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ΘΕΜΑ: Τρίτη Ανακοίνωση επί της υπ΄αριθμ. 21717/27-05-2021 Διακήρυξης του Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού για την «Αναβάθμιση φωτισμού περιβάλλοντος χώρου Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου».   
 
 
 
 
Αναφορικά με σχετικό αίτημα παροχής διευκρινήσεων επί της υπ΄ αριθμ. 21717/27-05-2021 Διακήρυξης 
που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ), στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 133395, διευκρινίζονται τα 
ακόλουθα:  
 
 

ΕΡΩΤΗΜΑ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Ερώτηση: (Υποβολή 25/06/2021 20:03:38) 

 Στην παράγραφο 2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά της 
Διακήρυξης αναφέρεται:  

«(…) Στο φάκελο τεχνικής προσφοράς υποβάλλονται 
επί ποινή αποκλεισμού συμπληρωμένοι οι Πίνακες 
Συμμόρφωσης του Παραρτήματος III καθώς και τα 
σχετικά στοιχεία και έγγραφα που αποδεικνύουν 
την ΑΠΑΝΤΗΣΗ του υποψηφίου αναδόχου και 
αναφέρονται στην στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ».» 

 Ωστόσο στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ στη σελ. 
71 όπως και στο αναρτημένο αρχείο «ΠΙΝΑΚΕΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.doc», o «Πίνακας Προδιαγραφών 
1: Πίνακας φωτοτεχνικών απαιτήσεων» έχει 
συμπληρωμένες όλες τις φωτοτεχνικές απαιτήσεις. 

 Επειδή δεν υπάρχει ελεύθερο πεδίο συμπλήρωσης 
στον παραπάνω Πίνακα Προδιαγραφών 1, 
παρακαλούμε όπως διευκρινήσετε ότι είναι 
αποδεκτή η προσθήκη μίας τελευταίας στήλης με 

 

Οι αναφερόμενες προδιαγραφές στον «Πίνακα 
Προδιαγραφών 1: Πίνακας φωτοτεχνικών 
απαιτήσεων» καλύπτονται από τις φωτοτεχνικές 
μελέτες των Πινάκων Προδιαγραφών 2 και 3. 

Προς αποφυγή πιθανών παρερμηνειών και 
διευκόλυση της διαδικασίας από τους υποψηφίους 
επισυνάπτεται επικαιροποιημένο υπόδειγμα 
Πινάκων Συμμόρφωσης, στο οποίο έχουν 
προστεθεί για τον Πίνακα 1 οι στήλες «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» 
και «ΑΠΑΝΤΗΣΗ».  

 

   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 – ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΗΛ. 2107723358 
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τον τίτλο «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» όπου θα συμπληρώνεται 
«ΝΑΙ» ως απάντηση από τον υποψήφιο σε κάθε 
γραμμή, εφόσον καλύπτει τις φωτοτεχνικές  
απαιτήσεις. 

 
 
 
  

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΥΤΑΝΗ 
Η Αν. Προϊσταμένη 

της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
 
 
  

Ε. Μπατζιά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση:  

• Διεύθυνση Οικονομικών Προσφορών/Τμήμα Προμηθειών 
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 Πίνακας Προδιαγραφών 1: Πίνακας φωτοτεχνικών απαιτήσεων 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

 Ο Κωδικός [250 HPS-STR-1] αφορά φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού, σε θέσεις αρχικής εγκατάστασης λαμπτήρων ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 250W 

 Ο Κωδικός [90 LPS-STR] αφορά τα φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού, όπου ήταν εγκατεστημένοι αρχικά λαμπτήρες ατμών νατρίου χαμηλής πίεσης 90W 

 Ο Κωδικός [CFL-PED-1] αφορά τα φωτιστικά σώματα κορυφής οδικού τύπου, τα οποία εγκαθίστανται ως επί το πλείστον σε στενούς πεζόδρομους ή ποδηλατόδρομους 

 Ο Κωδικός [CFL-PED-2] αφορά τα φωτιστικά σώματα κορυφής οδικού τύπου, τα οποία εγκαθίστανται ως επί το πλείστων σε φαρδύς πεζόδρομους 

 Ο Κωδικός [CFL-PED-3] αφορά τα φωτιστικά σώματα κορυφής, τα οποία εγκαθίστανται σε χώρους πλατειών και ξέφωτα ξεκούρασης 

 

 

 

ΑΔΑ: 9ΔΒ146ΨΖΣ4-Ι6Σ





 

 

Πίνακας Προδιαγραφών2: Τεχνικές προδιαγραφές φωτιστικών σωμάτων οδικού τύπου 

 
Α/Α 
 
 

 
Περιγραφή 

 
Απαίτηση 

 
Απάντηση 

 
Παραπομπή 

1.  Το σώμα του φωτιστικού πρέπει να είναι 
κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό 
αλουμίνιο και να είναι βαμμένο ηλεκτροστατικά 
με βαφή πούδρας σε χρώμα RAL ή AKZO. 
Το σώμα του φωτιστικού αποτελείται από δυο 
χωριστά – διακριτά μέρη με σκοπό την θερμική 
απομόνωση και λόγους συντήρησης. Το ένα 
μέρος είναι το τμήμα της οπτικής πηγής και το 
άλλο μέρος είναι το τμήμα των ηλεκτρικών 
μερών (gear compartment) και η πρόσβαση στο 
κάθε τμήμα γίνεται ανεξάρτητα. 
 
 

ΝΑΙ 

  

2.  Το κάλυμμα της οπτικής μονάδας θα είναι από 
γυαλί tempered 
 
 

ΝΑΙ   

3.  Η πρόσβαση στο τμήμα των ηλεκτρικών μερών 
γίνεται χωρίς την χρήση εργαλείων με σκοπό την 
ευκολία κατά την συντήρηση (tool less access) 
μέσω κατάλληλης (ων) διάταξης(ων).  
 
 

ΝΑΙ   

4.  Το φωτιστικό πρέπει να έχει την δυνατότητα 
τοποθέτησης σε κορυφή ιστού και σε οριζόντιο 
βραχίονα, στις διαστάσεις και το είδος των 
υφιστάμενων απολήξεων μέσω κατάλληλου 
εξαρτήματος στήριξης που έρχεται ως 
αναπόσπαστο τμήμα του φωτιστικού, για λόγους 
διευκόλυνσης της εγκατάστασης. Το σώμα του 
εξαρτήματος στήριξης είναι κατασκευασμένο 
από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο ή άλλο 
ισοδύναμο υλικό.  
Κατά την εγκατάσταση, το φωτιστικό πρέπει να 
δίνει την δυνατότητα ρύθμισης της γωνίας 
τοποθέτησης του τουλάχιστον από -20 έως και 
+20 μοίρες κατά την τοποθέτηση σε βραχίονα με 
ενδεικτικό βήμα 5 μοιρών (side entry) και 0 
μοίρες έως και τουλάχιστον +20 μοίρες κατά την 
τοποθέτηση σε κορυφή ιστού με ενδεικτικό βήμα 
5 μοιρών (post top) 
 
 

ΝΑΙ   

5.  Η οπτική μονάδα αποτελείται από LED modules 
(ένα ή περισσότερα). Οι φακοί που βρίσκονται 
επάνω από τα LED είναι κατασκευασμένοι από 

ΝΑΙ   
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υλικό PMMA. 
 
 

6.  Το φωτιστικό πρέπει να διαθέτει προστασία 
τουλάχιστον IP66 (ΕΝ 60598). 
 
 

ΝΑΙ   

7.  Το φωτιστικό σώμα πρέπει να διαθέτει 
προστασία τουλάχιστον IK08 (ΕΝ 62262). 
 
Σημειώνεται πως η απαίτηση δεν αφορά το 
NEMA Socket και τον ασύρματο ελεγκτή αλλά το 
φωτιστικό σώμα. 
 
 

ΝΑΙ   

8.  H διατήρηση της φωτεινής ροής των LED σε 
Tq=25οC θα είναι τουλάχιστον (calculated) 
L80@100.000 ώρες. 
1) Απαιτείται προσκόμιση εγγράφου του 
κατασκευαστή των φωτιστικών ή του 
κατασκευαστή των LED στο οποίο θα 
αναγράφεται ο τύπος των LED, το ρεύμα 
οδήγησης για το οποίο γίνεται ο υπολογισμός 
(μεγαλύτερο ή ίσο του προσφερόμενου), 
Θερμοκρασία Ts (μεγαλύτερη ή ίση αυτής που 
υπάρχει στο προσφερόμενο φωτιστικό). Οι 
υπολογισμοί της διάρκειας ζωής LxxB50 γίνονται 
με βάση το LM 80, TM 21.  
2) Απαιτείται επίσης προσκόμιση της έκθεσης 
δοκιμής LM 80 των χρησιμοποιούμενων LED. Η 
reported τιμή που εμφανίζεται δεν λαμβάνεται 
υπόψιν. 
 
 

ΝΑΙ   

9.  Τα φωτιστικά πρέπει να είναι τύπου κλάσης 
μόνωσης ΙΙ 
 
 

ΝΑΙ   

10.  Τα φωτιστικά φέρουν LEDs με θερμοκρασία 
χρώματος 3000Κ και δείκτη χρωματικής 
απόδοσης τουλάχιστον 70. (Χρωματικός Κωδικός 
730) 
 
 

ΝΑΙ   

11.  Βάρος ≤11kg 
 
 

ΝΑΙ   

12.  Το φωτιστικό πρέπει να έχει περάσει επιτυχώς 
δοκιμή σύμφωνα με το ANSI C 136-31 και να 
είναι συμβατό με το πρωτόκολλο ANSI 3G ή 
ισοδύναμου. 
Η δοκιμή θα αφορά τοποθέτηση σε βραχίονα 

ΝΑΙ   
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Φ60 (side entry). Η κλίση μπορεί να είναι 0 
μοίρες ή διαφορετική. 
Απαιτείται κατάθεση έκθεσης δοκιμής δονήσεων 
(vibration test) 
  
Σημειώνεται πως η απαίτηση δεν αφορά το 
NEMA Socket και τον ασύρματο ελεγκτή αλλά το 
φωτιστικό σώμα. 
 

13.  Τα φωτιστικά θα είναι κατάλληλα για την 
λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος Ta 
τουλάχιστον 40οC (συνθήκες εξωτερικού 
περιβάλλοντος (Outdoor) κατά ΕΝ 60598).  
Τεκμήριο για την τιμή της θερμοκρασίας 
ασφαλούς λειτουργίας, αποτελεί η πιστοποίηση 
ENEC και συγκεκριμένα η πηγαία έκθεση δοκιμής 
αυτής (Test Report EN 60598) To test report θα 
πρέπει να αναγράφει σε εμφανές σημείο στο 
report (πχ annex ή general product information 
κλπ ή rated values) και με ευκρινή τρόπο (πχ 
πίνακας θερμοκρασιών Τa) την θερμοκρασία Τα 
για την κάθε διαμόρφωση φωτιστικού που 
αφορά το πιστοποιητικό.  
Σημειώνεται πως ο τρόπος απεικόνισης των 
θερμοκρασιών Ta (π.χ. Πίνακας) μπορεί να 
αφορά τους μέγιστους εκάστοτε δυσμενείς 
συνδυασμούς στις τιμές ρευμάτων, πλήθους LED 
και ισχύος φωτιστικού. Συνεπώς στην περίπτωση 
που ο πίνακας περιλαμβάνει τις δυσμενέστερες 
περιπτώσεις σε πλήθος LED (περισσότερα LEDs) 
ρεύμα οδήγησης (ίσο ή μεγαλύτερο) και ισχύος, 
τότε οι περιπτώσεις με λιγότερα LED και ρεύμα 
οδήγησης ίσο ή χαμηλότερο αυτόματα 
καλύπτονται. 
 
 

ΝΑΙ   

14.  Η φωτεινή ροή του φωτιστικού δεν περιορίζεται 
και βασίζεται στην κάλυψη των αναγκών του 
φωτοτεχνικού μοντέλου.  
 
 

ΝΑΙ   

15.  Η ισχύς των προσφερόμενων φωτιστικών 
περιορίζεται βάσει των απαιτήσεων του πίνακα 
του φωτοτεχνικού μοντέλου. 
 
 

ΝΑΙ   

16.  Το φωτιστικό θα είναι κατάλληλο για διασύνδεση 
σε ηλεκτρικό δίκτυο 220-240V, 50 Hz 
 
 

ΝΑΙ   

17.  Το φωτιστικό φέρει υποδοχή NEMA Socket 7 PIN 
η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση 

ΝΑΙ   
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ασύρματου ελεγκτή φωτιστικού τύπου NEMA. Ο 
ελεγκτής θα επικοινωνεί με το τροφοδοτικό του 
φωτιστικού για τον έλεγχο dimming μέσω 
πρωτοκόλλου DALI ή 1-10V. 
 
 

18.  Ο συντελεστής ισχύος του φωτιστικού είναι 
μεγαλύτερος ή ίσος του 0.90 σε πλήρες φορτίο.  
 
 

ΝΑΙ   

19.  Το φωτιστικό έχει συσκευή προστασίας από 
υπερτάσεις 10kV 
 
 

ΝΑΙ   

20.  Η δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή των 
Φ/Σ (κατά CE) να περιλαμβάνει συμμόρφωση 
τουλάχιστον με τις ακόλουθες Οδηγίες της ΕΕ: 
LVD (2014/35/EU), EMC (2014/30/EU), ROHS 
(2011/65/EU) και ERP (2009/125/EC), και τα 
Πρότυπα ΕΝ 60598-1, ΕΝ 60598 2-3, ΕΝ 61547, 
ΕΝ 55015, ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3, ΕΝ 62471 
ή IEC / TR 62778 
 
 

ΝΑΙ   

21.  Το φωτιστικό σώμα διαθέτει πιστοποίηση 
ασφάλειας ENEC ή ισοδύναμη. 
Εντός της λίστας των εξαρτημάτων της έκθεσης 
δοκιμής του πιστοποιητικού ENEC θα πρέπει να 
περιλαμβάνεται η βάση NEMA Socket καθώς 
επίσης και ο προσφερόμενος ασύρματος 
ελεγκτής φωτιστικού έτσι ώστε το συνολικό 
προϊόν ελεγκτής και φωτιστικό να είναι 
πιστοποιημένο. 
 
 

ΝΑΙ   

22.  Το φωτιστικό σώμα διαθέτει πιστοποίηση 
απόδοσης ENEC+ ή ισοδύναμη.  
 
 

ΝΑΙ   

23.  Το εργοστάσιο κατασκευής του φωτιστικού 
σώματος θα διαθέτει τα εξής συστήματα 
διασφάλισης ποιότητας: 
Α)ISO 9001:2015,  
Β) ISO 14001:2015 
Γ)OHSAS 18001:2007 ή ISO 45001 
Δ)ISO 50001:2011  
Ή ισοδύναμα. 
 

ΝΑΙ   

24.  Επίσημο τεχνικό φυλλάδιο της οικογένειας του 
φωτιστικού και εγχειρίδιο εγκατάστασης 
φωτιστικού σώματος. 
Δηλώσεις κατασκευαστή για τυχόν επιμέρους 

ΝΑΙ   
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στοιχεία τα οποία δεν είναι εμφανή στα τεχνικά 
φυλλάδια. 

 

25.  Εργοστασιακή εγγύηση 10 έτη 
 
 

ΝΑΙ   

26.  Προσκόμιση του ηλεκτρονικού αρχείου LDT που 
έχει χρησιμοποιηθεί για την διεξαγωγή των 
μελετών. Το αρχείο πρέπει να έχει παραχθεί από 
διαπιστευμένο με ISO 17025 φωτομετρικό 
εργαστήριο το οποίο στους σκοπούς της 
διαπίστευσης θα περιλαμβάνει τουλάχιστον το 
LM79-08 
H διαπίστευση του εργαστηρίου θα εκδίδεται 
από φορέα EA MLA.  
Το πιστοποιητικό διαπίστευσης πρέπει να 
προσκομισθεί.  
 
 

ΝΑΙ   

27.  Έγγραφο/φυλλάδιο φωτομετρικών δεδομένων 
του κατασκευαστή των φωτιστικών στο οποίο 
αναγράφονται τα βασικά φωτομετρικά μεγέθη 
των φωτιστικών σωμάτων, δηλαδή συνολική 
ισχύς, απόδοση (lm/W), η φωτεινή ροή (lm), ο 
χρωματικός κωδικός, πολικό διάγραμμα. Τα 
φωτιστικά οδοφωτισμού πρέπει να ανήκουν στην 
κατηγορία U0 κατά BUG ratings. Η δηλούμενη 
ισχύς των φωτιστικών (rated value) θα πρέπει να 
έχει ανοχή όχι μεγαλύτερη από ±6% ενώ η 
αντίστοιχη ανοχή της φωτεινής ροής δεν θα 
ξεπερνά το ±10%. 
 
 

ΝΑΙ   

28.  Κατάθεση φωτοτεχνικής μελέτης σε μορφή PDF 
και σε μορφή (.evo) η οποία θα έχει εκπονηθεί 
στο λογισμικό DIALUX EVO για λόγους 
ομοιομορφίας. 
 
 

ΝΑΙ   

 

  

Πίνακας Προδιαγραφών 3: Τεχνικές προδιαγραφές φωτιστικών σωμάτων κορυφής 

 
Α/Α 
 
 

 
Περιγραφή 

 
Απαίτηση 

 
Απάντηση 

 
Παραπομπή 

1.  Το σχήμα του φωτιστικού θα είναι κυκλικό, 
δισκοειδούς σχήματος "μορφής μανιταριού" ή 
παρομοίου σχήματος. 

ΝΑΙ 
  

2.  Σώμα φωτιστικού κατασκευασμένο από ΝΑΙ   
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χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο και βαμμένο με βαφή 
πούδρας Το χρώμα της βαφής θα είναι 
οποιοδήποτε RAL / AKZO χρώμα αρεσκείας της 
υπηρεσίας. 
 
 

3.  Το φωτιστικό θα φέρει προστατευτικό κάλυμμα 
από πολυκαρβονικό υλικό υψηλής θερμικής και 
μηχανικής αντοχής, με αντοχή στην υπεριώδη 
ακτινοβολία. Το πολυκαρβονικό κάλυμμα θα είναι 
τοποθετημένο από την κάτω πλευρά και θα είναι 
θολωτού σχήματος και ημιδιαφανούς τύπου 
(Frosted) για την αποφυγή της θάμβωσης. 
 

ΝΑΙ   

4.  Η οπτική μονάδα αποτελείται από LED modules 
(ένα ή περισσότερα). Οι φακοί που βρίσκονται 
επάνω από τα LED είναι κατασκευασμένοι από 
υλικό PMMA. 
 
 

ΝΑΙ   

5.  H διατήρηση της φωτεινής ροής των LED σε Tq 
25οC θα είναι τουλάχιστον calculated L80@100.000  
ώρες. 
1 ) Απαιτείται προσκόμιση εγγράφου του 
κατασκευαστή των φωτιστικών ή του 
κατασκευαστή των LED στο οποίο θα αναγράφεται 
ο τύπος των LED, το ρεύμα οδήγησης για το οποίο 
γίνεται ο υπολογισμός (μεγαλύτερο ή ίσο του 
προσφερόμενου), Θερμοκρασία Ts (μεγαλύτερη ή 
ίση αυτής που υπάρχει στο προσφερόμενο 
φωτιστικό). Οι υπολογισμοί της διάρκειας ζωής 
LxxB50 γίνονται με βάση το LM 80 TM 21.  
2) Απαιτείται επίσης προσκόμιση της έκθεσης 
δοκιμής LM 80 των χρησιμοποιούμενων LED. Η 
reported τιμή που εμφανίζεται δεν λαμβάνεται 
υπόψιν. 
 

ΝΑΙ   

6.  Το φωτιστικό θα είναι έτοιμο για τοποθέτηση στην 
κορυφή των υφιστάμενων απολήξεων των ιστών 
μέσω κατάλληλου εξαρτήματος στήριξης, για 
λόγους διευκόλυνσης της εγκατάστασης. 
 

ΝΑΙ   

7.  Το φωτιστικό πρέπει να διαθέτει προστασία 
τουλάχιστον ΙP66.  
 

ΝΑΙ   

8.  Το φωτιστικό σώμα πρέπει να διαθέτει προστασία 
IK10. 
 
Σημειώνεται πως η απαίτηση δεν αφορά το NEMA 
Socket και τον ασύρματο ελεγκτή αλλά το 
φωτιστικό σώμα. 
 

ΝΑΙ   

mailto:L80@100.000
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9.  Η φωτεινή ροή του φωτιστικού δεν περιορίζεται 
και βασίζεται στην κάλυψη των αναγκών του 
φωτοτεχνικού μοντέλου. 
 

ΝΑΙ   

10.  Η ισχύς των προσφερόμενων φωτιστικών 
περιορίζεται βάσει των απαιτήσεων του πίνακα του 
φωτοτεχνικού μοντέλου. 
 

ΝΑΙ   

11.  Τα φωτιστικά φέρουν LEDs με θερμοκρασία 
χρώματος 3000Κ και δείκτη χρωματικής απόδοσης 
τουλάχιστον 70. (Χρωματικός Κωδικός 730) 
 

ΝΑΙ   

12.  Βάρος ≤11kg 
 

ΝΑΙ   

13.  Το φωτιστικό θα είναι κατάλληλο για διασύνδεση 
σε ηλεκτρικό δίκτυο 220-240V, 50 Hz 
 

ΝΑΙ   

14.  Ηλεκτρική κλάση μόνωσης Ι ή ΙΙ. 
Το φωτιστικό σώμα θα παρέχεται 
προκαλωδιωμένο από τον κατασκευαστή του με 
μήκος 4m 
 

ΝΑΙ   

15.  Το φωτιστικό φέρει υποδοχή NEMA Socket 7 PIN η 
οποία θα χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση 
ασύρματου ελεγκτή φωτιστικού τύπου NEMA. Ο 
ελεγκτής θα επικοινωνεί με το τροφοδοτικό του 
φωτιστικού για τον έλεγχο dimming μέσω 
πρωτοκόλλου DALI ή 1-10V. 
 

ΝΑΙ   

16.  Ο συντελεστής ισχύος του φωτιστικού είναι 
μεγαλύτερος ή ίσος του 0.90 σε πλήρες φορτίο.  
 

ΝΑΙ   

17.  Το φωτιστικό έχει συσκευή προστασίας από 
υπερτάσεις 10kV 
 

ΝΑΙ   

18.  Η δήλωση συμμόρφωσης του φωτιστικού θα 
περιλαμβάνει συμμόρφωση τουλάχιστον με τις 
ακόλουθες οδηγίες LVD(2014/35/EU), EMC 
(2014/30/EU), ROHS (2011/65/EU) και τα πρότυπα 
ΕΝ 60598-1, ΕΝ 60598 2-3, ΕΝ 61547, ΕΝ 55015, ΕΝ 
62471 ή IEC / TR 62778 
 

ΝΑΙ   

19.  Το φωτιστικό σώμα διαθέτει πιστοποίηση 
ασφάλειας ENEC ή ισοδύναμη.  
Εντός της λίστας των εξαρτημάτων της έκθεσης 
δοκιμής του πιστοποιητικού ENEC θα πρέπει να 
περιλαμβάνεται η βάση NEMA Socket καθώς 
επίσης και ο προσφερόμενος ασύρματος ελεγκτής 
φωτιστικού έτσι ώστε το συνολικό προϊόν ελεγκτής 
και φωτιστικό να είναι πιστοποιημένο. 
 

ΝΑΙ   

20.  Το εργοστάσιο κατασκευής του φωτιστικού ΝΑΙ   
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σώματος θα διαθέτει συστήματα διασφάλισης ISO 
9001:2015 , ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 ή 
ISO 45001 και ISO 50001:2011 ή νεότερα. 
 

21.  Επίσημο τεχνικό φυλλάδιο της οικογένειας του 
φωτιστικού και εγχειρίδιο εγκατάστασης 
φωτιστικού σώματος. 
Δηλώσεις κατασκευαστή για τυχόν επιμέρους 
στοιχεία τα οποία δεν είναι εμφανή στα τεχνικά 
φυλλάδια.  
 

ΝΑΙ   

22.  Εργοστασιακή εγγύηση 10 έτη 
 

ΝΑΙ   

23.  Προσκόμιση του ηλεκτρονικού αρχείου LDT που 
έχει χρησιμοποιηθεί για την διεξαγωγή των 
μελετών. Το αρχείο πρέπει να έχει παραχθεί από 
διαπιστευμένο με ISO 17025 φωτομετρικό 
εργαστήριο το οποίο στους σκοπούς της 
διαπίστευσης θα περιλαμβάνει τουλάχιστον το 
LM79-08 
H διαπίστευση του εργαστηρίου θα εκδίδεται από 
φορέα EA MLA.  
Το πιστοποιητικό διαπίστευσης πρέπει να 
προσκομισθεί  
 

ΝΑΙ   

24.  Έγγραφο/φυλλάδιο φωτομετρικών δεδομένων του 
κατασκευαστή των φωτιστικών στο οποίο 
αναγράφονται τα βασικά φωτομετρικά μεγέθη των 
φωτιστικών σωμάτων, δηλαδή συνολική ισχύς, 
απόδοση (lm/W), η φωτεινή ροή (lm), ο 
χρωματικός κωδικός, πολικό διάγραμμα. Τα 
φωτιστικά κορυφής πρέπει να ανήκουν στην 
κατηγορία U3 ή μικρότερη κατά BUG ratings. Η 
δηλούμενη ισχύς των φωτιστικών (rated value) θα 
πρέπει να έχει ανοχή όχι μεγαλύτερη από ±6% ενώ 
η αντίστοιχη ανοχή της φωτεινής ροής δεν θα 
ξεπερνά το ±10%. 
 

ΝΑΙ   

25.  Κατάθεση φωτοτεχνικής μελέτης σε μορφή PDF και 
σε μορφή (.evo) η οποία θα έχει εκπονηθεί στο 
λογισμικό DIALUX EVO για λόγους ομοιομορφίας. 
 

ΝΑΙ   

 

 

 

Πίνακας Προδιαγραφών 4: Τεχνικές προδιαγραφές προβολέων 

 

Α/Α 

 

Περιγραφή 

 

Απαίτηση 

 

Απάντηση 

 

Παραπομπή 
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1.  Σώμα κατασκευασμένο από 

χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο ή χυτό 

αλουμίνιο και βαμμένο με βαφή 

πούδρας. Θα φέρει κατάλληλη 

διαμόρφωση (πτερύγια, ψύκτρες ή 

ισοδύναμο) για τη βέλτιστη απαγωγή 

της θερμότητας, την ομαλή 

λειτουργία των LED και τη 

μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής.  

 

 

ΝΑΙ   

2.  Το κάλυμμα της οπτικής μονάδας θα 

είναι από γυαλί tempered  

 

 

ΝΑΙ   

3.  Αντοχή σε κρούσεις ≥ΙΚ08 

 

 

ΝΑΙ   

4.  Προστασία έναντι εισχώρησης νερού 

και σκόνης τουλάχιστον IP66 

 

 

ΝΑΙ   

5.  Το σύστημα οπτικής μετάδοσης θα 

αποτελείται από  σύστημα οπτικών 

φακών κατασκευασμένων από 

σιλικόνη ή υλικό PMMA ή υλικό PC 

(polycarbonate) ή ισοδύναμα υψηλής 

αντοχής έναντι του κιτρινίσματος και 

της υψηλής θερμοκρασίας. 

 

 

ΝΑΙ   

6.  Η διατήρηση της φωτεινής ροής των 

LED σε Tq=25ο C θα είναι τουλάχιστον 

(calculated) L80 @50.000 ώρες (80% 

της αρχικής μετά από 50.000 ώρες 

λειτουργίας). 

 

 

ΝΑΙ   

7.  Προστασία από υπερτάσεις 

τουλάχιστον 4kV 

 

 

ΝΑΙ   

8.  To τροφοδοτικό θα υποστηρίζει το 

πρωτόκολλο DALI ή εναλλακτικά DALI 

2.0 

 

 

ΝΑΙ   
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9.  Ονομαστική τάση εισόδου 230V AC / 
50 Hz 
Συντελεστής ισχύος τουλάχιστον 0.9 

 

 

ΝΑΙ   

10.  Θερμοκρασία χρώματος 4000Κ με CRI 
τουλάχιστον 70. (χρωματικός κωδικός 
740) 
 

ΝΑΙ   

11.  Ονομαστική ισχύς προβολέα ≤135W 

(Ισχύς LED + Ισχύς Driver) 

 

 

ΝΑΙ   

12.  Θερμοκρασία λειτουργίας Ta 40οC για 
χρήση σε εξωτερικό περιβάλλον 
(Outdoor). 
Τεκμήριο πιστοποίηση ENEC ή/και το 

πηγαίο test report EN 60598 

 

 

ΝΑΙ   

13.  Συμμετρική κατανομή φωτός 

 

 

ΝΑΙ   

14.  Φωτεινή ροή προβολέα @ Τa 25οC 

τουλάχιστον 20.000lm 

 

 

NAI   

15.  Τεχνικά Φυλλάδια (Prospectus) για 

επαλήθευση των τεχνικών 

χαρακτηριστικών 

 

 

NAI   

16.  Εγχειρίδιο εγκατάστασης (installation 

manual) του προβολέα 

 

 

NAI   

17.  Δήλωση συμμόρφωσης CE 

 

 

ΝΑΙ   

18.  Πιστοποιητικό διασφάλισης 

ασφάλειας και ποιότητας ENEC 

 

 

ΝΑΙ   

19.  Έγγραφο/φυλλάδιο φωτομετρικών 

δεδομένων του κατασκευαστή των 

φωτιστικών στο οποίο αναγράφονται 

τα βασικά φωτομετρικά μεγέθη των 

φωτιστικών σωμάτων, δηλαδή 

συνολική ισχύς, απόδοση (lm/W), η 

ΝΑΙ   
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φωτεινή ροή (lm), ο χρωματικός 

κωδικός, πολικό διάγραμμα. Η 

δηλούμενη ισχύς των φωτιστικών 

(rated value) θα πρέπει να έχει ανοχή 

όχι μεγαλύτερη από ±6% ενώ η 

αντίστοιχη ανοχή της φωτεινής ροής 

δεν θα ξεπερνά το ±10%. 

 

 

20.  Προσκόμιση ηλεκτρονικού αρχείου 
LDT.  
Το αρχείο πρέπει να έχει παραχθεί 
από διαπιστευμένο με ISO 17025 
φωτομετρικό εργαστήριο το οποίο 
στους σκοπούς της διαπίστευσης θα 
περιλαμβάνει τουλάχιστον το LM79-
08. H διαπίστευση του εργαστηρίου 
θα εκδίδεται από φορέα EA MLA.  
Το πιστοποιητικό διαπίστευσης 

πρέπει να προσκομισθεί 

 

 

ΝΑΙ   

21.  Εγγύηση κατασκευαστή 10 έτη  
 
 

ΝΑΙ   

22.  Δήλωση του κατασκευαστή των 
προβολέων: 
για όλα τα επιμέρους τεχνικά 

χαρακτηριστικά τα οποία δεν είναι 

εμφανή στα επίσημα τεχνικά 

φυλλάδια τους (όπου και εάν 

απαιτείται). 

ΝΑΙ   

 

  

 

Πίνακας Προδιαγραφών 5: Τεχνικές προδιαγραφές συστήματος κεντρικής διαχείρισης 

 

 

1.  Το κεντρικό λογισμικό διαχείρισης πρέπει να 
βασίζεται σε έναν ανοικτό Web Application 
Server. H διεπαφή χρήστη (User Interface) πρέπει 
να είναι 100% Web based και προσβάσιμη από 
οποιονδήποτε υπολογιστή μέσω web browser. 
 
 

ΝΑΙ   

2.  H διεπαφή χρήστη πρέπει να είναι προσβάσιμη 
από τουλάχιστον Microsoft Internet Explorer, 

ΝΑΙ   
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Google Chrome .  
 
 

3.  Το χαρτογραφικό υπόβαθρο του λογισμικού θα 
είναι το Open Street Map (ή εναλλακτικά το 
Google Maps). 
 
 

ΝΑΙ   

4.  Το λογισμικό διαχείρισης θα απεικονίζει και θα 
μπορεί να τροποποιεί τις παραμέτρους ρύθμισης 
των ελεγκτών φωτιστικών, 
συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων ελέγχου 
και συναγερμών, ενός ή περισσότερων ελεγκτών 
φωτιστικών και η αποστολή τους θα γίνεται σε 
επόμενο χρονικό διάστημα, όταν το δίκτυο των 
φωτιστικών είναι ενεργό. (στην περίπτωση που 
κατά την διάρκεια της ημέρας το δίκτυο δεν 
τροφοδοτείται). 
 
 

ΝΑΙ   

5.  Το λογισμικό θα παρέχει γραφική ειδοποίηση 
ώστε να διασφαλίζεται πως οι παράμετροι 
ρυθμίσεων των ελεγκτών φωτιστικών, 
συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων 
ελέγχου και όρια συναγερμών/ 
προειδοποιήσεων, έχουν επιτυχώς ληφθεί από 
τους συγκεκριμένους ελεγκτές στους οποίους 
γίνεται η επεξεργασία. 
 
 

ΝΑΙ   

6.  Το λογισμικό θα λαμβάνει υπόψη του την 
χειμερινή/ καλοκαιρινή ώρα χωρίς ανάγκη 
παρέμβασης του χρήστη. 
 
 

ΝΑΙ   

7.  Το λογισμικό θα δίνει την δυνατότητα στο 
χρήστη να επιλέγει το χρονικό διάστημα για το 
οποίο θα βλέπει ιστορικά δεδομένα και θα δίνει 
την δυνατότητα επίσης για μεγέθυνση (zoom) με 
επιλέξιμο τρόπο από τον χρήστη, καθιστώντας 
την εμπειρία χρήσης ευκολότερη ώστε να 
αντιληφθεί καλύτερα ο χρήστης την 
συμπεριφορά του υπό εξέταση φωτιστικού (ή 
φωτιστικών). 
 
 

ΝΑΙ   

8.  To λογισμικό θα είναι ικανό να προγραμματίζει 
την εκτέλεση αναφορών (reports) και να 
αποστέλλει τα δεδομένα με email σε 
καθοριζόμενη λίστα αποδεκτών. 
 
 

ΝΑΙ   

ΑΔΑ: 9ΔΒ146ΨΖΣ4-Ι6Σ





 

 

9.  Το λογισμικό θα μπορεί να δημιουργεί, 
επεξεργάζεται και να διαγράφει χρονικά 
προγράμματα που περιέχουν εντολές τύπου (ΟΝ, 
ΟFF, μεταβολή της ισχύος σε συγκεκριμένες 
χρονικές στιγμές) και στα οποία θα δίνονται 
ονόματα ώστε να είναι δυνατός ο διαχωρισμός 
τους. 
 
 

ΝΑΙ   

10.  Τεχνικό φυλλάδιο των χαρακτηριστικών του 
συστήματος διαχείρισης. 
 
 

ΝΑΙ   

11.  Δήλωση κατασκευαστή για τυχόν επιμέρους 
στοιχεία τα οποία δεν είναι εμφανή στα τεχνικά 
φυλλάδια ή τυχόν διαφοροποιήσεις που δεν 
περιλαμβάνονται στα τεχνικά φυλλάδια. 
 
 

ΝΑΙ   

12.  H προσφερόμενη λύση του συστήματος 
διαχείρισης, θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη 
από το consortium TALQ, με την πιστοποίηση 
TALQ Version 2. Η λύση θα πρέπει να είναι 
πιστοποιημένη τουλάχιστον ως gateway και 
τεκμήριο πιστοποίησης θα είναι η ύπαρξη του 
συστήματος στα πιστοποιημένα συστήματα του 
φορέα διαλειτουργικότητας TALQ. Τεκμήριο η 
ιστοσελίδα του συνδέσμου.( ή ισοδύναμου 
consortium που να έχει εκδώσει πρωτόκολλο 
πιστοποίησης). 
 

ΝΑΙ   

 

  

 

 

 

Πίνακας Προδιαγραφών 6: Τεχνικές προδιαγραφές ασύρματων ελεγκτών 

1.  Οι ασύρματοι ελεγκτές των φωτιστικών σωμάτων 
θα πρέπει να είναι τύπου NEMA Socket C136.41 
ώστε να τοποθετηθούν στα φωτιστικά που 
διαθέτουν κατάλληλη υποδοχή NEMA Socket 7 
PIN. 
 
 

ΝΑΙ   

2.  Με σκοπό την διασφάλιση πως οι ελεγκτές 
φωτιστικών θα μπορούν να ελέγχουν την 
πλειοψηφία των διαθέσιμων drivers της αγοράς, 
οι ασύρματοι ελεγκτές θα πρέπει να διαθέτουν 
DALI & 1-10V διεπαφές dimming. Κατά την 

ΝΑΙ   
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λειτουργία του συστήματος επιλέγεται μια εκ 
των 2 ανάλογα με τον driver που χρησιμοποιούν 
τα φωτιστικά. 
 
 

3.  Κάθε ελεγκτής φωτιστικού θα πρέπει να έχει 
διεύθυνση IPv4 ή IPv6 στο δίκτυο κινητών 
επικοινωνιών (cellular network) ή/και ενδεικτικά 
μια 64 bit διεύθυνση για το τοπικό δίκτυο Mesh 
(ενδεικτικά Zigbee) που αναπτύσσεται μεταξύ 
των ελεγκτών. 
Διευκρινίζεται πως δεκτές γίνονται και 
τεχνολογίες επικοινωνιών όπου ένας ελεγκτής 
φωτιστικού μετατρέπεται ως segment controller 
κάποιας ομάδας ελεγκτών και μεταφέρει αυτός 
τα δεδομένα τους στο cloud. 
Συνεπώς γίνονται αποδεκτά συστήματα με αυτή 
την δυνατότητα, δηλαδή συστήματα που θα 
έχουν κάποιους ελεγκτές με GSM και ασύρματη 
επικοινωνία και κάποιους (segment nodes) και 
κάποιους μόνο με ασύρματη επικοινωνία. 
 
 

ΝΑΙ   

4.  Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση Segment 
controllers ως συσκευές χωριστές του 
ασύρματου ελεγκτή. 
 
 

ΝΑΙ   

5.  Οι ελεγκτές φωτιστικών σωμάτων δεν θα πρέπει 
να καταναλώνουν κατά μέσο όρο περισσότερο 
από 3W. 
 
 

ΝΑΙ   

6.  Οι ελεγκτές φωτιστικών θα είναι κατάλληλοι για 
διασύνδεση σε δίκτυο τάσης 230V-240V, 50Hz 
και θα υποστηρίζουν κάλυψη ηλεκτρικού 
φορτίου τουλάχιστον 4 Α δηλαδή τουλάχιστον 
0,96 kVA @ 240V 
  

ΝΑΙ   

7.  Οι ελεγκτές φωτιστικών θα μπορούν να 
λειτουργήσουν σε θερμοκρασία Ta -30 ° C έως + 
65 °C 
 
 

ΝΑΙ   

8.  Ο εσωτερικός διακόπτης του ελεγκτή φωτιστικού 
θα είναι τύπου bi-stable, δηλαδή θα μπορεί να 
κρατά την τελευταία θέση που είχε σε 
περίπτωση απώλειας ρεύματος. Επιπρόσθετα 
κατά την εφαρμογή, ο ελεγκτής φωτιστικού 
πρέπει να διαθέτει δικλείδα (-ες) ασφαλούς 
λειτουργίας μέσω ενσωματωμένου 
φωτοκυττάρου για την έναυση και σβέση του 

ΝΑΙ   
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φωτιστικού όταν τίποτα άλλο δεν δουλεύει.  
 
 

9.  Οι ελεγκτές φωτιστικών θα πρέπει να έχουν 
προστασία IP66 όταν είναι εγκατεστημένοι 
επάνω στα φωτιστικά σώματα (installed 
condition). 
 
 

ΝΑΙ   

10.  Ο ελεγκτής φωτιστικού θα πρέπει να έχει 
ενσωματωμένο μετρητή ισχύος με ακρίβεια 1% ή 
καλύτερη σε όλο το φάσμα του dimming.  
 
 

ΝΑΙ   

11.  Οι ελεγκτές, για την ασύρματη επικοινωνία 
μεταξύ τους θα χρησιμοποιούν πρωτόκολλο IPv4 
ή IPv6 ή Zigbee ή άλλο (ενδεικτικές αναφορές), 
στη συχνότητα 2400MHz ή σε άλλη συχνότητα. 
  

ΝΑΙ   

12.  Οι ελεγκτές φωτιστικών θα πρέπει να 
αποθηκεύουν στην εσωτερική τους μνήμη και να 
εκτελούν τα προγράμματα ελέγχου που έχουν 
ληφθεί από το λογισμικό ελέγχου.  
  

ΝΑΙ   

13.  Ο ελεγκτής φωτιστικού πρέπει να έχει την 
δυνατότητα reset. 
 

ΝΑΙ   

14.  Από την στιγμή της πρώτης ενεργοποίησης τους 
(switch on), οι ελεγκτές φωτιστικών θα πρέπει να 
προσδιορίζουν την γεωγραφική τους θέση χάρη 
στο ενσωματωμένο GPS που διαθέτουν και την 
οποία θα αποστέλλουν στο λογισμικό 
διαχείρισης. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα 
απαιτείται καμία χειροκίνητη παρέμβαση για να 
εγγραφούν οι συσκευές αυτές στο σύστημα και 
για την τοποθέτηση τους στο χάρτη.  
 

ΝΑΙ   

15.  Από την στιγμή της πρώτης ενεργοποίησης τους, 
οι ελεγκτές φωτιστικών θα ξεκινήσουν να 
ανιχνεύσουν το υλικό το οποίο ελέγχουν μέσω 
ενός συγκεκριμένου κωδικού, που είναι 
αποθηκευμένος σε ένα RFID Tag (transceiver) (ή 
ισοδύναμο) και θα πρέπει να μεταφέρουν την 
πληροφορία στο σύστημα διαχείρισης.  
  

ΝΑΙ   

16.  Ο ελεγκτής φωτιστικού θα πρέπει να έχει 
συναφή μηχανισμό για μέτρηση ή υπολογισμό 
της ενεργού ισχύος και της συνολικής 
σωρευτικής κατανάλωσης ενέργειας του 
φωτιστικού σώματος, συμπεριλαμβανομένου 
του ίδιου του ελεγκτή. Οι ελεγκτές φωτιστικών 
θα πρέπει να παράγουν αυτά τα δεδομένα μέσω 

ΝΑΙ   
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του εσωτερικού μετρητικού οργάνου.  
  

17.  Οι ελεγκτές φωτιστικών σωμάτων πρέπει να 
επιβλέπουν (monitor) 
• Την τάση παροχής στο φωτιστικό σε Volts 
• Το ρεύμα εισόδου στο φωτιστικό σε 
Amperes 
• Την ενεργό ισχύ που απορροφάται από το 
φωτιστικό, συμπεριλαμβανομένης και της 
κατανάλωσης του ελεγκτή φωτιστικού, σε W 
• Την σωρευτική τιμή της κατανάλωσης 
ενέργειας του φωτιστικού, 
συμπεριλαμβανομένης και της κατανάλωσης του 
ελεγκτή σε kWh 
• Τις ώρες λειτουργίας του φωτιστικού 
σώματος (επιθυμητό) 
• Τον συντελεστή ισχύος 
• Την θερμοκρασία του ελεγκτή φωτιστικού 
σε °C (επιθυμητό)  
 

ΝΑΙ   

18.  Κάθε ελεγκτής διαθέτει ενσωματωμένο 
φωτοκύτταρο. 
  

ΝΑΙ   

19.  Οι ελεγκτές φωτιστικών πρέπει να μπορούν να 
δεχθούν χειροκίνητες εντολές μεταβολής της 
ισχύος, έναυσης, σβέσης από 
εξουσιοδοτημένους χρήστες μέσω του 
λογισμικού διαχείρισης και θα τις εκτελούν 
άμεσα μετά την λήψη τους ανεξαρτήτως του 
προφίλ φωτισμού που έχουν προγραμματισμένο.
  
 

ΝΑΙ   

20.  Εγγύηση κατασκευαστή 10 έτη ΝΑΙ   

21.  Οι ελεγκτές φωτιστικών θα πρέπει να μπορούν 
να δέχονται εντολές με αυτόματη συνθήκη 
αναίρεσης τους εκφρασμένη σε ώρα ή 
ημερομηνία. Για παράδειγμα «μεταβολή της 
ισχύος κατά 67% για 25 λεπτά». Μετά το πέρας 
της συνθήκης ο ελεγκτής φωτιστικού επιστρέφει 
στο αυτόματο προφίλ.   
 

ΝΑΙ   

22.  Η επικοινωνία σε όλο το σύστημα θα είναι 
σχεδιασμένη να αναγνωρίζει απώλειες πακέτων 
και θα έχει μηχανισμό «retry» ώστε να εγγυάται 
αξιόπιστη δικτυακή επικοινωνία. 
 

ΝΑΙ   

23.  Δήλωση συμμόρφωσης κατά CE του ασύρματου 
ελεγκτή  
 

ΝΑΙ   

24.  Τεχνικό φυλλάδιο ασύρματου ελεγκτή. 
  

ΝΑΙ   
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25.  Δήλωση κατασκευαστή για τυχόν επιμέρους 
στοιχεία τα οποία δεν είναι εμφανή στα τεχνικά 
φυλλάδια ή τυχόν διαφοροποιήσεις που δεν 
περιλαμβάνονται στα τεχνικά φυλλάδια. 
 

ΝΑΙ   

26.  Δήλωση υποψηφίου αναδόχου για κάλυψη  του 
κόστους Cloud και των τελών επικοινωνίας του 
συστήματος για  6 έτη  

ΝΑΙ   

 
 

 
[Ψηφιακή υπογραφή]
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