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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ LED 
ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 

                
 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 39.060,00 € 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 24% 

 
 

CPV: 34993000-4 
(ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΔΩΝ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Η  παρούσα  μελέτη,  αφορά  μία  ολοκληρωμένη  παρέμβαση  αναβάθμισης  του  επιπέδου 
φωτισμού επί του οδικού δικτύου των κοινοτήτων Δασωτού, Λευκογίων, Παγονερίου και 
Μικρομηλιάς του Δήμου Κ. Νευροκοπίου,  με  την  προμήθεια  και  τοποθέτηση  φωτιστικών  
νέας τεχνολογίας LED, προς αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών δρόμου παλαιάς 
τεχνολογίας. Σκοπός της παρέμβασης είναι τόσο η βελτίωση της ποιότητας φωτισμού όσο 
και η εξοικονόμηση ενέργειας 
Η  παρέμβαση  αναβάθμισης  του  φωτισμού  περιλαμβάνει  τα  εξής  (ανάλογα  και  με  τις 
προδιαγραφές του δρόμου τοποθέτησης): 
•  Την  αντικατάσταση  των  υφιστάμενων  φωτιστικών  σωμάτων  δρόμου  με  λαμπτήρες 
τεχνολογίας  Hg  ή  Να,  ισχύος  150W/250W,  με  προμήθεια  και  τοποθέτηση  φωτιστικών 
δρόμου  νέας  τεχνολογίας  LED  συνολικής ισχύος έως 50W. 
 
Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια ειδών και οι λεπτομέρειες τοποθέτησής 
τους είναι τα εξής. 
 
Το φωτιστικό σώμα οδικού θα είναι νέας τεχνολογίας LED τύπου βραχίονα μέγιστης 
συνολικής ισχύος  30W, προς αντικατάσταση των παλαιών ενεργοβόρων φωτιστικών 
υδραργύρου 125W στα 5 με 6 μέτρα ύψος,  θα είναι κατασκευασμένο από χυτό κράμα 
αλουμινίου και θα αποτελεί κομμάτι παραγωγικής διαδικασίας καινούργιο αμεταχείριστο 
και όχι προϊόν ιδιοκατασκευής ή ανακατασκευής.  

Το φωτιστικό για λόγους βιωσιμότητας και οδικής ασφάλειας, βάση της Εγκύκλιου 22 της 
ΓΓΔΕ θα φέρει τουλάχιστον δέκα (10) φωτεινές πηγές (δίοδοι φωτοεκπομπής).   

Κάθε φωτεινή πηγή θα προστατεύεται από ειδικό αντιθαμβωτικό φακό κατασκευασμένο 
από ΡΜΜΑ και θα έχει προστασία ενάντια στην UV ακτινοβολία.  

 

 



Οι φωτεινές πηγές LED θα είναι με βαθμό απόδοσης τουλάχιστον 145lm/W με συνολική 
ωφέλιμη φωτεινή ροη μεγαλύτερη ή ίση με 4400Lm ενώ η απόδοση του φωτιστικού θα 
είναι τουλάχιστον 100lm/W με συνολική φωτεινή ροη μεγαλύτερη ή ίση από 3.000Lm. H 
ενεργειακή κλάση των φωτεινών πηγών θα είναι τουλάχιστον D βάση των νέων 
ευρωπαϊκών κανονισμών ΕΕ 2019/2015 & ΕΕ 2019/2020 και θα κατατεθεί εργαστηριακή 
δοκιμή για την απόδειξη συμμόρφωσης των υλικών με τα πρότυπα αυτά. Η εργαστηριακή 
δοκιμή μπορεί να κατατεθεί και στην αγγλική χωρίς επίσημη μετάφραση στην ελληνική 
γλώσσα.   Η θερμοκρασία χρώματος  των LEDs θα κυμαίνεται περίπου στα 4000Κ (±5%) με 
δείκτη χρωματικής απόδοσης  (CRI) μεγαλύτερο ή ίσο του 70. Η τάση εισόδου θα είναι 100-
240V AC και το φωτιστικό θα φέρει συσκευή αντικεραυνικής προστασίας 4kV. Η διάρκεια 
ζωής του φωτιστικού θα είναι μεγαλύτερη ίση των 50.000ωρών. Ο συντελεστής ισχύος του 
φωτιστικού θα είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 0,90 και η συνολική αρμονική παραμόρφωση 
του φωτιστικού (THD) θα είναι μικρότερη ή ίση από 20%. Το εύρος θερμοκρασίας 
λειτουργίας του φωτιστικού θα κυμαίνεται μεταξύ -20ο και +50ο C και θα έχει κλάση 
μόνωσης Ι. Το κέλυφος του φωτιστικού θα έχει βαθμό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ66 ενώ θα 
σχηματίζει ψήκτρες στο πίσω μέρος της πλακέτας των LED για μέγιστη απαγωγή της 
θερμοκρασίας.  Το φωτιστικό θα έχει υποδοχή διατομής βραχίονα Φ30-42mm. Το κέλυφος 
του φωτιστικού θα είναι ανοιγόμενο με χρήση απλών εργαλείων για εύκολη συντήρηση. Το 
φωτιστικό θα είναι βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή χρώματος γκρι και θα έχει επικάλυψη 
με ειδικό βερνίκι για μέγιστη προστασία και αντοχή ενάντια στην οξείδωση και τις καιρικές 
συνθήκες. Ο βαθμός μηχανικής αντοχής του φωτιστικού θα είναι τουλάχιστον ΙΚ08. Το 
φωτιστικό θα καλύπτεται από τουλάχιστον 5 χρόνια εγγύησης που θα δηλώνεται με 
υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή των φωτιστικών.  

 

Το φωτιστικό θα πρέπει να φέρει ISO 9001 του κατασκευαστή και πιστοποίηση κατά CE 
σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές διατάξεις: 

 2014/55/EU (Low Voltage Directive) 
 2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility) 
 Directive 2011/65/EU (RoHS) 
 EE 2019/2015, EE 2019/2020 

  

Να είναι σύμφωνο με τα ακόλουθα πρότυπα  

 

 EN 60598-1:2015 
 EN 60598-2-3:2003+A1:2011 
 EN 55015:2013+A1:2015 
 EN 61547:2009 
 EN 61000-3-2:2014 
 EN 61000-3-3:2013 
 EN 62321-4:2013 
 EN 62321-5:2013 
 EN 62321-6:2015 
 EN 62321-7-2:2017 

 
Τα  παραπάνω  πιστοποιητικά  ή  όποια  άλλα  απαιτούνται  από  την  εκάστοτε  ισχύουσα  
ελληνική νομοθεσία, θα πρέπει να προσκομισθούν κατά την υποβολή προσφοράς. 
Επίσης, θα περιλαμβάνεται η συναρμολόγηση του φωτιστικού στους υπάρχοντες 
βραχίωνες των παλαιών φωτιστικών, τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος 
(από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεσή τους,  οι  δοκιμές  καλής  
λειτουργίας  και  η  μέτρηση  των  φωτοτεχνικών  χαρακτηριστικών  της εγκατάστασης. 



 
Γ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 
Ο  προσφέρων  θα  προσκομίσει  με  την  υποβολή  της  προσφοράς,  επί  ποινή  
αποκλεισμού,  τα παρακάτω πιστοποιητικά/έγγραφα για κάθε ένα από τα είδη φωτιστικών 
σωμάτων: 
 
1) Επίσημο Τεχνικό Φυλλάδιο φωτιστικού με πλήρη τεχνικά στοιχεία.   
2) Δήλωση συμμόρφωσης CE με τις παρακάτω Ευρωπαϊκές διατάξεις: 

 2014/55/EU (Low Voltage Directive) 
 2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility) 
 Directive 2011/65/EU (RoHS) 
 EE 2019/2015, EE 2019/2020 

Και να είναι σύμφωνο με τα ακόλουθα πρότυπα : EN 60598-1:2015, EN 60598-2-
3:2003+A1:2011, EN 55015:2013+A1:2015, EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-
3:2013, EN 62321-4:2013, EN 62321-5:2013, EN 62321-6:2015, EN 62321-7-2:2017 

3)Μελέτη φωτισμού για τον «χαρακτηριστικό δρόμο» των κοινοτήτων που θα καλύπτει τις 
απαιτήσεις της ενδεικτικής μελέτης φωτισμού. 
4) Αρχεία ltd, ies για το προσφερόμενο φωτιστικό. 
 
Δ. ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡ. 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 
ΠΟΣΟ (€) 

1 

Προμήθεια και τοποθέτηση 
φωτιστικού σώματος 

οδικου φωτισμού LED έως 
30W στις κοινότητες 

Δασωτού, Λευκογίων, 
Παγονερίου και 

Μικρομηλιάς του δήμου Κ. 
Νευροκοπίου με 

αποξήλωση/αντικατάσταση 
των παλαιών υπαρχόντων 

φωτιστικών. 

τεμ 450 70,00 31.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ 31.500,00 

Φ.Π.Α 24%   7.560,00 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 39.060,00 

 
 

 

  
Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ  06/12/2021 

 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ 
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
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