ππνςήθηνο ν ίδηνο ν θαηαζθεπαζηήο 765/2008/ΔΚ Κεθ. IV άξζξν 30 παξ.1) ν 

νπνίνο θαζίζηαηαη σο ν απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ εληφο ηεο αγνξάο 

ηεο Δ.Δ..  

Tν θσηηζηηθφ θαζψο επίζεο θαη ην ηξνθνδνηηθφ απηνχ πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε φια ηα 

απαηηνχκελα επξσπατθά πξφηππα ΔΝ: EN 60598-2-3, EN 55015, EN 61547, EN 62471 (ζχκθσλα κε 

ην table IEC 62471-2, IEC 62778), EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62493, EN 61347-1, EN 61347-

2-13, EN 62384, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη πιήξσο ε αζθαιήο   ιεηηνπξγία ηνπ θσηηζηηθνχ. 

Ο θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο θαζψο θαη ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα θέξεη 

πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001, πηζηνπνηεηηθφ ISO 14001 θαη ISO 45001. 

 

9. ΦΩΣΙΣΙΚΟ ΩΜΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ LED  ΣΩΝ 40W (γηα ρξήζε ζε πάξθα, 

πιαηείεο, πεδόδξνκνπο θ.ιπ., ζε αληηθαηάζηαζε παιαηνύ ηύπνπ θσηηζηηθώλ κε ιακπηήξεο 

ζπλνιηθήο ηζρύνο 140W) 

 

Σν θσηηζηηθφ ζψκα θαιισπηζηηθνχ ηχπνπ LED επί ηζηνχ ησλ 40 Watt, πξέπεη λα δηαζέηεη ηα εμήο 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

Οπηηθή δηαλνκή: ρήκαηνο σνεηδέο, καθξηά, κε απνθνκκέλε κε θαηαλνκή θσηφο 360 κνηξψλ. 

Η απφδνζε ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα είλαη 4.200 lm (+/-5%) ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν IES-

LM-79-08.  

Ο βαζκφο πξνζηαζίαο IP γηα ηελ πξνζηαζία εηζρψξεζεο λεξνχ – ζθφλεο πξέπεη λα είλαη θαη’ 

ειάρηζην IP65 (θαηά ΔΝ 60529) γηα φια ηα κέξε ηνπ θσηηζηηθνχ. 

Η  νλνκαζηηθή  ηάζε  ηξνθνδνζίαο  πξέπεη  λα  είλαη  230V.   

Σν  εχξνο  ηάζεο  εηζφδνπ  γηα  ηελ πξνζηαζία  θαη  απξφζθνπηε  ιεηηνπξγία  ηνπ  θσηηζηηθνχ  απφ  

δηαθπκάλζεηο  ηνπ  ειεθηξηθνχ  ξεχκαηνο θαη ξεχκαηα αηρκήο πξέπεη λα θπκαίλεηαη απφ 120V AC 

έσο 277V AC (ΦΔΚ 4607/13.12.2019).   

Η  ζεσξεηηθή ηζρχο  εηζφδνπ  πξέπεη  λα  είλαη  40  Watts  κε  αλψηαην  φξην  ζπλνιηθήο  ηζρχνο 

ζπζηήκαηνο  θσηηζηηθνχ  42W  (ζχκθσλα  κε    ηνλ  πίλαθα  9  ηνπ  ππνινγηζηηθνχ  θχιινπ).  Ο 

ζπληειεζηήο ηζρχνο πξέπεη λα είλαη >0.90. 
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Σν CRI πξέπεη λα είλαη >70. Σν CCT (ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο) πξέπεη λα είλαη κεηαμχ 4.000Κ -

5.600Κ (θσο εκέξαο γηα ηελ απφιπηε αηζζεηηθή απφδνζε ησλ ρξσκάησλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

λχρηαο Δ.Κ.1194/2012 παξ. 5 «ην ηερλεηφ θσο πξέπεη λα ππνθαζηζηά ην θσο εκέξαο»). 

Σν εχξνο ζεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο πξέπεη λα θπκαίλεηαη απφ -30ν C έσο +40ν C (θαηά IEC 

60598).  

Η δηάξθεηα δσήο ησλ θσηνδηφδσλ (LED) πξέπεη λα είλαη >50.000 ψξεο ζην ηέινο ησλ νπνίσλ ε 

ηζρχο θσηεηλφηεηαο απηψλ δελ ζα έρεη ππνβαζκηζηεί πιένλ ηνπ 20% θαηά ην πξφηππν LM80. 

Σν θσηηζηηθφ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί δχν αλεμάξηεηεο νπηηθέο κνλάδεο LED ζπλδεδεκέλεο 

παξάιιεια κεηαμχ ηνπο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αλεμάξηεηε ιεηηνπξγία απηψλ. Οη νπηηθέο 

κνλάδεο LED πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζε έλα σνεηδέο  ζρεκαηηζκφ παξάιιειν κε ην έδαθνο 

έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε νκνηφκνξθε θαηαλνκή ηνπ θσηφο ζε αθηίλα 360 κνηξψλ. 

Σν θσηηζηηθφ πξέπεη λα θέξεη 20 έσο 80 δηφδνπο θσηνεθπνκπήο ηνπνζεηεκέλνπο πάλσ ζε εηδηθέο 

ςήθηξεο απφ αινπκίλην έηζη ψζηε θαηά ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ λα κελ αλαπηχζζεη πςειή 

ζεξκνθξαζία ζχκθσλα κε ηελ απαίηεζε ηεο Δπξσπατθήο Οδεγίαο πεξί νηθνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ ζην 

θσηηζκφ.  

Η βάζε ηνπνζέηεζεο ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηελ 

αζθαιή ηνπνζέηεζε ηνπ θσηηζηηθνχ ζε ηζηφ δηαηνκήο  Φ76mm. 

Σν δηαθαλέο θάιπκκα ησλ νπηηθψλ κνλάδσλ LED ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πιηθφ 

αληηβαλδαιηζηηθνχ ηχπνπ, ην νπνίν ζα είλαη αλζεθηηθφ ζηηο  ζεξκνθξαζίεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο  θαη απφ ηηο εμσηεξηθέο ζεξκνθξαζίεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζα 

είλαη ζηαζεξνπνηεκέλν σο πξνο ηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο.  

Οη νπηηθέο κνλάδεο ηνπ θσηηζηηθνχ ζα θέξνπλ αλαθιαζηήξεο κε κεηαιιηθή επίζηξσζε νη νπνίνη ζα 

είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ πςειήο αλζεθηηθφηεηαο πιηθφ ειάρηζηεο αλαθιαζηηθφηεηαο 95%. 

Σν θέιπθνο ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πςειήο ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο 

αινπκίλην  κε  ελζσκαησκέλε  ςήθηξα πιήξσο αλαθπθιψζηκν.  

Η ζρεδίαζε ηνπ ζψκαηνο ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηε κεραληθή αληνρή ηνπ θσηηζηηθνχ 

θαη λα εμαζθαιίδεη επαξθψο ηελ ςχμε απηνχ.  

Σν θσηηζηηθφ  πξέπεη  λα  έρεη  αλνηγφκελν  θάιπκκα  γηα εχθνιε θαη γξήγνξε ζπληήξεζε ζε 

πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί.  

Ο δείθηεο κεραληθήο αληνρήο πξέπεη λα είλαη ΙΚ ≥ 0,8 (θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 62262). 

Ο ηχπνο πιηθψλ κφλσζεο πξέπεη λα είλαη Class  I ή Class II. 

Όιεο νη εμσηεξηθέο βίδεο θαη πιηθά ζηεξέσζεο ηνπ θσηηζηηθνχ λα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα.  

Σν θσηηζηηθφ πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν ρσξίο βιαβεξά ζπζηαηηθά γηα ηνλ άλζξσπν θαη ην 

πεξηβάιινλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο REACH, RoHS (θαηά IEC / ΔΝ 62321). 

Σν θσηηζηηθφ πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ 10 ρξφληα γξαπηήο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

Οη δίνδνη θσηνεθπνκπήο (LED) ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηεί ην θσηηζηηθφ, πξέπεη λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα  LM80-80. 

Σν θσηηζηηθφ πξέπεη λα θέξεη ζήκαλζε CE.  

Σo θσηηζηηθφ πξέπεη λα θέξεη φια ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο CE θαηά EMC 

2014/30/ΔU θαη LVD 2014/35/EU (765/2008/ΔΚ), ηα νπνία ζα θέξνπλ ην φλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηή 

ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ή ην φλνκα ηνπ ππνςήθηνπ πξνκεζεπηή (εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξφζσπνπ 

εθ’ φζνλ δελ είλαη ππνςήθηνο ν ίδηνο ν θαηαζθεπαζηήο 765/2008/ΔΚ Κεθ. IV άξζξν 30 παξ.1) ν 

νπνίνο θαζίζηαηαη σο ν απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ εληφο ηεο αγνξάο 

ηεο Δ.Δ..  

Tν θσηηζηηθφ θαζψο επίζεο θαη ην ηξνθνδνηηθφ απηνχ πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε φια  ηα 

απαηηνχκελα επξσπατθά πξφηππα ΔΝ: EN 60598-2-3, EN 55015, EN 61547, EN 62471 (ζχκθσλα 
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κε ην table IEC 62471-2, IEC 62778), EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62493, EN 

61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη πιήξσο ε αζθαιήο   ιεηηνπξγία ηνπ 

θσηηζηηθνχ.  

Ο θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο θαζψο θαη ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα θέξεη 

πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001, πηζηνπνηεηηθφ ISO 14001 θαη ISO 45001. 

 

10:  ΠΡΟΒΟΛΔΑ ΣΤΠΟΤ LED ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΩΝ 185 WATT (γηα αληηθαηάζηαζε 

παιαηώλ πξνβνιέσλ κε ιακπηήξα 1000W)   

 

Σν θσηηζηηθφ ζψκα, πξνβνιέαο ηχπνπ LED ησλ 185 Watt, πξέπεη λα δηαζέηεη ηα εμήο ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά: 

Η απφδνζε ηνπ πξνβνιέα πξέπεη λα είλαη 16.000 lm (+/-5%) ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν IES-

LM-79-08.  

Ο βαζκφο πξνζηαζίαο IP γηα ηελ πξνζηαζία εηζρψξεζεο λεξνχ – ζθφλεο πξέπεη λα είλαη θαη’ 

ειάρηζην IP66 (θαηά ΔΝ 60529) γηα φια ηα κέξε ηνπ θσηηζηηθνχ  (ΦΔΚ 4607/13.12.2019). 

Η νλνκαζηηθή ηάζε ηξνθνδνζίαο πξέπεη λα είλαη 230V.  

Σν εχξνο ηάζεο εηζφδνπ γηα ηελ πξνζηαζία θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ θσηηζηηθνχ απφ 

δηαθπκάλζεηο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ξεχκαηα αηρκήο πξέπεη λα θπκαίλεηαη απφ 120V AC έσο 

277V AC (ΦΔΚ 4607/13.12.2019).   

Η ζεσξεηηθή  ηζρχο εηζφδνπ πξέπεη λα είλαη 185 Watts κε αλψηαην φξην ζπλνιηθήο ηζρχνο 

ζπζηήκαηνο θσηηζηηθνχ 188,24W (ζχκθσλα κε  ηνλ πίλαθα 9 ηνπ ππνινγηζηηθνχ θχιινπ).  

Ο ζπληειεζηήο άεξγνπ ηζρχνο πξέπεη λα  είλαη >0.90. (ΦΔΚ 4607/13.12.2019). 

Σν CRI πξέπεη λα είλαη >70. Σν CCT (ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο) πξέπεη λα είλαη κεηαμχ 4.000Κ - 

5.600Κ (θσο εκέξαο γηα ηελ απφιπηε αηζζεηηθή απφδνζε ησλ ρξσκάησλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

λχρηαο Δ.Κ.1194/2012 παξ. 5 «ην ηερλεηφ θσο πξέπεη λα ππνθαζηζηά ην θσο εκέξαο»).  

Σν εχξνο ζεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο πξέπεη λα θπκαίλεηαη απφ -30ν C έσο +40ν C (θαηά IEC 60598).  

Η δηάξθεηα δσήο ησλ θσηνδηφδσλ LED πξέπεη λα είλαη >50.000 ψξεο ζην ηέινο ησλ νπνίσλ ε ηζρχο 

θσηεηλφηεηαο απηψλ δελ ζα έρεη ππνβαζκηζηεί πιένλ ηνπ 20% θαηά LM80 (ΦΔΚ 4607/13.12.2019). 

Σν ζψκα ηνπ θσηηζηηθνχ λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ρπηνπξεζζαξηζηφ θξάκα αινπκηλίνπ 

πιήξσο αλαθπθιψζηκν.  

Σν θσηηζηηθφ πξέπεη λα έρεη 90 έσο 180 LEDs (κέζεο ηζρχνο) ηνπνζεηεκέλα  πάλσ ζε εηδηθή 

ςήθηξα απφ αινπκίλην έηζη ψζηε θαηά ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ λα κελ αλαπηχζζεη πςειή 

ζεξκνθξαζία ζχκθσλα κε ηελ απαίηεζε ηεο Δπξσπατθήο Οδεγίαο πεξί εθπνκπψλ ξχπσλ θαη 

νηθνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ ζην θσηηζκφ.  

Οη δίνδνη θσηνεθπνκπήο (LED) πξέπεη λα θέξνπλ εηδηθέο πξηζκαηηθέο πνιπθαξβνπληθέο πξνζζήθεο 

πςειήο δηαθάλεηαο γηα ηελ απφιπηε δηάρπζε ηνπ θσηφο.  

Σν δηαθαλέο θάιπκκα πνιπθαξβνληθνχ πιηθνχ ζα είλαη αλζεθηηθφ ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο & ηηο εμσηεξηθέο ζεξκνθξαζίεο θαη ζα είλαη 

ζηαζεξνπνηεκέλν σο πξνο ηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο.  

Οη νπηηθνί θαθνί ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ πςειήο αλζεθηηθφηεηαο θαη δηαθάλεηαο αθξπιηθφ ή 

άιιν πιηθφ. 

Σν πίζσ κέξνο ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πςειήο ζεξκηθήο 

αγσγηκφηεηαο αινπκίλην κε εηδηθά δηακνξθσκέλε ςήθηξα. 

Σν θσηηζηηθφ πξέπεη λα θέξεη εηδηθέο αλνμείδσηεο βάζεηο ζηήξημεο έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη θαηά 

ηελ ηνπνζέηεζε απηνχ ε πεξηζηξνθή ηνπ ζε νξηδφληην άμνλα δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ηεο νξζήο 

θιίζεο ηνπνζέηεζεο κε ηξφπν αζθαιή θαη ζηαζεξφ.  
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Όιεο νη εμσηεξηθέο βίδεο θαη πιηθά ζηεξέσζεο ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα είλαη απφ αλνμείδσην 

ράιπβα. 

Σν εμσηεξηθφ θάιπκκα πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθφ, πςειήο δηαθάλεηαο κε UV πξνζηαζία γηα 

αληίζηαζε ζηε γήξαλζε ιφγσ ηνπ ήιηνπ.  

Ο δείθηεο κεραληθήο αληνρήο πξέπεη λα είλαη ΙΚ ≥ 0,8 (θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 62262). 

Ο ηχπνο πιηθψλ κφλσζεο πξέπεη λα είλαη Class  I ή Class II.  

Σν θσηηζηηθφ πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ 10 ρξφληα γξαπηήο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

Σν θσηηζηηθφ λα είλαη ζπκκνξθσκέλν ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο REACH, RoHS (θαηά IEC / ΔΝ 

62321). 

Οη δίνδνη θσηνεθπνκπήο (LED) ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηεί ην θσηηζηηθφ, πξέπεη λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα  LM80-80-08 θαη ΣΜ-21-11 (ΦΔΚ 4607/13.12.2019). 

Σν θσηηζηηθφ πξέπεη λα θέξεη ζήκαλζε CE.  

Σo θσηηζηηθφ πξέπεη λα θέξεη φια ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο CE θαηά EMC 

2014/30/ΔU θαη LVD 2014/35/EU (765/2008/ΔΚ  & ΦΔΚ 4607/13.12.2019), ηα νπνία ζα θέξνπλ ην 

φλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ή ην φλνκα ηνπ ππνςήθηνπ πξνκεζεπηή 

(εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξφζσπνπ εθ’ φζνλ δελ είλαη ππνςήθηνο ν ίδηνο ν θαηαζθεπαζηήο 

765/2008/ΔΚ Κεθ. IV άξζξν 30 παξ.1) ν νπνίνο θαζίζηαηαη σο ν απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ 

δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ εληφο ηεο αγνξάο ηεο Δ.Δ..  

Tν θσηηζηηθφ θαζψο επίζεο θαη ην ηξνθνδνηηθφ απηνχ πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε φια  ηα 

απαηηνχκελα επξσπατθά πξφηππα ΔΝ ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ 4607/13.12.2019: EN 60598-2-3, EN 

55015, EN 61547, EN 62471 (ζχκθσλα κε ην table IEC 62471-2, IEC 62778), EN 61547, EN 61000-3-

2, EN 61000-3-3, EN 62493, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη 

πιήξσο ε αζθαιήο   ιεηηνπξγία ηνπ θσηηζηηθνχ (ΦΔΚ 4607/13.12.2019). 

Ο θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο θαζψο θαη ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα θέξεη 

πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001, πηζηνπνηεηηθφ ISO 14001 θαη ISO 45001. 

 

 

11:  ΠΡΟΒΟΛΔΑ ΣΤΠΟΤ LED ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΩΝ 75 WATT (γηα αληηθαηάζηαζε 

παιαηώλ πξνβνιέσλ κε ιακπηήξα 400W)   

 

Σν θσηηζηηθφ ζψκα, πξνβνιέαο ηχπνπ LED ησλ 75 Watt, πξέπεη λα δηαζέηεη ηα εμήο ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά: 

Η απφδνζε ηνπ πξνβνιέα πξέπεη λα είλαη 6.500 lm (+/-5%) ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν IES-

LM-79-08. 

Ο βαζκφο πξνζηαζίαο IP γηα ηελ πξνζηαζία εηζρψξεζεο λεξνχ – ζθφλεο πξέπεη λα είλαη θαη’ 

ειάρηζην IP65 (θαηά ΔΝ 60529) γηα φια ηα κέξε ηνπ θσηηζηηθνχ  (ΦΔΚ 4607/13.12.2019). 

Η νλνκαζηηθή ηάζε ηξνθνδνζίαο πξέπεη λα είλαη 230V.  

Σν εχξνο ηάζεο εηζφδνπ γηα ηελ πξνζηαζία θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ θσηηζηηθνχ απφ 

δηαθπκάλζεηο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ξεχκαηα αηρκήο πξέπεη λα θπκαίλεηαη απφ 120V AC έσο 

277V AC (ΦΔΚ 4607/13.12.2019).   

Η ζεσξεηηθή  ηζρχο εηζφδνπ πξέπεη λα είλαη 75 Watts κε αλψηαην φξην ζπλνιηθήο ηζρχνο 

ζπζηήκαηνο θσηηζηηθνχ 76,47W (ζχκθσλα κε  ηνλ πίλαθα 9 ηνπ ππνινγηζηηθνχ θχιινπ).  

Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο πξέπεη λα  είλαη >0.90. (ΦΔΚ 4607/13.12.2019). 

Σν CRI πξέπεη λα είλαη >70. Σν CCT (ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο) πξέπεη λα είλαη κεηαμχ 4.000Κ - 

5.600Κ (θσο εκέξαο γηα ηελ απφιπηε αηζζεηηθή απφδνζε ησλ ρξσκάησλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

λχρηαο Δ.Κ.1194/2012 παξ. 5 «ην ηερλεηφ θσο πξέπεη λα ππνθαζηζηά ην θσο εκέξαο»).  
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Σν εχξνο ζεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο πξέπεη λα θπκαίλεηαη απφ -30ν C έσο +40ν C (θαηά IEC 60598).   

Η δηάξθεηα δσήο ησλ θσηνδηφδσλ LED πξέπεη λα είλαη >50.000 ψξεο ζην ηέινο ησλ νπνίσλ ε ηζρχο 

θσηεηλφηεηαο απηψλ δελ ζα έρεη ππνβαζκηζηεί πιένλ ηνπ 20% θαηά LM80 (ΦΔΚ 4607/13.12.2019). 

Σν ζψκα ηνπ θσηηζηηθνχ λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ρπηνπξεζζαξηζηφ θξάκα αινπκηλίνπ.  

Σν θσηηζηηθφ πξέπεη λα έρεη 30 έσο 70 LEDs (κέζεο ηζρχνο) ηνπνζεηεκέλα  πάλσ ζε εηδηθή ςήθηξα 

απφ αινπκίλην έηζη ψζηε θαηά ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ λα κελ αλαπηχζζεη πςειή ζεξκνθξαζία 

ζχκθσλα κε ηελ απαίηεζε ηεο Δπξσπατθήο Οδεγίαο πεξί εθπνκπψλ ξχπσλ θαη νηθνινγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ ζην θσηηζκφ.  

Οη δίνδνη θσηνεθπνκπήο (LED) πξέπεη λα θέξνπλ εηδηθέο πξηζκαηηθέο πνιπθαξβνπληθέο πξνζζήθεο 

πςειήο δηαθάλεηαο γηα ηελ απφιπηε δηάρπζε ηνπ θσηφο.  

Σν δηαθαλέο θάιπκκα πνιπθαξβνληθνχ πιηθνχ ζα είλαη αλζεθηηθφ ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο & ηηο εμσηεξηθέο ζεξκνθξαζίεο θαη ζα είλαη 

ζηαζεξνπνηεκέλν σο πξνο ηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο.  

Οη νπηηθνί θαθνί ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ πςειήο αλζεθηηθφηεηαο θαη δηαθάλεηαο αθξπιηθφ ή 

άιιν πιηθφ. 

Σν πίζσ κέξνο ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πςειήο ζεξκηθήο 

αγσγηκφηεηαο αινπκίλην κε εηδηθά δηακνξθσκέλε ςήθηξα. 

Σν θσηηζηηθφ πξέπεη λα θέξεη εηδηθέο αλνμείδσηεο βάζεηο ζηήξημεο έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη θαηά 

ηελ ηνπνζέηεζε απηνχ ε πεξηζηξνθή ηνπ ζε νξηδφληην άμνλα δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ηεο νξζήο 

θιίζεο ηνπνζέηεζεο κε ηξφπν αζθαιή θαη ζηαζεξφ.  

Όιεο νη εμσηεξηθέο βίδεο θαη πιηθά ζηεξέσζεο ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα είλαη απφ αλνμείδσην 

ράιπβα. 

Σν εμσηεξηθφ θάιπκκα πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθφ, πςειήο δηαθάλεηαο κε UV πξνζηαζία γηα 

αληίζηαζε ζηε γήξαλζε ιφγσ ηνπ ήιηνπ.  

Ο δείθηεο κεραληθήο αληνρήο πξέπεη λα είλαη ΙΚ ≥ 0,8 (θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 62262). 

Ο ηχπνο πιηθψλ κφλσζεο πξέπεη λα είλαη Class  I ή Class II.  

Σν θσηηζηηθφ πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ 10 ρξφληα γξαπηήο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

Σν θσηηζηηθφ λα είλαη ζπκκνξθσκέλν ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο REACH, RoHS (θαηά IEC / ΔΝ 

62321). 

Οη δίνδνη θσηνεθπνκπήο (LED) ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηεί ην θσηηζηηθφ, πξέπεη λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα  LM80-80-08 θαη ΣΜ-21-11 (ΦΔΚ 4607/13.12.2019). 

Σν θσηηζηηθφ πξέπεη λα θέξεη ζήκαλζε CE.  

Σo θσηηζηηθφ πξέπεη λα θέξεη φια ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο CE θαηά EMC 

2014/30/ΔU θαη LVD 2014/35/EU (765/2008/ΔΚ  & ΦΔΚ 4607/13.12.2019), ηα νπνία ζα θέξνπλ ην 

φλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ή ην φλνκα ηνπ ππνςήθηνπ πξνκεζεπηή 

(εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξφζσπνπ εθ’ φζνλ δελ είλαη ππνςήθηνο ν ίδηνο ν θαηαζθεπαζηήο 

765/2008/ΔΚ Κεθ. IV άξζξν 30 παξ.1) ν νπνίνο θαζίζηαηαη σο ν απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ 

δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ εληφο ηεο αγνξάο ηεο Δ.Δ..  

Tν θσηηζηηθφ θαζψο επίζεο θαη ην ηξνθνδνηηθφ απηνχ πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε φια  ηα 

απαηηνχκελα επξσπατθά πξφηππα ΔΝ ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ 4607/13.12.2019: EN 60598-2-3, EN 

55015, EN 61547, EN 62471 (ζχκθσλα κε ην table IEC 62471-2, IEC 62778), EN 61547, EN 61000-3-

2, EN 61000-3-3, EN 62493, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη 

πιήξσο ε αζθαιήο   ιεηηνπξγία ηνπ θσηηζηηθνχ (ΦΔΚ 4607/13.12.2019). 

Ο θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο θαζψο θαη ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα θέξεη 

πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001, πηζηνπνηεηηθφ ISO 14001 θαη ISO 45001. 
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12: ΛΑΜΠΣΗΡΑ ΣΤΠΟΤ LED Δ27 ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΩΝ 11 WATT (γηα αληηθαηάζηαζε 

παιαηώλ ιακπηήξσλ νηθνλνκίαο ησλ 23W) 

 

Η απφδνζε ηνπ ιακπηήξα πξέπεη λα είλαη 1.150 lm (+/-5%) ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν IES-

LM-79-08. 

Σν εχξνο ηάζεο εηζφδνπ γηα ηελ πξνζηαζία θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ ιακπηήξα απφ 

δηαθπκάλζεηο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ξεχκαηα αηρκήο πξέπεη λα θπκαίλεηαη απφ 100V AC 

έσο 240V AC. 

Η  ζεσξεηηθή    ηζρχο  εηζφδνπ  πξέπεη  λα  είλαη  11  Watts  κε  αλψηαην  φξην  ζπλνιηθήο  ηζρχνο 

ζπζηήκαηνο θσηηζηηθνχ 10,95 W (ζχκθσλα κε  ηνλ πίλαθα 9 ηνπ ππνινγηζηηθνχ θχιινπ).  

Ο βαζκφο πξνζηαζίαο λεξνχ ζθφλεο, γηα ην ζχλνιν ηνπ ιακπηήξα, πξέπεη λα είλαη θαη' ειάρηζην IP 

65 (θαηά ΔΝ 60529) έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο ρξήζε ηνπ ιακπηήξα ζε εμσηεξηθνχο 

ρψξνπο. 

Η ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο (CCT) ηνπ ιακπηήξα πξέπεη λα είλαη κεηαμχ 5000Κ-6000Κ.  

Σν CRI (Ra) πξέπεη λα είλαη  > 70.  

Ο ιακπηήξαο πξέπεη έρεη πάλσ απφ 10 LEDs ηχπνπ SMD πςειήο αληνρήο.  

Η δηάκεηξνο ηνπ ιακπηήξα πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ Φ60 γηα εχθνιε πξνζαξκνγή απηνχ ζηα 

πθηζηάκελα θσηηζηηθά.  

Η δηάξθεηα δσήο ησλ LED πξέπεη λα είλαη ≥50.000 ψξεο. 

Σν  πιαζηηθφ  θάιπκκα  (Lens)  ηνπ  ιακπηήξα  πξέπεη  λα  είλαη  θαηαζθεπαζκέλν  απφ  πςειήο 

αληνρήο πνιπθαξβνπληθφ πιηθφ κε πξνζηαζία UV γηα αληίζηαζε ζηε γήξαλζε ιφγσ ηνπ ήιηνπ. 

Σν πιαζηηθφ θάιπκκα (Lens) ηνπ ιακπηήξα πξέπεη λα είλαη πςειήο δηάρπζεο θσηφο έηζη ψζηε θαηά 

ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ιακπηήξα ε δέζκεο θσηφο πνπ εθπέκπνληαη αλά θσηνδίνδν (LED) λα  

δηαρένληαη νκνηφκνξθα ζε νιφθιεξε ηελ επηθάληα ηνπ θαιχκκαηνο έηζη ψζηε ην κάηη ηνπ 

παξαηεξεηή λα κελ ελνριείηαη απφ ηηο κεκνλσκέλεο θσηεηλέο δέζκεο.  

Η γσλία απφδνζεο θσηεηλήο δέζκεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε ή ίζε κε 180°. 

Ο ιακπηήξαο πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ 10 ρξφληα γξαπηήο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο (10 έηε επί 

4.343 ψξεο αλά έηνο). 

Ο ιακπηήξαο πξέπεη λα είλαη ζπκκνξθσκέλν ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο REACH, RoHS (θαηά IEC / 

ΔΝ 62321). 

Οη δίνδνη θσηνεθπνκπήο (LED) ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηεί ν ιακπηήξαο, πξέπεη λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα  LM80-80-08). 

Ο ιακπηήξαο πξέπεη λα θέξεη ζήκαλζε CE.  

Ο ιακπηήξαο πξέπεη λα θέξεη φια ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο CE θαηά EMC 

2014/30/ΔU θαη LVD 2014/35/EU (765/2008/ΔΚ), ηα νπνία ζα θέξνπλ ην φλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηή 

ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ή ην φλνκα ηνπ ππνςήθηνπ πξνκεζεπηή (εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξφζσπνπ 

εθ’ φζνλ δελ είλαη ππνςήθηνο ν ίδηνο ν θαηαζθεπαζηήο 765/2008/ΔΚ Κεθ. IV άξζξν 30 παξ.1) ν 

νπνίνο θαζίζηαηαη σο ν απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ εληφο ηεο αγνξάο 

ηεο Δ.Δ..   

Ο ιακπηήξαο πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε φια ηα απαηηνχκελα επξσπατθά πξφηππα: EN 60598-2-

3, EN 55015, EN 61547, EN 62471, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, έηζη ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη πιήξσο ε αζθαιήο   ιεηηνπξγία ηνπ ιακπηήξα. 

Ο θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο θαζψο θαη ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα θέξεη 

πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001, πηζηνπνηεηηθφ ISO 14001 θαη ISO 45001. 
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13. ΦΩΣΙΣΙΚΟ ΚΑΛΛΩΠΙΣΙΚΟΤ ΑΞΟΝΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ LED ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΩΝ 80 

WATT (γηα αληηθαηάζηαζε παιαηώλ θσηηζηηθώλ κε ιακπηήξα 250W)   

 

Σν θσηηζηηθφ ζψκα, ηχπνπ LED ησλ 80 Watt, πξέπεη λα δηαζέηεη ηα εμήο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

Η απφδνζε ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα είλαη 9.600 lm (+/-5%). 

Ο βαζκφο πξνζηαζίαο IP γηα ηελ πξνζηαζία εηζρψξεζεο λεξνχ – ζθφλεο πξέπεη λα είλαη θαη’ 

ειάρηζην IP65 (θαηά ΔΝ 60529) γηα φια ηα κέξε ηνπ θσηηζηηθνχ. 

Η νλνκαζηηθή ηάζε ηξνθνδνζίαο πξέπεη λα είλαη 230V. Σν εχξνο ηάζεο εηζφδνπ γηα ηελ πξνζηαζία 

θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ θσηηζηηθνχ απφ δηαθπκάλζεηο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ξεχκαηα 

αηρκήο πξέπεη λα θπκαίλεηαη απφ 120V AC έσο 277V AC (ΦΔΚ 4607/13.12.2019).  

Η ζεσξεηηθή  ηζρχο εηζφδνπ πξέπεη λα είλαη 80 Watts κε αλψηαην φξην ζπλνιηθήο ηζρχνο 

ζπζηήκαηνο θσηηζηηθνχ 83,48W (ζχκθσλα κε  ηνλ πίλαθα 9 ηνπ ππνινγηζηηθνχ θχιινπ). Ο 

ζπληειεζηήο άεξγνπ ηζρχνο πξέπεη λα  είλαη >0.90. (ΦΔΚ 4607/13.12.2019) 

Σν CRI πξέπεη λα είλαη >80. Σν CCT (ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο) πξέπεη λα είλαη κεηαμχ 3.000Κ - 

5.000Κ (θσο εκέξαο γηα ηελ απφιπηε αηζζεηηθή απφδνζε ησλ ρξσκάησλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

λχρηαο Δ.Κ.1194/2012 παξ. 5 «ην ηερλεηφ θσο πξέπεη λα ππνθαζηζηά ην θσο εκέξαο»). Σν εχξνο 

ζεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο πξέπεη λα θπκαίλεηαη απφ -30ν C έσο +40ν C.  

Η δηάξθεηα δσήο ησλ θσηνδηφδσλ LED πξέπεη λα είλαη >50.000 ψξεο ζην ηέινο ησλ νπνίσλ ε ηζρχο 

θσηεηλφηεηαο απηψλ δελ ζα έρεη ππνβαζκηζηεί πιένλ ηνπ 20% θαηά LM80. 

Σν ζψκα ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πςειήο ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο 

αινπκίλην πιήξσο αλαθπθιψζηκν. Η ζρεδίαζε ηνπ ζψκαηνο ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα εμαζθαιίδεη 

ηε κεραληθή αληνρή ηνπ θσηηζηηθνχ θαη λα εμαζθαιίδεη επαξθψο ηελ ςχμε απηνχ.  

Σν θσηηζηηθφ πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ 80 LEDs ηνπνζεηεκέλα  πάλσ ζε εηδηθή ςήθηξα απφ 

αινπκίλην έηζη ψζηε θαηά ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ λα κελ αλαπηχζζεη πςειή ζεξκνθξαζία 

ζχκθσλα κε ηελ απαίηεζε ηεο Δπξσπατθήο Οδεγίαο πεξί εθπνκπψλ ξχπσλ θαη νηθνινγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ ζην θσηηζκφ. 

Σν θσηηζηηθφ πξέπεη λα θέξεη ελζσκαησκέλν ηξνθνδνηηθφ ηνπνζεηεκέλν ζε εηδηθά δηακνξθσκέλε 

ςήθηξα γηα ηελ νξζή απαγσγή ηεο ζεξκφηεηαο έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε νξζή ιεηηνπξγία απηνχ.  

Σν θσηηζηηθφ πξέπεη λα θέξεη εηδηθή αλνμείδσηε βάζε ζηήξημεο (ηχπνο θξίθνπ) έηζη ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη ε  ηνπνζέηεζε απηνχ ζε εηδηθά ζπξκαηφζρνηλα σο θξεκαζηφ. Όιεο νη εμσηεξηθέο βίδεο 

θαη πιηθά ζηεξέσζεο ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα. 

Σν εμσηεξηθφ θάιπκκα πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθφ, πςειήο δηαθάλεηαο κε UV πξνζηαζία γηα 

αληίζηαζε ζηε γήξαλζε ιφγσ ηνπ ήιηνπ. Ο δείθηεο κεραληθήο αληνρήο πξέπεη λα είλαη ΙΚ ≥ 0,8 (θαηά 

ΔΛΟΣ ΔΝ 62262). 

Ο ηχπνο πιηθψλ κφλσζεο λα είλαη Class  I.  

Σν θσηηζηηθφ πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ 10 ρξφληα γξαπηήο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

Σν θσηηζηηθφ λα είλαη ζπκκνξθσκέλν ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο REACH, RoHS. 

Οη δίνδνη θσηνεθπνκπήο (LED) ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηεί ην θσηηζηηθφ, πξέπεη λα θέξνπλ 

εξγαζηεξηαθφ έιεγρν θαηά ην Πξφηππν LM80-80-08 θαη ΣΜ-21-11 (ΦΔΚ 4607/13.12.2019). Σν 

θσηηζηηθφ πξέπεη λα θέξεη ζήκαλζε CE.  

Σo θσηηζηηθφ πξέπεη λα θέξεη φια ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο CE θαηά EMC 

2014/30/ΔU θαη LVD 2014/35/EU (765/2008/ΔΚ  & ΦΔΚ 4607/13.12.2019), ηα νπνία ζα θέξνπλ ην 

φλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ή ην φλνκα ηνπ ππνςήθηνπ πξνκεζεπηή 

(εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξφζσπνπ εθ’ φζνλ δελ είλαη ππνςήθηνο ν ίδηνο ν θαηαζθεπαζηήο 

765/2008/ΔΚ Κεθ. IV άξζξν 30 παξ.1) ν νπνίνο θαζίζηαηαη σο ν απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ 

δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ εληφο ηεο αγνξάο ηεο Δ.Δ..  
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Tν θσηηζηηθφ θαζψο επίζεο θαη ην ηξνθνδνηηθφ απηνχ πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε φια  ηα 

απαηηνχκελα επξσπατθά πξφηππα ΔΝ ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ 4607/13.12.2019: EN 60598-2-3, EN 

55015, EN 61547, EN 62471 (ζχκθσλα κε ην table IEC 62471-2, IEC 62778), EN 61547, EN 61000-3-

2, EN 61000-3-3, EN 62493, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη 

πιήξσο ε αζθαιήο   ιεηηνπξγία ηνπ θσηηζηηθνχ (ΦΔΚ 4607/13.12.2019). 

Ο θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο θαζψο θαη ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα θέξεη 

πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001, πηζηνπνηεηηθφ ISO 14001 θαη ISO 45001. 

 

 

14: ΒΡΑΥΙΟΝΑ ΣΗΡΙΞΗ ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΣΤΠΟΤ LED ΚΤΚΛΙΚΗ ΓΙΑΣΟΜΗ 

Φ60mm (θαηάιιεινο γηα μύιηλνπο θαη ηζηκεληέληνπο ηζηνύο) 

 

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

γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζε μχιηλν ηζηφ κε ηζέξθηα ή βίδεο θαη απφ έλα ζσιήλα θπθιηθήο δηαηνκήο 

δηακέηξνπ Φ60mm θαη πάρνπο 3mm.  

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

ειεθηξνζπγθνιείηαη ιακάθη 50x35x3mm ην νπνίν λα θέξεη ηξχπα δηακέηξνπ Φ9mm ζην θέληξν ηνπ. 

Ο ζσιήλαο πξέπεη λα έρεη θιίζε 5 σο πξνο νξηδφληην επίπεδν θαη πξνβνιή 700mm κε ην νξηδφληην 

επίπεδν.   

Οη κεηαιιηθέο ιάκεο πξέπεη λα  ειεθηξνζπγθνιινχληαη κε ην θαηαθφξπθν ηκήκα ηνπ ζσιήλα, κία 

ζηε βάζε ηνπ θαη κία ζε θαζαξή απφζηαζε 300mm θαζ’πςνο απφ ηελ πξψηε.  

Οη ιάκεο λα θέξνπλ ε θαζεκία, δχν ηξχπεο Φ12mm ζε απφζηαζε 20mm απφ ηηο άθξεο, γηα ηε 

ζχζθημε επί 5 -10ν ηνπ ηζηνχ ή ηνηρείνπ κε ηζέξθηα ή θνριίεο Μ10mm.  

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

θαη λα γαιβαλίδεηαη ελ ζεξκψ. Δπηπιένλ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνο κε ηελ παξάγξαθν 8 (ζρέδην 1) 

ηεο GR-259 (ΓΔΓΓΗΔ).
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ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 
 

Α.Σ. 1 

 

 

Φσηηζηηθφ ζψκα ηχπνπ LED  επί  ηζηνχ  νλνκαζηηθήο ηζρχνο  120 Watt,  ζε  αληηθαηάζηαζε  ησλ 

παιαηψλ ζπκβαηηθψλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ επί ηζηνχ µε ιακπηήξα 250W πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα, 

φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Σερληθή Έθζεζε θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Παξάξηεκα-Α). 

Σηκή αλά ηεκάρην (1 Σεµ)  

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΟΥΣΑΚΟΙΑ ΓΧΓΔΚΑ  ΔΤΡΧ   (ΣΙΜΗ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.)  

           (Αξηζκεηηθψο):  812,00 €  (ΣΙΜΗ  ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.) 

ηελ παξαπάλσ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο ζε πιήξε 

ιεηηνπξγία θαη ε εγγχεζε απηνχ ζε θαηάζηαζε νξζήο ιεηηνπξγίαο, γηα 10 έηε απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηεο ζχβαζεο. 

Κφζηνο αθαίξεζεο Φσηηζηηθψλ σκάησλ απφ βξαρίνλα ή απφ ηελ θνξπθή εγθαηεζηεκέλνπ ηζηνχ 

(€/Μνλάδα):  

Σηκή αλά ηεκάρην (1 Σεµ)  

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΔΙΚΟΙ ΔΦΣΑ ΔΤΡΧ ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ (ΣΙΜΗ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.)  

           (Αξηζκεηηθψο):  27,50 €  (ΣΙΜΗ  ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.) 

 

Α.Σ. 2 

 

Φσηηζηηθφ ζψκα ηχπνπ LED  επί  ηζηνχ  νλνκαζηηθήο ηζρχνο 95  Watt,  ζε  αληηθαηάζηαζε  ησλ 

παιαηψλ ζπκβαηηθψλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ επί ηζηνχ µε ιακπηήξα 250W πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα, 

φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Σερληθή Έθζεζε θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Παξάξηεµα-Α). 

Σηµή αλά ηεµάρην (1 Σεµ)  

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΠΔΝΣΑΚΟΙΑ ΣΡΙΑΝΣΑ ΣΡΙΑ (ΣΙΜΗ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.)  
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           (Αξηζµεηηθψο): 533,00 €  (ΣΙΜΗ  ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.) 

 

ηελ παξαπάλσ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο ζε πιήξε 

ιεηηνπξγία θαη ε εγγχεζε απηνχ ζε θαηάζηαζε νξζήο ιεηηνπξγίαο, γηα 10 έηε απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηεο ζχβαζεο. 

Κφζηνο αθαίξεζεο Φσηηζηηθψλ σκάησλ απφ βξαρίνλα ή απφ ηελ θνξπθή εγθαηεζηεκέλνπ ηζηνχ 

(€/Μνλάδα):  

Σηκή αλά ηεκάρην (1 Σεµ)  

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΔΙΚΟΙ ΔΦΣΑ ΔΤΡΧ ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ (ΣΙΜΗ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.)  

           (Αξηζκεηηθψο):  27,50 €  (ΣΙΜΗ  ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.) 

 

Α.Σ. 3 

 

Φσηηζηηθφ ζψκα ηχπνπ LED  επί  ηζηνχ  νλνκαζηηθήο ηζρχνο 75  Watt,  ζε  αληηθαηάζηαζε  ησλ 

παιαηψλ ζπκβαηηθψλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ επί ηζηνχ µε ιακπηήξα 150W πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα, 

φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Σερληθή Έθζεζε θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Παξάξηεµα-Α). 

Σηµή αλά ηεµάρην (1 Σεµ)  

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΠΔΝΣΑΚΟΙΑ ΔΞΙ ΔΤΡΩ (ΣΙΜΗ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.)  

           (Αξηζµεηηθψο): 506,00 €   (ΣΙΜΗ  ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.) 

ηελ παξαπάλσ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο ζε πιήξε 

ιεηηνπξγία θαη ε εγγχεζε απηνχ ζε θαηάζηαζε νξζήο ιεηηνπξγίαο, γηα 10 έηε απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηεο ζχβαζεο. 

Κφζηνο αθαίξεζεο Φσηηζηηθψλ σκάησλ απφ βξαρίνλα ή απφ ηελ θνξπθή εγθαηεζηεκέλνπ ηζηνχ 

(€/Μνλάδα):  

Σηκή αλά ηεκάρην (1 Σεµ)  

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΔΙΚΟΙ ΔΦΣΑ ΔΤΡΧ ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ (ΣΙΜΗ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.)  

           (Αξηζκεηηθψο):  27,50 €  (ΣΙΜΗ  ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.) 
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Α.Σ. 4 

 

Φσηηζηηθφ ζψκα ηχπνπ LED  επί  ηζηνχ  νλνκαζηηθήο ηζρχνο 50 Watt,  ζε  αληηθαηάζηαζε  ησλ 

παιαηψλ ζπκβαηηθψλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ επί ηζηνχ µε ιακπηήξα 125W πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα, 

φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Σερληθή Έθζεζε θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Παξάξηεµα-Α). 

Σηµή αλά ηεµάρην (1 Σεµ)  

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΠΔΝΣΑΚΟΙΑ ΔΞΙ ΔΤΡΩ (ΣΙΜΗ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.)  

           (Αξηζµεηηθψο): 506,00 €   (ΣΙΜΗ  ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.) 

ηελ παξαπάλσ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο ζε πιήξε 

ιεηηνπξγία θαη ε εγγχεζε απηνχ ζε θαηάζηαζε νξζήο ιεηηνπξγίαο, γηα 10 έηε απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηεο ζχβαζεο. 

Κφζηνο αθαίξεζεο Φσηηζηηθψλ σκάησλ απφ βξαρίνλα ή απφ ηελ θνξπθή εγθαηεζηεκέλνπ ηζηνχ 

(€/Μνλάδα):  

Σηκή αλά ηεκάρην (1 Σεµ)  

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΔΙΚΟΙ ΔΦΣΑ ΔΤΡΧ ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ (ΣΙΜΗ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.)  

           (Αξηζκεηηθψο):  27,50 €  (ΣΙΜΗ  ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.) 

 

Α.Σ. 5 

 

Φσηηζηηθφ ζψκα ηχπνπ LED  επί  ηζηνχ  νλνκαζηηθήο ηζρχνο 35 Watt,  ζε  αληηθαηάζηαζε  ησλ 

παιαηψλ ζπκβαηηθψλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ επί ηζηνχ µε ιακπηήξα 125W πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα, 

φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Σερληθή Έθζεζε θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Παξάξηεµα-Α). 

Σηµή αλά ηεµάρην (1 Σεµ)  

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΣΡΙΑΚΟΙΑ ΠΔΝΗΝΣΑ ΔΤΡΩ (ΣΙΜΗ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.)  

           (Αξηζµεηηθψο): 350,00 €   (ΣΙΜΗ  ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.) 
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ηελ παξαπάλσ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά ην θφζηνο 

εγθαηάζηαζεο ζε πιήξε ιεηηνπξγία θαη ε εγγχεζε απηνχ ζε θαηάζηαζε νξζήο ιεηηνπξγίαο, γηα 10 

έηε απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχβαζεο. 

 

 

Κφζηνο αθαίξεζεο Φσηηζηηθψλ σκάησλ απφ βξαρίνλα ή απφ ηελ θνξπθή εγθαηεζηεκέλνπ ηζηνχ 

(€/Μνλάδα):  

Σηκή αλά ηεκάρην (1 Σεµ)  

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΔΙΚΟΙ ΔΦΣΑ ΔΤΡΧ ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ (ΣΙΜΗ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.)  

           (Αξηζκεηηθψο):  27,50 €  (ΣΙΜΗ  ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.) 

 

Α.Σ. 6 

 

Φσηηζηηθφ ζψµα ηχπνπ LED θνξπθήο επί ηζηνχ νλνκαζηηθήο ηζρχνο  45  Watt,  ζε  αληηθαηάζηαζε  

ησλ παιαηψλ ζπκβαηηθψλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ επί ηζηνχ µε ιακπηήξεο 150W πνπ ππάξρνπλ 

ζήκεξα, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Σερληθή Έθζεζε θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Παξάξηεµα-Α). 

Σηµή αλά ηεµάρην (1 Σεµ)  

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΔΠΣΑΚΟΙΑ ΔΤΡΩ (ΣΙΜΗ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.) 

           (Αξηζµεηηθψο): 700,00 € (ΣΙΜΗ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.) 

ηελ παξαπάλσ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο ζε πιήξε 

ιεηηνπξγία θαη ε εγγχεζε απηνχ ζε θαηάζηαζε νξζήο ιεηηνπξγίαο, γηα 10 έηε απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηεο ζχβαζεο. 

Κφζηνο αθαίξεζεο Φσηηζηηθψλ σκάησλ απφ βξαρίνλα ή απφ ηελ θνξπθή εγθαηεζηεκέλνπ ηζηνχ 

(€/Μνλάδα):  

Σηκή αλά ηεκάρην (1 Σεµ)  

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΔΙΚΟΙ ΔΦΣΑ ΔΤΡΧ ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ (ΣΙΜΗ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.)  

           (Αξηζκεηηθψο):  27,50 €  (ΣΙΜΗ  ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.) 

 

Α.Σ. 7 
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Φσηηζηηθφ ζψµα ηχπνπ LED θνξπθήο επί ηζηνχ νλνκαζηηθήο ηζρχνο  45  Watt,  ζε  αληηθαηάζηαζε  

ησλ παιαηψλ ζπκβαηηθψλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ επί ηζηνχ µε ιακπηήξεο 140W πνπ ππάξρνπλ 

ζήκεξα, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Σερληθή Έθζεζε θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Παξάξηεµα-Α). 

Σηµή αλά ηεµάρην (1 Σεµ)  

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΔΠΣΑΚΟΙΑ ΔΤΡΩ (ΣΙΜΗ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.) 

           (Αξηζµεηηθψο): 700,00 € (ΣΙΜΗ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.) 

ηελ παξαπάλσ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο ζε πιήξε 

ιεηηνπξγία θαη ε εγγχεζε απηνχ ζε θαηάζηαζε νξζήο ιεηηνπξγίαο, γηα 10 έηε απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηεο ζχβαζεο. 

Κφζηνο αθαίξεζεο Φσηηζηηθψλ σκάησλ απφ βξαρίνλα ή απφ ηελ θνξπθή εγθαηεζηεκέλνπ ηζηνχ 

(€/Μνλάδα):  

Σηκή αλά ηεκάρην (1 Σεµ)  

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΔΙΚΟΙ ΔΦΣΑ ΔΤΡΧ ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ (ΣΙΜΗ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.)  

           (Αξηζκεηηθψο):  27,50 €  (ΣΙΜΗ  ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.) 

 

Α.Σ. 8 

 

Φσηηζηηθφ ζψµα ηχπνπ LED θνξπθήο επί ηζηνχ νλνκαζηηθήο ηζρχνο  40  Watt,  ζε  αληηθαηάζηαζε  

ησλ παιαηψλ ζπκβαηηθψλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ επί ηζηνχ µε ιακπηήξεο 90W πνπ ππάξρνπλ 

ζήκεξα, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Σερληθή Έθζεζε θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Παξάξηεµα-Α). 

Σηµή αλά ηεµάρην (1 Σεµ)  

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΔΠΣΑΚΟΙΑ ΔΤΡΩ (ΣΙΜΗ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.) 

           (Αξηζµεηηθψο): 700,00 € (ΣΙΜΗ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.) 

ηελ παξαπάλσ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο ζε πιήξε 

ιεηηνπξγία θαη ε εγγχεζε απηνχ ζε θαηάζηαζε νξζήο ιεηηνπξγίαο, γηα 10 έηε απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηεο ζχβαζεο. 

Κφζηνο αθαίξεζεο Φσηηζηηθψλ σκάησλ απφ βξαρίνλα ή απφ ηελ θνξπθή εγθαηεζηεκέλνπ ηζηνχ 

(€/Μνλάδα):  
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Σηκή αλά ηεκάρην (1 Σεµ)  

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΔΙΚΟΙ ΔΦΣΑ ΔΤΡΧ ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ (ΣΙΜΗ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.)  

           (Αξηζκεηηθψο):  27,50 €  (ΣΙΜΗ  ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.) 

 

 

Α.Σ. 9 

 

Φσηηζηηθφ ζψµα ηχπνπ LED θνξπθήο νλνκαζηηθήο ηζρχνο  40  Watt,  ζε  αληηθαηάζηαζε  ησλ 

παιαηψλ ζπκβαηηθψλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ επί ηζηνχ µε ιακπηήξεο 140W πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα, 

φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Σερληθή Έθζεζε θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Παξάξηεµα-Α). 

Σηµή αλά ηεµάρην (1 Σεµ)  

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΔΠΣΑΚΟΙΑ ΔΤΡΩ (ΣΙΜΗ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.) 

           (Αξηζµεηηθψο): 700,00 € (ΣΙΜΗ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.) 

ηελ παξαπάλσ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο ζε πιήξε 

ιεηηνπξγία θαη ε εγγχεζε απηνχ ζε θαηάζηαζε νξζήο ιεηηνπξγίαο, γηα 10 έηε απφ ηελ εκεξνκελία 

νινθιήξσζεο ηεο πξνκήζεηαο. 

 

Κφζηνο αθαίξεζεο Φσηηζηηθψλ σκάησλ απφ βξαρίνλα ή απφ ηελ θνξπθή εγθαηεζηεκέλνπ ηζηνχ 

(€/Μνλάδα):  

 

Σηκή αλά ηεκάρην (1 Σεµ)  

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΔΙΚΟΙ ΔΦΣΑ ΔΤΡΧ ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ (ΣΙΜΗ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.)  

           (Αξηζκεηηθψο):  27,50 €  (ΣΙΜΗ  ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.) 

 

 

Α.Σ. 10 

 

Πξνβνιέαο ηχπνπ LED νλνκαζηηθήο ηζρχνο 185 Watt, ζε αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ ζπµβαηηθψλ 

πξνβνιέσλ µε ιαµπηήξα 1000 W πνπ ππάξρνπλ ζήµεξα, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Σερληθή Έθζεζε 

θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Παξάξηεµα- Α). 

Σηµή αλά ηεµάρην (1 Σεµ)  
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ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΟΚΣΑΚΟΙΑ ΓΧΓΔΚΑ ΔΤΡΩ (ΣΙΜΗ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.)  

           (Αξηζκεηηθψο): 812,00 € (ΣΙΜΗ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.) 

ηελ παξαπάλσ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο ζε πιήξε 

ιεηηνπξγία θαη ε εγγχεζε απηνχ ζε θαηάζηαζε νξζήο ιεηηνπξγίαο, γηα 10 έηε απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηεο ζχβαζεο. 

 

Α.Σ. 11 

 

Πξνβνιέαο ηχπνπ LED νλνκαζηηθήο ηζρχνο 75 Watt, ζε αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ ζπµβαηηθψλ 

πξνβνιέσλ µε ιαµπηήξα 400 W πνπ ππάξρνπλ ζήµεξα, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Σερληθή Έθζεζε θαη 

ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Παξάξηεµα- Α). 

Σηµή αλά ηεµάρην (1 Σεµ)  

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΠΔΝΣΑΚΟΙΑ ΔΞΙ ΔΤΡΩ (ΣΙΜΗ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.)  

           (Αξηζµεηηθψο): 506,00 €   (ΣΙΜΗ  ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.) 

ηελ παξαπάλσ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο ζε πιήξε 

ιεηηνπξγία θαη ε εγγχεζε απηνχ ζε θαηάζηαζε νξζήο ιεηηνπξγίαο, γηα 10 έηε απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηεο ζχβαζεο. 

Κφζηνο αθαίξεζεο Φσηηζηηθψλ σκάησλ απφ βξαρίνλα ή απφ ηελ θνξπθή εγθαηεζηεκέλνπ ηζηνχ 

(€/Μνλάδα):  

Σηκή αλά ηεκάρην (1 Σεµ)  

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΔΙΚΟΙ ΔΦΣΑ ΔΤΡΧ ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ (ΣΙΜΗ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.)  

           (Αξηζκεηηθψο):  27,50 €  (ΣΙΜΗ  ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.) 

 

Α.Σ. 12 

 

Λακπηήξαο ηχπνπ LED  νλνκαζηηθήο ηζρχνο  11 Watt, ζε αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ ζπµβαηηθψλ 

ιαµπηήξσλ επί ηζηνχ µε ιαµπηήξα 23W πνπ ππάξρνπλ ζήµεξα, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Σερληθή 

Έθζεζε θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Παξάξηεµα-Α).  

Σηµή αλά ηεµάρην (1 Σεµ)  
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ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΓΔΚΑ ΟΚΣΧ ΔΤΡΩ (ΣΙΜΗ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.) 

           (Αξηζκεηηθψο): 18,00 €  (ΣΙΜΗ ΥΩΡΙ   Φ.Π.Α.) 

ηελ παξαπάλσ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά ζε ρψξν πνπ ζα ππνδείμεη ε 

αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ θαζψο θαη ε εγγχεζε απηήο ζε θαηάζηαζε νξζήο ιεηηνπξγίαο, γηα 10 

έηε απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχβαζεο.  

 

 

 

Α.Σ. 13 

Φσηηζηηθφ θαιισπηζηηθνχ, αμνληθνχ, ηχπνπ LED νλνκαζηηθήο ηζρχνο 80 Watt, ζε αληηθαηάζηαζε 

ησλ παιαηψλ ζπµβαηηθψλ µε ιαµπηήξα  250W πνπ ππάξρνπλ ζήµεξα, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ 

Σερληθή Έθζεζε θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Παξάξηεµα- Α). 

 

Σηµή αλά ηεµάρην (1 Σεµ)  

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΠΔΝΣΑΚΟΙΑ ΣΡΙΑΝΣΑ ΣΡΙΑ ΔΤΡΩ (ΣΙΜΗ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.)  

 

           (Αξηζκεηηθψο): 533,00 € (ΣΙΜΗ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.) 

 

ηελ παξαπάλσ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο ζε πιήξε 

ιεηηνπξγία θαη ε εγγχεζε απηνχ ζε θαηάζηαζε νξζήο ιεηηνπξγίαο, γηα 10 έηε απφ ηελ εκεξνκελία 

νινθιήξσζεο ηεο πξνκήζεηαο. 

 

Κφζηνο αθαίξεζεο Φσηηζηηθψλ σκάησλ απφ βξαρίνλα ή απφ ηελ θνξπθή εγθαηεζηεκέλνπ ηζηνχ 

(€/Μνλάδα):  

 

Σηκή αλά ηεκάρην (1 Σεµ)  

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΔΙΚΟΙ ΔΦΣΑ ΔΤΡΧ ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ (ΣΙΜΗ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.)  

          (Αξηζκεηηθψο):  27,50 €  (ΣΙΜΗ  ΥΩΡΙ Φ.Π.Α. 

 

Α.Σ. 14 

   

Βξαρίνλαο ζηήξημεο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ηχπνπ LED θπθιηθήο δηαηνκήο Φ60mm θαηάιιεινο γηα 

μχιηλνπο θαη ηζηκεληέληνπο ηζηνχο, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Σερληθή Έθζεζε θαη ηηο Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο (Παξάξηεµα-Α).  

Σηκή αλά ηεκάρην (1 ηεκ.) 
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ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΟΓΓΟΝΣΑ ΔΤΡΩ (ΣΙΜΗ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.) 

           (Αξηζκεηηθψο) : 80,00 €  (ΣΙΜΗ ΥΩΡΙ   Φ.Π.Α.) 

ηελ παξαπάλσ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά θαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ βξαρίνλα ζε 

ζεκεία ηζηψλ ηα νπνία ζα ππνδείμεη  ε αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ. 

 

Σηκέο  

Γηα ηηο ηηκέο κνλάδαο ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ησλ θσηηζηηθψλ LED νδνθσηηζκνχ έρνπλ 

ιεθζεί ππφςε ην  ΦΔΚ  3347/12.12.2014, ην ΦΔΚ 1746Β/19.05.2017 (ηηκέο  θσηηζηηθψλ  LED  ζηηο  

νπνίεο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο ζε πιήξε ιεηηνπξγία), ην ΦΔΚ 363Β/2013 

(αθαίξεζε θσηηζηηθψλ ζσκάησλ απφ βξαρίνλα ή απφ ηελ θνξπθή εγθαηεζηεκέλνπ ηζηνχ). Οη ηηκέο 

ησλ θσηηζηηθψλ LED θαιισπηζηηθνχ ηχπνπ θαη ησλ ιακπηήξσλ LED, πξνθχπηνπλ χζηεξα  απφ 

έξεπλα αγνξάο θαη απφ ηηκνιφγηα ηδίνπ αληηθεηκέλνπ ηδίνπ αληηθεηκέλνπ πξνεγνπκέλσλ δεκνζίσλ 

δηαγσληζκψλ ηεο ππεξεζίαο, ελψ ε πξνκήζεηα ζα είλαη θαζ’ φια ζχκθσλε κε ηηο πξνδηαγξαθέο 

θαηαζθεπήο, εγθαηάζηαζεο, δνθηκήο θαη ιεηηνπξγίαο πνπ πξνβιέπεη ην ΦΔΚ 4607/13.12.2019. 

 

 

Τπνρξεώζεηο Αλαδόρνπ 

Τπνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ είλαη, γηα ηα θσηηζηηθά θαη πξνβνιείο LED ε πξνκήζεηα, κεηαθνξά, 

ηνπνζέηεζε θαη παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία ησλ πιηθψλ έηνηκσλ γηα ρξήζε, ζηηο ζέζεηο 

ηνπνζέηεζεο ηηο νπνίεο ζα ππνδείμεη ν Γήκνο, ελψ γηα ηνπο ιακπηήξεο LED, ε πξνκήζεηα, 

κεηαθνξά  θαη  παξάδνζε  ζε  ρψξν  πνπ  ζα  ππνδείμεη  ν  Γήκνο  θαζψο  επίζεο  θαη  ε  10εηε 

εγγχεζε ζε θαηάζηαζε νξζήο ιεηηνπξγίαο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ. Δπηπιένλ ν αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη πιήξεο ειεθηξνληθφ αξρείν ζην νπνίν ζα απεηθνλίδνληαη ςεθηαθά νη 

ζέζεηο εγθαηάζηαζεο ησλ λέσλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ LED. Δπίζεο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξνζθφκηζε θσηνηερληθψλ κειεηψλ γηα ηηο ηππηθέο νδνχο ζχκθσλα κε ηνλ 

πίλαθα 2Α ηεο παξνχζαο κειέηεο. 

 

Αλάζεζε ηεο Πξνκήζεηαο 

Η αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 4412/2016 κέζσ αλνηθηνχ 

δηεζλνχο ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ κε ηίηιν: “ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΦΧΣΙΜΟΤ ΜΔ ΣΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ & ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΧΣΙΣΙΚΧΝ ΧΜΑΣΧΝ ΣΤΠΟΤ LED ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ΛΑΜΠΣΗΡΧΝ ΣΤΠΟΤ LED” 

 

 

                                        

           ΘΕΡΜΟ 01/ 12/2021                                                                               ΑΓΡΙΝΙΟ    03 / 12 /2021 
               Ο ΤΝΣΑΞΑ                                                                   Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ   Δ.Σ.Τ ΔΗΜΟΤ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 
                         
                                                                                                                                           
       ΑΠΟΣΟΛΟ ΣΙΝΙΑ                                                               ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΤ ΠΑΠΠΑ                                                                     
           ΦΗΜΙΚΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ                                                                                  ΑΡΦΙΣΕΚΣΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΟ  
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