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Τεχνική Έκθεση

Ο  Δήμος  Θηβαίων  στα  πλαίσια  της  υλοποίησης  της  περιβαλλοντικής  πολιτικής  του,

πρόκειται να προμηθευτεί φωτιστικά νέας τεχνολογίας LED.

Tα  νέα  φωτιστικά  LED θα είναι  επί  σιδηροϊστού  και  θα  αντικαταστήσουν  υπάρχοντα

φθαρμένα  φωτιστικά  σε  διάφορα  σημεία  της  Δ.Ε  Θίσβης  του  Δήμου  Θηβαίων  και

συγκεκριμένα  στις  τοπικές  κοινότητες  Δομβραίνας,  Θίσβης,  στον οικισμό Σαράντη  και

οικισμό  Αγ.  Νικολάου.  Τα  φωτιστικά  θα  εγκατασταθούν  από  τον  ανάδοχο  αφού

αποξηλώσει τα υπάρχοντα φωτιστικά με τον  ιστό τους.

Επίσης η προμήθεια  περιλαμβάνει  επτά τσιμεντένιες  βάσεις  με  αγκύρια οι  οποίες  θα

εγκατασταθούν από συνεργεία του Δήμου και ένα πίλλαρ με ηλεκτρικό πίνακα που θα

εγκαταστήσει ο ανάδοχος.

Όλα τα ζητούμενα υλικά  θα είναι σύμφωνα με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ιστός φωτισμού

Προμήθεια, μεταφορά και πλήρης εγκατάσταση τηλεσκοπικού σιδηροϊστού από σωλήνες
με ραφή διαμέτρων τουλάχιστον  Φ102mm και Φ89mm στην κορυφή & πλάκα έδρασης
τουλάχιστον  300x300x10mm,  κατάλληλου  για  ηλεκτροφωτισμό  οδών  ύψους  περίπου
4,0μ.
Ο κατασκευαστής των ιστών θα πρέπει να κατέχει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας,
σύμφωνα  με  το  πρότυπο  ISO  9001  σχετικά  με  την  οργάνωση  λειτουργίας  της
επιχείρησης και θα πρέπει να πληροί το πρότυπο ΕΝ 40-8. 
Ο ιστός σε κατάλληλη απόσταση από τη βάση του θα έχει  μεταλλική θύρα επαρκών
διαστάσεων για την είσοδο, εγκατάσταση και  σύνδεση του ακροκιβωτίου του ιστού. Η
θύρα θα κλείνει με κατάλληλο πορτάκι από έλασμα ιδίου πάχους και σχήματος με τον
υπόλοιπο ιστό, το οποίο στην κλειστή του θέση δεν θα εξέχει του ιστού. Η στερέωσή του
επί του ιστού θα γίνεται με ανοξείδωτους κοχλίες που δεν θα εξέχουν του ελάσματος και η
κατασκευή του θα εξασφαλίζει στιβαρή και σταθερή στερέωση επί του ιστού.
Το ακροκιβώτιο  θα  είναι  κατασκευασμένο  από αυτοσβενύμενη  πολυαμυδική  ρητίνη  η
άλλο μονωτικό υλικό. κλάσης ΙΙ, με ΙΡ44 σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ60529 και
ΕΛΟΤ ΕΝ50102. Θα φέρει στο κάτω μέρος δύο οπές για διέλευση καλωδίων παροχής
μέχρι 4x10mm2, τα οποία θα σταθεροποιούνται με στυπιοθλίπτη σχήματος γέφυρας . Στο
επάνω μέρος θα φέρει δύο οπές για διέλευση καλωδίων τροφοδοσίας των φωτιστικών
σωμάτων μέχρι 4x2.5mm2. Κάθε οπή θα διαθέτει στυπιοθλίπτη.

Ο ιστός θα είναι γαλβανισμένος εν θερμώ και βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή. Ο ιστός
θα  τοποθετηθεί  πάνω  σε  υπάρχουσα  βάση  με  αγκύρια  ενώ  σε  περίπτωση  που  τα
αγκύρια είναι κατεστραμμένα, θα τοποθετούνται ντίζες κατάλληλης διατομής με ρητίνες
χημικών αγκυρώσεων, τα οποία περιλαμβάνονται στην τιμή. Μετά την τοποθέτηση του
ιστού πάνω στη βάση, θα γίνεται η τελική διαμόρφωση της επιφάνειας της βάσης, δηλαδή
κάλυψη των περικοχλίων με γράσο ή βαζελίνη και τελική πλήρωση με τσιμεντοκονία.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία καθώς
και η αποξήλωση των υφιστάμενων ιστών.

Θα  προσκομιστεί  επίσης  το  ISO 9001:2008  για  το  γαλβανιστήριο  και  του  βαφείου
Ηλεκτροστατικής βαφής.

Ο βραχίονας θα είναι κατασκευασμένος από χαλύβδινο σωλήνα Φ40mm κουρμπαριστό
σε σχήμα U είτε σε ευθεία γραμμή. Θα είναι γαλβανισμένος και ηλεκτροστατικά βαμμένος.
Θα έχει κατάλληλα στηρίγματα για την ασφαλή στήριξή του στον ιστό. Η απόσταση του
φωτιστικού από τον ιστό θα είναι 0,3-0,6μ όπως το παρακάτω τυπικό σχέδιο.

 



Φωτιστικό σώμα πεζόδρομων

Προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος τεχνολογίας LED.
Το φωτιστικό LED θα είναι τύπου πυροφάνι με επίπεδο γυαλί, κατάλληλο για οδοφωτισμό
και κατασκευασμένο από χυτό κράμα αλουμινίου με περιεκτικότητα σε χαλκό κάτω από
0,1%  για  μεγαλύτερη  προστασία  από  τη  διάβρωση.  Το  περίβλημα  πρέπει  να  είναι
βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή ειδική για προστασία από αλκαλικό περιβάλλον.

Το φωτιστικό πρέπει να έχει κάλυμμα από γυαλί μεγάλης θερμικής και μηχανικής αντοχής
πάχους min 5 mm, και να έχει περαστεί από διαδικασία αμμοβολής για να αποφευχθεί η
θάμβωση λόγω του χαμηλού ύψους τοποθέτησης.

Το σύστημα οπτικής  μετάδοσης θα πρέπει  να  καλύπτει  στο  ακέραιο  τα  απαιτούμενα
φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής εξασφαλίζοντας το βέλτιστο και επιθυμητό
οπτικό αποτέλεσμα. Η μονάδα φωτεινής εκπομπής θα αποτελείται από στοιχεία LED τα
οποία θα έχουν κατάλληλη συνδεσμολογία στην πλακέτα PCB-επίπεδη τοποθέτηση- έτσι
ώστε η λειτουργία τους να μην διακόπτεται σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας ενός εξ’
αυτών. Κάθε LED θα φέρει τον δικό του φακό, ο οποίος θα είναι κατασκευασμένος από
ακρυλικό υλικό υψηλής θερμικής αντοχής για αντίσταση έναντι του κιτρινίσματος το οποίο
έχει  συνέπεια  την  μείωση  της  οπτικής  απόδοσης  αλλά  και  την  εναλλαγή  αίσθησης
χρώματος της φωτεινής πηγής LED. H απόσταση μεταξύ των LED θα είναι μεγαλύτερη
των 3cm για την αποφυγή της θάμβωσης.

Για  τη  διάρκεια  ζωής  των  LED  θα  πρέπει  να  εξασφαλίζεται  φωτεινότητα  L70 για
τουλάχιστον 70.000 ώρες με συνδυαστική θερμοκρασία περιβάλλοντος και LED (Junction
temperature)  έως  85  °C  και  πρέπει  να  πληροί  το  πρότυπο  LM-80 φέροντας  και  την
αντίστοιχη πιστοποίηση. 



Το  φωτιστικό  θα  πρέπει  να  εξασφαλίζει  μηχανική  αντοχή  IΚ08  για  να  αποφεύγεται
οποιαδήποτε εξωτερική ζημιά που οφείλεται σε βανδαλισμούς.

Το  τροφοδοτικό  πρέπει  να  επιτρέπει  την  ρύθμιση  φωτεινότητας  Dimming μέσω
ξεχωριστής επαφής σε ένα χαμηλότερο επίπεδο φωτεινότητας. Η εντολή θα μπορεί να
δοθεί από απλό χρονοδιακόπτη η αισθητήρα κίνησης.

Έκαστο φωτιστικό πρέπει να είναι εξοπλισμένο με συσκευή προστασίας από υπέρταση
έως 10kV.

Πίνακας συμμόρφωσης προς συμπλήρωση:

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1 Τύπος φωτιστικού LED νέας τεχνολογί-

ας
2 Τρόπος τοποθέτησης Σε βραχίονα 90°
3 Επωνυμία Κατασκευαστή Φωτιστικού
4 Χώρα Κατασκευής Φωτιστικού
5 Συνολική ισχύς φωτιστικού (ισχύς LED+ισχύς

τροφοδ.)
≤ 25W ±5%

6 Επωνυμία Κατασκευαστή LED
7 Θερμοκρασία Τj για  Ta=25°C (που ο κατα-

σκευαστής των LED δίδει τις αποδόσεις) 75°C ±5%

8 Συνολική Φωτεινή ροή φωτιστικού 
(Lumen Output) (lm)

≥ 2380 lm/w ±5%

9 Ονομαστική Φωτεινή απόδοση LED (lm/W) ≥ 135 lm/w
10 Ρεύμα τροφοδοσίας (mA)
11 Ενδεικτική γωνία εκπομπής ασύμμετρη
12 Διάρκεια  Ζωής  στο  70  %  (L70B20)  κατά

LM80 (Πτώση φωτεινής ροής σε συνάρτηση
με το χρόνο) (hours)

> 70.000

13 Ρύθμιση φωτεινότητας 1 επιπέδου (Dimming) Μεσω επαφής
14 Θερμοκρασία Χρώματος 3700 ~ 4200 (°Κ)
15 Δείκτης Χρωματικής Απόδοσης (CRI) > 70
16 Θερμοκρασία Λειτουργίας - 25 ~ + 50 (°C)
17 Υλικό κατασκευής Κελύφους Χυτοπρεσσαριστό

αλουμίνιο
18 Είδος και διαδικασία βαφής Ηλεκτροστατική πο-

λυεστερική βαφή
19 Χρώμα βαφής (RAL 9005)

20 Υάλινο κάλυμμα (πάχος mm) > 5mm

21 Βαθμός στεγανότητας (IP) (IP) ≥ IP65
22 Αντοχή σε κρούσεις (IK) > 08
23 Βάρος (Kg) < 8Kg
24 Eνδεικτικές Διαστάσεις 

(L mm x W mm x H mm)
480x480x190

25 Κλάση Μόνωσης II
26 Συντελεστής ισχύος (Power Factor) > 0,95
27 Προστασία υπερτάσεων 10ΚV
28 Φωτιστικό με ταχυσυνδέσμο ΙP68 για εύκολη

απομάκρυνση. 
NAI



29 Σύστημα τροφοδοσίας των LED, ώστε σε πε-
ρίπτωση αστοχίας ενός  LED τα υπόλοιπα να
λειτουργούν κανονικά.

NAI

30 Είδος,  τρόπος  προστασίας  των  LED από
υπερθέρμανση και εύρος θερμοκρασίας περι-
βάλλοντος  πέραν  του  οποίου  επενεργεί  η
προστασία  με πτώση της  φωτεινής  ροής  ή
και κλείσιμο του φωτιστικού.

31 Aρθρωση βραχίονα φωτιστικού 0-90°
32 Υποδοχή βραχίονα Φ48
33 Υλικό κατασκευής βραχίονα Χάλυβας
34 Διάμετρος βραχίονα 0,3-0,6m

ΔΕΔΟΜΕΝΑ/ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΦΩΤΟΜΕΤΡΙ-
ΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

35 Κατηγορία Φωτισμού δρόμου ΜΕ5
36 Κατηγορία φωτισμού Πεζοδρομίου S2
37 Πλάτος δρόμου 5m
38 Πλάτος πεζοδρομίου 3m
39 Ύψος συναρμολόγησης 4m
40 Ύψος φωτεινού σημείου 3,80m περίπου
41 Διάταξη μονόπλευρη
42 Απόσταση μεταξύ ιστών 17m
43 Προεξοχή 0,65m
44 Kλίση βραχίονα 0°
45 Ασφαλτικό σκυρόδεμα R3
46 Ελάχιστη μέση λαμπρότητα (Lm) ≥0,50cd/m2

47 Ελάχιστη ολική διακύμανση λαμπρότητας 
(Uo)

≥0,35

48 Ελάχιστη διαμήκης διακύμανση 
λαμπρότητας (Ul)

≥0,4

49 Μέγιστος δείκτης θάμβωσης ΤΙ% ≤15

50 Μέση φωτεινότητα πεζοδρομίου Em ≥10lx



Επί πλέον στοιχεία – πιστοποιήσεις  που απαιτούνται επί ποινή αποκλεισμού:

• ΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ
ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.
 Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 του κατασκευαστή του φωτιστικού.
 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του φωτιστικού με τα παρακάτω πρότυπα:       
ΕΝ 60598-1 (Γενικό Πρότυπο Φωτιστικών)
ΕΝ 60598-2-3 (Ειδικό Πρότυπο της Κατηγορίας)
ΕΝ 55015 / ΕΝ 61547 (Πρότυπο ραδιοταραχών/ ατρωσίας ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας)      
ΕΝ 61000-3-2/ΕΝ61000-3-3 (Εκπομπών  Αρμονικών και Διακυμάνσεων)                                     
ΕΝ 62031 (Aσφάλεια LED στο φωτισμό)
 Υπεύθυνη Δήλωση του κατασκευαστή των φωτιστικών αναφορικά με την διάρκεια ζωής των
led σύμφωνα με το πρότυπο LM80 που λαμβάνει υπ’ όψιν την εξασθένηση της αρχικής απόδο-
σης των led (initial performance decay).
 Τρόπο και σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση.
 Πλήρη φωτοτεχνικά στοιχεία ( σε ηλεκτρονική μορφή δηλ. αρχείο .ldt η .es κατάλληλο για την
άμεση χρησιμοποίηση σε ανοικτά προγράμματα υπολογισμών πχ Dialux, Relux κλπ), που να συ-
νοδεύονται από την αντίστοιχη βεβαίωση (hard copy) του φωτομετρικού εργαστηρίου όπου έλα-
βε χώρα η μέτρηση των φωτιστικών στο ίδιο το εργοστάσιο ή σε ανεξάρτητο φορέα.
 Φωτοτεχνική μελέτη σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα όπου θα φαίνονται τα φωτοτεχνικά
αποτελέσματα του προτεινόμενου φωτιστικού σώματος. Μετά την ολοκλήρωση της παρούσας
προμήθειας, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον ανάδοχο να καλέσει ανεξάρτητο πι-
στοποιημένο φορέα, με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου, ο οποίος φορέας θα πραγματοποιήσει
μετρήσεις παρουσία και αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου, οι οποίες θα επιβεβαιώνουν την πλήρη
εκπλήρωση των φωτομετρικών στοιχείων που απαιτούνται από τις παρούσες Τεχνικές Προδια-
γραφές.
 Εγγύηση καλής λειτουργίας πέντε (5) χρόνια για τα φωτιστικά. Οι προσφέροντες θα ανα-
φέρουν το χρόνο και τους όρους εγγύησης των προσφερόμενων φωτιστικών σωμάτων.

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Εφόσον  κριθεί  απαραίτητο,  κατά  την  διάρκεια  της  εξέτασης  των  τεχνικών  στοιχείων  των
προσφορών, η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού θα ζητήσει από τον υποψήφιο προμηθευτή
να παραδώσει  στην υπηρεσία ένα δείγμα από τα προσφερόμενα φωτιστικά.  Τα δείγματα των
υποψήφιων  προμηθευτών  θα  τους  επιστραφούν  μετά  την  ολοκλήρωση  της  διενέργειας  του
διαγωνισμού, με εξαίρεση το δείγμα του υποψηφίου που θα αναδειχθεί ανάδοχος της παρούσας
προμήθειας,  το  οποίο,  κατά  την  κρίση  της  Υπηρεσίας,  δύναται  να  σταλεί  για  μετρήσεις  και
πιστοποίηση της συμφωνίας του με τα αντίστοιχα πρότυπα. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του
δείγματος με τα πρότυπα, ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει δείγμα σύμφωνο με τις τεχνικές
προδιαγραφές της  μελέτης  της  παρούσας προμήθειας,  αλλιώς θα απορριφθεί.  Το κόστος των
δοκιμών θα βαρύνει τον υποψήφιο προμηθευτή.



Βάσεις ιστών ηλεκτροφωτισμού
Προμήθεια τσιμεντένιας προκατασκευασμένης βάσης από στεγανό σκυρόδεμα ποιότητας
C20/25, κατάλληλη για ιστούς φωτιστικών σωμάτων έως 4 m.
Ενδεικτικές διαστάσεις: Μήκος 1.000, Πλάτος 500, Ύψος 700 mm .
Θα  διαθέτει  ενσωματωμένο  φρεάτιο  έλξης  καλωδίων  με  στεγανό  κάλυμμα  -  πλαίσιο
εξωτερικών  διαστάσεων  350Χ350  ή  400Χ400,  γαλβανισμένα  αγκύρια  Μ20  με  κέντρα
αντίστοιχα της βάσης των ιστών, παξιμάδια 8 τεμάχια, ροδέλες 4 τεμάχια, δύο σωλήνες
εύκαμπτες τύπου σπιράλ Φ50/2'' από τα αγκύρια της βάσης του ιστούς έως το εσωτερικό
μέρος του φρεατίου, διαμπερή κατά μήκος PVC 1 σωλήνα εξωτερικής διαμέτρου Φ110
χιλιοστών.

ΠΙΛΑΡ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
Προμήθεια,  μεταφορά  και  πλήρη  εγκατάσταση  ηλεκτρικού  πίνακα  (ΠΙΛΑΡ)
ηλεκτροδότησης ηλεκτροφωτισμού.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για:
α. το μεταλλικό ερμάριο (Πίλαρ)
β. τη βάση του από οπλισμένο σκυρόδεμα
γ. τη  στεγανή  διανομή  πλήρως  εξοπλισμένη  με  γενικό  διακόπτη,  ρελέ  διαρροής,
ασφαλειοδιακόπτες,  όλα  τα  απαιτούμενα  οργανα  προστασίας  των  καταναλώσεων
(φωτιστικών),  με τις απαιτούμενες αναχωρήσεις,  το φωτοκύτταρο ελέγχου και επαφές,
ιστό, κεφαλή κλπ. για τριφασική παροχή, καθώς και όλα τα υλικά που απαιτούνται για τη
στήριξη του φωτοκύτταρου 
δ. το ρευματοδότη 16 Α
στ. την πλάκα γείωσης διαστάσεων 500Χ500Χ5 mm και τον αγωγό σύνδεσής της με το
πίλαρ.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται επίσης η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς στον
τόπο ενσωμάτωσης του πίλαρ και όλων των απαιτούμενων υλικών, καλωδίων και των
μικροϋλικών συνδέσεων κλπ., η δαπάνη της εκσκαφής και επανεπίχωσης της βάσης και
της  γείωσης,  η  δαπάνη  της  εργασίας  πλήρους  κατασκευής  και  σύνδεσης,  με  τις
εισερχόμενες  και  εξερχόμενες  γραμμές,  η  δαπάνη  σύνδεσης  της  γείωσης  η  δαπάνη
ελέγχων για παράδοση της κατασκευής σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εργο Προμήθεια και τοποθέτηση 
Φωτιστικών συμπεριλαμβανομένων 
των απαιτούμενων αλλαγών στο 
υπάρχων δίκτυο για την Τ.Κ. 
Δομβραίνας, Τ.Κ. Χωστίων και Τ.Κ. 
Θίσβης

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
Τ.Υ.Δ.Θ.

Προυπ 53.461,95 € ( με  Φ.Π.Α. 23 %)

 Χρημ/ση  Τ.Α.Π.Ε.  (Κ.Α : 20.7135.24)
Χρήση 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TEM TIMH AΞIA

1 Ιστός Φωτισμού 53 280 14.840,00

2 Φωτιστικό σώμα 53 475 25.175,00

3 Βάση Ιστού 7 400 2.800,00

4 Πίλλαρ ηλεκτροδότησης 1 650 650,00

ΣΥΝΟΛΟ 43.465,00

ΦΠΑ 23% 9.996,95

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 53.461,95
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