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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

1. Γενικά στοιχεία για τον οικισμό  

Η Συκιά είναι ο νοτιότερος οικισμός του Δήμου Σιθωνίας, σε απόσταση 160 χιλιο-

μέτρων από τη Θεσσαλονίκη. Οι κάτοικοι ασχολούνται κυρίως με την αλιεία, τη γεωρ-

γία, τη μελισσοκομία και τον τουρισμό. Τα σπίτια διατηρούν το παραδοσιακό τους 

χρώμα σε ό,τι αφορά την αγιορείτικη αρχιτεκτονική.  

Κατά τον 14ο αι. πάντως, τα αγιορείτικα έγγραφα ανάμεσα στ' άλλα, κάνουν λόγο και 

για ένα χωριό της Χαλκιδικής, το Λογγό. Άγνωστο ακριβώς πότε (πιθανόν όμως ήδη 

από τον 15o αι.), το χωριό μετονομάζεται σε Συκιά, όνομα που διατηρεί μέχρι τις 

μέρες μας.  

Εκδοχές για την προέλευση του νέου ονόματος υπάρχουν αρκετές. Η πρώτη σχετίζει 

τ' όνομα με τη σκιά του αντίκρυ αναπαυόμενου γίγαντα Άθω. Με την ανατολή του 

ήλιου η σκιά του σκεπάζει το χωριό. Στην ντόπια άλλωστε γλωσσολαλιά το χωριό 

προφέρεται Σκιά. 

Mια δεύτερη εκδοχή θέλει τ' όνομα του χωριού να προέρχεται από παράφραση της 

αρχαίας πόλης της περιοχής (Σίγγος) που σίγουρα πάντως έδωσε τ' όνομά της στον 

κόλπο του Αγίου 'Ορους (Σιγγιτικός).  

Μια τρίτη τέλος εκδοχή συνδέει το χωριό με το ομώνυμο δένδρο. Στη μέση του κά-

μπου υπήρχε μεγάλη, γέρικη συκιά, σημάδι της περιοχής χαρακτηριστικό τέτοιο, που 

να αναφέρεται και στα αγιορείτικα έγγραφα του 14ου αιώνα. Στη Συκιά ανήκουν και οι 

όμορφοι παραθαλάσσιοι οικισμοί που συγκεντρώνουν μεγάλη τουριστική κίνηση τους 

καλοκαιρινούς μήνες: Λιναράκι, Πηγαδάκι, Καλαμίτσι, Πόρτο Κουφό, Τορώνη, Τριστι-

νίκα.  

Στην κορυφή ενός λόφου στο βορειο-δυτικό τμήμα του οικισμού βρίσκεται ένα εμβλη-

ματικό σχολείο του 19ου αιώνα με θέα στις κεραμοσκεπές και τα πεύκα, ενώ υπάρ-

χουν δασικά μονοπάτια που οδηγούν στην Παραλία Συκιάς και σε ένα παλιό πηγάδι 

λίγο έξω από την πόλη. Η κοντινή βραχώδης περιοχή αποτελεί δημοφιλή προορισμό 

για πεζοπορία. 

 

2. Υφιστάμενη κατάσταση υπό ανάπλασης περιοχής  

Στην υπό μελέτη περιοχή του οικισμού υφίστανται διαμορφωμένοι κοινόχρηστοι 

χώροι και λοιπές υποδομές εξυπηρέτησης των κατοίκων και των επισκεπτών της 
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περιοχής. Οι οδοί της περιοχής αυτής έχουν επίστρωση από τσιμεντοκυβόλιθους 

ποικίλων χρωμάτων και σχεδίων. Η κατάστασή τους κρίνεται αποδεκτή καθώς δεν 

εντοπίζονται επί αυτών φθορές ή/και θραύσεις. 

Κατά μήκος των εν λόγω οδών εντοπίζονται φωτιστικά σώματα επί ιστών, τα οποία 

δεν βρίσκονται σε ικανοποιητική λειτουργική κατάσταση. Κύρια προβλήματα αυτών 

είναι τα εξής: 

 φθορές και θραύσεις των φωτιστικών σωμάτων, 

 αλλοιώσεις (σκουριές) επί των ιστών, 

 λειτουργικά προβλήματα κατά τη λειτουργία αυτών. 

Τα παραπάνω προκύπτει ότι οι υφιστάμενες υποδομές και κυρίως οι επιστρώσεις 

των δημοτικών οδών βρίσκονται σε ικανοποιητική κατάσταση με συνέπεια τη διατή-

ρησή τους εκτός των φωτιστικών σωμάτων/ιστών τα οποία έχουν υποστεί σημαντικές 

φθορές και χρήζουν άμεσης αντικατάστασης. 

Η φωτογραφική αποτύπωση της προαναφερόμενης υφιστάμενης κατάστασης πα-

ρουσιάζεται στο Παράρτημα Α της παρούσας Τεχνικής Έκθεσης. 

 

3. Βασικά στοιχεία σχεδιασμού προτεινόμενης ανάπλασης 

Τα βασικά στοιχεία τα οποία ελήφθησαν υπόψη κατά τις προτεινόμενες επεμβάσεις 

στην υπόψη περιοχή του οικισμού της Συκιάς ήτοι της περιοχής πέριξ του παλαιού 

Δημοτικού Σχολείου στην κορυφή του λόφου, είναι τα εξής: 

 Η περιοχή παρουσιάζει ιδανική θέση με απρόσκοπτη θέα προς τον Τορωναίο, τον 

Συγγιτικό Κόλπο καθώς και προς την χερσόνησο του Αγίου Όρους. Οι προτεινόμενες 

παρεμβάσεις αφενός μεν διασφαλίζουν τη διατήρηση της εν λόγω μοναδικής θέας 

(δεν τοποθετούνται στοιχεία που θα εμπόδιζαν – μείωναν την οπτική πρόσβαση 

προς τη θαλάσσια ζώνη και τη Χερσόνησου του Άθω) αφετέρου δε την αναδεικνύουν 

ακόμη περαιτέρω (τοποθέτηση κατάλληλου φωτισμού, θέσεων ανάπαυσης – 

στάσης). Επίσης, για τη διατήρηση της φυσικής απλότητας της περιοχής στις 

προβλεπόμενες επεμβάσεις: 

• δεν περιλαμβάνονται εκτενείς εκσκαφές, καθαιρέσεις δαπέδων και λοιπών στοι-

χείων, έντονες αλλαγές των υψομετρικών υφιστάμενων κλίσεων (π.χ κλίμακες – σκά-

λες, βαθμίδες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου), κατασκευές από σκυρόδεμα και 

εν γένει νέων ογκωδών κατασκευών που θα επηρέαζαν αρνητικά την αισθητική της 

περιοχής, 
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• η υφιστάμενη φύτευση (δέντρα, θάμνοι) διατηρείται. 

 Οι βασικές ελλείψεις των υφιστάμενων υποδομών εντοπίζονται κυρίως στην απου-

σία θέσεων στάσης-ανάπαυσης των επισκεπτών του χώρου καθώς και στην απουσία 

επαρκούς φωτισμού. Για την αντιμετώπιση των παραπάνω λήφθηκε ειδική μέριμνα 

με την τοποθέτηση του κατάλληλου αστικού εξοπλισμού και φωτιστικών σωμάτων. 

 Ειδική μέριμνα αποδίδεται στην εξασφάλιση άνετης πρόσβασης ΑΜΕΑ προς ό-

λους τους χώρους. Ειδικότερα, οι προτεινόμενες ήπιες επεμβάσεις δεν επιφέρουν αλ-

λαγή επί της ήπιας υφιστάμενης κλίσης των χώρων διατηρώντας με τον τρόπο αυτόν 

τη μηκοτομική και εγκάρσια κλίση σε πολύ ήπια κατάσταση, με συνέπεια να μην 

κρίνεται αναγκαία η πρόβλεψη – κατασκευή ειδικών διατάξεων για την κίνηση των 

ΑΜΕΑ. 

 Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των υφιστάμενων υποδομών αλλά και των όμο-

ρων συνθηκών των τμημάτων του οικισμού κρίθηκε σκόπιμος ο σχεδιασμός ιδιαίτερα 

ήπιων επεμβάσεων στην περιοχή ώστε αφενός μεν να μην αλλοιωθεί η φυσική 

μοναδικότητα της περιοχής αφετέρου δε να αναδειχθεί ακόμη περαιτέρω. Υπό το 

βασικό αυτό κριτήριο σχεδιασμού αποφεύχθηκε η κατασκευή νέων στοιχείων από 

σκυρόδεμα, η δημιουργία τοιχείων αντιστήριξης, περιφράξεων και λοιπών κατα-

σκευών οι οποίες θα αλλοίωναν τη φυσική λιτότητα της περιοχής. Αντί αυτών, επι-

λέχθηκε τελικώς η προτεινόμενη ανάπλαση να περιλαμβάνει – όπως προαναφέρθηκε 

– ήπιες επεμβάσεις που δεν θα επηρεάσουν τη φυσική ισορροπία της περιοχής.  

 Στα πλαίσια της ορθής λειτουργίας των κοινοχρήστων χώρων σχεδιάζονται: 

✓ υπαίθριοι χώροι στάσης – ανάπαυσης – θέασης προς τον Τορωναίο και Συγγιτικό 

Κόλπο καθώς και προς την Χερσόνησο του Άθω και 

✓ βελτιώνονται οι ελεύθεροι χώροι κίνησης πεζών. 

 Απώτερος σκοπός των προτεινόμενων ήπιων επεμβάσεων αποτέλεσε η δημιουρ-

γία λειτουργικών ενοτήτων στις οποίες οι χρήστες – επισκέπτες του χώρου θα 

μπορούν να εκτελέσουν διαφορετικές δραστηριότητες όπως ανάπαυση,  επαφή με το 

φυτικό στοιχείο, αλλά και ελεύθερη κίνηση στο χώρο. Οι διαμορφώσεις αυτές δη-

μιουργούν έναν υπαίθριο  χώρο που αναπτύσσεται στις υφιστάμενες φυσικές στάθ-

μες, ακολουθώντας τη στάθμη του εδάφους χωρίς έντονες υψομετρικές εξάρσεις, 

προσφέροντας με τον τρόπο αυτόν ασφαλείς και εύρυθμες δυνατότητες χρήσης.  

 Με βιοκλιματικά κριτήρια όσον αφορά το γενικό σχεδιασμό, έμφαση δίνεται στην 

επίτευξη τόσο της οπτικής, όσο και της θερμικής άνεσης σε όλους τους υπαίθριους 
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χώρους ανεξαρτήτου χρήσης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.  Για το σκοπό αυτό επι-

λέγονται υλικά χαμηλής ανακλαστικότητας ώστε να μην κλονίζεται η οπτική άνεση 

των χρηστών του χώρου αλλά και των όμορων κατοίκων και χαμηλής απορροφη-

τικότητας ώστε να επιτυγχάνεται η θερμική άνεση των χρηστών.   

 

4. Τεχνική περιγραφή προτεινόμενων επεμβάσεων 

Στην υπό μελέτη περιοχή, όπως προαναφέρθηκε, υφίστανται κοινόχρηστες οδοί πε-

ριπάτου από τσιμεντο - κυβόλιθους, , φωτιστικά σώματα επί ιστών και χώρος πρα-

σίνου κυρίως στη θέση του παλαιού Δημοτικού Σχολείου. Τα παραπάνω βρίσκονται 

σε ικανοποιητική κατάσταση με συνέπεια τη διατήρησή τους εκτός των φωτιστικών 

σωμάτων τα οποία έχουν υποστεί σημαντικές φθορές και χρήζουν άμεσης αντικατά-

στασης. Οι προτεινόμενες εργασίες περιλαμβάνουν: 

✓ Την τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού και συγκεκριμένα ξύλινα παγκάκια και 

πάγκους (βλ. συνημμένα Σχέδια) στους υφιστάμενους χώρους πρασίνου καθώς και 

κάδων απορριμμάτων με ξύλινη επένδυση. Επίσης, σε επιλεγμένες θέσεις κατά 

μήκος των υφιστάμενων διαδρόμων κίνησης των χρηστών – επισκεπτών προ-

βλέπονται παγκάκια αποτελούμενα από δύο βάσεις Ο/Σ  με διαμόρφωση υποδοχής 

για φυτά εκατέρωθεν και ξύλινο επένδυση ως κάθισμα στο κέντρο. 

✓ Τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων. 

✓ Τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με αναγραφή των βασικών στοιχείων της 

ιστορίας της περιοχής του οικισμού. 

 

Νικήτη , Αύγουστος 2020 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Η Προϊσταμένη Δνσης Τ.Υ 

  

  

Παπαζαχαρίας Αρίστος Καραδήμου Δήμητρα 

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Φωτογραφική αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης της υπό ανάπλαση 

παραλιακής ζώνης του οικισμού 
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Βασικά χαρακτηριστικά προτεινόμενων φωτιστικών σωμάτων 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Οι ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές για τα προς προμήθεια είδη, 

περιγράφονται αναλυτικά ως εξής: 

 

ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΕΛΑΤΟΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ  ΙΣΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ – ( Ι1) 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΙΣΤΟΣ φωτισμού κυκλικής διατομής 4,3 μέτρων ο οποίος αποτελείται από: 

Κάτω μέρος κωνικής κυκλικής διατομής με διάμετρο στη βάση τουλάχιστον Φ 300 

mm και διάμετρο στη κορυφή τουλάχιστον Φ 100mm, πάχους χύτευσης 

τουλάχιστον 9mm, βάρος τουλάχιστον 100kg και συνολικού ύψους κορμού  

τουλάχιστον 1250 mm. Το υλικό κατασκευής του πρώτου τεμαχίου του ιστού θα 

είναι σύμφωνα με την διαδικασία της χύτευσης από ελατό χυτοσίδηρο 

σφαιροειδούς γραφίτη κατά EN GJS-500-7 σύμφωνα με τα πρότυπα EN 

1563/DIN1693.  

Το δεύτερο κομμάτι του ιστού (πάνω μέρος) θα είναι κατασκευασμένο από 

γαλβανισμένο εν θερμώ κυλινδρικής διατομής χαλυβδοέλάσμα. Η διατομή θα είναι 

τουλάχιστον  Φ 80mm, με πάχος ελάσματος τουλάχιστον 3mm, σύμφωνα με το 

EN10025-1(St37-2/DIN17100), με μία διαμήκη και καμία εγκάρσια ραφή. Σε 

απόσταση 450 mm περίπου από τη βάση του, ο ιστός θα διαθέτει θύρα επίσκεψης 

με εύκολο άνοιγμα – κλείσιμο, διαστάσεων περίπου 300*90mm από το ίδιο υλικό 

με τον κορμό, οποία προσαρμόζεται σε οπή-θύρα του κορμού και στην κλειστή 

θέση δεν θα εξέχει από τον κορμό. Η θυρίδα θα παρέχει στεγανότητα ΙΡ44 και 

αντοχή στη κρούση IK10. H πλάκα έδρασης του ιστού θα αποτελεί ενιαίο κομμάτι 

του ιστού και θα είναι πάχους τουλάχιστον 20mm, και διαμέτρου τουλάχιστον 

Φ300mm, θα φέρει (4) τέσσερις οπές διαμέτρου Φ22mm σε απόσταση μεταξύ τους 

170mm για σύνδεση με αγκύρια 4* Μ16mm. Στο κέντρο του ιστού από την βάση θα 

υπάρχει κεντρική οπή για τη διέλευση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως. Ο 

ιστός θα διαθέτει ενσωματωμένη την διακοσμητική ποδιά ως ενιαίο τμήμα το ιστού. 

Ο σχεδιασμός του κάτω τμήματος του ιστού θα είναι σπειροειδούς μορφής για την 

αποφυγή λιμναζόντων υδάτων. Το ακροκιβώτιο θα είναι άθραυστο και θα διαθέτει 

βαθμό προστασίας ΙΡ54 έναντι στερεών και υγρών και ΙΚ08 έναντι μηχανικής 
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κρούσης. 

 

                                                                                                

 

Ενδεικτικός τύπος Βάσης Ιστού                                                                  

Ενδεικτικός τύπος στοιχείου αγκύρωσης  

 

 

Η Βάση Αγκύρωσης, όπου απαιτείται, θα αποτελείται από 4 αγκύρια Μ16x500mm 

σε διάταξη 170x170 mm για εύκολη τοποθέτηση επί τόπου, γαλβανισμένη εν 

θερμώ. Τα αγκύρια στο εκτεθειμένο τμήμα και επιπλέον σε τμήμα 100mm (που 

βυθίζεται μέσα στο σκυρόδεμα), όπως και τα περικόχλια και οι ροδέλες (δύο ανά 

αγκύριο) είναι προστατευμένα με θερμό βαθύ γαλβάνισμα. 

 

Ο ιστός και τα εξαρτήματά του εκτός από τη βάση του θα είναι γαλβανισμένα εν 

θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά. Ο ιστός παραδίδεται βαμμένος ηλεκτροστατικά με 

χρώμα σκόνης (πούδρας), της  επιλογής της Υπηρεσίας. Ο υποψήφιος ανάδοχος 
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θα προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού τεχνικό φυλλάδιο του προσφερόμενου 

ιστού. Επιπλέον επί ποινή αποκλεισμού θα προσκομίσει δείγμα εντός τριών 

εργάσιμών ημερών από την υποβολή της προσφοράς. 

 

 

 

Ενδεικτικός τύπος Ιστού 
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ΙΣΤΟΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ 6μ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΕΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ Τ. – (Ι2) 

 

Κώνικος κυκλικός σιδηροιστός , ύψους 6μ, πάχους 4mm, διαμέτρου βάσης 

Φ120mm, διαμέτρου κορυφής Φ76, ο οποίος σε απόσταση 80cm από την βάση 

του θα φέρει θυρίδα ενδεικτικών διαστάσεων 300Χ63mm  για τοποθέτηση 

ακροκιβωτίου με κλειδαριά ασφαλείας και ανοξείδωτη βίδα με τριγωνική υποδοχή. 

Πλάκα έδρασης Φ310Χ10mm με οπές σε διάταξη 190Χ90 mm. Η κατασκευή του 

θα είναι σύμφωνη με το πρότυπο ΕΝ-40. Το υλικό θα είναι από χάλυβα θερμής 

έλασης ποιότητας S235JR/EN 10025 γαλβανισμένο εν θερμώ κατά ΕΝ ISO 1461 

επίσης ο ιστός θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερικά χρώματα και 

θα φέρει δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή κατά CE. Βάση αγκύρωσης 

Μ20Χ600 mm σε διάταξη 190Χ90 mm η οποία θα συνοδεύεται από 8 παξιμάδια 

και 8 ροδέλες γαλβανισμένα εν θερμώ κατά ΕΝ ISO 1461. Ακροκιβώτιο με μονό 

ασφαλειοαποζευκτη το οποίο θα φέρει τριπλή τετραπολική κλέμμα η οποία θα 

δέχεται καλώδιο διατομής έως 16mm2 .   Χαλύβδινος βραχίονας τύπου Τ για 

στήριξη προβολέων, από μορφοσωλήνα διαστάσεων …………..και  μήκους 1,80μ. 

με χοάνη για Φ76mm, Ο βραχίονας θα είναι γαλβανισμένος εν θερμώ κατά ΕΝ 

ISO 1461  βαμμένος ηλεκτροστατικά. 

Ο προμηθευτής των ιστών σε περίπτωση που είναι διαφορετικός από τον 

κατασκευαστή θα διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015 και ISO 

14001:2015.  

 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΡΥΦΗΣ LED (ΤΥΠΟΥ Φ 1)  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Τα Φωτιστικά κορυφής LED θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 

συμμορφώνονται με τα ακόλουθα: 

Κάθε Φωτιστικό Σώμα θα πρέπει να αποτελείται από τα εξής τμήματα: 

 

• Το κέλυφος του φωτιστικού 
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• Τη βάση στήριξης 

• Την οπτική μονάδα (ηλεκτρική φωτεινή πηγή) 

• Το προστατευτικό κάλυμμα  

• Την μονάδα ηλεκτρικής τροφοδοσίας 

• Την επαφή σύνδεσης του φωτιστικού για την μελλοντική σύνδεση του 

φωτιστικού με σύνδεση απομακρυσμένης διαχείρισης. 

 

Τα Φωτιστικά σώματα θα είναι στο σύνολό τους κατάλληλα για τοποθέτηση σε 

εξωτερικούς χώρους και θα μπορούν να τοποθετηθούν σε υφιστάμενο ιστό. Η 

απόδοση και η ισχύς τους θα είναι κατάλληλη, όπως προκύπτει από τον 

παρακάτω πίνακα 

 

 (Πίνακα Συμμόρφωσης) 

 

Κέλυφος 

Το κέλυφος του φωτιστικού θα πρέπει να έχει σχήμα και διαστάσεις ώστε να 

εναρμονίζεται με τον χαρακτήρα του αστικού περιβάλλοντος. Το φωτιστικό θα 

διαθέτει διαστάσεις, ύψος φωτιστικού, περίπου 590mm και πλάτος ελλειπτικής  ή 

κυκλικής μορφής από Φ480mm. Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές και μπορούνε να 

διαφέρουν έως ±15%. Τα στοιχεία της φωτεινής πηγής να στηρίζονται σε δύο 

βραχίονες. Το κυρίως σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από 

χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο ή αλουμίνιο διέλασης ή συνδυασμό των παραπάνω με 

σκοπό τη μέγιστη απαγωγή της θερμότητας και πλήρως ανακυκλώσιμο. Η 

σχεδίαση του σώματος θα πρέπει να εξασφαλίζει τη μηχανική αντοχή του 

Φωτιστικού και την αναγκαία απαγωγή θερμότητας κατά τη λειτουργία της φωτεινής 

Τύπος Φωτιστικού  

Δρόμου LED 

Μέγιστη Συνολική Ισχύς      

(W) Φωτιστικού 

Ελάχιστη Φωτεινή Ροή 

(lm) 

Φ1 ≤40 W ≥4500  
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πηγής. 

Το φωτιστικό σώμα θα είναι κατάλληλο για λειτουργία σε εξωτερικό περιβάλλον, σε 

θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ -35°C και +45°C και θα πρέπει να διαθέτει 

σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση. 

Το κέλυφος του φωτιστικού θα είναι ανοιγόμενο. Οι εργασίες συντήρησης του 

φωτιστικού θα πρέπει να γίνονται εύκολα και κατά το δυνατόν χωρίς να είναι 

απαραίτητη η χρήση ειδικών εργαλείων, ενώ όπου απαιτείται η χρήση εργαλείων 

αυτά να είναι κοινού τύπου και όχι εξειδικευμένα. 

Το φωτιστικό σώμα επί ποινή αποκλεισμού θα διαθέτει τυποποιημένη υποδοχή 

επί του φωτιστικού σε σημείο που δεν θα εμποδίζει και δεν θα μειώνει τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά του φωτιστικού, για την μελλοντική σύνδεση του φωτιστικού με 

ελεγκτή που θα του επιτρέπει να συνδεθεί με σύστημα απομακρυσμένης 

διαχείρισης Φωτισμού. Η μελλοντική σύνδεση επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει 

να επιτυγχάνεται χωρίς καμία επιπλέον παρέμβαση στο φωτιστικό και χωρίς το 

άνοιγμα αυτού. Σε κάθε περίπτωση η συσκευή που θα επιλεχθεί για την 

απομακρυσμένη σύνδεση-διαχείριση του φωτιστικού θα γίνεται εξωτερικά του 

φωτιστικού. Η ηλεκτρολογική σύνδεση επί ποινή αποκλεισμού θα είναι επαρκής 

και έτοιμη προς σύνδεση χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε παρέμβαση στο 

φωτιστικό. Ο τρόπος σύνδεσης επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να 

τεκμηριώνεται αναλυτικά στο τεχνικό φυλλάδιο του φωτιστικού. Η διαχείριση 

αυξομείωσης της έντασης του φωτιστικού θα γίνεται μέσω του τροφοδοτικού PWM 

ή/και 1-10V dimming ή/και 0-10V ή/και DALI dimming. Σκοπός της υποδοχής είναι 

να μπορούνε τα φωτιστικά να αξιοποιήσουν όλες τις δυνατότητες και να μπορούν 

να ενταχθούν σε συστήματα έξυπνης πόλης, αποκομίζοντας πολλαπλά οφέλη, 

οικονομίας και διαχείρισης πόρων.  

Το φωτιστικό σώμα, στο σύνολό του σαν σύστημα, πρέπει να διαθέτει προστασία 

από σκόνη και υγρασία τουλάχιστον IP66 (ΕΝ 60598-1 ή EN 60529) και κρούσης 

ΙΚ08 (ΕΝ 62262). Όλες οι εξωτερικές βίδες και τα υλικά στερεώσεως θα πρέπει να 

είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Το κυρίως σώμα του φωτιστικού σώματος θα 
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πρέπει να διαθέτει επιφάνειες επεξεργασμένες και βαμμένες ηλεκτροστατικά με 

κατάλληλη επεξεργασία, σε χρώμα το οποίο θα επιλέξει η Υπηρεσία (ώστε να 

εναρμονίζεται με το αστικό περιβάλλον). Η βαφή καθιστά το φωτιστικό σώμα 

ανθεκτικό στη διάβρωση και στην ηλιακή ακτινοβολία.Στο κάτω τμήμα το φωτιστικό 

σώμα θα φέρει σύστημα στήριξης για στήριξη σε ιστό. Θα είναι κατάλληλο για 

τοποθέτηση σε ιστό διαμέτρου 60-86mm. Η στερέωση στον ιστό θα γίνεται μέσω 

σύσφιξης, περιμετρικά. Τυχόν συστήματα προσαρμογής του φωτιστικού στους 

υπάρχοντες ιστούς γίνονται δεκτά, με την προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται με τις 

υπόλοιπες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του κελύφους 

του Φωτιστικού και τελούν υπό την έγκριση της Υπηρεσίας. Το κέλυφος του 

φωτιστικού να είναι κατάλληλα κατασκευασμένο ώστε να μπορεί μελλοντικά να 

φιλοξενήσει, ή εξωτερικά μέσω διεπαφής ANSI C136.41 ή εσωτερικά τον ελεγκτή 

τηλεδιαχείρισης. 

Οπτική μονάδα 

Τα στοιχεία LED που απαρτίζουν την οπτική μονάδα του φωτιστικού θα έχουν 

ωφέλιμο χρόνο ζωής τουλάχιστον 100.000 ώρες (L90 reported), στο τέλος των 

οποίων η φωτεινή ροή τους δεν θα πρέπει να έχει υποβαθμιστεί πλέον του 10%. Η 

οπτική μονάδα θα πρέπει να έχει δείκτη χρωματικής απόδοσης (CRI/Ra) 

τουλάχιστον 70. 

Η ενεργειακή απόδοση προκύπτει από τη συνολική φωτεινή ροή του φωτιστικού 

σώματος, μετρημένη σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 25oC κατά το πρότυπο LM 

79, διά της συνολικής καταναλισκόμενης ισχύος του Φωτιστικού, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των εξαρτημάτων του και όχι μόνον των LED. Τα 

ανωτέρω θα πιστοποιούνται από αναγνωρισμένο εργαστήριο δοκιμών. Η οπτική 

μονάδα θα έχει θερμοκρασία χρώματος 4.000Κ (+-10%). 

Προστατευτικό κάλυμμα 

Το φωτιστικό θα διαθέτει κάλυμμα το οποίο θα είναι ανθεκτικό στις υψηλές 

θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στο εσωτερικό του φωτιστικού και τις χαμηλές 

εξωτερικές θερμοκρασίες. Εάν είναι γυάλινο θα είναι τύπου SECURIT τουλάχιστον 
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5mm. Εάν είναι από πολυκαρβονικό υλικό πρέπει να είναι υψηλής αντοχής και 

διαφάνειας και σταθεροποιημένο ως προς την υπεριώδη ακτινοβολία και τις 

καιρικές συνθήκες. Οι απαιτήσεις προστασίας από σκόνη, υγρασία και κρούσεις 

που ισχύουν για το φωτιστικό σώμα (IP66, IK08) συμπεριλαμβάνουν και το 

προστατευτικό κάλυμμα. 

Μονάδα ηλεκτρικής τροφοδοσίας (τροφοδοτικό) 

Το φωτιστικό επί ποινή αποκλεισμού να είναι έτοιμο για σύνδεση στο δίκτυο στα 

230VAC και να έχει εύρος τάσης εισόδου που θα κυμαίνεται τουλάχιστον από 220 

VAC έως 240 VAC. Στο τεχνικό φάκελο θα εμπεριέχονται το τεχνικό φυλλάδιο του 

τροφοδοτικού, καθώς και τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας του 

κατασκευαστή ISO 9001, ISO 14001. Το φωτιστικό επί ποινή αποκλεισμού πρέπει 

να διαθέτει προστασία από υπέρτασης τουλάχιστον κατά 6 KA.  

Η μονάδα ηλεκτρικής τροφοδοσίας θα διατηρεί τη θερμοκρασία λειτουργίας του 

Φωτιστικού ≤50οC μέσω κατάλληλου συστήματος προστασίας από υπερθέρμανση 

(Over - Temperature Protection, OTP). Η μονάδα ηλεκτρικής τροφοδοσίας θα 

πρέπει να έχει συντελεστή ισχύος (Power Factor) ≥ 0,94. 

Οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές της μονάδας ηλεκτρικής τροφοδοσίας θα 

τεκμηριώνονται στο επίσημο φύλλο τεχνικών προδιαγραφών (prospectus) της 

κατασκευάστριας εταιρείας της μονάδας τροφοδοσίας. Το τροφοδοτικό θα διαθετει 

PWM ή/και 1-10V dimming ή/και 0-10V ή/και DALI dimming και θα είναι έτοιμο 

συνδεμένο με nema socket 7 pin. Η ηλεκτρολογική σύνδεση επί ποινή 

αποκλεισμού θα είναι επαρκής και έτοιμη προς σύνδεση χωρίς να χρειάζεται 

οποιαδήποτε παρέμβαση στο φωτιστικό. 

Φωτεινή Ισχύς και Ροή 

Τα προσφερόμενα φωτιστικά σώματα θα διαθέτουν, κατά περίπτωση, τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά. 
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α/α  
Τύπος 

Φωτιστικού LED 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Απαίτηση 

1. Φ.1 

Χρόνος Ζωής LED Chip (L90 reported), 

βάσει LM80/TM-21 Report του 

κατασκευαστή των LED Chip,  

≥100.000 hrs  

2. Φ.1 Θερμοκρασία Χρώματος (CCT)  4.000K (±10%)  

3. Φ.1 

Υλικό Κατασκευής  Χυτό Αλουμίνιο ή 

Χυτοπρεσαριστό ή 

συνδυασμός των 

παραπάνω  

4. Φ.1 
Μέθοδος Βαφής  Ηλεκτροστατική  

(Powder Coated)  

5. Φ.1 CRI  ≥70  

6. Φ.1 AC Τάση Εισόδου  220 - 240 VAC  

7. Φ.1 Συχνότητα Εισόδου  50 - 60Hz  

8. Φ.1 Προστασία από υπέρταση Uoc  6kV  

9. Φ.1 
Αρχεία μετρήσεων φωτεινότητας ((IES ή 

LTD files)  

Να παραδοθούν  

10. Φ.1 Θερμοκρασία Λειτουργίας LED Driver  -35o ~ +45o  

11. Φ.1 
Το τμήμα των LED να διαχωρίζεται από 

το τμήμα τροφοδοτικού  

ΝΑΙ  

 

 

 

 

 

  

Τύπος Φωτιστικού  

Δρόμου LED 

Μέγιστη Συνολική Ισχύς      

(W) Φωτιστικού 

Ελάχιστη Φωτεινή Ροή 

(lm) 

Φ1 ≤40 W ≥4500  
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12. Φ.1 

Εύκολη πρόσβαση και άνοιγμα του 

τμήματος που περιέχει το τροφοδοτικό 

(LED Driver), για λόγους συντήρησης  

(χωρίς ή με χρήση απλών εργαλείων)  

ΝΑΙ  

13. Φ.1 
Φωτιστικά σώματα κατάλληλα για 

εξωτερικούς χώρους  

ΝΑΙ  

14. Φ.1 

Η μονάδα τροφοδοσίας (LED Driver)  

να έχει δυνατότητα dimming  

Πρόβλεψη για PWM 

ή/και 1-10V dimming 

ή/και 0-10V ή/και DALI 

dimming  

15. Φ.1 

Το Φωτιστικό σώμα θα πρέπει να 

εξασφαλίζει την προστασία ως προς τη 

διείσδυση νερού στο εσωτερικό του και 

προστασία ως προς τη διείσδυση 

σκόνης και σωματιδίων σε βαθμό 

προστασίας τουλάχιστον IP66 για το 

Φωτιστικό  

ΝΑΙ  

16. Φ.1 
Τα φωτιστικά σώματα θα είναι σύμφωνα 

με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 60598-2-3  

ΝΑΙ  

17. Φ.1 

Κατά την επιλογή των υλικών πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες 

έκθεσης στον ήλιο, οι αντίξοες καιρικές 

συνθήκες καθώς και οι συνθήκες 

έκθεσης σε παραθαλάσσιες ζώνες 

σύμφωνα με το Πρότυπο IEC60068-2-

11.  

ΝΑΙ  

18. Φ.1 

Οι τυχόν ανακλαστήρες θα είναι από 

ανοδιωμένο αλουμίνιο ή από ειδικό 

πλαστικό υψηλής αντοχής με μεταλλική 

ΝΑΙ  
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επίστρωση.  

Πρέπει να επιτυγχάνεται 

ανακλαστικότητα τουλάχιστον 95%.  

19. Φ.1 

Το διαφανές κάλυμμα του Φωτιστικού 

(εάν υπάρχει) θα είναι ανθεκτικό στις 

υψηλές θερμοκρασίες που 

αναπτύσσονται στο εσωτερικό του 

Φωτιστικού και τις χαμηλές εξωτερικές 

θερμοκρασίες. Εάν είναι γυάλινο θα 

είναι τύπου SECURIT 5mm. Σε κάθε 

περίπτωση απαιτείται να έχει ΙΚ≥ 08,  

σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 62262 ή EN 

60598-2-3.  

ΝΑΙ  

24. Φ.1 

Ο συντελεστής ισχύος του Φωτιστικού 

Σώματος  

πρέπει να είναι ≥0,97 @LM79.  

ΝΑΙ  

25. Φ.1 

Το σώμα του Φωτιστικού πρέπει να 

είναι κατασκευασμένο από υψηλής 

θερμικής αγωγιμότητας αλουμίνιο και 

πλήρως ανακυκλώσιμο. Η σχεδίαση του 

σώματος του Φωτιστικού πρέπει να 

εξασφαλίζει τη μηχανική αντοχή του 

Φωτιστικού και να εξασφαλίζει επαρκώς 

την ψύξη που είναι αναγκαία για την 

χρησιμοποιούμενη τεχνολογία φωτεινών 

πηγών.  

ΝΑΙ  

26. Φ.1 Προσκόμιση δείγματος φωτιστικού  ΝΑΙ  

Πίνακας συμμόρφωσης φωτιστικών 
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 

 

Οι εκδόσεις όλων των κατωτέρω πιστοποιητικών και των εκθέσεων δοκιμών όπως 

αναφέρονται παρακάτω πρέπει να είναι σε ισχύ. 

 

 

Πίνακας . Απαιτούμενα Πιστοποιήσεις Φωτιστικών 

 

 

Α/Α Οδηγίες, Βαθμοί Προστασίας, Σήμανση,                                Τest/Πρότυπα Ελέγχου 

1. LVD Directive 2014/35/EU 
EN 60598-2-3, EN 60598-1, EN 62471, 

EN62778, , EN62031 

2. EMC Directive 2014/30/EU 

EN 55015, EN 61000-3-3, EN 61000-3-2, EN 

61547, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 

61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 

61000-4-11, 

3. RoHS Directive 2011/65/EC IEC 62321 

4. Salt spray test IEC 60068-2-11 

5. WEEE Directive 2012/19/EU Ναι    (Του προμηθευτή) 

6. ≥IK08  Βάση του ΕΝ 60598-2-3 ή EN 62262  

7. ≥IP66  Βάσει  ΕΝ 60598-1 ή EN 60529 

8. Ηλεκτρική προστασία Class I ή ΙΙ Βάσει LVD 2014/35/EU 

9. IES ΑΡΧΕΙΑ Ldt, ies 

10. LM-79  ναι 

10. LM-80 LED CHIP ναι 

11. ISO του Κατασκευαστή ISO 9001 και ISO 14001 

12. 

ISO των Εργαστηρίων Πιστοποίησης ή 

Εκθέσεων Δοκιμών που αφορούν στα  LVD, 

EMC, IK, IP,SALT MIST, LM-79 

ISO 17025:2005 ή αναγνώριση εξουσιοδότηση 

από τρίτο Διεθνή Φορέα Πιστοποίησης για 

αντίστοιχες μετρήσεις 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:  

α. Οι εκδόσεις όλων των ανωτέρω να είναι σε ισχύ, β. Οι απαιτήσεις με α/α: 

1,2,3,4,6,7,10,11 του ανωτέρω Πίνακα να αποδεικνύονται με τις απαραίτητες 

Εκθέσεις Δοκιμών (Test Report), γ. Οι απαιτήσεις με α/α: 8,12,13 να 

αποδεικνύονται με τα απαραίτητα Πιστοποιητικά, δ. Η απαίτηση με α/α: 5, να 

αποδεικνύεται με: Βεβαίωση υπαγωγής του Οικονομικού Φορέα στο Μητρώο 

Παραγωγών ΗΗΕ από εγκεκριμένο Φορέα Ανακύκλωσης, συσκευών και 

συσκευασιών, ε. Οι απαιτήσεις με α/α: 1,2 να αποδεικνύονται και με τη Δήλωση 

Συμμόρφωσης του Κατασκευαστή ή δήλωση Συμμόρφωσης του εργαστηρίου για 

λογαριασμό του κατασκευαστή, στ. Οι απαίτηση με α/α: 3 να αποδεικνύονται με τη 

Δήλωση Συμμόρφωσης του Κατασκευαστή ζ. Για το α/α: 13 Εργαστήριο/α 

διενέργειας μετρήσεων, και Εκθέσεων Ελέγχου συμμόρφωσης με τα Πρότυπα θα 

πρέπει να προσκομιστεί, είτε Διαπίστευση κατά ISO 17025:2005, είτε 

εξουσιοδότηση - αναγνώριση από τρίτο (όχι του κατασκευαστή) Διεθνή Φορέα 

Ελέγχων και Πιστοποιήσεων για την ικανότητα του/των εργαστηρίου/ών να 

διενεργούν τις ζητούμενες μετρήσεις, ελέγχους και Εκθέσεις Δοκιμών. 

 

 

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED (Π1,Π2) 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ 

 

Οι προβολείς LED θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμμορφώνονται με τα 

ακόλουθα: 

 

Γενικά 

Κάθε Προβολέας θα πρέπει να αποτελείται από τα εξής τμήματα:  

• Το κέλυφος του Προβολέα  

• Τη βάση στήριξης  
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• Την οπτική μονάδα (ηλεκτρική φωτεινή πηγή)  

• Το προστατευτικό κάλυμμα (εάν υπάρχει)  

• Την μονάδα ηλεκτρικής τροφοδοσίας  

Οι προβολείς θα είναι στο σύνολό τους κατάλληλοι για τοποθέτηση σε εξωτερικούς 

χώρους. Η  απόδοση και η ισχύς τους θα είναι κατάλληλη, όπως προκύπτει από 

τον Πίνακα Συμμόρφωσης. 

 

Κέλυφος του Προβολέας 

Το κυρίως σώμα του προβολέα θα είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό 

αλουμίνιο ή αλουμίνιο διέλασης ή συνδυασμό των παραπάνω με σκοπό τη μέγιστη 

απαγωγή της θερμότητας και πλήρως ανακυκλώσιμο. Η σχεδίαση του σώματος θα 

πρέπει να εξασφαλίζει τη μηχανική αντοχή του προβολέα και την αναγκαία 

απαγωγή θερμότητας κατά τη λειτουργία της φωτεινής πηγής. Ο προβολέας θα 

είναι κατάλληλος για λειτουργία σε εξωτερικό περιβά-λλον, σε θερμοκρασία 

περιβάλλοντος μεταξύ -35°C και +45°C και θα πρέπει να διαθέτει σύστημα 

προστασίας από υπερθέρμανση. Το Φωτιστικό σώμα, στο σύνολό του σαν 

σύστημα, πρέπει να διαθέτει προστασία από σκόνη και υγρασία τουλάχιστον IP66 

(ΕΝ 60598-1 ή EN 60529) και κρούσεις ΙΚ08 (EN 62262 ή EN 60598-2-3).  

Το κυρίως σώμα του προβολέα θα πρέπει να διαθέτει επιφάνειες επεξεργασμένες 

και βαμμένες ηλεκτροστατικά με κατάλληλη επεξεργασία. Η βαφή καθιστά τον 

προβολέα ανθεκτικό στη διάβρωση και στην ηλιακή ακτινοβολία.  

Στο κάτω τμήμα του προβολέα θα φέρει σύστημα στήριξης με βαθμονομημένη 

κλίμακα τουλάχιστον κατά 180o κατακόρυφα. Ο προβολέας θα πρέπει να έχει την 

δυνατότητα να περιστρέφεται επί του άξονα του.  

Οπτική μονάδα 

Τα στοιχεία LED που απαρτίζουν την οπτική μονάδα του Φωτιστικού θα έχουν 

ωφέλιμο χρόνο ζωής τουλάχιστον 54.000 ώρες (L70 reported), στο τέλος των 

οποίων η φωτεινή ροή τους δεν θα πρέπει να έχει υποβαθμιστεί πλέον του 30%. Η 

οπτική μονάδα θα διαθέτει διόδους SMD.Η οπτική μονάδα θα πρέπει να έχει 
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δείκτη χρωματικής απόδοσης (CRI/Ra) τουλάχιστον 80. Η ενεργειακή απόδοση 

προκύπτει από τη συνολική φωτεινή ροή του Φωτιστικού σώματος, μετρημένη σε 

θερμοκρασία περιβάλλοντος 25oC κατά το πρότυπο LM 79, διά της συνολικής 

καταναλισκόμενης ισχύος του Φωτιστικού, συμπεριλαμβανομένων όλων των 

εξαρτημάτων του και όχι μόνον των LED. Τα ανωτέρω πιστοποιούνται από 

αναγνωρισμένο εργαστήριο δοκιμών.Η οπτική μονάδα θα έχει θερμοκρασία 

χρώματος 4.000Κ (±10%). 

Προστατευτικό κάλυμμα 

Ο προβολέας θα διαθέτει κάλυμμα το οποίο θα είναι ανθεκτικό στις υψηλές 

θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στο εσωτερικό του φωτιστικού και τις χαμηλές 

εξωτερικές θερμοκρασίες. Εάν είναι γυάλινο θα είναι τύπου SECURIT τουλάχιστον 

πάχους 4mm. Εάν είναι από πολυκαρβονικό υλικό πρέπει να είναι υψηλής 

αντοχής και διαφάνειας και σταθεροποιημένο ως προς την υπεριώδη ακτινοβολία 

και τις καιρικές συνθήκες. Οι απαιτήσεις προστασίας από σκόνη, υγρασία και 

κρούσεις που ισχύουν για τον προβολέα (IP66, IK08) συμπεριλαμβάνουν και το 

προστατευτικό κάλυμμα. 

Μονάδα ηλεκτρικής τροφοδοσίας (τροφοδοτικό) 

Ο προβολέας επί ποινή αποκλεισμού να είναι έτοιμο για σύνδεση στο δίκτυο στα 

230VAC. Η μονάδα ηλεκτρικής τροφοδοσίας θα διαθέτει κατάλληλο σύστημα 

προστασίας από υπερθέρμανση (Over - Temperature Protection, OTP). O 

Προβολέας επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να διαθέτει προστασία από υπέρτασης 

τουλάχιστον κατά Uoc 10 kV. Η προστασία θα προέρχεται απο εξωτερική μονάδα 

προστασίας. 

Η μονάδα ηλεκτρικής τροφοδοσίας θα πρέπει να έχει συντελεστή ισχύος (Power 

Factor) ≥ 0,94.Οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές της μονάδας ηλεκτρικής 

τροφοδοσίας θα τεκμηριώνονται στο επίσημο φύλλο τεχνικών προδιαγρα-φών 

(prospectus) της κατασκευάστριας εταιρείας της μονάδας τροφοδοσίας. 

Δεδομένου ότι οι προβολείς θα τοποθετηθούν σε πλατείες, πάρκα και πεζοδρόμια, 

θα πρέπει να πληρούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των παρακάτω Πινάκων 
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Συμμόρφωσης και να διαθέτουν τις πιστοποιήσεις του Πίνακα Πιστοποιήσεων. Η 

συμμόρφωση με τις προδιαγραφές των πινάκων είναι επί ποινή αποκλεισμού. 

 

 

Τύποι Προβολέων LED  Μέγιστη Συνολική Ισχύς 

(W)  

Ελάχιστη Φωτεινή Ροή (lm)  

Π1 ≤ 70W  ≥ 10.000 lm  

Π2 ≤ 200W  ≥ 29.000 lm  

 

 

 

A/A 

Τύπος 

Προβολέ

ων 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Απαίτηση 

1. Π1,Π2 

Χρόνος Ζωής LED Chip, (L70 reported) (βάσει 

LM80 Report του κατασκευαστή των LED 

Chip)  

≥54.000 hrs  

2. Π1,Π2 Θερμοκρασία Χρώματος (CCT)  4.000K (±10%)  

3. Π1,Π2 

Υλικό Κατασκευής  Χυτό Αλουμίνιο ή 

Χυτοπρεσαριστό ή 

συνδυασμός των 

παραπάνω  

4 Π1,Π2 
Δυνατότητα ρύθμισης γωνίας κλίσης με 

σήμανση μοιρών  

ναι  

5 Π1,Π2 Απόδοση προβολέα LM79  ≥145 Lm/Watt  

6 Π1,Π2 LED Chip CRI  ≥80  

7 Π1,Π2 Βαθμός Στεγανότητας  ≥IP66  

8 Π1,Π2 Αντοχή στη κρούση IK  ≥08  
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9 Π1,Π2 Κατηγορία Μόνωσης  Class I ή ΙΙ  

10 Π1,Π2 AC Τάση Εισόδου  220 - 240 VAC  

11 Π1,Π2 Συχνότητα εισόδου  50 - 60Hz  

12 Π1,Π2 Συντελεστή Ισχύος των προβολέων @LM79.  ≥0,97  

13 Π1,Π2 Θερμοκρασία Λειτουργίας  -35 ~ +45o  

14 Π1,Π2 Προσκόμιση δείγματος  ναι  

Πίνακας Συμμόρφωσης Προβολέων 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται οι απαιτούμενες πιστοποιήσεις για 

τους προσφερόμενους προβολείς. Οι εκδόσεις όλων των πιστοποιήσεων πρέπει 

να είναι σε ισχύ. 

Α/Α  Οδηγίες, Βαθμοί Προστασίας, Σήμανση,  Τest/Πρότυπα Ελέγχου  

1. 

LVD Directive 2014/35/EU  EN 60598-1, EN 60598-2-5, 

EN 62471, EN62778, EN 

60598-2-24  

2. 

EMC Directive 2014/30/EU  EN 55015, EN 61000-3-3, EN 

61000-3-2, EN 61547,  

EN 61000-4-2, EN 61000-4-

3, EN 61000-4-4, EN 61000-

4-5, EN 61000-4-6, EN 

61000-4-11,  

3. RoHS Directive 2011/65/ EU   

4. WEEE Directive 2012/19/EU   

5. ≥IK08  EN 62262 ή EN 60598-2-5  

6. 
≥IP66  Βάσει ΕΝ 60598-1 ή EN 

60529  

7. Ηλεκτρική προστασία Class I ή ΙΙ  Βάσει LVD 2014/35/EU  

8. IES ΑΡΧΕΙΑ  Ldt, ies  
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9. LM-79   

10. Led Chip  LM-80-08  

11. ISO του Κατασκευαστή  ISO 9001  

12. ISO των Εργαστηρίων (Πιστοποίησης ή Εκθέσεων 

Δοκιμών) που αφορούν στα LVD, EMC, IK, IP , LM-79  

ISO 17025:2005 ή 

αναγνώριση εξουσιοδότηση 

από τρίτο Διεθνή Φορέα 

Πιστοποίησης για αντίστοιχες 

μετρήσεις  

Πίνακας  Απαιτούμενες Πιστοποιήσεις Προβολέων 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:  

α. Οι εκδόσεις όλων των ανωτέρω να είναι σε ισχύ, β. Οι απαιτήσεις με α/α: 

1,2,5,6,9,10 του Πίνακα να αποδεικνύονται με τις απαραίτητες Εκθέσεις Δοκιμών, 

γ. Οι απαιτήσεις με α/α: 11, 12 να αποδεικνύονται με τα απαραίτητα 

Πιστοποιητικά, δ. Η απαίτηση με α/α: 4, να αποδεικνύεται με: Βεβαίωση 

υπαγωγής του Οικονομικού Φορέα στο Μητρώο Παραγωγών ΗΗΕ από 

εγκεκριμένο Φορέα Ανακύκλωσης, συσκευών και συσκευασιών, ε. Οι απαιτήσεις 

με α/α: 1,2 να αποδεικνύονται και με τη Δήλωση Συμμόρφωσης του Κατασκευαστή 

ή δήλωση Συμμόρφωσης του εργαστηρίου για λογαριασμό του κατασκευαστή στ. 

Οι απαίτηση με α/α: 3 να αποδεικνύονται με τη Δήλωση Συμμόρφωσης του 

Κατασκευαστή, ζ. Για το α/α 12: Εργαστήριο/α διενέργειας μετρήσεων, και 

Εκθέσεων Ελέγχου συμμόρφωσης με τα Πρότυπα θα πρέπει να προσκομιστεί, 

είτε Διαπίστευση κατά ISO 17025:2005, είτε εξουσιοδότηση - αναγνώριση από 

τρίτο (όχι του κατασκευαστή) Διεθνή Φορέα Ελέγχων και Πιστοποιήσεων για την 

ικανότητα του/των εργαστηρίου/ών να διενεργούν τις ζητούμενες μετρήσεις, 

ελέγχους και Εκθέσεις Δοκιμών. 
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ΚΥΤΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (PILLAR) ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

Κυτίο διανομής (Pillar) Οδοφωτισμού μεταλλικό, για 2 τριφασικά κυκλώματα με 

ρελέ 4KW, δίπορτο, με παράθυρο διαστάσεων (ΠΧΥΧΒ) 1200Χ1000Χ370mm, με 

βαθμό στεγανότητας ΙΡ65 για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, με βάση έδρασης, 

καπέλο και δεύτερο εσωτερικό κιβώτιο διαστάσεων 800Χ600Χ200mm βαμμένο 

ηλεκτροστατικά εσωτερικά και εξωτερικά με ελαστικά παρεμβύσματα στεγάνωσης 

της θυρίδας και ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας. Το Pillar θα περιλαμβάνει κατά 

ελάχιστο:  2 Χρονοδιακόπτες, 11 μικροαυτόματες ασφάλειες, 2 κυκλώματα με 2 

ρελέ 4KW, 1 επιπλέον ρελέ για το κύκλωμα dimming, 3 ενδεικτικές λυχνίες, 

καραβοχελώνα, σούκο ράγας, δύο επιλογικοί διακόπτες Ι-Ο-ΙΙ και 1-2-3, βοηθητικό 

ρελέ για το σήμα ΤΑΣ, παράθυρο παρατήρησης του μετρητή.  

Τα pillar θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα: EN 60947, 

EN 60439-1, IEC 947, IEC439-1, VDE 0660, επίσης ζητείται ISO 9001, ISO 14001 

του κατασκευαστεί. 

 

ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ 600 / 1000 V 

ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΜΑΝΔΥΑ ΑΠΟ PVC διατομής 4 x 6 mm ² Προμήθεια, προσκόμιση 

επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε εσχάρα, σε οχετό, σε 

φορέα, σε μονωτήρες, μέσα στο έδαφος, κλπ.) καλωδίου με χάλκινους αγωγούς 

και μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονομαστικής τάσης 600 / 1000 V 

τύπου E1VV-U (μονόκλωνος αγωγός), E1VV-R (πολύκλωνος αγωγός), E1VV-S 

(πολύκλωνος αγωγός κυκλικού τομέα), περιλαμβανομένων των υλικών στήριξης, 

σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, μούφες, 

κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων 

και ελέγχων 

 

ΑΓΩΓΟΙ ΓΥΜΝΟΙ ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΙ διατομής 10 mm² Προμήθεια, 

προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση γυμνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού, 

περιλαμβανομένων όλων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά 
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στηρίγματα, ακροδέκτες, πέδιλα, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, 

ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων. (Κωδικός αναθεώρησης 

ΗΛΜ 45) Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) γυμνού χάλκινου αγωγού 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

Βασικά χαρακτηριστικά προτεινόμενου λοιπού αστικού εξοπλισμού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 63512958eb32ff008dc7fde5 στις20/10/22 14:12



 

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΥΚΕΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΣΥΚΕΑΣ 
ΤΕΥΧΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προτεινόμενος κάδος απορριμμάτων (καλαθάκι) με ξύλινη επένδυση. 
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