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Διευκρινήσεις  

Για τη Διακήρυξη Ανοικτής Ηλεκτρονικής διαδικασίας άνω των ορίων   
«Υποέργο 3: Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης 

κινητικότητας» 
ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 45789/23-09-2022 

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 172945 
 

Κατόπιν έγγραφων ερωτήσεων που υπεβλήθησαν στην αρμόδια υπηρεσία 
διευκρινίζουμε τα κάτωθι:  

1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 Να προσδιοριστεί αν θα χρειαστεί εκσκαφή μικροτάφρου και αν ναι, πόσα μέτρα 

και τι διάσταση θα έχει 
 Να προσδιοριστεί αν θα κατασκευαστούν φρεάτια και αν ναι, πόσα φρεάτια και σε 

τι διάσταση 
 Να προσδιοριστεί αν θα γίνει εγκιβωτισμός σωλήνων HDPE και αν ναι πόσα 

μέτρα, σε ποια ποσότητα και σε ποια διάσταση (π.χ. Φ50,Φ40,Φ32 κτλ) 
 Να προσδιοριστεί αν θα εμπλουτιστούν οι σωλήνες HDPE καινούριες ή 

υφιστάμενες του Δήμου με πολυσωλήνιο και αν ναι τι είδους θα είναι 
 Να προσδιοριστεί αν η εκσκαφή μικροτάφρου θα γίνει σε άσφαλτο ή έχει τομές 

και σε πεζοδρόμιο 
 Να προσδιοριστεί αν θα γίνει εμφύσηση οπτικού καλωδίου και αν ναι τι είδους 

οπτικό καλώδιο 
 Διαθέτει ο δήμος οπτικό σχεδιασμό για την περιοχή εγκατάστασης; 
 Να προσδιοριστεί αν uα κατασκευαστούν οπτικοί σύνδεσμοι και αν ναι πόσοι θα 

είναι 
 Να προσδιοριστεί αν θα εγκατασταθούν οπτικοί κατανεμητές και αν ναι πόσοι θα 

είναι 
 
ΑΠ: Βάσει του σχεδιασμού της επιμέρους Δράσης της Πράξης «Επέκταση του οπτικού 
δακτυλίου ΜΑΝ της πόλης των Τρικάλων», ο Ανάδοχος δεν υποχρεούται να προχωρήσει σε 
οποιαδήποτε εργασία επέκτασης ή συμπλήρωσης του υφιστάμενου δικτύου οπτικών ινών 
που χωροθετείται εντός της περιοχής παρέμβασης της Πράξης, δεδομένου ότι η 
αναθέτουσα αρχή έχει εξασφαλίσει της απομαστεύσεις που απαιτούνται για την επέκταση 
του δικτύου, στο πλαίσιο της υλοποίησης άλλων έργων/παρεμβάσεων που έχουν ήδη 
υλοποιηθεί. Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει μόνο τις εργασίες που απαιτούνται για την σύνδεση 
του προβλεπόμενου στην μελέτη εξοπλισμού και την παραμετροποίηση της λειτουργίας 
του, έτσι ώστε να συνδεθεί με το υφιστάμενο ασύρματο δίκτυο της πόλης, καλύπτοντας 
παράλληλα τις λειτουργικές ανάγκες της Πράξης. 
 
 
 



 
2. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  

 

1. Σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.4 «Τεχνικές Προδιαγραφές» της Τεχνικής Περιγραφής 
(Παράρτημα Ι) υπάρχει για κάθε φωτιστικό η εξής απαίτηση: «Θα φέρει πιστοποιητικό 
δοκιμής αντοχής 8.000 ωρών σε διάβρωση σε ομίχλη αλατονέφωσης κατά το πρότυπο 
ΕΝ ISO 9227». 

 

Το salt spray test ζητείται να διενεργείται και να συνοδεύει κυρίως φωτιστικά που 
πρόκειται να εγκατασταθούν κοντά σε παραθαλάσσιες περιοχές, όπου εκτίθενται σε 
αντίξοες συνθήκες αυξημένης αλατότητας, η οποία συμβάλει στη διάβρωση του 
φωτιστικού με το χρόνο. 
 
Για την επιβεβαίωση της αντοχής των φωτιστικών σε τέτοια περιβάλλοντα, διενεργείται 
το salt spray test σύμφωνα με το πρότυπο ISO9227 (παρ. 9.1), σύμφωνα με το οποίο ο 
μέγιστος προτεινόμενος χρόνος διενέργειας του τεστ είναι οι 1.000 ώρες. Κατόπιν 
έρευνας στη διεθνή αγορά, τα τεστ αλατονέφωσης σπανίως ξεπερνούν σε διάρκεια τις 
1.000 ώρες. 
 

Για τον παραπάνω λόγο, αλλά και για το γεγονός ότι ο Δήμος Τρικκαίων δεν αποτελεί 
παραθαλάσσια περιοχή, παρακαλούμε όπως αποδεχτείτε φωτιστικά με τεστ 
αλατονέφωσης διάρκειας έως 1.000 ωρών. 
 

ΑΠ: Σύμφωνα με τις τελευταίες σε ισχύ Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τις περιβαλλοντικά φιλικές 
βαφές και τον αποκλεισμό μετάλλων εντός των συστατικών τους, έχει παρατηρηθεί ότι οι 
νέες βαφές είναι μεν περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον αλλά με μικρότερη διάρκεια 
ζωής σε σύγκριση με τον παρελθόν. O λόγος που ζητείται το πιστοποιητικό κατά το πρότυπο 
ΕΝ ISO 9227, είναι για να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατόν μακροβιότερη διάρκεια ζωής των 
φωτιστικών, καθώς το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα του. Το 
συγκεκριμένο μάλιστα πιστοποιητικό ζητείται σε πολλούς διαγωνισμούς ανά την 
επικράτεια, ανεξαρτήτως της εγγύτητας του Δήμου τους προς τη θάλασσα. Όσον αφορά τη 
διάρκεια εξέτασης του υπό δοκιμή προϊόντος, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός από το 
πρότυπο για τη μέγιστη διάρκεια του. Άλλωστε μία έρευνα στην αγορά αποδεικνύει ότι 
πολλές εταιρείες κατασκευής φωτιστικών έχουν αντίστοιχα πιστοποιητικά με μεγάλη 
διάρκεια εξέτασης. 
Ως εκ τούτου η προδιαγραφή τα φωτιστικά «να φέρουν πιστοποιητικό δοκιμής αντοχής 
8.000 ωρών σε διάβρωση σε ομίχλη αλατονέφωσης κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 9227», 
παραμένει και ζητείται επί ποινής αποκλεισμού. 

 
 

 

  Ο Αν. Προϊστάμενος Αυτοτελούς 
Τμήματος Έξυπνης Πόλης 

 
 
                 Παιάνας Σωτήριος 
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