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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
 

 
 Γενικά  
Ο Δήμος Τρικκαίων, σε εφαρμογή του ΣΒΑΚ του Δήμου Τρικκαίων, προτείνει για Χρηματοδότηση το έργο 

«ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» με τις κάτωθι παρεμβάσεις, σε διάφορα σημεία της 

πόλης των Τρικάλων.  

1. Διαμόρφωση πεζοδρομίων επί της οδού Καρδίτσης και εκατέρωθεν της οδού, από το ύψος του 

Εργοστασίου Γάλακτος μέχρι τον κυκλικό κόμβο της διασταύρωσης με την Περιφερειακή οδό 

Τρικάλων Άρτας. 

2. Διαμόρφωση πεζοδρομίων επί της οδού Πύλης και εκατέρωθεν της οδού, από την διασταύρωση 

με την οδό Φλαμουλίου (κόμβος Αγρεξ) μέχρι τον κυκλικό κόμβο της διασταύρωσης με την 

Περιφερειακή οδό Τρικάλων Άρτας. 

 

1. Διαμόρφωση πεζοδρομίων επί της οδού Καρδίτσης 

Η οδός Καρδίτσης  είναι μία από τις βασικές οδούς της πόλης των Τρικάλων, με μεταβλητό πλάτος από  20,00 έως 

24,00 μέτρα, στο εντός σχεδίου τμήμα αυτής συνολικού μήκους περίπου 1.000 μ. ενώ το υπό μελέτη τμήμα είναι 

περίπου 1.000μ εκτός σχεδίου. 

Το προς μελέτη τμήμα αρχίζει από το ύψος του εργοστασίου γάλακτος «Τρίκκη» και καταλήγει στον 

κυκλικό κόμβο της Περιφερειακής οδού Τρικάλων Άρτας, σε μήκος περίπου 1000μ.  

Η οδός θα διατηρηθεί με συνολικό πλάτος κίνησης των οχημάτων 10,00μ. έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 

κίνηση τους, και να συνάδει με τη διαμόρφωση του εντός σχεδίου πόλης τμήματος της οδού Καρδίτσης. 

Εκατέρωθεν  και κατά μήκος της οδού θα είναι εγκιβωτισμένος  στην στάθμη του πεζοδρομίου, ο 

ποδηλατόδρομος σταθερού πλάτους 1,50μ, μονής κατεύθυνσης, αφού πρώτα προηγηθεί η κατασκευή 

πλακοστρωμένης ζώνης ασφαλείας συνολικού πλάτους 0,60μ. 



 

 

Τα πεζοδρόμια εκατέρωθεν αποκτούν μεταβλητό πλάτος από 1,50-2,00μ. κατασκευασμένα από 

έγχρωμες αντιολισθητικές πλάκες πεζοδρομίου πάχους 3-5εκ. κατασκευασμένες από ψυχρά υλικά και 

φιλικά προς το περιβάλλον.  

Η υπόβαση όλης της επέμβασης θα γίνει από θραυστό υλικό συμπυκνωμένου πάχους 10-15 εκ. και 

σκυροδέματος ελαφρά οπλισμένου με δομικό πλέγμα πάχους 10εκ. 

Στα σημεία διασταύρωσης των κάθετων οδών με την οδό Καρδίτσης, θα διαμορφωθούν ράμπες κλίσης 

5%, εξασφαλίζοντας την ανεμπόδιστη κίνηση των πεζών, των Α.μ.Ε.Α. και του ποδηλάτη.  

Η  υποβίβαση του πεζοδρομίου  στη στάθμη της ασφάλτου θα γίνει και στα σημεία των κόμβων 

πρατηρίων υγρών καυσίμων όπου κατασκευάζεται είτε από γκρι βιομηχανικό δάπεδο πάχους 12εκ., 

προκειμένου ο πεζός και ο ποδηλάτης να περάσουν με ασφάλεια, χωρίς να παρεμποδίζετε η ευθύγραμμη 

κίνηση τους.  

Θα υπάρχει ανεμπόδιστη και ασφαλής κίνηση ΑμΕΑ με ζώνη όδευσης τυφλών καθόλο το μήκος του 

πεζοδρομίου και στην υποβίβαση του πεζοδρομίου  με ράμπες πρόσβασης και άλλα. 

Σε όλα τα σημεία της διαδρομής που υπάρχουν στύλοι από δίκτυα της Δ.Ε.Η ή του Ο.Τ.Ε θα γίνει 

υπογειοποίηση ή μετατόπιση  έτσι ώστε να υπάρχει ανεμπόδιστη κίνηση πεζού και ποδηλάτη. 

Σύμφωνα με την μελέτη σήμανσης θα τοποθετηθούν κατά μήκος της διαδρομής της οδού ρυθμιστικές 

και πληροφοριακές πινακίδες ενώ θα κατασκευαστούν και θέσεις ανάπαυσης σε επιλεγμένα σημεία. 

 

2. Διαμόρφωση πεζοδρομίων επί της οδού Πύλης 

Η οδός Πύλης είναι η νότια είσοδος της πόλης και η ανάπλαση των πεζοδρομίων αυτής θεωρείται 

υψηλής προτεραιότητας, καθώς το μεγαλύτερο τμήμα της είναι εντός σχεδίου και έχει κυκλοφορία πεζών. 

Το μήκος της παρέμβασης είναι περίπου 1.100,00μ. από τη διασταύρωση της οδού Πύλης με την οδό 

Στέλιου Μάγειρα μέχρι τον κυκλικό κόμβο της Περιφερειακής οδού Τρικάλων Άρτας. 

Η διατομή της οδού περιλαμβάνει λωρίδα κυκλοφορίας 10,00μ. και πεζοδρόμια εκατέρωθεν μεταβλητού 

πλάτους 2,00-3,00μ. κατασκευασμένα από έγχρωμες αντιολισθητικές πλάκες πεζοδρομίου πάχους 3-5εκ. 

κατασκευασμένες από ψυχρά υλικά και φιλικά προς το περιβάλλον.  

Στα σημεία διασταύρωσης των κάθετων οδών με την οδό Πύλης, θα διαμορφωθούν ράμπες κλίσης 5%, 

εξασφαλίζοντας την ανεμπόδιστη κίνηση των πεζών και των Α.μ.Ε.Α.  

Σε όλα τα σημεία της διαδρομής που υπάρχουν στύλοι από δίκτυα της Δ.Ε.Η ή του Ο.Τ.Ε θα γίνει 

υπογειοποίηση ή μετατόπιση  έτσι ώστε να υπάρχει ανεμπόδιστη κίνηση πεζού και ποδηλάτη, ενώ 

σύμφωνα με την μελέτη σήμανσης θα τοποθετηθούν κατά μήκος της διαδρομής της οδού ρυθμιστικές και 

πληροφοριακές πινακίδες. 

 

 Για την προετοιμασία των, προς διαμόρφωση, χώρων θα απαιτηθούν οι παρακάτω εργασίες: 

 



 

 

Χωματουργικά -καθαιρέσεις 

Για την προετοιμασία των προς διαμόρφωση χώρων θα γίνουν καθαιρέσεις των περιφράξεων, 

κιγκλιδωμάτων και των τυχόν ελαφριών κατασκευών που υπάρχουν μέσα στον κοινόχρηστο χώρο, ενώ 

ταυτόχρονα θα  αποξηλωθεί ο υφιστάμενος αστικός εξοπλισμός ( πινακίδες, κιγκλιδώματα,  κ.λ.π,) καθώς 

και όλων των περιττών υλικών που θα προκύψουν από τις χωματουργικές εργασίες, τις αποξηλώσεις και 

καθαιρέσεις. Αντικείμενα που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, αφαιρούνται με ιδιαίτερη προσοχή 

και επανατοποθετούνται ή φυλάσσονται σε σημείο όπου θα υποδείξει η επίβλεψη.  Κατασκευές που 

έχουν τοποθετηθεί από ιδιώτες απομακρύνονται μετά από σχετική ειδοποίηση από το Δήμο. 

Θα γίνουν καθαιρέσεις κατασκευών από άοπλο ή οπλισμένο  σκυρόδεμα που εμποδίζουν τη 

διαμόρφωση των επιπέδων του εδάφους και λοιπών κατασκευών της μελέτης. 

Θα γίνει τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη στα σημεία όπου θα γίνει η διαπλάτυνση πεζοδρομίου 

καθώς και αποξήλωση ασφαλτοτάπητα όπου απαιτείται, ενώ ταυτόχρονα θα αποξηλωθούν τα 

υφιστάμενα κρασπέδα, καθώς και οι υφιστάμενες πλάκες των πεζοδρομίων, όπως φαίνονται από τα 

σχέδια της μελέτης.  

Θα γίνουν εκσκαφές για την θεμελίωση όλων των κατασκευών, την κατασκευή των νέων κρασπέδων, 

των τοιχίων αντιστήριξης στα όρια των ιδιοκτησιών και των καθιστικών καθώς  και για την κατασκευή 

υπόγειων δικτύων, φωτιστικών σωμάτων κ.λπ. 

Θα κατασκευαστούν πρανή στην ζώνη πράσινου ή θα γίνουν επιχώσεις, από δάνεια επιχώματα Ε2-Ε3 και 

διαβαθμισμένο θραυστό υλικό λατομείου, στα όρια με τις παρακείμενες ιδιοκτησίες.  

Στα σημεία όπου υπάρχουν επιφανειακά δίκτυα Ο.Κ.Ω χρήζει ιδιαίτερης προσοχής κατά την 

ανακατασκευή του πεζοδρομίου. Θα πρέπει να εφαρμοστούν όλα τα απαραίτητα σύμφωνα με τη 

νομοθεσία μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού και των δικτύων.  

 

Σκυροδέματα 

Θα κατασκευαστούν τα νέα πρόχυτα κράσπεδα με τη βάση έδρασης, τα ρείθρα από σκυρόδεμα C20/25 

καθώς και τα κράσπεδα κήπου για διαχωρισμό με τους χώρους πρασίνου καθώς και όλες οι 

μικροκατασκευές από σκυρόδεμα.  

Τα προκατασκευασμένα κράσπεδα θα είναι σύμφωνα με τις Π.Τ.Π. και θα τοποθετηθούν όπου 

απαιτείται, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, με υψομετρική διαφορά 17 cm από το ρείθρο του 

οδοστρώματος σε οδούς κυκλοφορίας και 10 cm σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας, ενώ θα γίνει πλήρης 

υποβίβαση του πεζοδρομίου στα σημεία πρόσβασης Α.Μ.Ε.Α. Η έδραση των κρασπέδων γίνεται πάνω σε 

βάση από σκυρόδεμα C20/25 πλάτους 0,50cm και ύψους 10 cm ενώ η στερέωση τους εξασφαλίζεται με 

συνεχές πρίσμα από σκυρόδεμα που κατασκευάζεται προς την πλευρά των επιφανειών προς επίστρωση. 

Γύρω από τους χώρους πρασίνου θα τοποθετηθούν  κράσπεδα κήπου σε βάση έδρασης πλάτους 15εκ . 



 

 

Θα κατασκευαστεί στρώση  βάσης από σκυρόδεμα πάχους 10εκ, με δομικό πλέγμα Τ92 βάρους 

1,5kg/m3 κάτω όλο το πλάτος κίνησης των πεζών. 

 

Δίκτυα  

Θα γίνει μετατόπιση των υφιστάμενων φρεατίων ομβρίων  και των υδρομέτρων από την υφιστάμενη 

θέση τους σε νέα που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Όπου υπάρχουν φρεάτια δικτύων Ο.Κ.Ω  θα 

γίνεται προσαρμογή της στάθμης του υφιστάμενου φρεατίου επί του ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου 

ή οδοστρώματος.  

 

Φωτισμός 

Με σκοπό την ασφαλή διέλευση πεζών, και οχημάτων θα εγκατασταθεί δίκτυο οδοφωτισμού όπου 

απαιτείται (οδός Καρδίτσης και οδός Πύλης) . Επιλέχθηκε η χρήση φωτιστικών τεχνολογίας led υψηλής 

απόδοσης, με δυνατότητα απομακρυσμένου κεντρικού ελέγχου σε επίπεδο πίλαρ. Έτσι μέσω της 

εξοικονόμησης ενέργειας και της ελάχιστης συντήρησης θα επιτυγχάνονται σημαντικά οικονομικά και όχι 

μόνο οφέλη. Στο δίκτυο φωτισμού περιλαμβάνονται: 

Α) Η απαραίτητη υποδομή του οδοφωτισμού, σύμφωνα με την ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-07-01-00:2018, 

δηλαδή: 

 Η εκσκαφή και επανεπίχωση τάφρων για την τοποθέτηση των σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων, 

των φρεατίων και της θεμελίωσης των ιστών φωτισμού, την αποκατάσταση της φυσικής ή 

τεχνητής επιφάνειας στη θέση των σκαμμάτων και την απομάκρυνση των περισσευμάτων των 

προϊόντων εκσκαφής. 

 Η προμήθεια και τοποθέτηση των σωλήνων διέλευσης καλωδίων. 

 Η προμήθεια και τοποθέτηση των καλωδίων. 

 Η προκατασκευή και τοποθέτηση των βάσεων έδρασης των ιστών φωτισμού. 

 Η προμήθεια και τοποθέτηση αγωγού γείωσης με τους ακροδέκτες και τις πλάκες.  

 Η προκατασκευή και τοποθέτηση των φρεατίων επίσκεψης των καλωδίων.  

 Η προκατασκευή και τοποθέτηση των φρεατίων έλξης καλωδίων. 

 Η προκατασκευή και τοποθέτηση των κιβωτίων ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ).  

 Οι δοκιμές καλής λειτουργίας του ηλεκτρικού δικτύου. 

Β) Επίσης στο δίκτυο φωτισμού περιλαμβάνεται η απαραίτητη ανωδομή του φωτισμού σύμφωνα με την 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2018, δηλαδή η προμήθεια και εγκατάσταση ιστών οδοφωτισμού, βραχιόνων, 

φωτιστικών σωμάτων καθώς και άλλων εξαρτημάτων, απαιτούμενων για το φωτισμό των οδών και της 

πλατείας καθώς και οι δοκιμές καλής λειτουργίας του οδοφωτισμού. 

Θα εγκατασταθούν χαλύβδινοι ιστοί διαφόρων υψών, με ή χωρίς βραχίονες, ανάλογα με τις απαιτήσεις,  

γαλβανισμένοι εν θερμώ. Επίσης θα χρησιμοποιηθούν φωτιστικά τεχνολογίας led, υψηλής απόδοσης, 



 

 

βραχίονα ή κορυφής, διαφόρων tτύπων ισχύος ανάλογα με τις φωτοτεχνικές απαιτήσεις. Όλα τα 

φωτιστικά σώματα θα υψηλής αντοχής, εύκολης συντήρησης και μεγάλης διάρκειας ζωής. 

 

Επενδύσεις – επιστρώσεις 

Επιστρώνονται οι επιφάνειες που προβλέπονται από τη μελέτη. Οι διαστάσεις, η διάταξη και το είδος 

των υλικών επίστρωσης φαίνονται αναλυτικά στα σχέδια. 

Ειδικότερα: 

 Στη ζώνη κίνησης πεζών, θα τοποθετηθούν τσιμεντόπλακες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, αντιολισθηρές, 

έγχρωμες αντιολισθηρές ανάγλυφης υφής, πλευράς 40cm και πάχους 3 έως 5 cm (ανάλογα με τις οδηγίες 

της επίβλεψης), κατασκευασμένες από ψυχρά υλικά και φιλικά προς το περιβάλλον, με αρμους πλάτους 

έως 5mm, επί υποστρώματος πάχους 2cm από τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350kg τσιμέντου και 0,04m3 

ασβέστου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-02-02-00 "Πλακοστρώσεις - λιθοστρώσεις 

πεζοδρομίων και πλατειών". Θα τοποθετηθούν ανακλαστικές ταινίες προστασίας στην περίμετρο της 

πλακόστρωσης μέχρι την σκλήρυνση του κονιάματος έδρασης. Κατά την ολοκλήρωση των εργασιών θα 

γίνει  πλήρης καθορισμός της διαστρωθείσας επιφάνειας και περισυλλογή πλεοναζόντων υλικών 

κατασκευής, θραυσμάτων πλακών, υλικών συσκευασίας κ.λπ., καθώς και η αποκομιδή αυτών. 

 Ο ποδηλατόδρομος της οδού Καρδίτσης, θα έχει ως τελική επίστρωση έγχρωμο- κόκκινο 

βιομηχανικό δάπεδο βαρέως τύπου, μετά της απαιτουμένης υποβάσεως από οπλισμένο σκυρόδεμα 

ελαχίστου πάχους 12 cm ή ινοπλισμένη κονία (με ίνες προλυπροπυλενίου), και του αντίστοιχου 

περιθωρίου, με σμύριδα ή χαλαζιακή άμμο, σύμφωνα με την μελέτη. Αναλυτικά οι εργασίες κατασκευής 

είναι: 

α)  Διάστρωση σκυροδέματος κατηγορίας C20/25, οπλισμένου με δομικό πλέγμα κατηγορίας B500C, 

ελαχίστου πάχους 12 έως 14 cm στα σημεία απορροής και 12 έως 16 cm στις κορυφές και εφαρμογή στις 

περιμετρικά των υπαρχόντων φρεατίων εποξειδικού υλικού συγκόλλησης του νέου σκυροδέματος με το 

παλαιό.  

β)  Εξομάλυνση της επιφανείας του σκυροδέματος με πήχη (δονητικό ή κοινό).  

γ)  Συμπύκνωση του σκυροδέματος και λείανση της επιφανείας του με χρήση στροφείου 

(ελικόπτερο), συγχρόνως με την επίπαση με μίγμα αποτελούμενο σε ποσοστό 60% περίπου από χαλαζιακή 

άμμο και 40% από τσιμέντο, πλαστικοποιητές και χρωστικές ουσίες, σύμφωνα με την μελέτη. 

δ)  Πρόσθετη επεξεργασία επιφανειακής σκλήρυνσης πάχους 3 mm, με την χρήση μίγματος 

λεπτοκόκκων αδρανών από χαλαζιακά πετρώματα (quartz) και προσμίκτων «με ψιλό» χτένισμα της 

τελικής επιφάνειας. 

ε)  Διαμόρφωση αρμών με κοπή εκ των υστέρων με αρμοκόφτη, πλάτους 3 - 4 mm, και σε βάθος 15 

mm περίπου, σε κάνναβο 5 έως 6 m και πλήρωση αυτών με ελαστομερές υλικό.  

στ)  Συντήρηση της τελικής επιφάνειας επί επτά ημέρες τουλάχιστον, με κάλυψη αυτής με νάϋλον. 



 

 

 Τα σημεία υποβίβασης του πεζοδρομίου, θα κατασκευαστούν από γκρι βιομηχανικό δάπεδο ή 

από την προτεινόμενη επίστρωση του πεζοδρομίου.  

 Γίνεται ειδική μέριμνα για την απρόσκοπτη και ασφαλή κίνηση ατόμων με μειωμένη όραση σε 

ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης με επίστρωση ειδικών πλακών. 

 

 

  



 

 

 

Αστκός Εξοπλισμός 

 

1. Περιζώματα δέντρων από χυτοσίδηρο. Προμήθεια και τοποθέτηση με πάκτωση μεταλλικών 

περιζωμάτων δένδρων τύπου εσχάρας κλάση Β 125, διάστασης 1000x1000x20mm με εσωτερική 

διάσταση Φ500 mm και βάρος 45kg, τα δύο τεμάχια. Το μεταλλικό στοιχείο θα είναι απόλυτα 

ευθυγραμμισμένο με την περιβάλλουσα πλακόστρωση. Θα έχει ελάχιστη αντοχή 125kn και ο 

σχεδιασμός και η κατασκευή θα γίνεται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ124/94 με 

πιστοποίηση ISO 9001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Στυλίσκος εύκαμπτος, κυλινδρικού σχήματος, ύψους 60-80cm, τύπου FLEXIBOLL ή παρόμοιου 

τύπου, διαμέτρου Φ120mm ,διαμέτρου βάσης στήριξης Φ210mm και βάρους 4,2 κιλών. Χρώματος 

πράσινου κυπαρισσί, κατασκευασμένος από ελαστομερές υλικό, ενισχυμένο εσωτερικά στη βάση 

με υαλόπλεγμα, αυτοσβηνούμενο, με προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία, εξαιρετικής 

αντοχής σε εξωτερικές συνθήκες (σκουριά, χημικά, αλάτι), με ταινία υψηλής 

ανακλαστικότητας,Τύπου ΙΙΙ, πλάτους 50mm, με δυνατότητα απόκλισης από την κατακόρυφο 90ο 

και επαναφορά 100% στην αρχική θέση, χωρίς να καταστρέφεται και ν’ αλλοιώνεται η μορφή του. 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1. Ενδεικτικού τύπου περιζώματος δέντρου από 
χυτοσιδηρά εσχάρα 



 

 

 

 

 

 

Οι τιμές της μελέτης είναι σύμφωνα με τα Εγκεκριμένα Ενιαία Τιμολόγια με όλες τις τροποποιήσεις και 

βελτιώσεις που μέχρι σήμερα υπάρχουν.  

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.800.000,00€.  

Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
 
 

Οι συντάξασες : 

 

Ε. Μπράκη - Πολ.Μηχ/κος-Συγκ/λόγος 
 Π. Κοτσίρα - Πολ.Μηχ/κος-Συγκ/λόγος 

 Κ. Δερμάνη – Αρχ. Μηχανικός 
Θ. Καραμούστος-Ηλεκτρ. Μηχ/κος 

  

Η Προϊσταμένη Τ.Μ.Κ. : Ευφροσύνη Μπράκη 
Πολιτικός Μηχ/κος  

 
 
   
   
   
   
   
   
 

Μ.Ε.Δ.   

H ΑΝ. ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΗΣ Τ.Υ. 
 

 

 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΑΡΓΙΩΤΗ 
Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

       Εικόνα 2. Ενδεικτικού τύπου εύκαμπτος στυλίσκος 



ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ 

Υποέργο 1: «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ  
ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» 

 

 
 
 
 
 
 
` 
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ΓΕΝΙΚΑ 

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ΕΛΟΤ TΠ 1501-05-07-01-

00:2018 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2018. 

 

 

 

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ 

 

 

1. Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού κωνικής, οκταγωνικής διατομής, ύψους 7,00 m 

 

1. Κορμός 

Κωνικής οκταγωνικής διατομής με περιγεγραμμένη διάμετρο βάσης και κορυφής Ø146mm και 

Ø65mm αντίστοιχα, πάχους 4mm και ύψους 6800mm, από χαλυβδοέλασμα ποιότητας S235JR κατά 

ΕΝ10025 (St37-2/DIN17100), με μία διαμήκη και καμία εγκάρσια ραφή, με πιστοποιητικά ποιότητας από τον 

προμηθευτή, θερμής εξέλασης. Σε απόσταση 800mm από τη βάση του διαθέτει θύρα κατάλληλων 

διαστάσεων για την είσοδο, εγκατάσταση και σύνδεση του ακροκιβωτίου. 

 

2. Πλάκα έδρασης 

Χαλύβδινη πλάκα διατομής 400x400mm και πάχους 12mm, από υλικό ποιότητας S235JR κατά 

ΕΝ10025 (St37-2/DIΝ17100), με κεντρική οπή διαμέτρου Ø100mm για τη διέλευση των καλωδίων και του 

αγωγού γειώσεως καθώς και με τέσσερις (4) οπές, οβάλ σχήματος, κατάλληλων διαστάσεων για τη 

στερέωση των αγκυρίων. Η έδραση του ιστού ενισχύεται με 4 τρίγωνα, συγκολλημένα στην πλάκα έδρασης 

και στον κορμό του ιστού. 

 

3. Θυρίδα – πορτάκι 

Θυρίδα διαστάσεων 300x72mm από το ίδιο έλασμα του κορμού του ιστού, που στην κλειστή θέση 

δεν εξέχει από τον κορμό, η οποία προσαρμόζεται σε οπή-θύρα του κορμού ίδιων διαστάσεων, με ειδική 

κλειδαριά και δικό της κλειδί για εύκολο άνοιγμα – κλείσιμο, παρέχει στεγανότητα ΙΡ54 στην ηλεκτρολογική 

εγκατάσταση και ΙΚ10 έναντι μηχανικής κρούσης. 

 

4. Ακροκιβώτιο 

Ακροκιβώτιο, απλό ή διπλό, από ρητίνες πολυαμιδίων, άθραυστο, προστασίας ΙΡ54 έναντι στερεών 

και υγρών και ΙΚ08 έναντι μηχανικής κρούσης. 

 

5. Βάση Αγκύρωσης 

Βάση αγκύρωσης αποτελούμενη από 4 αγκύρια Μ20x600mm σε διάταξη 280x280mm για εύκολη 

τοποθέτηση επί τόπου στο έργο, γαλβανισμένη εν θερμώ. Τα τέσσερα αγκύρια συγκρατούνται με 

σιδηρογωνίες ή λάμες 30x3mm που είναι ηλεκτροσυγκολλημένες πάνω σ’ αυτά και τα οποία έχουν διάταξη 

σχήματος τετραγώνου στο άνω και κάτω μέρος των αγκυρίων και χιαστί περίπου στο μέσο τους. Τα αγκύρια 

στο εκτεθειμένο τμήμα και επιπλέον σε τμήμα 100mm (που βυθίζεται μέσα στο σκυρόδεμα), όπως και τα 

περικόχλια και οι ροδέλες (δύο ανά αγκύρια) είναι προστατευμένα με θερμό βαθύ γαλβάνισμα. 
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Κατασκευαστικά Στοιχεία 

Οι ραφές θα είναι ευθύγραμμες, αφανείς και στεγανές με συνεχή ηλεκτροσυγκόλληση σε 

λοξοτμημένα ελάσματα σύμφωνα με τους κανονισμούς. Ο κορμός του ιστού θα συγκολλείται στην πλάκα 

έδρασης. Επιπλέον θα συγκολλούνται και τα τρίγωνα ενίσχυσης.  

Η εταιρεία παραγωγής θα διαθέτει πιστοποίηση κατά EN ISO9001:2015 - Συστήματος Διαχείρισης 

Ποιότητας, EN ISO 14001:2015 - Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και OHSAS 18001/ ΕΛΟΤ 1801 - 

Συστήματος για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία. Οι ιστοί θα φέρουν σήμανση CE βάσει του προτύπου 

ΕΝ 40-5:2002. 

Ο ιστός θα παραδίδεται γαλβανισμένος εν θερμώ. 

 

 

Πρότυπα και Προδιαγραφές 

Κατά τον υπολογισμό επάρκειας του ιστού θα ελέγχονται τα επιμέρους τμήματά του σε κάμψη για 

κύριο και πλευρικό άνεμο βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, δηλαδή σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

ΕΝ40 και τον ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 1. Κατά την στατική ε πίλυση του ιστού λαμβάνεται η δυσμενέστερη περίπτωση 

με διπλό βραχίονα. 

 

 

 

2. Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού κωνικής, οκταγωνικής διατομής, ύψους 9,00 m 

 

1. Κορμός 

Κωνικής οκταγωνικής διατομής με περιγεγραμμένη διάμετρο βάσης και κορυφής Ø166mm και 

Ø65mm αντίστοιχα, πάχους 4mm και ύψους 8800mm, από χαλυβδοέλασμα ποιότητας S235JR κατά 

ΕΝ10025 (St37-2/DIN17100), με μία διαμήκη και καμία εγκάρσια ραφή, με πιστοποιητικά ποιότητας από τον 

προμηθευτή, θερμής εξέλασης. Σε απόσταση 800mm από τη βάση του διαθέτει θύρα κατάλληλων 

διαστάσεων για την είσοδο, εγκατάσταση και σύνδεση του ακροκιβωτίου. 

 

2. Πλάκα έδρασης 

Χαλύβδινη πλάκα διατομής 400x400mm και πάχους 15mm, από υλικό ποιότητας S235JR κατά 

ΕΝ10025 (St37-2/DIΝ17100), με κεντρική οπή διαμέτρου Ø100mm για τη διέλευση των καλωδίων και του 

αγωγού γειώσεως καθώς και με τέσσερις (4) οπές, οβάλ σχήματος, κατάλληλων διαστάσεων για τη 

στερέωση των αγκυρίων. Η έδραση του ιστού ενισχύεται με 4 τρίγωνα, συγκολλημένα στην πλάκα έδρασης 

και στον κορμό του ιστού. 

 

3. Θυρίδα – πορτάκι 

Θυρίδα διαστάσεων 300x75mm από το ίδιο έλασμα του κορμού του ιστού, που στην κλειστή θέση 

δεν εξέχει από τον κορμό, η οποία προσαρμόζεται σε οπή-θύρα του κορμού ίδιων διαστάσεων, με ειδική 

κλειδαριά και δικό της κλειδί για εύκολο άνοιγμα – κλείσιμο, παρέχει στεγανότητα ΙΡ54 στην ηλεκτρολογική 

εγκατάσταση και ΙΚ10 έναντι μηχανικής κρούσης. 

 

4. Ακροκιβώτιο 

Ακροκιβώτιο, απλό ή διπλό, από ρητίνες πολυαμιδίων, άθραυστο, προστασίας ΙΡ54 έναντι στερεών 

και υγρών και ΙΚ08 έναντι μηχανικής κρούσης. 
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5. Βάση Αγκύρωσης 

Βάση αγκύρωσης αποτελούμενη από 4 αγκύρια Μ24x750mm σε διάταξη 280x280mm για εύκολη 

τοποθέτηση επί τόπου στο έργο, γαλβανισμένη εν θερμώ. Τα τέσσερα αγκύρια συγκρατούνται με 

σιδηρογωνίες ή λάμες 30x3mm που είναι ηλεκτροσυγκολλημένες πάνω σ’ αυτά και τα οποία έχουν διάταξη 

σχήματος τετραγώνου στο άνω και κάτω μέρος των αγκυρίων και χιαστί περίπου στο μέσο τους. Τα αγκύρια 

στο εκτεθειμένο τμήμα και επιπλέον σε τμήμα 100mm (που βυθίζεται μέσα στο σκυρόδεμα), όπως και τα 

περικόχλια και οι ροδέλες (δύο ανά αγκύρια) είναι προστατευμένα με θερμό βαθύ γαλβάνισμα. 

 

 

Κατασκευαστικά Στοιχεία 

Οι ραφές θα είναι ευθύγραμμες, αφανείς και στεγανές με συνεχή ηλεκτροσυγκόλληση σε 

λοξοτμημένα ελάσματα σύμφωνα με τους κανονισμούς. Ο κορμός του ιστού θα συγκολλείται στην πλάκα 

έδρασης. Επιπλέον θα συγκολλούνται και τα τρίγωνα ενίσχυσης.  

Η εταιρεία παραγωγής θα διαθέτει πιστοποίηση κατά EN ISO9001:2015 - Συστήματος Διαχείρισης 

Ποιότητας, EN ISO 14001:2015 - Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και OHSAS 18001/ ΕΛΟΤ 1801 - 

Συστήματος για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία. Οι ιστοί θα φέρουν σήμανση CE βάσει του προτύπου 

ΕΝ 40-5:2002. 

Ο ιστός θα παραδίδεται γαλβανισμένος εν θερμώ. 

 

 

Πρότυπα και Προδιαγραφές 

Κατά τον υπολογισμό επάρκειας του ιστού θα ελέγχονται τα επιμέρους τμήματά του σε κάμψη για 

κύριο και πλευρικό άνεμο βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, δηλαδή σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

ΕΝ40 και τον ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 1. Κατά την στατική ε πίλυση του ιστού λαμβάνεται η δυσμενέστερη  περίπτωση 

με διπλό βραχίονα. 
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Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ 

 

1. Χαλύβδινος βραχίονας φωτιστικών σωμάτων, μονός ή διπλός 

 

Μονός ή διπλός ευθύγραμμος χαλύβδινος βραχίονας οριζόντιας  προβολής και σταθερής κλίσης 

ως  προς το οριζόντιο επίπεδο. Θα κατασκευάζεται από συνεχή χαλυβδοσωλήνα σταθερής διατομής και 

στερεώνεται στην κορυφή του ιστού με ειδικό μεταλλικό  περιλαίμιο (χοάνη) κατάλληλης διατομής  που 

συναρμολογείται με μπουλόνια ή κοχλίες στερέωσης. Η σύνδεση του βραχίονα με την χοάνη ενισχύεται με 

δύο τρίγωνα στην  περίπτωση που η οριζόντια  προβολή είναι μεγαλύτερη από 1.20m. Ο βραχίονας στο άκρο 

του καταλήγει σε ειδική μεταλλική απόληξη για την υποδοχή του φωτιστικού σώματος. Η διάμετρος της 

α πόληξης είναι τέτοια ώστε να δέχεται το φωτιστικό σώμα που  προτείνεται για την τοποθέτηση. Ο 

βραχίονας μαζί με τη χοάνη και την απόληξη, μετά την ολοκλήρωση των συγκολλήσεων, προστατεύονται 

εσωτερικά και εξωτερικά με θερμό βαθύ γαλβάνισμα. 

 

Διαστάσεις 

Οριζόντια  προβολή: έως 1.50m (σύμφωνα με την φωτοτεχνική μελέτη) 

Κλίση: 0-15ο (σύμφωνα με την φωτοτεχνική μελέτη) 

Διάμετρος χαλυβδοσωλήνα: Φ60mm 

Υλικό: S235JR / EN10025 

Διάμετρος α πόληξης: Φ42 ή Φ60mm (ανάλογα με το φωτιστικό) 

Διατομή χοάνης: Φ76 ή Φ102mm 
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Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 

 

Για να αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων φωτιστικών θα πρέπει, απαραιτήτως, να 

προσκομισθεί φωτοτεχνική μελέτη που θα έχει πραγματοποιηθεί σε πρόγραμμα προσομοιώσεων (Relux ή 

Dialux), η οποία θα επιβεβαιώνει την επίτευξη των ζητούμενων φωτοτεχνικών απαιτήσεων για τα δεδομένα 

γεωμετρικά χαρακτηριστικά και την καθορισμένη κλάση φωτισμού. 

 

 

1. Φωτιστικό σώμα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα, LED, έως 50W, υψηλής απόδοσης 

 

Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο και θα είναι κατάλληλα 

διαμορφωμένο έτσι ώστε στο επάνω μέρος του να σχηματίζονται ψήκτρες για την αποτελεσματική 

απαγωγή της θερμότητας. Θα είναι βαμμένο με κατάλληλη βαφή και κατόπιν κατάλληλης διαδικασίας ώστε 

να είναι εξαιρετικής αντοχής σε διάβρωση από νερό και UV ακτινοβολία. Το φωτιστικό θα μπορεί να 

τοποθετηθεί σε βραχίονα κυλινδρικής διατομής από Ø46mm έως Ø76mm ή ακόμα κι απ’ ευθείας στην 

κορυφή ιστού με κυλινδρική απόληξη διατομής από Ø46mm έως Ø76mm. Για το λόγο αυτό θα διαθέτει 

κατάλληλο εξάρτημα προσάρτησης από χυτό αλουμίνιο ή από ανοξείδωτο ατσάλι το οποίο θα δίνει στο 

φωτιστικό τη δυνατότητα κλίσης κατά τουλάχιστον 15⁰.  

Το κάλυμμα της φωτεινής πηγής (LED board) θα είναι από διαφανές πυρίμαχο γυαλί, πάχους 

τουλάχιστον 4mm με υψηλή θερμική και μηχανική αντοχή. Ο χώρος της φωτεινής πηγής (LED board) δεν θα 

είναι ενιαίος με τον χώρο των οργάνων έναυσης (LED driver), ώστε να απομονώνονται θερμοκρασιακά 

μεταξύ τους. Με το άνοιγμα του καλύμματος θα διακόπτεται η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος μέσω 

διακόπτη ασφαλείας (μαχαιρωτός διακόπτης), για την διασφάλιση της μέγιστης ασφάλειας του 

προσωπικού κατά την εκτέλεση εργασιών. Θα φέρει πολλαπλά LEDs με φακό (έναν ανά LED) από 

κατάλληλο συνθετικό υλικό, για την διαμόρφωση της φωτεινής δέσμης και στο εσωτερικό του θα διαθέτει 

ηλεκτρονική διάταξη για τον αυτόματο έλεγχο της θερμοκρασίας έτσι ώστε σε περίπτωση μεγάλης αύξησης 

της θερμοκρασίας εντός του φωτιστικού να γίνεται αυτόματα διακοπή ή μείωση της τροφοδοσίας αυτού. 

Θα πρέπει επίσης να διαθέτει κατάλληλες διατάξεις (τουλάχιστον 6KV) που να προστατεύουν τα LEDs από 

τις διακυμάνσεις του ηλεκτρικού δικτύου διανομής και διατάξεις που να επιτρέπουν τη λειτουργία του 

φωτιστικού ακόμη κι εάν ένα ή περισσότερα από τα LEDs παύσουν να λειτουργούν. Επίσης, οι φωτεινές 

πηγές  (LED board) του φωτιστικού είναι διατεταγμένες πάνω σε αποσπώμενες βάσεις έτσι ώστε να έχουν 

την δυνατότητα εύκολης αφαίρεσης για λόγους συντήρησης η πιθανής μελλοντικής αναβάθμισης.  

Το φωτιστικό θα έχει συντελεστή ισχύος ≥0,90. Η φωτεινή ισχύς του φωτιστικού θα είναι 

τουλάχιστον 7.400lm ενώ η συνολική κατανάλωση ισχύος του φωτιστικού (LEDs+Driver) δεν θα υπερβαίνει 

τα 45W έτσι ώστε ο βαθμός απόδοσης του φωτιστικού να μην είναι μικρότερος από 164lm/W. H 

θερμοκρασία χρώματος των LEDs θα είναι 4.000Κ ±5% κι ο δείκτης CRI θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 70. 

Η διάρκεια ζωής των LEDs θα είναι τουλάχιστον 80.000 ώρες λειτουργίας L80B20 σύμφωνα με το πρότυπο 

LM80 ώστε να διασφαλίζεται ότι μετά την παρέλευση 80.000 ωρών λειτουργίας του φωτιστικού, το 80% 

τουλάχιστον των LEDs θα εκπέμπουν το 80% τουλάχιστον της αρχικής τους φωτεινής εκροής. Η δηλούμενη 

διάρκεια ζωής των LEDs θα συνοδεύεται από τον σχετικό εργαστηριακό έλεγχο (test report) σύμφωνα με το 

πρότυπο LM80, ενώ η δηλούμενη διάρκεια ζωής των LEDs εντός του σώματος του φωτιστικού θα 

συνοδεύεται από έγγραφο του κατασκευαστή των LEDs με την καμπύλη διατήρησης της φωτεινής εκροής 

των LEDs (lumen maintenance curve) συναρτήσει του χρόνου. Στο έγγραφο αυτό θα αναγράφονται όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία όπως ο κατασκευαστής του φωτιστικού, ο τύπος του φωτιστικού με LEDs 

(προσφερόμενο φωτιστικό), ο κατασκευαστής κι ο τύπος των LEDs, το ρεύμα λειτουργίας (mA), η 
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θερμοκρασία Tj ή Ts των LEDs (στην οποία λειτουργούν τα LEDs εντός του φωτιστικού) και το ποσοστό 

αστοχιών Bxx για το οποίο δίδεται η καμπύλη. Το φωτιστικό θα πρέπει επίσης να συνοδεύεται από 

εργαστηριακό έλεγχο (test report) σύμφωνα με το πρότυπο LM79, από αναγνωρισμένο/διαπιστευμένο - 

από ανεξάρτητο φορέα - εργαστήριο. Στον εργαστηριακό αυτό έλεγχο Θα αναγράφονται τα φωτομετρικά 

στοιχεία του φωτιστικού (πολικό διάγραμμα – φωτεινή εκροή – καταναλισκόμενη ισχύς - θερμοκρασία 

χρώματος – δείκτης χρωματικής απόδοσης).  

Το φωτιστικό θα φέρει παρέμβυσμα από σιλικόνη ή από άλλο παρεμφερές συνθετικό υλικό ώστε 

να εξασφαλίζεται βαθμός προστασίας από εισχώρηση νερού-σκόνης τουλάχιστον IP66 και θα έχει καλώδιο 

τροφοδοσίας διατομής τουλάχιστον 2x1,5mm2 και κλάση μόνωσης ΙΙ με στεγανό ΙΡ67 ταχυσύνδεσμο. Το 

φωτιστικό θα φέρει κατάλληλη διάταξη που να αποτρέπει την δημιουργία σταγονιδίων (συμπυκνωμάτων) 

στο εσωτερικό του και θα έχει δείκτη προστασίας έναντι χτυπημάτων τουλάχιστον ΙΚ09. Το φωτιστικό θα 

έχει κατανομή φωτισμού FULL CUT-OFF η οποία θα προκύπτει από αναγνωρισμένο/διαπιστευμένο 

φωτομετρικό εργαστήριο και θα είναι κατάλληλο για λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -30°C 

έως +40°C.  

Θα φέρει Δήλωση Συμμόρφωσης κατά CE με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά 

πρότυπα EN60598-1, ΕΝ61547, ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-3, ΕΝ55015 και τις ευρωπαϊκές οδηγίες 

2014/35/EU (Low Voltage Directive), 2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility Directive), 2011/65/EU 

(RoHS Directive) και 2009/125/EU (ERP Directive) καθώς και με το πρότυπο ΕΝ62471 (photobiological 

safety).  

Θα φέρει πιστοποιητικό ENEC από ανεξάρτητο εργαστήριο δοκιμών με το οποίο θα προκύπτει 

συμμόρφωση με τα πρότυπα ΕΝ60598-1 (luminaires-general requirements & tests) και ΕΝ60598-2-3 

(luminaires-street lighting) καθώς και εργαστηριακό έλεγχο (test report) από  ανεξάρτητο εργαστήριο 

δοκιμών με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με τα πρότυπα EMC (ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας)  

ΕΝ61547, ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-3, ΕΝ55015. 

Το εργοστάσιο κατασκευής του φωτιστικού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2015 για 

το σχεδιασμό και την κατασκευή φωτιστικών σωμάτων καθώς κι ISO 14001:2015 (Συστήματα 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης). Το φωτιστικό θα πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση καλής 

λειτουργίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών από τον κατασκευαστή. 

Το φωτιστικό, θα πρέπει να είναι τυποποιημένο – βιομηχανοποιημένο προϊόν και να βρίσκεται 

δημοσιευμένο σε επίσημο κατάλογο του κατασκευαστή, είτε έντυπο (hard copy) είτε ηλεκτρονικό (site), και 

σε πλήρη συμφωνία με τα δηλούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. 

  

 

Απαιτούμενα Πιστοποιητικά - Δικαιολογητικά Τεχνικών Προδιαγραφών 

1. Πιστοποιητικό ISO9001:2015 για σχεδιασμό και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων. 

2. Πιστοποιητικό ISO14001:2015 του κατασκευαστή των φωτιστικών. 

3. 

Πιστοποιητικό ENEC από ανεξάρτητο - διαπιστευμένο εργαστήριο, για τα προσφερόμενα φωτιστικά 

σώματα, το οποίο θα πρέπει να συνοδεύεται και από την σχετική εργαστηριακή δοκιμή (CB Test 

Report). Επίσης θα πρέπει να κατατεθεί και η διαπίστευση του εργαστηρίου. 

4. 

Έκθεση ελέγχου (test report) από ανεξάρτητο - διαπιστευμένο εργαστήριο κατά τα πρότυπα EMC 

(ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας)  ΕΝ61547, ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-3, ΕΝ55015. Επίσης θα 

πρέπει να κατατεθεί και η διαπίστευση/αναγνώριση του εργαστηρίου. 

5. 
Έκθεση ελέγχου (test report) κατά το πρότυπο LM79 ή ΕΝ13032-4:2015, από 

διαπιστευμένο/αναγνωρισμένο εργαστήριο στην οποία θα αναγράφονται τα ηλεκτρικά 
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χαρακτηριστικά του φωτιστικού και κατ’ ελάχιστον η συνολική ισχύς (W) καθώς και τα φωτομετρικά 

χαρακτηριστικά του φωτιστικού και κατ’ ελάχιστον η φωτεινή εκροή (lm), η θερμοκρασία χρώματος 

(CCT), ο δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI) και ο βαθμός απόδοσης (lm/W).  Επίσης θα πρέπει να 

κατατεθεί και η διαπίστευση/αναγνώριση του εργαστηρίου. 

6. 

Έγγραφο του κατασκευαστή των στοιχείων LED, αναφορικά με την διάρκεια ζωής των LEDs εντός του 

φωτιστικού σώματος, για L80B20, ώστε να διασφαλίζεται ότι μετά το πέρας των πρώτων 80.000 ωρών 

λειτουργίας του φωτιστικού σώματος, το 80% των LEDs του φωτιστικού θα έχουν φωτεινή εκροή όχι 

χαμηλότερη από το 80% της αρχικής τους. Στην έκθεση ελέγχου θα εμφανίζεται η καμπύλη 

διατήρησης της φωτεινής εκροής των LEDs (lumen maintenance curve) συναρτήσει του χρόνου, στο 

οποίο θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία του φωτιστικού (τύπος, κατασκευαστής, ρεύμα 

τροφοδοσίας, η θερμοκρασία Tj ή Ts  των LEDs στην οποία λειτουργούν εντός του φωτιστικού καθώς 

και το ποσοστό αστοχιών Bxx για το οποίο δίδεται η καμπύλη) 

7. 

Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή των Φ.Σ. κατά CE σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα ή 

μεταγενέστερα : 

i. ΕΝ 60598-1 (Γενικό Πρότυπο Φωτιστικών) 

ii. ΕΝ 60598-2-3 (Ειδικό Πρότυπο για Φωτιστικά Δρόμων) 

iii. EN 55015:2011 / ΕΝ61547 (Πρότυπο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, EMC) 

iv. ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3 (Όρια Εκπομπών Αρμονικών Διακυμάνσεων) 

v. ΕΝ 62471:2010  (Πρότυπο για τη Φωτοβιολογική Ασφάλεια) 

 

Τα Φ.Σ. θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις κάτωθι ή μεταγενέστερες οδηγίες τις Ευρωπαϊκής 

Ένωσης: 

 Οδηγία 2014/35/EU (Low Voltage Directive, LVD) 

 Οδηγία 2014/30/ΕU (Electromagnetic Compatibility, EMC) 

 Οδηγία 2011/65/ΕC (Restriction of Certain Hazardous Substances) 

 Οδηγία 2012/19/EU (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) 

 Οδηγία 2009/125/EU (Energy Related Products, ERP) 

8. Εγγύηση Καλής Λειτουργίας των Φ.Σ. από τον κατασκευαστή τους, τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 

 

*Οι προβλεπόμενοι εργαστηριακοί έλεγχοι θα πρέπει να έχουν διενεργηθεί από οποιοδήποτε εργαστήριο 

διαπιστευμένο ή αναγνωρισμένο από το ΕΣΥΔ  ή άλλο αντίστοιχο οργανισμό διαπίστευσης/αναγνώρισης , 

χώρας της Ε.Ε. 
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2. Φωτιστικό σώμα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα, LED, έως 110W, υψηλής απόδοσης 

 

Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο και θα είναι κατάλληλα 

διαμορφωμένο έτσι ώστε στο επάνω μέρος του να σχηματίζονται ψήκτρες για την αποτελεσματική 

απαγωγή της θερμότητας. Θα είναι βαμμένο με κατάλληλη βαφή και κατόπιν κατάλληλης διαδικασίας ώστε 

να είναι εξαιρετικής αντοχής σε διάβρωση από νερό και UV ακτινοβολία. Το φωτιστικό θα μπορεί να 

τοποθετηθεί σε βραχίονα κυλινδρικής διατομής από Ø46mm έως Ø76mm ή ακόμα κι απ’ ευθείας στην 

κορυφή ιστού με κυλινδρική απόληξη διατομής από Ø46mm έως Ø76mm. Για το λόγο αυτό θα διαθέτει 

κατάλληλο εξάρτημα προσάρτησης από χυτό αλουμίνιο ή από ανοξείδωτο ατσάλι το οποίο θα δίνει στο 

φωτιστικό τη δυνατότητα κλίσης κατά τουλάχιστον 15⁰.  

Το κάλυμμα της φωτεινής πηγής (LED board) θα είναι από διαφανές πυρίμαχο γυαλί, πάχους 

τουλάχιστον 4mm με υψηλή θερμική και μηχανική αντοχή. Ο χώρος της φωτεινής πηγής (LED board) δεν θα 

είναι ενιαίος με τον χώρο των οργάνων έναυσης (LED driver), ώστε να απομονώνονται θερμοκρασιακά 

μεταξύ τους. Με το άνοιγμα του καλύμματος θα διακόπτεται η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος μέσω 

διακόπτη ασφαλείας (μαχαιρωτός διακόπτης), για την διασφάλιση της μέγιστης ασφάλειας του 

προσωπικού κατά την εκτέλεση εργασιών. Θα φέρει πολλαπλά LEDs με φακό (έναν ανά LED) από 

κατάλληλο συνθετικό υλικό, για την διαμόρφωση της φωτεινής δέσμης και στο εσωτερικό του θα διαθέτει 

ηλεκτρονική διάταξη για τον αυτόματο έλεγχο της θερμοκρασίας έτσι ώστε σε περίπτωση μεγάλης αύξησης 

της θερμοκρασίας εντός του φωτιστικού να γίνεται αυτόματα διακοπή ή μείωση της τροφοδοσίας αυτού. 

Θα πρέπει επίσης να διαθέτει κατάλληλες διατάξεις (τουλάχιστον 6KV) που να προστατεύουν τα LEDs από 

τις διακυμάνσεις του ηλεκτρικού δικτύου διανομής και διατάξεις που να επιτρέπουν τη λειτουργία του 

φωτιστικού ακόμη κι εάν ένα ή περισσότερα από τα LEDs παύσουν να λειτουργούν. Επίσης, οι φωτεινές 

πηγές  (LED board) του φωτιστικού είναι διατεταγμένες πάνω σε αποσπώμενες βάσεις έτσι ώστε να έχουν 

την δυνατότητα εύκολης αφαίρεσης για λόγους συντήρησης η πιθανής μελλοντικής αναβάθμισης.  

Το φωτιστικό θα έχει συντελεστή ισχύος ≥0,90. Η φωτεινή ισχύς του φωτιστικού θα είναι 

τουλάχιστον 15.400lm ενώ η συνολική κατανάλωση ισχύος του φωτιστικού (LEDs+Driver) δεν θα υπερβαίνει 

τα 105W έτσι ώστε ο βαθμός απόδοσης του φωτιστικού να μην είναι μικρότερος από 147lm/W. H 

θερμοκρασία χρώματος των LEDs θα είναι 4.000Κ ±5% κι ο δείκτης CRI θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 70. 

Η διάρκεια ζωής των LEDs θα είναι τουλάχιστον 80.000 ώρες λειτουργίας L80B20 σύμφωνα με το πρότυπο 

LM80 ώστε να διασφαλίζεται ότι μετά την παρέλευση 80.000 ωρών λειτουργίας του φωτιστικού, το 80% 

τουλάχιστον των LEDs θα εκπέμπουν το 80% τουλάχιστον της αρχικής τους φωτεινής εκροής. Η δηλούμενη 

διάρκεια ζωής των LEDs θα συνοδεύεται από τον σχετικό εργαστηριακό έλεγχο (test report) σύμφωνα με το 

πρότυπο LM80, ενώ η δηλούμενη διάρκεια ζωής των LEDs εντός του σώματος του φωτιστικού θα 

συνοδεύεται από έγγραφο του κατασκευαστή των LEDs με την καμπύλη διατήρησης της φωτεινής εκροής 

των LEDs (lumen maintenance curve) συναρτήσει του χρόνου. Στο έγγραφο αυτό θα αναγράφονται όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία όπως ο κατασκευαστής του φωτιστικού, ο τύπος του φωτιστικού με LEDs 

(προσφερόμενο φωτιστικό), ο κατασκευαστής κι ο τύπος των LEDs, το ρεύμα λειτουργίας (mA), η 

θερμοκρασία Tj ή Ts των LEDs (στην οποία λειτουργούν τα LEDs εντός του φωτιστικού) και το ποσοστό 

αστοχιών Bxx για το οποίο δίδεται η καμπύλη. Το φωτιστικό θα πρέπει επίσης να συνοδεύεται από 

εργαστηριακό έλεγχο (test report) σύμφωνα με το πρότυπο LM79, από αναγνωρισμένο/διαπιστευμένο - 

από ανεξάρτητο φορέα - εργαστήριο. Στον εργαστηριακό αυτό έλεγχο Θα αναγράφονται τα φωτομετρικά 

στοιχεία του φωτιστικού (πολικό διάγραμμα – φωτεινή εκροή – καταναλισκόμενη ισχύς - θερμοκρασία 

χρώματος – δείκτης χρωματικής απόδοσης).  

Το φωτιστικό θα φέρει παρέμβυσμα από σιλικόνη ή από άλλο παρεμφερές συνθετικό υλικό ώστε 

να εξασφαλίζεται βαθμός προστασίας από εισχώρηση νερού-σκόνης τουλάχιστον IP66 και θα έχει καλώδιο 
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τροφοδοσίας διατομής τουλάχιστον 2x1,5mm2 και θα έχει κλάση μόνωσης ΙΙ, με στεγανό ΙΡ67 

ταχυσύνδεσμο. Το φωτιστικό θα φέρει κατάλληλη διάταξη που να αποτρέπει την δημιουργία σταγονιδίων 

(συμπυκνωμάτων) στο εσωτερικό του και θα έχει δείκτη προστασίας έναντι χτυπημάτων τουλάχιστον ΙΚ09. 

Το φωτιστικό θα έχει κατανομή φωτισμού FULL CUT-OFF η οποία θα προκύπτει από 

αναγνωρισμένο/διαπιστευμένο φωτομετρικό εργαστήριο και θα είναι κατάλληλο για λειτουργία σε 

θερμοκρασία περιβάλλοντος από -30°C έως +40°C.  

Θα φέρει Δήλωση Συμμόρφωσης κατά CE με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά 

πρότυπα EN60598-1, ΕΝ61547, ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-3, ΕΝ55015 και τις ευρωπαϊκές οδηγίες 

2014/35/EU (Low Voltage Directive), 2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility Directive), 2011/65/EU 

(RoHS Directive) και 2009/125/EU (ERP Directive) καθώς και με το πρότυπο ΕΝ62471 (photobiological 

safety).  

Θα φέρει πιστοποιητικό ENEC από ανεξάρτητο εργαστήριο δοκιμών με το οποίο θα προκύπτει 

συμμόρφωση με τα πρότυπα ΕΝ60598-1 (luminaires-general requirements & tests) και ΕΝ60598-2-3 

(luminaires-street lighting) καθώς και εργαστηριακό έλεγχο (test report) από  ανεξάρτητο εργαστήριο 

δοκιμών με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με τα πρότυπα EMC (ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας)  

ΕΝ61547, ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-3, ΕΝ55015. 

Το εργοστάσιο κατασκευής του φωτιστικού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2015 για 

το σχεδιασμό και την κατασκευή φωτιστικών σωμάτων καθώς κι ISO 14001:2015 (Συστήματα 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης). Το φωτιστικό θα πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση καλής 

λειτουργίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών από τον κατασκευαστή. 

Το φωτιστικό, θα πρέπει να είναι τυποποιημένο – βιομηχανοποιημένο προϊόν και να βρίσκεται 

δημοσιευμένο σε επίσημο κατάλογο του κατασκευαστή, είτε έντυπο (hard copy) είτε ηλεκτρονικό (site), και 

σε πλήρη συμφωνία με τα δηλούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. 

 

 

Απαιτούμενα Πιστοποιητικά - Δικαιολογητικά Τεχνικών Προδιαγραφών 

1. Πιστοποιητικό ISO9001:2015 για σχεδιασμό και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων. 

2. Πιστοποιητικό ISO14001:2015 του κατασκευαστή των φωτιστικών. 

3. 

Πιστοποιητικό ENEC από ανεξάρτητο - διαπιστευμένο εργαστήριο, για τα προσφερόμενα φωτιστικά 

σώματα, το οποίο θα πρέπει να συνοδεύεται και από την σχετική εργαστηριακή δοκιμή (CB Test 

Report). Επίσης θα πρέπει να κατατεθεί και η διαπίστευση του εργαστηρίου. 

4. 

Έκθεση ελέγχου (test report) από ανεξάρτητο - διαπιστευμένο εργαστήριο κατά τα πρότυπα EMC 

(ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας)  ΕΝ61547, ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-3, ΕΝ55015. Επίσης θα 

πρέπει να κατατεθεί και η διαπίστευση/αναγνώριση του εργαστηρίου. 

5. 

Έκθεση ελέγχου (test report) κατά το πρότυπο LM79 ή ΕΝ13032-4:2015, από 

διαπιστευμένο/αναγνωρισμένο εργαστήριο στην οποία θα αναγράφονται τα ηλεκτρικά 

χαρακτηριστικά του φωτιστικού και κατ’ ελάχιστον η συνολική ισχύς (W) καθώς και τα φωτομετρικά 

χαρακτηριστικά του φωτιστικού και κατ’ ελάχιστον η φωτεινή εκροή (lm), η θερμοκρασία χρώματος 

(CCT), ο δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI) και ο βαθμός απόδοσης (lm/W).  Επίσης θα πρέπει να 

κατατεθεί και η διαπίστευση/αναγνώριση του εργαστηρίου. 

6. 

Έγγραφο του κατασκευαστή των στοιχείων LED, αναφορικά με την διάρκεια ζωής των LEDs εντός του 

φωτιστικού σώματος, για L80B20, ώστε να διασφαλίζεται ότι μετά το πέρας των πρώτων 80.000 ωρών 

λειτουργίας του φωτιστικού σώματος, το 80% των LEDs του φωτιστικού θα έχουν φωτεινή εκροή όχι 

χαμηλότερη από το 80% της αρχικής τους. Στην έκθεση ελέγχου θα εμφανίζεται η καμπύλη 
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διατήρησης της φωτεινής εκροής των LEDs (lumen maintenance curve) συναρτήσει του χρόνου, στο 

οποίο θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία του φωτιστικού (τύπος, κατασκευαστής, ρεύμα 

τροφοδοσίας, η θερμοκρασία Tj ή Ts  των LEDs στην οποία λειτουργούν εντός του φωτιστικού καθώς 

και το ποσοστό αστοχιών Bxx για το οποίο δίδεται η καμπύλη) 

7. 

Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή των Φ.Σ. κατά CE σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα ή 

μεταγενέστερα : 

vi. ΕΝ 60598-1 (Γενικό Πρότυπο Φωτιστικών) 

vii. ΕΝ 60598-2-3 (Ειδικό Πρότυπο για Φωτιστικά Δρόμων) 

viii. EN 55015:2011 / ΕΝ61547 (Πρότυπο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, EMC) 

ix. ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3 (Όρια Εκπομπών Αρμονικών Διακυμάνσεων) 

x. ΕΝ 62471:2010  (Πρότυπο για τη Φωτοβιολογική Ασφάλεια) 

 

Τα Φ.Σ. θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις κάτωθι ή μεταγενέστερες οδηγίες τις Ευρωπαϊκής 

Ένωσης: 

 Οδηγία 2014/35/EU (Low Voltage Directive, LVD) 

 Οδηγία 2014/30/ΕU (Electromagnetic Compatibility, EMC) 

 Οδηγία 2011/65/ΕC (Restriction of Certain Hazardous Substances) 

 Οδηγία 2012/19/EU (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) 

 Οδηγία 2009/125/EU (Energy Related Products, ERP) 

8. Εγγύηση Καλής Λειτουργίας των Φ.Σ. από τον κατασκευαστή τους, τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 

 

*Οι προβλεπόμενοι εργαστηριακοί έλεγχοι θα πρέπει να έχουν διενεργηθεί από οποιοδήποτε εργαστήριο 

διαπιστευμένο ή αναγνωρισμένο από το ΕΣΥΔ  ή άλλο αντίστοιχο οργανισμό διαπίστευσης/αναγνώρισης , 

χώρας της Ε.Ε. 
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Δ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ  

ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (PILLARS) 

 

Το ΙοΤ σύστημα ηλεκτροφωτισμού θα πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 

1. Δυνατότητα απομακρυσμένου προγραμματισμού 

Ο χρονοδιακόπτης των ΙοΤ συστημάτων ηλεκτροφωτισμού θα πρέπει να μπορεί να ρυθμιστεί 

απομακρυσμένα μέσω ιστοσελίδας και μέσω εφαρμογής Android. 

 

2. Δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου σε πραγματικό χρόνο 

Τα ΙοΤ συστήματα θα πρέπει να μπορούν να ανοίγουν και να κλείνουν σε πραγματικό χρόνο με το 

πάτημα του ανάλογου κουμπιού, μέσω ιστοσελίδας και μέσω εφαρμογής Android. 

 

3. Σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας 

Η ασύρματη επικοινωνία των ΙοΤ συστημάτων θα πρέπει να γίνεται μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας, 

η οποία έχει αποδειχτεί η πιο αξιόπιστη επιλογή ασύρματης σύνδεσης για χρήση μέσα σε πόλεις, καθώς 

λύσεις με ραδιοκύματα (π.χ. LoraWan), προϋποθέτουν την ύπαρξη σταθμών βάσης (που πρέπει να 

τοποθετηθούν σε ασφαλή σημεία) καθώς και line οf sight το οποίο δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί μέσα 

στον πολεοδομικό ιστό, ενώ λύσεις όπως το WiFi προϋποθέτουν την ύπαρξη δικτύου WiFi κοντά σε κάθε 

pillar και το οποίο είναι αδύνατο ειδικά στις περιπτώσεις απομακρυσμένων pillar. Τα  συστήματα θα πρέπει 

να φέρουν Global SIM, ώστε να μπορούν να συνδεθούν σε όποιον εκ των διαθέσιμων παρόχων έχει κάλυψη 

δικτύου. 

 

4. Ασφαλιστικές δικλείδες λειτουργίας σε περίπτωση πτώσης του δικτύου κινητής τηλεφωνίας 

Τα IoT συστήματα θα πρέπει να μπορούν να διατηρούν το χρονοδιάγραμμα του χρονοδιακόπτη ακόμη 

και σε περίπτωση πτώσης του δικτύου τηλεφωνίας και να μπορούν να λειτουργήσουν ανεπηρέαστα από 

την πτώση του δικτύου, καθώς και να υποστηρίζουν τη δυνατότητα για τοπικό προγραμματισμό του 

συστήματος (χωρίς τη χρήση κινητής τηλεφωνίας), ώστε να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη λειτουργία του 

αστικού φωτισμού.  

 

5. Ασφαλιστικές δικλείδες λειτουργίας σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης 

Τα IoT συστήματα θα πρέπει να μπορούν να διατηρούν στη μνήμη τους το χρονοδιάγραμμα του 

χρονοδιακόπτη ακόμη και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης, ώστε όταν επανέλθει αυτή να 

μπορεί ο φωτισμός να λειτουργεί κανονικά.  

 

6. Ύπαρξη ρολογιού πραγματικού χρόνου υψηλής ακρίβειας 

Τα IoT συστήματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν ρολόι πραγματικού χρόνου υψηλής ακρίβειας για 

μεγαλύτερη ακρίβεια στη μέτρηση του χρόνου και για τη διατήρηση της ώρας ακόμη και σε περίπτωση 

διακοπής της ηλεκτροδότησης. 

 

7. Δυνατότητα απομακρυσμένου προγραμματισμού και ελέγχου σε πραγματικό χρόνο ανά κάθε 

μονάδα ξεχωριστά αλλά και ομαδοποιημένα 

Μέσω της ιστοσελίδας και μέσω της εφαρμογής Android θα πρέπει να είναι δυνατός ο 

προγραμματισμός και ο έλεγχος κάθε μονάδας ξεχωριστά, καθώς και ομαδοποιημένα, σε ομάδες που θα 

ορίζονται από το χρήστη. 
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8. Μέτρηση κατανάλωσης ρεύματος ανά φάση 

Θα πρέπει να είναι δυνατή η μέτρηση της κατανάλωσης του ρεύματος σε κάθε φάση, έτσι ώστε να είναι 

δυνατή η καταγραφή της συνολικής κατανάλωσης ρεύματος του κάθε pillar.  

 

9. Δυνατότητα αυτοματοποίησης του φωτισμού ανάλογα με την φωτεινότητα του ηλίου και άλλες 

μετεωρολογικές συνθήκες (π.χ. ταχύτητα ανέμου) 

Θα πρέπει να υποστηρίζεται η πλήρης αυτοματοποίηση του φωτισμού, μέσω δεδομένων που θα 

προέρχονται από μετεωρολογικό σταθμό, όπως για παράδειγμα άνοιγμα του φωτισμού όταν δεν υπάρχει 

επαρκής ηλιακή ακτινοβολία. Ο μετεωρολογικός σταθμός θα πρέπει να είναι εγκατεστημένος στα όρια του 

δήμου, να παρέχει δεδομένα υψηλής ακρίβειας με ρυθμό μετάδοσης μικρότερο ή ίσο των 10 λεπτών και να 

μπορεί να διασυνδεθεί με τα συστήματα μέσω της ιστοσελίδας και της εφαρμογής Android ώστε τα 

δεδομένα του να χρησιμοποιούνται για την αυτοματοποίηση. 

 

10. Δυνατότητα λειτουργίας με χρήση μεθοδολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence, AI) 

Μια επιπρόσθετη δυνατότητα του συστήματος θα πρέπει να είναι η δυνατότητα να λειτουργήσει αν 

επιλεγεί από τον χρήστη, εντελώς αυτοματοποιημένα με τη χρήση μεθοδολογιών  ΑΙ με στόχο τη μέγιστη 

δυνατή μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Ως αποτέλεσμα η διαδικτυακή εφαρμογή θα πρέπει να 

ενσωματώνει μοντέλα μηχανικής μάθησης με σκοπό τη πλήρη αυτοματοποίηση της λειτουργίας του 

φωτισμού. 

 

11. Οπτικοποίηση δεδομένων σε χάρτη 

Η κατάσταση λειτουργίας των ΙοΤ συστημάτων ηλεκτροφωτισμού, θα πρέπει να οπτικοποιούνται σε 

χάρτη τόσο μέσω της ιστοσελίδας, όσο και μέσω της εφαρμογής android, για γρήγορη επισκόπηση της 

λειτουργίας των συστημάτων μέσα στη πόλη. 

 

12. Ειδοποιήσεις για καμένους λαμπτήρες ή δυσλειτουργία του συστήματος 

Μία επιπρόσθετη δυνατότητα θα πρέπει να είναι η αποστολή ειδοποιήσεων σε περίπτωση καμένων 

λαμπτήρων καθώς και σε περίπτωση δυσλειτουργίας των συστημάτων. Η αποστολή πρέπει να γίνεται σε 

ορισμένο mail από το χρήστη, ώστε ο δήμος να μπορεί έγκαιρα να  εντοπίσει το πρόβλημα και να παρέμβει 

είτε στην αντικατάσταση των καμένων λαμπτήρων, ή σε αντικατάσταση του ίδιου του συστήματος. 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Α) Ο προσφερόμενος εξοπλισμός να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος. 

Β) Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει το σύνολο του αναγκαίου εξοπλισμού και τα εξαρτήματα 

για τη θέση του αισθητήρα σε παραγωγική λειτουργία (π.χ. καλώδιο, connectors, κ.λπ.). 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Hardware) 

1. Σταθερή λειτουργία και απόδοση συστήματος σε θερμοκρασίες από τουλάχιστον -20C έως 

+60C. 

2. Σταθερή λειτουργία και απόδοση συστήματος σε συνθήκες υγρασίας 0-99%. 

3. Λειτουργία με απευθείας τροφοδοσία από γραμμή του pillar (100-260VAC). 

4. Δυνατότητα λειτουργίας με τροφοδοσία από τροφοδοτικό USB (5VDC). 

5. Δυνατότητα λειτουργίας με τροφοδοσία από εξωτερική μπαταρία. 

6. Δυνατότητα λειτουργίας με χρήση φωτοβολταϊκού πάνελ ισχύος 1W. 

7. Το κουτί που φιλοξενεί την βασική μονάδα της συσκευής να παρέχει προστασία από νερό, 

υγρασία, σκόνη, διάβρωση. 
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8. Υποστήριξη επαναπρογραμματισμού. 

9. Πιστοποίηση Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE). 

10. Λειτουργία και επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο (real-time) για λήψη δεδομένων, ορισμό 

παραμέτρων του συστήματος, άνοιγμα/κλείσιμο φωτισμού και αποστολή ειδοποιήσεων. 

11. Ασύρματη επικοινωνία μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας 2G (GSM/GPRS). 

12. Δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας 4G (LTE/NB-IoT) και 

WiFi. 

13. Plug and play λειτουργία, για λειτουργία του συστήματος με το πάτημα ενός κουμπιού χωρίς να 

υπάρχει ανάγκη παραμετροποίησης του συστήματος για την επιτυχή σύνδεσή του με το 

διαδίκτυο, τη διαδικτυακή εφαρμογή και την Android εφαρμογή. 

14. Μόνιμη σύνδεση στο internet με κάρτα SIM. 

15. Δυνατότητα υποστήριξης GPS/GNSS. 

16. Μέτρηση ρεύματος σε 1 έως 3 φάσεις τροφοδοσίας με χρήση εξωτερικού επαγωγικού 

αισθητήρα (split core current sensor). 

17. Δυνατότητα μέτρησης τάσεως σε 1 έως 3 φάσεις τροφοδοσίας. 

18. Υπολογισμός ενεργειακής κατανάλωσης σε 1 έως 3 φάσεις τροφοδοσίας. 

19. Δυνατότητα μέτρησης θερμοκρασίας / σχετικής υγρασίας αέρα. 

20. Δυνατότητα μέτρησης ηλιακής φωτεινότητας. 

21. Να διαθέτει ρολόι πραγματικού χρόνου υψηλής ακρίβειας. 

22. Διατήρηση της πραγματικής ώρας ακόμη και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης 

τουλάχιστον 6 μήνες. 

23. Διατήρηση του χρονοπρογραμματισμού ακόμη και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης 

εφ’ όρου ζωής. 

24. Διατήρηση του χρονοπρογραμματισμού ακόμη και σε περίπτωση διακοπής του δικτύου κινητής 

τηλεφωνίας εφ’ όρου ζωής. 

25. Δυνατότητα προγραμματισμού των παραμέτρων λειτουργίας του συστήματος με χρήση ειδικού 

προσαρμοσμένου ασύρματου προγραμματιστή (wireless programmer). 

26. Δυνατότητα αναβάθμισης του λογισμικού (firmware) της συσκευής. 

27. Δυνατότητα επικοινωνίας μέσω θύρας USB για ορισμό των παραμέτρων λειτουργίας του 

συστήματος. 

28. Δυνατότητα επικοινωνίας μέσω Bluetooth για ορισμό των παραμέτρων λειτουργίας του 

συστήματος. 

29. Δυνατότητα επικοινωνίας μέσω RF για ορισμό των παραμέτρων λειτουργίας του συστήματος. 

30. Δυνατότητα τοπικού ελέγχου του ηλεκτροφωτισμού με χρήση ενσωματωμένου διακόπτη 

παρακάμπτοντας τη λειτουργία του χρονοπρογραμματισμού (λειτουργία χρήσιμη για 

περιπτώσεις ελέγχου λαμπτήρων και επισκευών). 

 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

1. Διαδικτυακή εφαρμογή με πλήρη λειτουργικότητα (προβολή δεδομένων, ρύθμιση παραμέτρων 

hardware, ρύθμιση χρονοπρογραμματισμού, άνοιγμα κλείσιμο ηλεκτροφωτισμού). Η 

επικοινωνία με τα συστήματα πρέπει να είναι σε πραγματικό χρόνο (real time), και αντίστοιχα 

και η λειτουργία των συστημάτων πρέπει να γίνεται σε πραγματικό χρόνο. 

2. Εφαρμογή Android με πλήρη λειτουργικότητα (προβολή δεδομένων, ρύθμιση παραμέτρων 

hardware, ρύθμιση χρονοπρογραμματισμού, άνοιγμα κλείσιμο ηλεκτροφωτισμού). Η 

επικοινωνία με τα συστήματα πρέπει να είναι σε πραγματικό χρόνο (real time), και αντίστοιχα 

και η λειτουργία των συστημάτων πρέπει να γίνεται σε πραγματικό χρόνο. 
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3. Εμφάνιση χάρτη με τις θέσεις τοποθέτησης των συστημάτων (Διαδικτυακή εφαρμογή και 

Android εφαρμογή). 

4. Οπτικοποίηση δεδομένων σε χάρτη. 

5. Εμφάνιση κατάστασης λειτουργίας των συστημάτων σε χάρτη (ανοικτά/κλειστά/σε 

δυσλειτουργία). 

6. Απομακρυσμένος χρονοπρογραμματισμός σε πραγματικό χρόνο (Διαδικτυακή εφαρμογή και 

Android εφαρμογή). 

7. Απομακρυσμένος έλεγχος σε πραγματικό χρόνο (Διαδικτυακή εφαρμογή και Android 

εφαρμογή). 

8. Απομακρυσμένος προγραμματισμός, έλεγχος και ενεργοποίηση/απενεργοποίηση σε 

πραγματικό χρόνο ανά κάθε σύστημα ξεχωριστά αλλά και ομαδοποιημένα. 

9. Αυτοματοποίηση του φωτισμού ανάλογα με την φωτεινότητα του ηλίου και άλλες 

μετεωρολογικές συνθήκες μέσω δεδομένων μετεωρολογικού σταθμού. Ο μετεωρολογικός 

σταθμός θα πρέπει να είναι εγκατεστημένος στα όρια του δήμου, να παρέχει δεδομένα υψηλής 

ακρίβειας με ρυθμό μετάδοσης μικρότερο ή ίσο των 10 λεπτών και να μπορεί να διασυνδεθεί 

με τα συστήματα μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής και της εφαρμογής Android ώστε τα 

δεδομένα του να χρησιμοποιούνται για την αυτοματοποίηση. 

10. Αυτόματες ειδοποιήσεις μέσω email για καμένους λαμπτήρες. 

11. Αυτόματες ειδοποιήσεις μέσω email για δυσλειτουργία του συστήματος. 

12. Η διαδικτυακή εφαρμογή να τρέχει σε server του αναδόχου των συστημάτων. 

13. Ελληνική γλώσσα. 

14. Σύνδεση με κωδικούς για κάθε χρήστη. 

15. Αυτοματοποίηση του φωτισμού ανάλογα με την ανατολή και τη δύση του ηλίου μέσω 

αλγορίθμου. 

16. Δυνατότητα χρήσης μεθοδολογιών τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ - Artificial intelligent),  για πλήρη 

αυτοματοποίηση της λειτουργίας του φωτισμού. 

17. Δυνατότητα χρήσης μεθοδολογιών τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ - Artificial intelligent),  για μείωση 

της κατανάλωσης ενέργειας. 

18. Απομακρυσμένη απενεργοποίηση των συστημάτων μέσω της διαδικτυακής και της Android 

εφαρμογής για αύξηση της ασφάλειας χρήσης των συστημάτων. 

19. Απομακρυσμένη επανεκκίνηση των συστημάτων μέσω της διαδικτυακής και της Android 

εφαρμογής. 

20. Η διαδικτυακή εφαρμογή να είναι κατασκευασμένη με  Responsive Web Design για την άριστη 

λειτουργία της σε οποιαδήποτε συσκευή και λειτουργικό σύστημα. 

 

Συντάχθηκε 

 

 

 

 

 

Θεμιστοκλής Καραμούστος 

Ηλεκ/γος Μηχ/κός 

Ελέγχθηκε 

Η Προϊσταμένη  

Τμ. Μελετών & Κατασκευών  

 

 

 

Ευφροσύνη Μπράκη 

Πολ/κός Μηχ/κός-Συγκοιν/λόγος 

ΜΕΔ 

Η Αναπλ. Προϊσταμένη  

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

 

 

Θεοδώρα Σαργιώτη 

Πολιτικός Μηχ/κός 
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