
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΓΗΜΟ Η.Π. ΝΑΟΤΑ 

Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
 

 

 

 

 

 ΔΡΓΟ :  

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:  

CPV:  

ΑΡΙΘΜΟ 

ΜΔΛΔΣΗ: 

 

 

 

 

 

« ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΟ  
ΦΩΣΙΜΟ  Δ ΗΜΔΙΑ 

ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΠΟΛΗ 
ΝΑΟΤΑ» 

195.000,00€ 

45316000-5 

24/2020 

 

 

 

 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Η-Μ  ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 1  

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 
 
1. ΗΛΔΚΣΡΟΦΩΣΙΜO ................................................................................................ 4 

1.1 Γίθηπν ππόγεησλ θαη νξαηώλ ζσιελώζεσλ κε δηακνξθώζηκνπο θπκαηνεηδείο (spiral) 
πιαζηηθνύο ζσιήλεο U-PVC (Α.Σ. 01) ........................................................................ 4 

1.2 Αγσγνί - θαιώδηα δηαλνκήο ελέξγεηαο  (Α.Σ. 05 θαη Α.Σ. 12) ....................................... 4 

1.3 Μηθξναπηόκαηνη (Α.Σ. 06) ............................................................................................ 4 

1.4 Αλαινγηθόο ρξνλνδηαθόπηεο (Α.Σ. 07) ......................................................................... 4 

1.5 Ιζηνί Φσηηζκνύ – Βάζεηο (Α.Σ. 08) .............................................................................. 5 

1.6 Φξεάηηα (Α.Σ. 09) ........................................................................................................ 5 

1.7 Γίθηπν ππόγεησλ ζσιελώζεσλ κε πιαζηηθνύο ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ πςειήο 
ππθλόηεηαο (HD-PE) (Α.Σ. 10) .................................................................................... 6 

1.8 Φσηηζηηθό ζώκα πξνβνιέαο κε LED ηζρύνο 56W αζύκκεηξνο 3000Κ (Α.Σ. 13) ......... 6 

1.9 Φσηηζηηθό ζώκα πξνβνιέαο κε LED ηζρύνο έσο 81W ζπκκεηξηθήο ζηελήο δέζκεο 
3000Κ ή 4000Κ (Α.Σ. 14) ............................................................................................ 7 

1.10 Φσηηζηηθό ζώκα πξνβνιέαο κε LED ηζρύνο έσο 93W αζύκκεηξεο δέζκεο 4000Κ 
(Α.Σ. 15) ..................................................................................................................... 7 

1.11 Φσηηζηηθό ζώκα πξνβνιέαο κε LED ηζρύνο 95W ζηελήο ζπκκεηξηθήο δέζκεο 3000Κ 
(Α.Σ. 16) ..................................................................................................................... 8 

1.12 Φσηηζηηθό ζώκα πξνβνιέαο κε LED ηζρύνο 111W αζύκκεηξνο 3000Κ (Α.Σ. 17) ....... 9 

1.13 Φσηηζηηθό ζώκα πξνβνιέαο κε LED ηζρύνο 6W ζπκκεηξηθήο δέζκεο 3000Κ (Α.Σ. 18)
 ................................................................................................................................... 9 

1.14 Φσηηζηηθό ζώκα ελδνδαπέδην κε LED ηζρύνο 28W 3000Κ αζύκκεηξν (Α.Σ. 19) ........ 9 

1.15 Φσηηζηηθό ζώκα ελδνδαπέδην κε LED ηζρύνο 27W 3000Κ ζπκκεηξηθήο θαηαλνκήο 
(Α.Σ. 20) ..................................................................................................................... 9 

1.16 Φσηηζηηθό ζώκα ελδνδαπέδην γξακκηθό κε LED ηζρύνο ~30W 3000Κ αζύκκεηξν (Α.Σ. 
21) ............................................................................................................................ 10 

1.17 Φσηηζηηθό ζώκα spot κε LED ηζρύνο 6W 3000Κ ή 4000Κ (Α.Σ. 22) .......................... 10 

1.18 Σξαβέξζα αλάξηεζεο πξνβνιέσλ ζε θνξπθή ηζηνύ (Α.Σ. 23) ................................. 112 

1.19 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληεξήζεσο ησλ εγθαηαζηάζεσλ .................................... 122 

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ 

ΜΔ Δ.ΣΔ.Π 

  

ύνηομη περιγραθή 
Κφδ. ΔΣΔΠ                        

'ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-'+ 

Δθζθαθέο ζεκειίσλ ηερληθώλ έξγσλ 02-04-00-00 

Πιαζηηθέο ζσιελώζεηο ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ  04-20-01-02 

Τπνδνκή Οδνθσηηζκνύ 05-07-01-00 

Δπαλεπηρώζεηο ζθακκάησλ ζεκειίσλ ηερληθώλ έξγσλ 08-01-03-02 

σιήλεο Πνιπαηζπιελίνπ (PE) 08-06-03-00 



ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Η-Μ  ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 2  

 
 
 
ΓΔΝΙΚΑ 

Οη παξαθάησ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αθνξνύλ ηα πιηθά, ζπζθεπέο θαη κεραλήκαηα ηνπ εκπνξίνπ 
πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην έξγν. 

Όια ηα πεξηγξαθόκελα πξέπεη λα είλαη θαηλνύξγηα θαη αξίζηεο θαηαζθεπήο όπνπ δε ηπρόλ 
αλαθέξεηαη ελδεηθηηθόο ηύπνο δελ ππνδειώλεη πξνηίκεζε αιιά πνηόηεηα θαηαζθεπήο όκνηα ή 
αλώηεξε ηνπ ελδεηθηηθνύ ηύπνπ. 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη όπνπ αλαθέξνληαη κεγέζε πνπ αθνξνύλ ηελ αζθάιεηα ή ηελ δηάξθεηα δσήο ηεο 
εγθαηαζηάζεσο, όπσο πρ.  πάρε ζσιελώζεσλ, πηέζεηο ιεηηνπξγίαο θιπ. νη αλαγξαθόκελεο ηηκέο 
είλαη νη ειάρηζηεο επηηξεπόκελεο θαη όηη πιηθά θαη ζπζθεπέο πνπ δελ θαιύπηνπλ απηέο ηηο 
απαηηήζεηο απνξξίπηνληαη ακέζσο από ηελ επίβιεςε. 

 

1. Έθηαζε ησλ Δγθαηαζηάζεσλ 

Η έθηαζε ησλ επί κέξνπο εγθαηαζηάζεσλ θαζνξίδεηαη ζηα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνύλ, ζηελ 
Σερληθή Πεξηγξαθή θαζώο θαη ζηα ρέδηα ηεο κειέηεο, νπσζδήπνηε όκσο θαζνξίδεηαη όηη όιεο νη 
εγθαηαζηάζεηο λννύληαη πιήξεηο, απνπεξαησκέλεο θαη ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία κε πιήξεο θνξηίν 
θαη πεξηιακβάλνπλ θάζε θύξην θαη βνεζεηηθό κεράλεκα, όξγαλν, εμάξηεκα, πιηθό θιπ. πνπ 
ρξεηάδεηαη γηα ηελ αζθαιή θαη απξόζθνπηε ιεηηνπξγία, έζησ θαη αλ δελ θαηνλνκάδεηαη εηδηθά ζηα 
παξαθάησ ή ζηα ππόινηπα ζπκβαηηθά ζηνηρεία. 

 

2. Δμνπιηζκόο, κεραλήκαηα, ζπζθεπέο, όξγαλα, πιηθά, θιπ. 

Ο εμνπιηζκόο ελ γέλεη, ηα κεραλήκαηα, νη ζπζθεπέο, ηα όξγαλα, ηα πιηθά, θιπ. πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη ζην έξγν ή ελζσκαηώλνληαη ζε απηό, ζα αθνινπζνύλ : 

 α) ηηο Πξνδηαγξαθέο ΔΛ.Ο.Σ. 

 β) ηα Δπξσπατθά Πξόηππα 

γ) ηηο Κνηλέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο πνπ δεκνζηεύνληαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ 
Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ 

Όζα δελ θαιύπηνληαη από ηηο παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο ζα ζπκθσλνύλ κε ζρεηηθέο εγθξίζεηο 
πνπ εθδόζεθαλ ή ζα εθδνζνύλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ησλ Δπξσπατθώλ Σερληθώλ Δγθξίζεσλ 

Όπνπ παξαθάησ ζην παξόλ άξζξν αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλε πξνδηαγξαθή, απηή εθαξκόδεηαη 
ζε όια ηα ζεκεία ηεο, εθηόο από απηά πνπ ηπρόλ αληηηίζεληαη πξνο ηα πξναλαθεξζέληα εδάθηα α) 
έσο γ) πξόηππα / πξνδηαγξαθέο, νπόηε εθαξκόδνληαη απηά. 

 

 3. Καηαζθεπή εγθαηαζηάζεσλ 

Οη εγθαηαζηάζεηο ζα θαηαζθεπαζηνύλ ζύκθσλα κε : 

α) Σνπο Καλνληζκνύο ηνπ Διιεληθνύ Κξάηνπο πνπ ηζρύνπλ γηα θάζε θαηεγνξία απηώλ 

β) Σνπο όξνπο ησλ επίζεκσλ Καλνληζκώλ πνπ ηζρύνπλ ζηε ρώξα πξνειεύζεσο ησλ 
κεραλεκάησλ, ζπζθεπώλ θαη νξγάλσλ, γηα όζα από απηά είλαη πξνειεύζεσο εμσηεξηθνύ θαη δελ 
ππάξρνπλ επίζεκνη Καλνληζκνί ηνπ Διιεληθνύ Κξάηνπο 

γ) Σνπο Γηεζλείο Καλνληζκνύο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζηνηρεία ηεο ζύκβαζεο ηεο Δξγνιαβίαο 

δ) Σελ Σερληθή Πεξηγξαθή θαη ηα ρέδηα ηεο Μειέηεο, δειαδή ησλ ζηνηρείσλ ηεο ύκβαζεο 
Δθηέιεζεο ηνπ έξγνπ (πκβαηηθά ηνηρεία) 

ε) Σνπο θαλόλεο ηεο Σέρλεο θαη ηεο Δπηζηήκεο 
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ζη) Σηο Δληνιέο, Οδεγίεο θαη Τπνδείμεηο ηεο Δπίβιεςεο 

 

 4. Άδεηεο Έλαξμεο Δξγαζηώλ - Πηζηνπνηεηηθά Διέγρνπ -  Άδεηεο Λεηηνπξγίαο ησλ 
Δγθαηαζηάζεσλ - Παξνρέο ηνπ θηηξίνπ 

Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνβαίλεη έγθαηξα ζηηο απαηηνύκελεο ελέξγεηεο πξνο ηνπο 
αξκόδηνπο θνξείο, γηα όζεο από ηηο εγθαηαζηάζεηο ην πξνβιέπεη ή απαηηεί ε λνκνζεζία γηα ηελ 
ιήςε : 

 α) Αδεηώλ έλαξμεο εξγαζηώλ 

 β) Πηζηνπνηεηηθώλ ειέγρνπ εγθαηαζηάζεσλ πνπ θαηαζθεπάζζεθαλ 

 γ) Αδείαο ιεηηνπξγίαο εγθαηαζηάζεσλ 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη ν Αλάδνρνο πξέπεη λα θάλεη όιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ ρξεηάδνληαη ζύκθσλα κε ηα 
παξαπάλσ, κε δηθά ηνπ έμνδα (ν Δξγνδόηεο ζα πεξηνξίδεηαη κόλν ζηελ ππνγξαθή όζσλ 
εγγξάθσλ ρξεηάδνληαη ππνγξαθή ηνπ ηδηνθηήηε), θαη δελ ζα έρεη, γηα ηνλ ιόγν απηό, δηθαίσκα 
ηδηαίηεξεο ακνηβήο, γηαηί ηα ζρεηηθά έμνδα ελλννύληαη όηη πεξηιακβάλνληαη ζηηο ζπκθσλεκέλεο 
ηηκέο εξγαζηώλ. 

Αθόκα, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε γηα απηό, ν Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θάλεη όζεο 
ελέξγεηεο ρξεηάδνληαη πξνο ηηο επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο γηα ηελ έγθαηξε εμαζθάιηζε ησλ 
αληίζηνηρσλ παξνρώλ, ηε ξύζκηζε ιεπηνκεξεηώλ παξνρώλ θαη ζύλδεζεο απηώλ θιπ. 
Γηεπθξηλίδεηαη όηη νη δαπάλεο γηα ηηο παξνρέο απηέο βαξύλνπλ ηνλ Δξγνδόηε. 

 

5. Έιεγρνο ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ησλ πιηθώλ πνπ θέξλεη ν Αλάδνρνο ζην Δξγνηάμην 

Όινο ν εμνπιηζκόο θαη ηα πιηθά πνπ θέξλεη ν Αλάδνρνο ζην εξγνηάμην γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ, θαη γεληθά γηα ελζσκάησζε ζην έξγν, ζα είλαη θαηλνύξγηα, Α‟ δηαινγήο ρσξίο 
ειαηηώκαηα θαη ζα πιεξνύλ ηνπο ζρεηηθνύο ζπκβαηηθνύο όξνπο πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηύπν, ηελ 
θαηεγνξία θαη ηα ινηπά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

Η Δπίβιεςε έρεη ην δηθαίσκα ειέγρνπ θαη δνθηκήο θάζε είδνπο εμνπιηζκνύ ή πιηθνύ πνπ έξρεηαη 
ζην εξγνηάμην, θαζώο θαη εληνιήο γηα ηελ άκεζε απνκάθξπλζή ηνπ από ην εξγνηάμην, ζε 
πεξίπησζε πνπ δελ ηθαλνπνηεί ηνπο ζπκβαηηθνύο όξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά θαη 
ηελ πνηόηεηα. 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξέρεη ζηελ Δπίβιεςε όια ηα ζηνηρεία πνπ ζα ηνπ 
δεηεζνύλ ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ησλ πιηθώλ, θαζώο θαη λα ηα 
απνκαθξύλεη από ην εξγνηάμην (κε εληνιή ηεο Δπίβιεςεο), εάλ δελ είλαη ζύκθσλα κε ηηο 
πξνδηαγξαθέο. 

 

 6. Ηιεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά κεραλεκάησλ, ζπζθεπώλ θαη νξγάλσλ 

Όιν ην ειεθηξνινγηθό πιηθό, ειεθηξνθηλεηήξεο, δηαθόπηεο πξνζηαζίαο, ειεθηξνλόκνη θιπ. 
πξέπεη λα ηθαλνπνηνύλ ηνπο παξαθάησ γεληθνύο όξνπο : 

 α) Να είλαη θαηαζθεπαζκέλα γηα ειεθηξηθή ηξνθνδόηεζε ηξηθαζηθή 3Υ400V/50Hz ή 
κνλνθαζηθή 230V/50Hz, όπσο θάζε θνξά πξνβιέπεηαη ζηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ. 

β) Να είλαη ηύπνπ πνπ έρεη εγθξηζεί από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ Διιεληθνύ Κξάηνπο. 
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11..  ΗΗΛΛΔΔΚΚΣΣΡΡΟΟΦΦΩΩΣΣΙΙΜΜOO  

 

1.1 Γίκησο σπόγειφν και οραηών ζφληνώζεφν με διαμορθώζιμοσς κσμαηοειδείς 

(spiral) πλαζηικούς ζφλήνες U-PVC (Α.Σ. 01) 

Οη νξαηνί θαη νξηζκέλνη ππόγεηνη ζσιήλεο πξνζηαζίαο ηνπ δηθηύνπ ησλ ειεθηξηθώλ 
εγθαηαζηάζεσλ ζα είλαη δηακνξθώζηκνη, θπκαηνεηδείο (spiral), θαηαζθεπαζκέλνη από εηδηθά 
ζηαζεξνπνηεκέλν ζεξκνπιαζηηθό U-PVC ειεύζεξν βαξέσλ κεηάιισλ (RoHS), εύθακπηνη κε 
πξνζηαζία από ππεξηώδε αθηηλνβνιία UV θαη ζα είλαη θαηάιιεια γηα ειεθηξνινγηθά θαιώδηα. 
Πξόηππν εθαξκνγήο EN 61386.22. 

 Αληνρή ζεξκνθξαζίαο: -25
o
C/ +60

o
C 

 Διάρηζηε αθηίλα θακππιόηεηαο: 8 θνξέο ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν. 

 Διάρηζηε Αληνρή ζε ζπκπίεζε: 1250Νt /5cm 

 Διάρηζηε Αληνρή ζε θξνύζε: 6J 

1.2 Αγφγοί - καλώδια διανομής ενέργειας  (Α.Σ. 05 και Α.Σ. 12) 

Οη αγσγνί θαη ηα θαιώδηα δηαλνκήο ζα είλαη ζύκθσλα κε ην ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-04-20-02-01 θαη 
όπσο νξίδνληαη ζηελ κειέηε.  

1.3 Μικροασηόμαηοι (Α.Σ. 06) 

Γηα ηελ πξνζηαζία από ππεξθόξηηζε θαη βξαρπθύθισκα ησλ γξακκώλ πνπ αλαρσξνύλ από 
ηνπο πίλαθεο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ απηόκαηνη δηαθόπηεο (κηθξναπηόκαηνη) όπσο εκθαλίδνληαη ζηα 
ζρέδηα ησλ ειεθηξηθώλ πηλάθσλ. 

Οη κηθξναπηόκαηνη ζα είλαη ζύκθσλνη κε ηνλ θαλνληζκό IEC/EN60898 θαηάιιεινη γηα έληαζε από 
6Α κέρξη 25Α γηα ηάζε 400 V/50Hz ζα έρνπλ θακπύιε ζπκπεξηθνξάο «Β» γηα θπθιώκαηα 
θσηηζκνύ.  

Η ηζρύο δηαθνπήο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 6 kA, γηα ηάζε 230V/50Hz θαη cosθ = 0.90. 

1.4 Αναλογικός τρονοδιακόπηης (Α.Σ. 07) 

Οη αλαινγηθνί ρξνλνδηαθόπηεο είλαη ζπζθεπέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ή 
απελεξγνπνίεζε θνξηίσλ θσηηζκνύ ζε πξνθαζνξηζκέλεο εκέξεο θαη ώξεο ηεο εβδνκάδαο. Θα 
δηαζέηνπλ κία βνεζεηηθή κεηαγσγηθή επαθή γηα κεηάδνζε εληνιή ζε ηειερεηξηδόκελνπο δηαθόπηεο 
(ξειέ, θ.α.) θαη ζα πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ EN 
60730-1 θαη EN 60730-2-7. Η νλνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο ηνπο ζα είλαη 230 V AC ± 10%. 

Οη εβδνκαδηαίνη αλαινγηθνί ρξνλνδηαθόπηεο πξέπεη λα είλαη ζπκπαγνύο θαηαζθεπήο θαη 
θαηάιιεινη γηα εθαξκνγή ζε ζύζηεκα ξάγαο DIN (35 mm), ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΝ 60715. 
Ο κεραληζκόο ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα είλαη αεξνζηεγώο θιεηζκέλνο γηα ηελ απνθπγή 
πξόζβαζεο ζην κεραληζκό απόδεπμεο. Σν πεξίβιεκα ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από 
κνλσηηθό ζεξκνπιαζηηθό πιηθό ζρεδηαζκέλν λα αληέρεη ζε απαηηεηηθή ρξήζε ρσξίο λα δηαηξέρεη 
ην θίλδπλν ξσγκήο ή κόληκεο παξακόξθσζεο θαη κε κεγάιε αληνρή ζε θξνύζε γηα πξνζηαζία 
από πηώζεηο. Οη αθξνδέθηεο θαη ηα εθηεζεηκέλα γπκλά κέξε ζα πξέπεη λα πξνζηαηεύνληαη γηα 
πεξίπησζε αθνύζηαο επαθήο θαη λα έρνπλ βαζκό πξνζηαζίαο IP 20. Οη αλαινγηθνί 
ρξνλνδηαθόπηεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ κεραληθό ειεθηξνθηλεηήξα κε εθεδξεία έηζη ώζηε εάλ 
ππάξμεη δηαθνπή ηάζεο, κε ηελ ελζσκαησκέλε κπαηαξία λα κε δηαηαξαρζεί ε σξνινγηαθή 
ιεηηνπξγία ηνπο. Θα ππάξρεη δπλαηόηεηα ρεηξνθίλεηνπ ειέγρνπ on/off/ρξνλνπξόγξακκα θαη 
ειάρηζηνο ρξόλνο εληνιήο (βήκα) 120 ιεπηά. Ο κέγηζηνο αξηζκόο εληνιώλ αλά θύθιν ζα είλαη 84. 

Ο πξνκεζεπηήο ησλ αλαινγηθώλ ρξνλνδηαθνπηώλ ζα πξέπεη λα δηαηεξεί απνδεθηό ζύζηεκα 
δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ θαη λα επηδεηθλύεη ζπκκόξθσζε ζε 
πηζηνπνίεζε ISO 9001, ε νπνία παξέρεηαη από αλεμάξηεην πηζηνπνηεκέλν θνξέα. Οη αλαινγηθνί 
ρξνλνδηαθόπηεο ζα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από δήισζε ζπκκόξθσζεο CE. 
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1.5 Ιζηοί Φφηιζμού – Βάζεις (Α.Σ. 08) 

Ιζηόο θσηηζκνύ από ραιπβδνέιαζκα πνηόηεηαο S235JR θαηά ΔΝ10025 (St37-2/DIN17100),, 
θσληθήο θπθιηθήο δηαηνκήο κε δηάκεηξν βάζεο  Φ100mm θαη θνξπθήο Φ60mm. ε απόζηαζε 
600mm από ηε βάζε ηνπ έρεη ζύξα θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ γηα ηελ είζνδν, εγθαηάζηαζε θαη 
ζύλδεζε ηνπ αθξνθηβσηίνπ. Οη ηζηνί ζα είλαη γαιβαληζκέλνη ελ ζεξκώ θαη βακκέλνη 
ειεθηξνζηαηηθά κε βαθή πνύδξαο ζε επηζπκεηά ρξώκαηα ηεο επίβιεςεο. 

 

Πιάθα Έδξαζεο: 

Υαιύβδηλε πιάθα θπθιηθήο δηαηνκήο Φ310mm θαη πάρνπο 10mm, από πιηθό πνηόηεηαο S235JR 
θαηά ΔΝ10025 (St37-2/DIΝ17100), κε θεληξηθή νπή ίδηαο δηακέηξνπ κε ηελ βάζε ηνπ θνξκνύ γηα 
ηε δηέιεπζε ησλ θαισδίσλ θαη ηνπ αγσγνύ γεηώζεσο θαζώο θαη κε ηέζζεξηο (4) νπέο γηα ηε 
ζηεξέσζε ησλ αγθπξίσλ. Η έδξαζε ηνπ ηζηνύ εληζρύεηαη κε 4 ηξίγσλα ζε δηάηαμε ζηαπξνύ, 
ζπγθνιιεκέλα ζηελ πιάθα έδξαζεο θαη ζηνλ θνξκό ηνπ ηζηνύ. 

Θπξίδα – Πνξηάθη: 

Θπξίδα δηαζηάζεσλ 300x55mm από ην ίδην έιαζκα ηνπ θνξκνύ ηνπ ηζηνύ, πνπ ζηελ θιεηζηή 
ζέζε δελ εμέρεη από ηνλ θνξκό, ε νπνία πξνζαξκόδεηαη ζε νπή-ζύξα ηνπ θνξκνύ ίδησλ 
δηαζηάζεσλ, κε εηδηθή θιεηδαξηά θαη δηθό ηεο θιεηδί γηα εύθνιν άλνηγκα – θιείζηκν, ώζηε λα 
παξέρεη ζηεγαλόηεηα ΙΡ54 ζηελ ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε 

Αθξνθηβώηην: 

Αθξνθηβώηην από ξεηίλεο πνιπακηδίσλ, άζξαπζην, πξνζηαζίαο ΙΡ54 έλαληη ζηεξεώλ θαη πγξώλ 
θαη ΙΚ08 έλαληη κεραληθήο θξνύζεο. 

Πξνθάη βάζε: 

Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί πξνθαη βάζε ζεκειίσζεο ηνπ ηζηνύ γηα γξήγνξε εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηώλ ζθπξνδέηεζεο θαη αγθύξσζεο ησλ ηζηώλ, εθνδηαζκέλε κε ηα γαιβαληζκέλα ελ ζεξκώ 
αγθύξηα Μ20x600mm ζε δηάηαμε 190x190mm, ην θξεάηην πνπ θιείλεη κε ρπηνζηδεξό θαπάθη 
δηαζηάζεσλ 400 x 400mm θαηεγνξίαο Β125, ηνλ ζσιήλα δηέιεπζεο ησλ θαισδίσλ θαη ηνλ 
απαξαίηεην νπιηζκό. Σα αγθύξηα ζπγθξαηνύληαη κε ζηδεξνγσλίεο ή ιάκεο 30x3mm πνπ είλαη 
ειεθηξνζπγθνιιεκέλεο πάλσ ζ‟ απηά θαη νη νπνίεο έρνπλ δηάηαμε ζρήκαηνο ηεηξαγώλνπ ζην άλσ 
θαη θάησ κέξνο ησλ αγθπξίσλ ιίγν πξηλ από ην ζπείξσκά ηνπο θαη ρηαζηί ζην ελδηάκεζό ηνπο. Σα 
αγθύξηα ζην εθηεζεηκέλν ηκήκα θαη επηπιένλ ζε ηκήκα 100mm (πνπ βπζίδεηαη κέζα ζην 
ζθπξόδεκα), όπσο θαη ηα πεξηθόριηα (δύν αλά θνριία αγθύξσζεο), είλαη πξνζηαηεπκέλα κε 
ζεξκό βαζύ γαιβάληζκα κε κέζν πάρνο γαιβαλίζκαηνο ίζν πξνο 360g/m2 (50κm) ζύκθσλα κε 
ηα Γηεζλή Πξόηππα EN ISO 1461, ASTM A123/A123M & ASTM A153/A153M. 

Πξόηππα θαη Πξνδηαγξαθέο 

Καηά ηνλ ππνινγηζκό επάξθεηαο ηνπ ηζηνύ ζ πξέπεη λα ειεγρζνύλ ηα επηκέξνπο ηκήκαηά ηνπ ζε 
θάκςε γηα θύξην θαη πιεπξηθό άλεκν βάζεη ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο, δειαδή ζύκθσλα κε ηα 
επξσπατθά πξόηππα ΔΝ40 θαη ηνλ ΔΤΡΩΚΩΓΙΚΑ 1. 

1.6 Φρεάηια (Α.Σ. 09) 

Όια ηα θξεάηηα ζα θαηαζθεπάδνληαη κε κε πδαηνπεξαηό νπιηζκέλν ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο 
C12/15, νπιηζκέλν κε δνκηθό πιέγκα Β500C, κε ηνηρώκαηα ειαρίζηνπ πάρνπο 10 cm θαη θαηά ηα 
ινηπά ζύκθσλα κε ηo ζρεηηθό ζρέδην ιεπηνκεξεηώλ.  

Σα θξεάηηα ζα θέξνπλ πεξηκεηξηθό πιαίζην θαη ζηεγαλό θάιπκκα από ρπηνζίδεξν θιάζεο Β125, 
βάζεη πξνδηαγξαθήο ΔΝ-124, ηππνπνηεκέλν εκπνξίνπ. Δπίζεο ζα δηαζέηεη κία ή δύν ρεηξνιαβέο 
κε πξνεμέρνπζεο. 

Σν πεξηκεηξηθό πιαίζην ζα είλαη ρπηνζηδεξό εγθηβσηηζκέλν ζην ρείινο ηνπ θξεαηίνπ θαη ζα 
δηαζέηεη ππνδνρή γηα ηελ ζηήξημε ηνπ θαιύκκαηνο.  

Σα θξεάηηα ζα είλαη ζηεγαλά ζε όιε ηελ επηθάλεηα θαη ζα δηαζέηνπλ επίζεο ζσιήλα PVC Φ50mm 
ζηνλ ππζκέλα γηα απνζηξάγγηζε. 
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1.7 Γίκησο σπόγειφν ζφληνώζεφν με πλαζηικούς ζφλήνες πολσαιθσλενίοσ συηλής 

πσκνόηηηας (HD-PE) (Α.Σ. 10) 

Οη σιήλεο Πξνζηαζίαο ηνπ δηθηύνπ ησλ ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ζα είλαη δηπινύ ηνηρώκαηνο  
θαηαζθεπαζκέλνη από πςειήο ππθλόηεηαο πνιπαηζπιέλην, εύθακπηνη κε πξνζηαζία από 
ππεξηώδε αθηηλνβνιία UV θαη ζα είλαη θαηάιιεια γηα ππόγεηα ειεθηξνινγηθά θαιώδηα. Θα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλα από δύν δνκεκέλα ηνηρώκαηα: ην εμσηεξηθό ηνίρσκα είλαη ειηθνεηδέο (spiral) γηα 
λα εμαζθαιίζεη κεγαιύηεξε αληνρή ζηελ παξακόξθσζε θαη ηελ ειαζηηθόηεηα. Σν εζσηεξηθό 
ηνίρσκα είλαη ιείν ώζηε λα δηεπθνιύλεη ηελ εηζαγσγή ησλ θαισδίσλ. Παξάγεηαη ζύκθσλα κε CEI 
EN 50086-1(CEI 23-39),CEI EN 50086-2-4(CEI 23-46). 

Αληνρή ζεξκνθξαζίαο: -25
o
C/ +60

o
C 

Διάρηζηε αθηίλα θακππιόηεηαο: 8 θνξέο ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν. 

Αληνρή παξακόξθσζεο:> 450 Ν/m κε παξακόξθσζε ηεο εζσηεξηθήο δηακέηξνπ ίζε κε 5%          
(ζύκθσλε κε ηελ δηάηαμε ΔΝ 50086-2-4 CEI. 23-46). 

Μέγηζηε αληνρή ειαζηηθόηεηαο νδεγνύ θαισδίνπ: > 650 N 

1.8 Φφηιζηικό ζώμα προβολέας με LED ιζτύος 56W αζύμμεηρος 3000Κ (Α.Σ. 13) 
Σν ζώκα ηνπ πξνβνιέα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από ρπηό αινπκηλίνπ, ζα είλαη θαηάιιεια 
δηακνξθσκέλν έηζη ώζηε λα ζρεκαηίδνληαη “πηεξύγηα” (ςύθηξεο) γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 
απαγσγή ηεο ζεξκόηεηαο, ελώ ζα είλαη βακκέλν κε θαηάιιειε βαθή θαη θαηόπηλ θαηάιιειεο 
δηαδηθαζίαο ώζηε λα είλαη εμαηξεηηθήο αληνρήο ζε δηάβξσζε από λεξό θαη UV αθηηλνβνιία. Θα 
δηαζέηεη βξαρίνλα ζηήξημεο από γαιβαληζκέλν ράιπβα θαη γσληόκεηξν δηαβαζκηζκέλν ζε κνίξεο 
(0) γηα ζσζηή θαη αθξηβή ζηόρεπζε. Σν θάιπκκα ηεο θσηεηλήο πεγήο (LED board) ζα είλαη από 
δηαθαλέο ππξίκαρν γπαιί, πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 4mm κε πςειή κεραληθή αληνρή. Ο πξνβνιέαο 
εζσηεξηθά ζα θέξεη αζύκκεηξν αληαπγαζηήξα από αλνδεησκελν αινπκίλην. Θα θέξεη ζηεγαλό 
ηαρπζύλδεζκν γηα ηελ ζύλδεζε ηνπ θαισδίνπ ηξνθνδνζίαο ώζηε λα απνθεπρζεί ην άλνηγκα ηνπ 
θσηηζηηθνύ. Σν θσηηζηηθό ζα θέξεη LED, ε θσηεηλή ηζρύο ησλ νπνίσλ δελ ζα είλαη κηθξόηεξε από 
5.800lm θαη ε ζπλνιηθή θαηαλάισζε ηζρύνο ηνπ θσηηζηηθνύ (LED+Driver) δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 
60W ελώ ν βαζκόο απόδνζεο ηνπ θσηηζηηθνύ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξνο από 95lm/W. H 
ζεξκνθξαζία ρξώκαηνο ησλ LED ζα είλαη 3.000Κ θαη ν δείθηεο CRI ζα είλαη ίζνο ή κεγαιύηεξνο 
ηνπ 80, ελώ ε δηάξθεηα δσήο ησλ LED ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 50.000 ώξεο ιεηηνπξγίαο L80B20 
ζύκθσλα κε ην πξόηππν LM80 ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη όηη κεηά ην πέξαο ησλ πξώησλ 50.000 
σξώλ ιεηηνπξγίαο ηνπ θσηηζηηθνύ ζώκαηνο, ην 80% ησλ LEDs ηνπ θσηηζηηθνύ ζα έρνπλ θσηεηλή 
εθξνή όρη ρακειόηεξε από ην 80% ηεο νλνκαζηηθήο ηνπο. Σν θσηηζηηθό ζα θέξεη παξέκβπζκα 
από ζηιηθόλε ή από άιιν παξεκθεξέο ζπλζεηηθό πιηθό ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη βαζκόο 
πξνζηαζίαο από εηζρώξεζε λεξνύ-ζθόλεο ηνπιάρηζηνλ IP66 θαη ζα έρεη θιάζε κόλσζεο ΙΙ ή 
θιάζε κόλσζεο Ι. Σν θσηηζηηθό ζα θέξεη θαηάιιειε δηάηαμε πνπ ζα απνηξέπεη ηελ δεκηνπξγία 
ζηαγνληδίσλ (ζπκππθλσκάησλ) ζην εζσηεξηθό ηνπ θσηηζηηθνύ θαη ζα έρεη δείθηε πξνζηαζίαο 
έλαληη ρηππεκάησλ ηνπιάρηζηνλ ΙΚ08. Σν θσηηζηηθό ζα έρεη αζύκκεηξε θαηαλνκή θσηηζκνύ. Σα 
θσηνκεηξηθά ζηνηρεία ηνπ θσηηζηηθνύ (πνιηθό δηάγξακκα – θσηεηλή εθξνή – θαηαλαιηζθόκελε 
ηζρύο - ζεξκνθξαζία ρξώκαηνο – δείθηεο ρξσκαηηθήο απόδνζεο) ζα πξέπεη λα πξνθύπηνπλ από 
εξγαζηεξηαθό έιεγρν (test report) ζύκθσλα κε ην πξόηππν LM79, από δηαπηζηεπκέλν 
θσηνκεηξηθό εξγαζηήξην. Θα θέξεη ελζσκαησκέλν ηαρπζύλδεζκν (fast connector) γηα ηελ 
ειεθηξηθή ηνπ ηξνθνδνζία, ρσξίο λα απαηηείηαη παξέκβαζε ζην εζσηεξηθό ηνπ θσηηζηηθνύ, ώζηε 
λα δηαζθαιίδεηαη ν βαζκόο ζηεγαλόηεηαο. Θα θέξεη πηζηνπνηεηηθό από αλαγλσξηζκέλν 
εξγαζηήξην κε ην νπνίν ζα πξνθύπηεη ζπκκόξθσζε κε ην πξόηππν ΔΝ62471 (photobiological 
safety). Σν θσηηζηηθό ζα θέξεη πηζηνπνηεηηθό CE θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζύκθσλα κε ηα 
πξόηππα ΔΝ60598-1, ΔΝ60598-2-5, EN55015:2013-08, EN61000-3-2, EN61000-3-3 & 
EN61547:2009. Σν εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ θσηηζηηθνύ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό 
ISO 9001:2015 γηα ην ζρεδηαζκό θαη θαηαζθεπή θσηηζηηθώλ ζσκάησλ θαη ISO 14001. Σν 
θσηηζηηθό ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από γξαπηή εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ πέληε 
(5) εηώλ από ηνλ θαηαζθεπαζηή.  
Δλδεηθηηθόο ηύπνο: Disano / 1998 Mini Rodio asimmetrico 
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1.9 Φφηιζηικό ζώμα προβολέας με LED ιζτύος έφς 81W ζσμμεηρικής ζηενής δέζμης 

3000Κ ή 4000Κ (Α.Σ. 14) 
Πξνβνιέαο εμσηεξηθήο ηνπνζέηεζεο, κε ζώκα από ρπηό αινπκίλην, πηεξύγηα απαγσγήο ηεο 
ζεξκνθξαζίαο, βξαρίνλα ζηήξημεο από γαιβαληζκέλν ράιπβα θαη γσληόκεηξν δηαβαζκηζκέλν ζε 
κνίξεο (0) γηα ζσζηή θαη αθξηβή ζηόρεπζε. Θα είλαη βακκέλνο κε θαηάιιειε βαθή θαη θαηόπηλ 
θαηάιιειεο επεμεξγαζίαο ώζηε ην ρξώκα λα είλαη αλζεθηηθό ζηε δηάβξσζε αθόκα θαη ζε 
παξαζαιάζζην πεξηβάιινλ. Θα έρεη γπάιηλν δηαρύηε πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 5mm, ώζηε λα είλαη 
αλζεθηηθόο ζηηο ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο θαη ηελ κεραληθή θαηαπόλεζε, ν νπνίνο ζα 
ζπγθξαηείηαη ζην ζώκα ηνπ πξνβνιέα αλνμείδσηεο βίδεο αζθαιείαο. Θα θέξεη αλνηγόκελν 
θάιπκκα γηα εύθνιε πξόζβαζε ζην ρώξν ησλ νξγάλσλ έλαπζεο ελώ κε ην άλνηγκα ηνπ 
θαιύκκαηνο θαη γηα ιόγνπο αζθαιείαο ζα δηαθόπηεηαη ε παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο κέζσ 
δηαθόπηε αζθαιείαο. Θα θέξεη ζηεγαλό ηαρπζύλδεζκν γηα ηελ ζύλδεζε ηνπ θαισδίνπ 
ηξνθνδνζίαο ώζηε λα απνθεπρζεί ην άλνηγκα ηνπ θσηηζηηθνύ. Θα θέξεη ειεθηξνληθή δηάηαμε γηα 
απηόκαην έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζίαο έηζη ώζηε ζε πεξίπησζε κεγάιεο αύμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο 
ζην εζσηεξηθό ηνπ θσηηζηηθνύ λα γίλεηαη απηόκαηα δηαθνπή ή κείσζε ηεο ηξνθνδνζίαο ηνπ 
θσηηζηηθνύ.  Σν θσηηζηηθό ζα έρεη ζπληειεζηή ηζρύνο 0,9 ηνπιάρηζηνλ θαη ζα πξέπεη λα θέξεη 
πηζηνπνηεηηθό από ην νπνίν ζα πξνθύπηεη όηη είλαη “Low Optical Flicker” κε πνζνζηό flicker<8% 
γηα ζπρλόηεηα ιεηηνπξγίαο 50Hz. Θα πξέπεη επίζεο λα δηαζέηεη θαηάιιειεο δηαηάμεηο πνπ 
πξνζηαηεύνπλ ηα LED από ηηο δηαθπκάλζεηο ηνπ ειεθηξηθνύ δηθηύνπ δηαλνκήο θαη ηα ξεύκαηα 
αηρκήο. Η θσηεηλή ηζρύο ηνπ θσηηζηηθνύ δελ ζα είλαη κηθξόηεξε από 9000lm ελώ ε ζπλνιηθή 
θαηαλάισζε ηζρύνο ηνπ θσηηζηηθνύ (LED+Driver) δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 90W ελώ ν βαζκόο 
απόδνζεο ηνπ θσηηζηηθνύ δελ ζα είλαη κηθξόηεξνο από 100lm/W. H ζεξκνθξαζία ρξώκαηνο ησλ 
LED ζα είλαη 3.000Κ ή 4.000Κ (ζύκθσλα κε ηε κειέηε) θαη ν δείθηεο CRI ζα είλαη ίζνο ή 
κεγαιύηεξνο ηνπ 80, ελώ ε δηάξθεηα δσήο ησλ LED ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 80.000 ώξεο ιεηηνπξγίαο 
(L80B20) ζύκθσλα κε ην πξόηππν LM80 ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη όηη ζηε δηάξθεηα ησλ πξώησλ 
80.000 σξώλ ιεηηνπξγίαο ηνπ θσηηζηηθνύ ε θσηεηλή εθξνή ηνπ δελ ζα πέζεη ρακειόηεξα από ην 
80% ηεο αξρηθήο. Θα έρεη θιάζε κόλσζεο Ι ή ΙΙ, δείθηε πξνζηαζίαο έλαληη ζηεξεώλ θαη πγξαζίαο 
ΙΡ66 ηνπιάρηζηνλ θαη δείθηε πξνζηαζίαο έλαληη θξνύζεο ΙΚ08 ηνπιάρηζηνλ. Σν θσηηζηηθό ζα έρεη 
ζπκκεηξηθή θαηαλνκή ελώ ζα θέξεη πηζηνπνηεηηθό CE από ην νπνίν ζα πξνθύπηεη ζπκθσλία κε 
ηα πξόηππα ΔΝ60598-1, EN60598-2-5, ΔΝ61547, ΔΝ61000-3-2, ΔΝ61000-3-3, ΔΝ55015, 
ΔΝ62493. Θα θέξεη πηζηνπνηεηηθό από αλαγλσξηζκέλν  εξγαζηήξην κε ην νπνίν ζα πξνθύπηεη 
ζπκκόξθσζε κε ην πξόηππν ΔΝ62471 (photobiological compatibility), θαζώο θαη πηζηνπνηεηηθό 
ENEC επίζεο από δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην δνθηκώλ κε ην νπνίν ζα πξνθύπηεη ζπκκόξθσζε 
κε ηα πξόηππα ΔΝ60598-1 (luminaires-general requirements & tests) θαη ΔΝ60598-2-5 
(Luminaires. Particular requirements. Floodlights), ην νπνίν ζα αθνξά ην ζύλνιν ηεο γξακκήο 
παξαγσγήο ηνπ θσηηζηηθνύ θαη όρη κόλν έλα δείγκα θαη ζα πεξηιακβάλεη επηζεώξεζε ηεο 
παξαγσγήο ηνπ θαηαζθεπαζηή. H πηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζα γίλεηαη από 
θνξείο πηζηνπνίεζεο δηαπηζηεπκέλνπο από ην ΔΤΓ ή θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε Δπξσπατθά 
ζρήκαηα πηζηνπνίεζεο ηεο πνηόηεηαο ησλ πξντόλησλ θαη πεξηιακβάλνπλ επηζεώξεζε ηεο 
παξαγσγήο. Σα θσηνκεηξηθά ζηνηρεία ηνπ θσηηζηηθνύ (πνιηθό δηάγξακκα – θσηεηλή εθξνή – 
θαηαλαιηζθόκελε ηζρύο - ζεξκνθξαζία ρξώκαηνο – δείθηεο ρξσκαηηθήο απόδνζεο) ζα πξέπεη λα 
πξνθύπηνπλ από εξγαζηεξηαθό έιεγρν (test report) ζύκθσλα κε ην πξόηππν LM79, από 
δηαπηζηεπκέλν θσηνκεηξηθό εξγαζηήξην. Σν εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ θσηηζηηθνύ ζα πξέπεη 
λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό ISO 9001:2015 γηα ην ζρεδηαζκό θαη θαηαζθεπή θσηηζηηθώλ ζσκάησλ 
θαζώο θαη ISO 14001. Σν θσηηζηηθό ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από γξαπηή εγγύεζε θαιήο 
ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηώλ από ηνλ θαηαζθεπαζηή.  

Δλδεηθηηθόο ηύπνο: Disano / 1888 Rodio symmetric narrow beam 79W 3000K ή 4000K 

 

1.10 Φφηιζηικό ζώμα προβολέας με LED ιζτύος έφς 93W αζύμμεηρης δέζμης 4000Κ 

(Α.Σ. 15) 
Σν ζώκα ηνπ πξνβνιέα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από ρπηό αινπκηλίνπ, ζα είλαη θαηάιιεια 
δηακνξθσκέλν έηζη ώζηε λα ζρεκαηίδνληαη “πηεξύγηα” (ςύθηξεο) γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 
απαγσγή ηεο ζεξκόηεηαο, ελώ ζα είλαη βακκέλν κε θαηάιιειε βαθή θαη θαηόπηλ θαηάιιειεο 
δηαδηθαζίαο ώζηε λα είλαη εμαηξεηηθήο αληνρήο ζε δηάβξσζε από λεξό θαη UV αθηηλνβνιία. 
Γηαζέηεη βξαρίνλα ζηήξημεο από γαιβαληζκέλν ράιπβα θαη γσληόκεηξν δηαβαζκηζκέλν ζε κνίξεο 
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(0) γηα ζσζηή θαη αθξηβή ζηόρεπζε. Ο δηαρύηεο ζα είλαη από δηαθαλέο ππξίκαρν γπαιί, πάρνπο 
ηνπιάρηζηνλ 4mm κε πςειή κεραληθή αληνρή. Θα θέξεη ζπζηνηρίεο LED κε αλαθιαζηήξα (έλα 
αλά LED) από θαηάιιειν ζπλζεηηθό πιηθό κε κεηαιιηθή επίζηξσζε πςειήο απόδνζεο θαη 
ειεθηξνληθή δηάηαμε γηα απηόκαην έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζίαο έηζη ώζηε ζε πεξίπησζε κεγάιεο 
αύμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην εζσηεξηθό ηνπ θσηηζηηθνύ λα γίλεηαη απηόκαηα δηαθνπή ή κείσζε 
ηεο ηξνθνδνζίαο ηνπ θσηηζηηθνύ. Θα πξέπεη επίζεο λα δηαζέηεη θαηάιιειεο δηαηάμεηο πνπ 
πξνζηαηεύνπλ ηα LED από ηηο δηαθπκάλζεηο ηνπ ειεθηξηθνύ δηθηύνπ δηαλνκήο θαη ηα ξεύκαηα 
αηρκήο. Σν θσηηζηηθό ζα έρεη ζπληειεζηή ηζρύνο 0,9 ηνπιάρηζηνλ θαη ζα πξέπεη λα θέξεη 
πηζηνπνηεηηθό από ην νπνίν ζα πξνθύπηεη όηη είλαη “Low Optical Flicker” κε πνζνζηό flicker<8% 
γηα ζπρλόηεηα ιεηηνπξγίαο 50Hz. Θα πξέπεη επίζεο λα δηαζέηεη θαηάιιειεο δηαηάμεηο πνπ 
πξνζηαηεύνπλ ηα LED από ηηο δηαθπκάλζεηο ηνπ ειεθηξηθνύ δηθηύνπ δηαλνκήο θαη ηα ξεύκαηα 
αηρκήο. Η θσηεηλή ηζρύο ηνπ θσηηζηηθνύ δελ ζα είλαη κηθξόηεξε από 9000lm θαη θαηαλάισζε 
ηζρύνο δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 100W. Ο βαζκόο απόδνζεο ηνπ θσηηζηηθνύ δελ κπνξεί λα είλαη 
κηθξόηεξνο από 90lm/W. H ζεξκνθξαζία ρξώκαηνο ησλ LED ζα είλαη 4.000Κ θαη ν δείθηεο CRI 
ζα είλαη ίζνο ή κεγαιύηεξνο ηνπ 80, ελώ ε δηάξθεηα δσήο ησλ LED ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 80.000 
ώξεο ιεηηνπξγίαο (L80B10) ζύκθσλα κε ην πξόηππν LM80 θαη ζα έρεη θιάζε κόλσζεο ΙΙ ή θιάζε 
κόλσζεο Ι. Σν θσηηζηηθό ζα θέξεη παξέκβπζκα ζηιηθόλεο ή από άιιν ζπλζεηηθό πιηθό ώζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη βαζκόο πξνζηαζίαο από εηζρώξεζε λεξνύ-ζθόλεο ηνπιάρηζηνλ IP66. Σν 
θσηηζηηθό ζα έρεη δείθηε πξνζηαζίαο έλαληη ρηππεκάησλ ηνπιάρηζηνλ ΙΚ08 θαη αζύκκεηξε 
θαηαλνκή θσηηζκνύ ελώ ζα θέξεη πηζηνπνηεηηθό CE από ην νπνίν θαη ζα πξνθύπηεη ζπκθσλία κε 
ηα πξόηππα ΔΝ60598-1, ΔΝ60598-2-5, ΔΝ55015, ΔΝ61000-3-2, ΔΝ61000-3-3 & ΔΝ61547. Θα 
θέξεη πηζηνπνηεηηθό από αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην κε ην νπνίν ζα πξνθύπηεη ζπκκόξθσζε κε 
ην πξόηππν ΔΝ62471 (photobiological compatibility), θαζώο θαη πηζηνπνηεηηθό ENEC επίζεο από 
δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην δνθηκώλ κε ην νπνίν ζα πξνθύπηεη ζπκκόξθσζε κε ηα πξόηππα 
ΔΝ60598-1 (luminaires-general requirements & tests) θαη ΔΝ60598-2-5 (Luminaires. Particular 
requirements. Floodlights), ην νπνίν ζα αθνξά ην ζύλνιν ηεο γξακκήο παξαγσγήο ηνπ 
θσηηζηηθνύ θαη όρη κόλν έλα δείγκα θαη ζα πεξηιακβάλεη επηζεώξεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή. H πηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζα γίλεηαη από θνξείο 
πηζηνπνίεζεο δηαπηζηεπκέλνπο από ην ΔΤΓ ή θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε Δπξσπατθά ζρήκαηα 
πηζηνπνίεζεο ηεο πνηόηεηαο ησλ πξντόλησλ θαη πεξηιακβάλνπλ επηζεώξεζε ηεο παξαγσγήο. Σα 
θσηνκεηξηθά ζηνηρεία ηνπ θσηηζηηθνύ (πνιηθό δηάγξακκα – θσηεηλή εθξνή – θαηαλαιηζθόκελε 
ηζρύο - ζεξκνθξαζία ρξώκαηνο – δείθηεο ρξσκαηηθήο απόδνζεο) ζα πξέπεη λα πξνθύπηνπλ από 
εξγαζηεξηαθό έιεγρν (test report) ζύκθσλα κε ην πξόηππν LM79, από δηαπηζηεπκέλν 
θσηνκεηξηθό εξγαζηήξην.Σν εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ θσηηζηηθνύ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 
πηζηνπνηεηηθό ISO 9001:2015 γηα ην ζρεδηαζκό θαη θαηαζθεπή θσηηζηηθώλ ζσκάησλ θαζώο θαη 
ISO 14001. Σν θσηηζηηθό ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από γξαπηή εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 
ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηώλ από ηνλ θαηαζθεπαζηή.  

Δλδεηθηηθόο ηύπνο: Disano / 1713 Cripto medium – asymmetric 

 

1.11 Φφηιζηικό ζώμα προβολέας με LED ιζτύος 95W ζηενής ζσμμεηρικής δέζμης 3000Κ 

(Α.Σ. 16) 

Σν ζώκα θαη ν βξαρίνλαο ηνπ πξνβνιέα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από ρπηό αινπκίλην, ζα είλαη 
βακκέλν κε δηπιή ζηξώζε βαθήο, κε θαηάιιειε βαθή θαη θαηόπηλ θαηάιιειεο δηαδηθαζίαο ώζηε 
λα είλαη εμαηξεηηθήο αληνρήο ζε δηάβξσζε από λεξό θαη UV αθηηλνβνιία. Ο πξνβνιέαο ζα 
δηαζέηεη γσληόκεηξν δηαβαζκηζκέλν ζε κνίξεο (0) γηα ζσζηή θαη αθξηβή ζηόρεπζε. Σν θάιπκκα 
ηεο θσηεηλήο πεγήο (LED board) ζα είλαη από δηαθαλέο ππξίκαρν γπαιί πςειήο κεραληθήο 
αληνρήο πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 5mm κε δείθηε πξνζηαζίαο έλαληη ρηππεκάησλ ηνπιάρηζηνλ ΙΚ10. 
Η ζπλνιηθή θαηαλάισζε ηζρύνο ηνπ θσηηζηηθνύ (LED + LED driver) ζα είλαη ίζε ή κηθξόηεξε από 
100W ελώ ν βαζκόο απόδνζεο ηνπ θσηηζηηθνύ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξνο από 80lm/W. H 
ζεξκνθξαζία ρξώκαηνο ησλ LED ζα είλαη 3.000Κ θαη ν δείθηεο CRI ζα είλαη ίζνο ή κεγαιύηεξνο 
ηνπ 90, ελώ ε δηάξθεηα δσήο ησλ LED ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 50.000 ώξεο ιεηηνπξγίαο L70B20 
ζύκθσλα κε ην πξόηππν LM80 ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη όηη ζηε δηάξθεηα ησλ πξώησλ 50.000 
σξώλ ιεηηνπξγίαο ηνπ θσηηζηηθνύ ε θσηεηλή εθξνή ηνπ δελ ζα πέζεη ρακειόηεξα από ην 70% ηεο 
αξρηθήο. Θα πξέπεη επίζεο λα θέξεη παξέκβπζκα από ζηιηθόλε ή από άιιν ζπλζεηηθό πιηθό ώζηε 
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λα εμαζθαιίδεηαη βαζκόο πξνζηαζίαο από εηζρώξεζε λεξνύ-ζθόλεο ηνπιάρηζηνλ IP66 θαη ζα 
θέξεη ελζσκαησκέλν ηξνθνδνηηθό. Θα έρεη ζπκκεηξηθή θαηαλνκή θσηηζκνύ κε δέζκε εύξνπο 10° 
θαη ζην ζώκα ηνπ θσηηζηηθνύ ζα ππάξρνπλ δύν ζηππηνζιίπηεο γηα ηελ είζνδν θαη έμνδν ηνπ 
θαισδίνπ ηξνθνδνζίαο. Σν θσηηζηηθό ζα θέξεη πηζηνπνηεηηθό CE θαη ε θαηαζθεπή ηνπ ζα είλαη 
ζύκθσλε κε ηα πξόηππα ΔΝ60598, ΔΝ61547, ΔΝ61000-3-2, ΔΝ61000-3-3 θαη ΔΝ55015. ην 
θσηηζηηθό ζα δύλαηαη λα πξνζαξηηζηνύλ εμαξηήκαηα όπσο ζθηάδην, θαθόο ειιεηςνεηδνύο 
δέζκεο, θ.α. Σν εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ θσηηζηηθνύ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό ISO 
9001:2015 γηα ην ζρεδηαζκό θαη θαηαζθεπή θσηηζηηθώλ ζσκάησλ. Σν θσηηζηηθό ζα πξέπεη λα 
ζπλνδεύεηαη από γξαπηή εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δπν (2) εηώλ από ηνλ 
θαηαζθεπαζηή. 

Δλδεηθηηθόο ηύπνο: Simes / Megafocus / S.1140W  
 

1.12 Φφηιζηικό ζώμα προβολέας με LED ιζτύος 111W αζύμμεηρος 3000Κ (Α.Σ. 17) 

Ο πξνβνιέαο εζσηεξηθά ζα θέξεη αζύκκεηξν αληαπγαζηήξα από αλνδεησκελν αινπκίλην. Η 
θσηεηλή ηζρύο ηνπ θσηηζηηθνύ δελ ζα είλαη κηθξόηεξε από 10300lm ελώ ε ζπλνιηθή θαηαλάισζε 
ηζρύνο ηνπ θσηηζηηθνύ (LED+Driver) δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 120W ελώ ν βαζκόο απόδνζεο ηνπ 
θσηηζηηθνύ δελ ζα είλαη κηθξόηεξνο από 85lm/W. H ζεξκνθξαζία ρξώκαηνο ησλ LED ζα είλαη 
3.000Κ. Καηά ηα ινηπά ζα ηζρύνπλ νη πξνδηαγξαθέο ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ. 

Δλδεηθηηθόο ηύπνο: Disano / 1898 Rodio – COB asymmetric 111W 3000K 

 

1.13 Φφηιζηικό ζώμα προβολέας με LED ιζτύος 6W ζσμμεηρικής δέζμης 3000Κ (Α.Σ. 18) 

Πξνβνιέαο εμσηεξηθήο ηνπνζέηεζεο κε ζώκα από ρπηό αινπκίλην ή θξάκα αινπκηλίνπ θαη 
πηεξύγηα απαγσγήο ηεο ζεξκνθξαζίαο. Φέξεη βάζε από ρπηό αινπκίλην ή θξάκα αινπκηλίνπ θαη 
έλα γσληόκεηξν δηαβαζκηζκέλν ζε κνίξεο (0) γηα ζσζηή θαη αθξηβή ζηόρεπζε ζηνλ θαηαθόξπθν 
άμνλα. Θα είλαη βακκέλνο κε θαηάιιειε βαθή θαη θαηόπηλ θαηάιιειεο επεμεξγαζίαο ώζηε ην 
ρξώκα λα είλαη αλζεθηηθό ζηε δηάβξσζε αθόκα θαη ζε παξαζαιάζζην πεξηβάιινλ. Σν θάιπκκα 
ζα είλαη από επίπεδν δηαθαλέο ππξίκαρν γπαιί θαη ζα ζπγθξαηείηαη ζην ζώκα ηνπ θσηηζηηθνύ κε 
βίδεο αζθαιείαο θαη ζα είλαη αλνηγόκελν ή ζα κπνξεί λα αθαηξείηαη εληειώο ώζηε λα είλαη εύθνιε 
ε πξόζβαζε ζην ρώξν ησλ LED, ρσξίο λα απαηηείηαη ε θαζαίξεζε νιόθιεξνπ ηνπ θσηηζηηθνύ. Σν 
θσηηζηηθό ζα έρεη θσηεηλή απόδνζε ηνπιάρηζηνλ 400lm θαη ε ζπλνιηθή θαηαλάισζε ηζρύνο ηνπ 
(LED+Driver) δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 6W ελώ ν βαζκόο απόδνζεο ηνπ δελ ζα είλαη κηθξόηεξνο από 
70lm/W. H ζεξκνθξαζία ρξώκαηνο ησλ LED ζα είλαη 3.000Κ θαη ν δείθηεο CRI δελ ζα είλαη 
κηθξόηεξνο από 80.  Σν θσηηζηηθό ζα θέξεη παξέκβπζκα από ζηιηθόλε ή άιιν ζπλζεηηθό πιηθό 
ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη βαζκόο πξνζηαζίαο από εηζρώξεζε λεξνύ-ζθόλεο ηνπιάρηζηνλ IP65 
δείθηε πξνζηαζίαο θαη έλαληη θξνύζεο ΙΚ08 ηνπιάρηζηνλ θαη ζα έρεη θιάζε κόλσζεο ΙΙ ή θιάζε 
κόλσζεο Ι.  Ο πξνβνιέαο εζσηεξηθά ζα θέξεη ζπκκεηξηθό παξαβνιηθό αληαπγαζηήξα από 
αλνδεησκελν αινπκίλην γηα ηελ επίηεπμε κεζαίαο ζπκκεηξηθήο δέζκεο. Θα θέξεη πηζηνπνηεηηθό 
CE θαη ε ζπκκόξθσζε ηνπ θσηηζηηθνύ κε ηα πξόηππα αζθαιείαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ρακειή 
ηάζε (ΔΝ60598-1 & ΔΝ60598-2-1) ε θαηαζθεπή ηνπ θσηηζηηθνύ ζα είλαη επίζεο ζύκθσλε κε ηα 
πξόηππα ΔΝ61547, ΔΝ61000-3-2, ΔΝ61000-3-3 & ΔΝ55015, ΔΝ60598-1, ΔΝ60598-2-1.Σν 
εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ θσηηζηηθνύ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό ISO 9001:2015 γηα 
ην ζρεδηαζκό θαη θαηαζθεπή θσηηζηηθώλ ζσκάησλ & ISO 14001. Σν θσηηζηηθό ζα πξέπεη λα 
ζπλνδεύεηαη από γξαπηή εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηώλ από ηνλ 
θαηαζθεπαζηή.  

Δλδεηθηηθόο ηύπνο: Disano / 1537 Koala 6W 

 

1.14 Φφηιζηικό ζώμα ενδοδαπέδιο με LED ιζτύος 28W 3000Κ αζύμμεηρο (Α.Σ. 19) 

Σν ζώκα ηνπ θσηηζηηθνύ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από ρπηό αινπκίλην θαη ζα είλαη βακκέλν κε 
δηπιή ζηξώζε βαθήο, κε θαηάιιειε βαθή θαη θαηόπηλ θαηάιιειεο δηαδηθαζίαο ώζηε λα είλαη 
εμαηξεηηθήο αληνρήο ζε δηάβξσζε από λεξό θαη ινηπνύο ξύπνπο. Σν θσηηζηηθό ζα ζπλνδεύεηαη 
από θπηίν εγθηβσηηζκνύ θαηαζθεπαζκέλν από polypropylene ή άιιν ηζνδύλακν ζπλζεηηθό πιηθό 
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κε ύςνο (απαηηνύκελν βάζνο ηνπνζέηεζεο) όρη κεγαιύηεξν από 300mm. Σν θάιπκκα ηεο 
θσηεηλήο πεγήο (LED board) ζα είλαη από δηαθαλέο ππξίκαρν γπαιί πάρνπο 10mm ηνπιάρηζηνλ, 
πςειήο κεραληθήο αληνρήο, ην νπνίν ζα έρεη βαζκό αληνρήο ζε θξνύζε ΙΚ09 ηνπιάρηζηνλ. Η 
πεξηκεηξηθή θνξλίδα ηνπ γπάιηλνπ θαιύκκαηνο ζα έρεη δηαηνκή όρη κεγαιύηεξε από 300mm θαη ζα 
είλαη θαηαζθεπαζκέλε από αλνμείδσην αηζάιη INOX AISI 316L πάρνπο 2mm ηνπιάρηζηνλ. Σν 
θσηηζηηθό εζσηεξηθά ζα θέξεη αζύκκεηξν αληαπγαζηήξα από αλνδεησκελν αινπκίλην 
θαζαξόηεηαο 99,98% ηνπιάρηζηνλ, γηα ηελ επίηεπμε αζύκκεηξεο δέζκεο. Η ζπλνιηθή 
θαηαλάισζε ηζρύνο ηνπ θσηηζηηθνύ (LED+Driver) δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 30W ελώ ε απόδνζε ηνπ 
θσηηζηηθνύ δελ ζα είλαη κηθξόηεξε από 1900lm. Ο βαζκόο απόδνζεο ηνπ θσηηζηηθνύ δελ κπνξεί 
λα είλαη κηθξόηεξνο από 70lm/W. H ζεξκνθξαζία ρξώκαηνο ησλ LED ζα είλαη 3.000Κ θαη ν 
δείθηεο CRI ζα είλαη ίζνο ή κεγαιύηεξνο ηνπ 90, ελώ ε δηάξθεηα δσήο ησλ LED ζα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ 50.000 ώξεο ιεηηνπξγίαο (L70B20) ζύκθσλα κε ην πξόηππν LM80 ώζηε λα 
δηαζθαιίδεηαη όηη κεηά ην πέξαο ησλ πξώησλ 50.000 σξώλ ιεηηνπξγίαο ηνπ θσηηζηηθνύ ζώκαηνο, 
ην 80% ησλ LEDs ηνπ θσηηζηηθνύ ζα έρνπλ θσηεηλή εθξνή όρη ρακειόηεξε από ην 70% ηεο 
νλνκαζηηθήο ηνπο. Σν θσηηζηηθό ζα είλαη drive over θαη ην κέγηζην αλεθηό βάξνο ζηελ εμσηεξηθή 
επηθάλεηα ηνπ θσηηζηηθνύ ζα είλαη 1000kg ηνπιάρηζηνλ. Η θαηαζθεπή ηνπ θσηηζηηθνύ ζα είλαη 
ηέηνηα ώζηε ε  ζεξκνθξαζία πνπ αλαπηύζζεηαη ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ γπάιηλνπ 
θαιύκκαηνο λα κελ ππεξβαίλεη ηνπο 40°C (γηα ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 25°C). Θα έρεη θιάζε 
κόλσζεο Ι, δείθηε πξνζηαζίαο έλαληη ζηεξεώλ θαη πγξαζίαο ΙΡ67 ηνπιάρηζηνλ θαη ζα θέξεη 
ελζσκαησκέλν ζύζηεκα έλαπζεο. ην ζεκείν εηζόδνπ ηνπ θαισδίνπ ζην ζώκα ηνπ θσηηζηηθνύ 
(ζηππηνζιίπηεο) ζα θέξεη επηπιένλ ζηεγάλσζε κε επνμεηδηθή ξεηίλε θαη ζην ειεύζεξν άθξν ηνπ 
ζα θέξεη ζηεγαλό ΙΡ68 ηαρπζύλδεζκν (fast connector). Σν θσηηζηηθό ζα θέξεη πηζηνπνηεηηθό CE 
θαη ε θαηαζθεπή ηνπ ζα είλαη ζύκθσλε κε ηα πξόηππα ΔΝ60598-1, ΔΝ60598-2-13, ΔΝ61547, 
ΔΝ61000-3-2, ΔΝ61000-3-3, ΔΝ55015 & ΔΝ62493. Σν εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ θσηηζηηθνύ 
ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό ISO 9001:2015 γηα ην ζρεδηαζκό θαη θαηαζθεπή θσηηζηηθώλ 
ζσκάησλ. Σν θσηηζηηθό ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από γξαπηή εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 
ηνπιάρηζηνλ δπν (2) εηώλ από ηνλ θαηαζθεπαζηή. 

Δλδεηθηηθόο ηύπνο: Simes / Megazip / S.8567W 

 

1.15 Φφηιζηικό ζώμα ενδοδαπέδιο με LED ιζτύος 27W 3000Κ ζσμμεηρικής καηανομής 

(Α.Σ. 20) 

Σν θσηηζηηθό εζσηεξηθά ζα θέξεη ζπκκεηξηθό αληαπγαζηήξα από αλνδεησκελν αινπκίλην 
θαζαξόηεηαο 99,98% ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ επίηεπμε ζηελήο ζπκκεηξηθήο δέζκεο 7° θαη ζα έρεη 
δπλαηόηεηα θιίζεο ±15°. Η ζπλνιηθή θαηαλάισζε ηζρύνο ηνπ θσηηζηηθνύ (LED+Driver) δελ ζα 
ππεξβαίλεη ηα 30W ελώ ε απόδνζε ηνπ θσηηζηηθνύ δελ ζα είλαη κηθξόηεξε από 1300lm. Ο 
βαζκόο απόδνζεο ηνπ θσηηζηηθνύ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξνο από 45lm/W. Καηά ηα ινηπά 
ηζρύνπλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ. 

Δλδεηθηηθόο ηύπνο: Simes / Megazip / S.8530W 

 

1.16 Φφηιζηικό ζώμα ενδοδαπέδιο γραμμικό με LED ιζτύος ~30W 3000Κ αζύμμεηρο 

(Α.Σ. 21) 

Σν ζώκα ηνπ θσηηζηηθνύ κήθνπο 930mm±5% ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από εμειαζκέλν 
αινπκίλην θαη νη ηεξκαηηθέο ηάπεο από ρπηό αινπκίλην θαη ζα είλαη βακκέλν κε θαηάιιειε βαθή 
(δηπιή ζηξώζε) θαη θαηόπηλ θαηάιιειεο δηαδηθαζίαο ώζηε λα είλαη εμαηξεηηθήο αληνρήο ζηελ 
δηάβξσζε θαη ηελ UV αθηηλνβνιία. Σν θσηηζηηθό ζα ζπλνδεύεηαη από θηηίν εγθηβσηηζκνύ 
θαηαζθεπαζκέλν από αλνμείδσην αηζάιη AISI316L δηαζηάζεσλ κήθνπο 1000mm±5%, πιάηνπο 
100mm±5% θαη ύςνπο 90mm±5%. Σν θάιπκκα ησλ leds (δηαρύηεο) ζα είλαη από δηαθαλέο 
ππξίκαρν γπαιί πάρνπο 10mm ηνπιάρηζηνλ, πςειήο κεραληθήο αληνρήο, κε δείθηε πξνζηαζίαο 
έλαληη ρηππεκάησλ ηνπιάρηζηνλ ΙΚ09. Η πεξηκεηξηθή θνξλίδα ηνπ δηαρύηε ζα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλε από αλνμείδσην αηζάιη AISI316L πάρνπο 3mm ηνπιάρηζηνλ. Σν θσηηζηηθό ζα 
έρεη αζύκκεηξε θαηαλνκή θσηηζκνύ. Σν θσηηζηηθό ζα θέξεη LED, ε θσηεηλή ηζρύο ησλ νπνίσλ 
δελ ζα είλαη κηθξόηεξε από 2500lm θαη ε ζπλνιηθή θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ηζρύνο (LED+driver) 



ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Η-Μ  ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 11  

δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 35W. H ζεξκνθξαζία ρξώκαηνο ησλ LED ζα είλαη 3.000Κ θη ν δείθηεο CRI 
ζα είλαη ίζνο ή κεγαιύηεξνο ηνπ 90, ελώ ε δηάξθεηα δσήο ησλ LED ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 50.000 
ώξεο ιεηηνπξγίαο (L70B20) ζύκθσλα κε ην πξόηππν LM80 ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη όηη ζηε 
δηάξθεηα ησλ πξώησλ 50.000 σξώλ ιεηηνπξγίαο ηνπ θσηηζηηθνύ ε θσηεηλή εθξνή ηνπ δελ ζα 
πέζεη ρακειόηεξα από ην 70% ηεο αξρηθήο. Θα έρεη θιάζε κόλσζεο I ή ΙI, δείθηε πξνζηαζίαο 
έλαληη ζηεξεώλ θη πγξαζίαο ΙΡ67 ηνπιάρηζηνλ θη ελζσκαησκέλν ζύζηεκα έλαπζεο. Σν κέγηζην 
αλεθηό βάξνο ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ θσηηζηηθνύ ζα είλαη 500kg ηνπιάρηζηνλ θαη ε 
ζεξκνθξαζία πνπ αλαπηύζζεηαη ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ γπάιηλνπ θαιύκκαηνο δελ ζα 
ππεξβαίλεη ηνπο 50°C (γηα ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 25°C). Σν θσηηζηηθό ζα είλαη 
πξνθαισδησκέλν κε θαηάιιειν θαιώδην κήθνπο 0,5m ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ ζύλδεζε ηνπ ζην 
δίθηπν θαη ζην ζεκείν εηζόδνπ ηνπ ζην ζώκα ηνπ θσηηζηηθνύ (ζηππηνζιίπηεο) ζα θέξεη επηπιένλ 
ζηεγάλσζε κε επνμεηδηθή ξεηίλε θαη ζην ειεύζεξν άθξν ηνπ ζα θέξεη ζηεγαλό ΙΡ68 
ηαρπζύλδεζκν (fast connector). Σν θσηηζηηθό ζα θέξεη πηζηνπνηεηηθό CE θαη ε θαηαζθεπή ηνπ ζα 
είλαη ζύκθσλε κε ηα πξόηππα ΔΝ60598-1, ΔΝ60598-2-13, ΔΝ61547, ΔΝ61000-3-2, ΔΝ61000-3-
3, ΔΝ55015 & ΔΝ62493. Σν εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ θσηηζηηθνύ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 
πηζηνπνηεηηθό ISO 9001:2015 γηα ην ζρεδηαζκό θαη θαηαζθεπή θσηηζηηθώλ ζσκάησλ. Σν 
θσηηζηηθό ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από γξαπηή εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δπν (2) 
εηώλ από ηνλ θαηαζθεπαζηή. 

Δλδεηθηηθόο ηύπνο: Simes / Linear walk-over / S.5942W 

 

1.17 Φφηιζηικό ζώμα spot με LED ιζτύος 6W 3000Κ ή 4000Κ (Α.Σ. 22) 

Σν ζώκα ηνπ θσηηζηηθνύ ζα είλαη θπβηθήο κνξθήο θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από ρπηό 
αινπκηλίνπ. Θα έρεη δηαζηάζεηο max 100x100x100mm +20%, ελώ ζα είλαη βακκέλν κε δηπιή 
ζηξώζε βαθήο, κε θαηάιιειε βαθή θαη θαηόπηλ θαηάιιειεο δηαδηθαζίαο ώζηε λα είλαη 
εμαηξεηηθήο αληνρήο ζε δηάβξσζε από λεξό θαη UV αθηηλνβνιία. Θα δηαζέηεη βάζε ζηήξημεο από 
ρπηό αινπκίλην θαη δηαρύηε από δηαθαλέο ππξίκαρν γπαιί πςειήο κεραληθήο αληνρήο ην νπνίν ζα 
έρεη βαζκό αληνρήο ζε θξνύζε ΙΚ06 ηνπιάρηζηνλ. Θα θέξεη πνιιαπιά LED κε αλαθιαζηήξα (έλα 
αλά LED) από θαηάιιειν ζπλζεηηθό πιηθό κε κεηαιιηθή επίζηξσζε πςειήο απόδνζεο ηα νπνία 
ζα είλαη ηνπνζεηεκέλα πάλσ ζε κία βάζε ε νπνία ζα επηδέρεηαη θιίζε ηνπιάρηζηνλ ±15°. Η 
θσηεηλή ηζρύο ηνπ θσηηζηηθνύ δελ ζα είλαη κηθξόηεξε από 320lm θαη ε ζπλνιηθή θαηαλάισζε 
ηζρύνο ηνπ θσηηζηηθνύ (LED+Driver) δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 8W ελώ ν βαζκόο απόδνζεο ηνπ 
θσηηζηηθνύ δελ ζα είλαη κηθξόηεξνο από 45lm/W. H ζεξκνθξαζία ρξώκαηνο ησλ LED ζα είλαη 
4.000Κ ή 3000K θαη ν δείθηεο CRI ζα είλαη ίζνο ή κεγαιύηεξνο ηνπ 90, ελώ ε δηάξθεηα δσήο ησλ 
LED ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 50.000 ώξεο ιεηηνπξγίαο (L70B20) ζύκθσλα κε ην πξόηππν LM80 
ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη όηη ζηε δηάξθεηα ησλ πξώησλ 50.000 σξώλ ιεηηνπξγίαο ηνπ θσηηζηηθνύ ε 
θσηεηλή εθξνή ηνπ δελ ζα πέζεη ρακειόηεξα από ην 70% ηεο αξρηθήο. Σν θσηηζηηθό ζα θέξεη 
ελζσκαησκέλν ηξνθνδνηηθό γηα ηα LED θαη έλα ζηππηνζιίπηε γηα ηελ είζνδν ηνπ θαισδίνπ 
ηξνθνδνζίαο. Δπίζεο ζα θέξεη παξέκβπζκα ζηιηθόλεο ή από άιιν ζπλζεηηθό πιηθό ώζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη βαζκόο πξνζηαζίαο από εηζρώξεζε λεξνύ-ζθόλεο ηνπιάρηζηνλ IP65. Σν 
θσηηζηηθό ζα έρεη ζπκκεηξηθή ζηελή δέζκε 10° ±20%. Θα θέξεη ζήκαλζε CE θαη ε θαηαζθεπή ηνπ 
ζα είλαη ζύκθσλε κε ηα πξόηππα ΔΝ60598-1, ΔΝ60598-2-13, ΔΝ61547, ΔΝ61000-3-2, 
ΔΝ61000-3-3, ΔΝ55015 & ΔΝ62493. Σν εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ θσηηζηηθνύ ζα πξέπεη λα 
δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό ISO 9001:2015 γηα ην ζρεδηαζκό θαη θαηαζθεπή θσηηζηηθώλ ζσκάησλ. Σν 
θσηηζηηθό ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από γξαπηή εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δπν (2) 
εηώλ από ηνλ θαηαζθεπαζηή. 

Δλδεηθηηθόο ηύπνο: Simes / Miniloft Wall / S.6655N 

 

1.18 Σραβέρζα ανάρηηζης προβολέφν ζε κορσθή ιζηού (Α.Σ. 23) 

Δπζύγξακκε βάζε γηα ηνπνζέηεζε πξνβνιέσλ. Η βάζε ζα είλαη θαηάιιεινπ κήθνπο θαη ζα 
ζηεξεώλεηαη ζηελ θνξπθή ηνπ ηζηνύ κε εηδηθό κεηαιιηθό πεξηιαίκην (ρνάλε), ζπλαξκνινγνύκελε 
κε κπνπιόληα ή θνριίεο ζηεξέσζεο θαηάιιειεο δηακέηξνπ. 
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Η βάζε ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε από ζπλερέο UPN 100x50x6mm θαη ζα έρεη κήθνο ηέηνην ώζηε 
λα θέξεη ππνδνρέο θαηάιιειεο δηακέηξνπ θαη ζε θαηάιιειεο απνζηάζεηο γηα ηελ ζηεξέσζε ησλ 
πξνβνιέσλ. Σν πεξηιαίκην ηεο βάζεο θαηαζθεπάδεηαη από ζσιήλα θαηάιιειεο δηακέηξνπ θαη 
κήθνπο ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε θαηάιιειε ζπλαξκνγή ζην αλώηεξν ηκήκα ηνπ ηζηνύ. 

Η βάζε θαη ε ρνάλε, κεηά ηηο ζπγθνιιήζεηο, πξνζηαηεύνληαη κε ζεξκό βαζύ γαιβάληζκα. Σα 
ζεκεία ειεθηξνζπγθνιιήζεσο ηεο βάζεο ζηε ρνάλε θαηεξγάδνληαη επηκειώο πξν ηνπ 
γαιβαλίζκαηνο. 

 

1.19 Οδηγίες λειηοσργίας και ζσνηηρήζεφς ηφν εγκαηαζηάζεφν 

Μαδί κε ηα ηειηθά ζρέδηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ν Αλάδνρνο θαηαζθεπήο ζα παξαδώζεη 
ιεπηνκεξείο νδεγίεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζηα Διιεληθά. Οη νδεγίεο 
απηέο ζα παξαδνζνύλ δαθηπινγξαθεκέλεο θαη βηβιηνδεηεκέλεο. Δπίζεο έλα αληίγξαθν ζε 
ειεθηξνληθή κνξθή ζε «Word». Σν πιηθό ησλ νδεγηώλ ζα είλαη θαηαλεκεκέλν ζε Κεθάιαηα 
αληίζηνηρα πξνο ηα ηκήκαηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ, πνπ θαηαζθεπάζζεθαλ, ζα ηηο θαιύπηεη όιεο, 
θαη ζα πεξηιακβάλεη θαη ηα γεληθά δηαγξάκκαηα ζπγθξνηήζεσο ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ 
ρξεηάδνληαη. 
ην ηέινο θάζε θεθαιαίνπ ησλ νδεγηώλ ζα δίλεηαη πιήξεο πίλαθαο ησλ κεραλεκάησλ πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζε απηό, κε όια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ηα ζηνηρεία θαηαζθεπήο ηνπο 
(θαηαζθεπαζηήο, ηύπνο, κέγεζνο, αληαιιαθηηθά πνπ ζπληζηώληαη θιπ).  
Δάλ ρξεηάδεηαη, ηα ηεύρε νδεγηώλ ζπληεξήζεσο θαη ιεηηνπξγίαο κπνξνύλ λα πεξηιακβάλνπλ θαη 
έληππα ηεύρε ηνπ θαηαζθεπαζηή ζε μέλε γιώζζα 
Δπίζεο ζα παξαδνζνύλ όια ηα εγρεηξίδηα θαηαζθεπαζηή (manuals) γηα όινλ ηνλ αλεμαηξέησο ηνλ 
εμνπιηζκό πνπ εγθαηαζηάζεθε 
Γηα ηνπο ειεθηξηθνύο πίλαθεο, ν Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα εγθαηαζηήζεη πάλσ ζε απηνύο 
ελδεηθηηθέο πιαζηηθέο εγράξαθηεο πηλαθίδεο πνπ ζα ζηεξίδνληαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ πίλαθα κε 
βίδεο ή πεξηζίληα πνπ ζα γξάθνπλ επαλάγλσζηα : 

- Σν ραξαθηεξηζηηθό ζύκβνιν ηνπ πίλαθα, όπσο πξνβιέπεηαη ζηα ζρέδηα. 
- Σνλ πξννξηζκό θάζε γξακκήο ηξνθνδνζίαο επάλσ ή θνληά ζηηο αληίζηνηρεο αζθάιεηεο, 

δηαθόπηε, απηόκαην δηαθόπηε θιπ.  
Μέζα ζε θάζε ειεθηξηθό πίλαθα ζα ππάξρεη ε εμήο ζήκαλζε : 

- Κάζε ειεθηξνινγηθό εμάξηεκα ηνπ πίλαθα ζα ζεκαλζεί κε πιαζηηθνπνηεκέλε πηλαθίδα 
θνιιεκέλε κε ζηιηθόλε κε ζήκαλζε ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηα ειεθηξνινγηθά ζρέδηα 

- Μέζα ζε θάζε πίλαθα θαη ζηελ πίζσ πιεπξά ηεο κπξνζηηλήο πόξηαο ζα ππάξρεη ην 
πιήξεο ειεθηξνινγηθό ζρέδην ηνπ. Δπίζεο άιιεο απαηηνύκελεο νδεγίεο ιεηηνπξγίαο, 
ρεηξηζκνύ θιπ. 

„Oια ηα παξαπάλσ ηεύρε νδεγηώλ, πξνγξάκκαηα, πηλαθίδεο, ζήκαλζε θιπ. πξέπεη λα εγθξηζνύλ 
γξαπηά από ηελ Δπίβιεςε, γηα λα ζεσξεζεί όηη ν Αλάδνρνο εθπιήξσζε όιεο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ 
ππνρξεώζεηο ζύκθσλα κε ην άξζξν απηό. 

Η θαιή ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζε θσηηζκνύ ζα πξέπεη λα επηζεσξείηαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά 
θάζε έηνο.  

Οη ιεπηνκεξείο επηζεσξήζεηο πεξηιακβάλνπλ ελδειερή νπηηθή έξεπλα θαη θαζνξηζκέλνπο 
ειέγρνπο - δνθηκέο ησλ ειεθηξηθώλ, κεραληθώλ θαη δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνύ 
σο εμήο:  

1. Οπηηθό έιεγρν ησλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ, ησλ ηζηώλ, ησλ θαισδίσλ ειεθηξηθήο 
ηξνθνδνζίαο θαη ησλ ζεκείσλ ειεθηξηθήο δηαλνκήο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
πηλάθσλ θσηηζκνύ  

2. Ηιεθηξηθό έιεγρν – δνθηκή όινπ ηνπ εμνπιηζκνύ θσηηζκνύ  

3. Ηιεθηξηθό έιεγρν – δνθηκή ησλ θαισδίσλ ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο  

4. Οπηηθό έιεγρν ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ ιεηηνπξγίαο σο πξνο ηελ αζθάιεηα θαη 
ηελ απαηηνύκελε ζπληήξεζε  
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Οη ρεηκεξηλέο θαη ζεξηλέο πξαθηηθέο ζπληήξεζεο ζα πξέπεη λα αθνινπζνύλ ηνλ επίζεκν Διιεληθό 
νξηζκό ρεηκεξηλήο θαη ζεξηλήο πεξηόδνπ. Οη θπθιηθέο πεξίνδνη ζπληήξεζεο θαη επηζεώξεζεο ζα 
πξέπεη λα ηξνπνπνηνύληαη θαηάιιεια γηα λα αθνινπζνύλ ηηο αιιαγέο ρεηκώλα – ζέξνπο.  

Γξαζηεξηόηεηεο ζπληήξεζεο νη νπνίεο απαηηνύλ ηελ απόζεζε πιηθώλ ή εμνπιηζκνύ, ζα πξέπεη 
λα δηεμάγνληαη ζε ζπκθσλία κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία γηα ην πεξηβάιινλ. 

ε θάζε εηήζηα επηζεώξεζε ηα θσηηζηηθά ζώκαηα ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη εμσηεξηθά. Δπίζεο 
ζα γίλεηαη έιεγρνο θαηάζηαζεο ηεο αθεξαηόηεηαο ηεο ζηήξημεο ησλ θσηηζηηθώλ θαη ζα 
απνθαζίζηαληαη ηπρόλ αζηνρίεο. πγθεθξηκέλα, επηπξόζζεηα ειέγρνληαη / αληηκεησπίδνληαη: 

 Λακπηήξεο πνπ δελ ιεηηνπξγνύλ / άκεζε αληηθαηάζηαζε 

 Λακπηήξεο αλακκέλε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο / Έιεγρνο & δηόξζσζε 
ρξνλνπξνγξάκκαηνο, αληηθαηάζηαζε θνιιεκέλνπ ξειαί  

 Καιπκκέλα θσηηζηηθά ζώκαηα / Κιάδεκα – Καζαξηζκόο 

 Βξώκηθα θσηηζηηθά ζώκαηα / Καζαξηζκόο 

 Φζνξά ζηα ειεθηξηθά εμαξηήκαηα θαη ηηο θαισδηώζεηο εληόο ηνπ θσηηζηηθνύ / Δπηζθεπή 

 Φζνξά ζηεγαλόηεηαο θσηηζηηθώλ (παξέκβπζκα ζηεγαλνπνίεζεο) / Δπηζθεπή – 
Αληηθαηάζηαζε 

 Υαιαξνί θνριίεο, αζηνρία ζηήξημεο / ύζθημε θνριηώλ – Δπηζθεπή ζηήξημεο 

 Παξέθθιηζε από ηελ αξρηθά ξπζκηζκέλε ζέζε – Δπηζθεπή 

 Φζνξέο ηζηώλ (νμείδσζε, θζνξά ζηε βαθή, απώιεηα ζπξίδαο, δεκηά ιόγσ βαλδαιηζκνύ) 
– Δπηζθεπή – Αληηθαηάζηαζε – ςπρξό γαιβάληζκα- βάςηκν θηι 

 

Γηα ην ηξνθνδνηηθό δίθηπν ειέγρνληαη θαη‟ ειάρηζην ηα αθόινπζα: 

 Φζνξέο ζηε δηαλνκή ή δηαζύλδεζε ηνπ δηθηύνπ / Δπηζθεπή -  Αληηθαηάζηαζε 

 Φζνξέο ζηνπο ειεθηξηθνύο αγσγνύο – Καηαζηξνθή κόλσζεο / Δπηζθεπή - 
Αληηθαηάζηαζε 

 Καηεζηξακκέλα θξεάηηα / Αληηθαηάζηαζε 
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