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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                      
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ                        
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  
 
 
 
 
 

ΕΡΓΟ:       « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΒΛΑΒΩΝ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ «ΕΛΠΙ∆Α»» 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   297.593,89€  

ΜΕ Φ.Π.Α. 24 % 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές ισχύουν τα εξής: 
 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00: Ιστοί οδοφωτισµού και φωτιστικά σώµατα 

 
 
Tα προς ενσωµάτωση στο έργο υλικά, θα έχουν τα χαρακτηριστικά που προβλέπονται στην εγκεκριµένη µελέτη και θα πληρούν τις απαιτήσεις των κατά 

περίπτωση ισχυόντων Ευρωπαϊκών προτύπων (ΕΝ) και τεχνικών προδιαγραφών και θα κατατεθεί δήλωση συµµόρφωσης CE. 
 

Πιο αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών του έργου έχουν ως εξής : 

 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
 
 
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΑΚΤΩΣΗΣ (ΟΥΠΑΤ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΗΡΕΣ Μ 12 ΜΕ ΚΡΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟ 
 
Tο µεταλλικό ούπατ Μ 12 θα είναι πλήρες, δηλαδή θα αποτελείται από τα εξής: τον κοχλία, τον κρίκο, το παξιµάδι, τη ροδέλα, το κέλυφος και τον κώνο 

εκτόνωσης. Ο κοχλίας, ο κρίκος, το παξιµάδι και η ροδέλα θα είναι γαλβανισµένα, ενώ το κέλυφος και ο κώνος εκτόνωσης θα είναι από µαλακτό χυτοσίδηρο, 
που θα έχει υποστεί γαλβάνισµα και ιριδίωση (υλικό zamac). Το ούπατ θα είναι ικανό να στερεώνει βαριά φορτία σε σκυρόδεµα και θα έχει συνολικό µήκος 
µαζί µε τον κρίκο περίπου 130 mm. 
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Ο κρίκος εσωτερικά θα έχει ελάχιστη διάµετρο 17 mm και θα είναι εργοστασιακά συγκολληµένος. Η εφαρµογή του κρίκου στον κοχλία θα πρέπει να είναι 
τέλεια, ώστε να αποκλείονται τα «ανοίγµατα» του κρίκου στο σηµείο της ένωσής του µε τον κοχλία, γεγονός που είναι πολύ επικίνδυνο για την ασφάλεια του 
εναερίου δικτύου.    

 
 
ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΛΕΙ∆Ι 7/16"  
 
Το ναυτικό κλειδί ή δίχαλο συνδέσεως είναι διχαλωτό εξάρτηµα σύνδεσης, που χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε τις ροδάντζες για τη σύνδεσή τους µε 

άλλες ροδάντζες ή κρίκους. 
Το ναυτικό κλειδί θα είναι µεγέθους 7/16" και θα αποτελείται από τα εξής δύο τµήµατα : 
α) Το σώµα, το οποίο θα είναι σχήµατος U και θα είναι κατασκευασµένο από χάλυβα επιψευδαργυρωµένο. 
β) Τον πείρο, ο οποίος θα φέρει σπείρωµα στο ένα του άκρο και θα είναι κατασκευασµένος από χάλυβα επιψευδαργυρωµένο.  

Επίσης, το ναυτικό κλειδί θα είναι συµµετρικού σχήµατος µε τις οπές οµοαξονικές.  Το επίπεδο συµµετρίας του κλειδιού θα σχηµατίζει ορθή γωνία µε τον 
άξονα των οπών. 

Όλα τα τεµάχια θα είναι επιψευδαργυρωµένα «εν θερµώ» και θα είναι απαλλαγµένα από ελαττώµατα εµφάνισης εξαιτίας κακής σφυρηλάτησης, από 
ρωγµές, ακµές, εγκοπές και παραµορφώσεις και θα εξετάζονται για τη διαπίστωση διαστασιακών αποκλίσεων ή κακοτεχνιών στην επιψευδαργύρωση και 
κατεργασία.   

 
 
ΤΑΝΥΤΗΡΑΣ (ΕΝΤΑΤΗΡΑΣ) 

 
Ο τανυτήρας συρµατόσχοινου 1/2” θα είναι κατασκευασµένος από γαλβανισµένο σφυρήλατο χάλυβα, σύµφωνα µε το DIN 1480.  Στα άκρα του θα 

διαθέτει δύο κρίκους. 
 
 
ΡΟ∆ΑΝΤΖΑ ΓΙΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ Φ6 MM ΚΑΙ Φ7 MM  

 
Η ροδάντζα ή αυλακωτός δακτύλιος ή ψέλιο θα είναι συνολικού µήκους 2 1/8", θα είναι κατασκευασµένη από χάλυβα St 37 σύµφωνα µε το DIN 17100, θα 

είναι γαλβανισµένη και θα έχει µορφή απιοειδή.  Η επικάλυψη πρέπει να γίνει «εν θερµώ» µετά το τέλος όλων των κατεργασιών. 
Τα τεµάχια θα εξετάζονται για τη διαπίστωση της ισότητας των σκελών και την εξακρίβωση ελαττωµάτων τελικής επεξεργασίας.  Θα πρέπει να είναι 

απαλλαγµένα από ρωγµές, ακµές, εγκοπές και παραµορφώσεις.   
 

 
ΚΟΥΤΙ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 12 CM X 13 CM X 8 CM  

 
Το κουτί διακλάδωσης καλωδίων εναερίου δικτύου θα είναι στεγανό, από χυτοπρεσσαριστό αλουµίνιο, κατάλληλο για χρήση σε υπαίθριο περιβάλλον, 

διαστάσεων περίπου 12 cm x 13 cm x 8 cm και θα αποτελείται από τα εξής δύο τµήµατα : 
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α) Το σώµα, το οποίο θα φέρει τέσσερεις οπές για µεταλλικούς στυπιοθλίπτες Φ 21 mm τοποθετηµένους στις τέσσερεις παράπλευρες έδρες. Επιπλέον, 
στο κέντρο της βάσης του σώµατος θα υπάρχει οπή Φ 7,4 mm περίπου και µία δεύτερη οπή για την αποχέτευση Φ 3 mm περίπου.  Σε µία από τις 
παράπλευρες έδρες θα υπάρχει οπή Φ 5 mm περίπου, στην οποία θα βρίσκεται κοχλίας µήκους σπειρώµατος 1,5 cm, ένα παξιµάδι και δύο ροδέλες. 

β) Το κάλυµµα, το οποίο θα φέρει περιφερειακά στεγανοποιητική εσοχή µε ελαστικό παρέµβυσµα σταθερά συγκολληµένο σε αυτή, για την πλήρη 
εφαρµογή του καλύµµατος.  Το κάλυµµα θα στερεώνεται στο σώµα µε τέσσερεις γαλβανισµένες βίδες.  

 
 
ΛΑΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ  

 
Η λάµα αναρτήσεως του µεταλλικού κουτιού διακλάδωσης καλωδίων του εναερίου δικτύου οδοφωτισµού, θα είναι σιδερένια και γαλβανισµένη.  Θα έχει 

διαστάσεις 25 mm x 800 mm x 3 mm περίπου και θα είναι διαµορφωµένη µε τις απαραίτητες οπές. 
 

 
ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΑΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  

 
Ο συνδετήρας συρµατόσχοινου σταυρός θα αποτελείται από τα εξής :  
α) Τρία στρογγυλά ελάσµατα, κατασκευασµένα από ορείχαλκο, που επιτρέπουν τη σύσφιξη των συρµατοσχοίνων κατά οποιαδήποτε διεύθυνση, όπως 

και την ανεξάρτητη µετατόπιση αυτών, η οποία επιτυγχάνεται µε ανεξάρτητη σύσφιξη των εξωτερικών µερών µε το κεντρικό µέρος.  
β)  ∆ύο µεταλλικούς κοχλίες γαλβανισµένους µε παξιµάδια.  
γ)  Τέσσερεις ροδέλες «κατσαρές» µεταλλικές γαλβανισµένες.  
Ο συνδετήρας θα είναι συναρµολογηµένος. 
Τα τεµάχια θα εξετάζονται για τη διαπίστωση διαστασιακών αποκλίσεων ή κακοτεχνιών στην κατεργασία.   
 
 
ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΑΣ ΤΡΙΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ  

 
Ο συνδετήρας συρµατόσχοινου τριών διευθύνσεων θα αποτελείται από τα εξής :  
α) ∆ύο ελάσµατα σχήµατος ισόπλευρου τριγώνου, κατασκευασµένα από χάλυβα St 37 (DIN 17100), επιψευδαργυρωµένα, µε στρογγυλεµένες γωνίες, 

τροχισµένα, πάχους 3 mm περίπου το καθένα. Επιπλέον, το κάθε έλασµα θα φέρει τρεις οπές, που θα έχουν ως άξονά τους τις διχοτόµους του τριγώνου.  
β)Τρεις πείρους κατασκευασµένους από χάλυβα St 38 (DIN 17111) και επιψευδαργυρωµένους.  
γ) Τρεις ροδέλες κατασκευασµένες από χάλυβα και επιψευδαργυρωµένες.  
δ) Τρεις περόνες (κοπίλιες) κατασκευασµένες από χάλυβα και επιψευδαργυρωµένες. Η κεφαλή της κοπίλιας θα έχει εσωτερική διάµετρο 3 mm περίπου 

και εξωτερική διάµετρο 6 mm περίπου, ενώ το συνολικό µήκος θα είναι 41 mm περίπου.   
Τα τεµάχια θα εξετάζονται για τη διαπίστωση διαστασιακών αποκλίσεων ή κακοτεχνιών στην επιψευδαργύρωση και κατεργασία.   
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ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ  

 
Ο συνδετήρας συρµατόσχοινου τεσσάρων διευθύνσεων θα αποτελείται από τα εξής :  
α) ∆ύο ελάσµατα σχήµατος ρόµβου, κατασκευασµένα από χάλυβα St 37 (DIN 17100), επιψευδαργυρωµένα, µε στρογγυλεµένες γωνίες, τροχισµένα, 

πάχους 3 mm περίπου το καθένα.  Επιπλέον, το κάθε έλασµα θα φέρει τέσσερεις οπές, που θα έχουν ως άξονά τους τις διαγώνιες του ρόµβου.  
β)Τέσσερεις πείρους κατασκευασµένους από χάλυβα St 38 (DIN 17111) και επιψευδαργυρωµένους.  
γ) Τέσσερεις ροδέλες κατασκευασµένες από χάλυβα και επιψευδαργυρωµένες.  
δ)Τέσσερεις περόνες (κοπίλιες) κατασκευασµένες από χάλυβα και επιψευδαργυρωµένες. Η κεφαλή της κοπίλιας θα έχει εσωτερική διάµετρο 3 mm 

περίπου και εξωτερική διάµετρο 6 mm περίπου, ενώ το συνολικό µήκος θα είναι 41 mm περίπου.   
Τα τεµάχια θα εξετάζονται για τη διαπίστωση διαστασιακών αποκλίσεων ή κακοτεχνιών στην επιψευδαργύρωση και κατεργασία.   
 
 
ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ Φ 6 (6 X 19)  

  
Το συρµατόσχοινο θα είναι χαλύβδινο επιψευδαργυρωµένο (γαλβανισµένο) 6x19, µε ονοµαστική διάµετρο 6 mm, εύκαµπτο, µε ψυχή καννάβινη ή 

από πολυµερές υλικό (όχι χαλύβδινη), χωρίς να είναι γρασσαρισµένο, µε ονοµαστική αντοχή σύρµατος 180 Kp/mm² και ελάχιστο φορτίο θραύσης 1.990 
Kp (DIN 3060).Θα προσκοµιστεί ISO 9001τουεργοστασίου κατασκευής. 

 
ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ Φ 7 (6 X 7)  

  
Το συρµατόσχοινο θα είναι χαλύβδινο επιψευδαργυρωµένο (γαλβανισµένο) 6x7, µε ονοµαστική διάµετρο 7 mm, εύκαµπτο, µε ψυχή καννάβινη ή 

από πολυµερές υλικό (όχι χαλύβδινη), χωρίς να είναι γρασσαρισµένο, µε ονοµαστική αντοχή σύρµατος 180 Kp/mm² και ελάχιστο φορτίο θραύσης 2.930 
Kp (DIN 3055).Θα προσκοµιστεί ISO 9001 του εργοστασίου κατασκευής. 

 
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ Φ7 (5/16")  
 
Ο σφικτήρας συρµατόσχοινου θα είναι διαµέτρου 5/16" και θα αποτελείται από τα εξής δύο τµήµατα :  
α) Τον κοχλία, ο οποίος θα είναι σχήµατος U και τα περικόχλια. Όλα θα είναι κατασκευασµένα από χάλυβα ST 38 σύµφωνα µε το DIN 17111 ή 

παρεµφερές.  Ο κοχλίας θα έχει διάµετρο κατάλληλη για τη διαµόρφωση του αντίστοιχου σπειρώµατος.  Η κάµψη του κοχλία U πρέπει να έχει γίνει µε 
επιµέλεια και µε χρήση των κατάλληλων ιδιοσυσκευών, ώστε τα σκέλη να είναι παράλληλα και ίσα µεταξύ τους, χωρίς να παρατηρούνται σηµεία σύνθλιψης 
του σπειρώµατος, που να εµποδίζουν την κοχλίωση. 

β) Το σώµα, το οποίο θα είναι κατασκευασµένο από σφυρήλατο χάλυβα ST 37 σύµφωνα µε το DIN 17100 ή παρεµφερές.  Επιπλέον, το σώµα θα φέρει 
αυλάκι µε χαραγές για την υποδοχή και την καλή πρόσφυση του συρµατόσχοινου.  Το άνοιγµα αυτού του αυλακιού στο κάτω µέρος πρέπει να είναι κατάλληλο, 
ώστε να αγκαλιάζει το αντίστοιχο συρµατόσχοινο, εµποδίζοντας το άνοιγµα των κλώνων. 
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Όλα τα τεµάχια θα είναι επιψευδαργυρωµένα «εν θερµώ».  Οι σφιγκτήρες θα εξετάζονται για τη διαπίστωση της παραλληλίας και της ισότητας των 
σκελών του κοχλία U, τη σωστή και σταθερή κοχλίωση των περικοχλίων µε το χέρι, χωρίς αυτά να αφήνουν περιθώρια ανοχών, την επιψευδαργύρωση και 
γενικά την εξακρίβωση τυχόν ελαττωµάτων τελικής επεξεργασίας. 

Όλη η κατασκευή θα είναι σύµφωνα µε το DIN 741.   
 
 
ΚΑΛΩ∆ΙΟ E1 VV-U (ΝΥΥ) 4G6 MM2 
 
Το καλώδιο είναι το κεντρικό αξονικό καλώδιο τροφοδότησης του εναερίου δικτύου. Θα είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε το πρότυπο IEC60502-1, 

ονοµαστικής τάσης 600/1000 V. Ο αγωγός θα είναι µονόκλωνος από ανοπτηµένο χαλκό, η µόνωση θα είναι απόPVC, η εσωτερική επένδυση από ελαστικό και 
η εξωτερική επένδυση από PVC. Θα προσκοµιστεί ISO 9001 του εργοστασίου κατασκευής και δήλωση συµµόρφωσης CE. 

 
� Για τη σύνδεση εναερίου δικτύου σε πίλαρ, τα καλώδια θα οδεύσουν σε σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο, ονοµαστικής διαµέτρου 2 in κόκκινης ετικέτας.  

 
ΚΑΛΩ∆ΙΟ Η07V-U (ΝΥΑ) 1X1,5 MM2  
 
Το καλώδιο αυτό θα χρησιµοποιηθεί ως δεµατικό, δηλαδή µε αυτό θα προσδένεται το ανωτέρω κεντρικό αξονικό καλώδιο 4G6 mm2 στο αξονικό 

συρµατόσχοινο Φ7.Θα είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 563 HD 21.3, ονοµαστικής τάσης 450/750 V. Ο αγωγός θα είναι από µονόκλωνο 
µαλακό ανοπτηµένο χαλκό η δε µόνωση θα είναι απόPVC.Θα προσκοµιστεί ISO 9001τουεργοστασίου κατασκευής και δήλωση συµµόρφωσηςCE. 

 
Φ/Σ LED ΑΞΟΝΙΚΟ 90 W 

Το φωτιστικό σώµα θα είναι τεχνολογίας led, αξονικό και κατάλληλο για οδοφωτισµό µε σύστηµα ανάρτησης σε συρµατόσχοινο. 

Σώµα φωτιστικού 

Το σώµα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασµένο από χυτοπρεσσαριστό αλουµίνιο ή κράµα αλουµινίου.  

Οι εξωτερικές βίδες του φωτιστικού δεν πρέπει να οξειδώνονται. 

Το συνολικό βάρος του µαζί µε την ανάρτηση δε θα ξεπερνά τα 12 kg.  

Το φωτιστικό θα είναι FULL CUT-OFF κατά IESNA ή ισοδύναµο δηλ. κατηγορία U0 σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση BUG κατά IES TM-15-11.  

Ο δείκτης στεγανότητας θα είναι τουλάχιστον IP 66. 

Ο δείκτης  αντοχής σε κρούση θα είναι τουλάχιστον ΙΚ 08.   
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Το κάλυµµα των LED, θα είναι από γυαλί ασφαλείας (σκληρυµένο µε θερµική επεξεργασία),θα έχει θερµική αντοχή και αντίσταση στο κιτρίνισµα λόγω 
επίδρασης υπεριώδους UV ακτινοβολίας.  

Φωτιστική µονάδα 

Η φωτιστική µονάδα LED θα αποτελείται από στοιχεία LED, ο φακός ή το κάτοπτρο των οποίων θα εξασφαλίζει κατανοµή οδικού φωτισµού, σύµφωνα µε τον 
κανονισµό ΕΛΟΤ ΕΝ 13201-2. Θα αποδεικνύεται και από το πολικό διάγραµµα, που θα συνοδεύει το δείγµα του φωτιστικού. 

• Η τελική ισχύς του φωτιστικού µε τις απώλειες (Led + Led driver) θα είναι το πολύ 90 W και η απόδοσή του θα είναι τουλάχιστον 130 lumen/W  (όπου lumen 
θα είναι τα τελικά που έχουµε και Watt είναι η ισχύς του φωτιστικού µε τις απώλειες Led + Led driver). Η ελάχιστη τελική φωτεινή ροή (lm) θα είναι  12.000 
lumen. 

• Η θερµοκρασία χρώµατος θα είναι 3.000 Κ. 
• Ο δείκτης χρωµατικής απόδοσης θα είναι Ra>70. 
• Η διάρκεια ζωής θα είναι τουλάχιστον 80.000 ώρες για L70, κατά το πρότυπο LM 80. 

Η ψύξη της ηλεκτρικής µονάδας να µην επιτυγχάνεται µε χρήση ανεµιστήρα. 

 
Ηλεκτρική µονάδα 

Ο χώρος της ηλεκτρικής µονάδας (τροφοδοτικό) θα αποµονώνεται θερµοκρασιακά από αυτή, χωρίς ιδιοκατασκευή και χωρίς να παραβιάζεται η εγγύηση του 
κατασκευαστή. 

Ο συντελεστής ισχύος (Power Factor) θα είναι > 0,95 σε πλήρες φορτίο. 

Το φωτιστικό σώµα θα έχει ηλεκτρική προστασία κλάσης µόνωσης Ι ή ΙΙ. 

Το τροφοδοτικό θα φέρει ειδική διάταξη, που θα προστατεύει τα LED από τις διακυµάνσεις της ηλεκτρικής τάσης και τα ρεύµατα αιχµής. 

Το τροφοδοτικό των LED θα πρέπει να είναι dimmable (συµβατό µε πρωτόκολλο Dali) και να έχει δυνατότητα αυτόνοµης ρύθµισης της φωτεινότητας σε 
στάθµες (Stand Alone). 

Το φωτιστικό θα είναι κατάλληλο για συνεχή λειτουργία στο ύπαιθρο και σε θερµοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον από -30oC έως +40oC, χωρίς αλλοίωση 
των κατασκευαστικών τους στοιχείων και χωρίς δυσµενή επίδραση στο χρόνο ζωής των οργάνων τους. 
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Πιστοποιήσεις – Πιστοποιητικά 

- Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή των φωτιστικών σωµάτων για την κατασκευή τους. 

- Πιστοποιητικό ISO14001 του κατασκευαστή των φωτιστικών σωµάτων για την περιβαλλοντική διαχείριση. 

-Θα έχει δήλωση συµµόρφωσης CE  µε τις παρακάτω οδηγίες : 

-Οδηγία 2014/35/EU (Low Voltage Directive, LVD) 
-Οδηγία 2014/30/ΕU (Electromagnetic Compatibility, EMC) 
-Οδηγία 2011/65/ΕC(Restriction of Certain Hazardous Substances, RoHS) 

-Θα έχει έγκριση κατά ENEC στο σύνολό του ή ισοδύναµο π.χ. κατά ΕΝ 17065,το οποίο θα διασφαλίζει : 

-Έλεγχο προϊόντων και πιστοποίηση στα πρότυπα της οδηγίας LVD (EN 60598-1, EN 60598 2-3) από ανεξάρτητο διαπιστευµένο φορέα. Αποδεκτοί φορείς 
διαπίστευσης είναι οι ευρωπαϊκοί φορείς ΕΑ-MLA.  
-Ετήσια επιθεώρηση µονάδας παραγωγής. 

-∆ιαρκή παρακολούθηση παραγωγής και προϊόντος. 

Εγγύηση 

Κάθε φωτιστικό σώµα θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση κατ’ ελάχιστον πέντε (5) ετών για το σύνολο του φωτιστικού σώµατος του κατασκευαστή. 

Παρατηρήσεις 
 

Θα κατατεθούν και τα εξής: 

� Επίσηµος κατάλογος του εργοστασίου κατασκευής του φωτιστικού σώµατος, στον οποίο θα είναι δηµοσιευµένο το φωτιστικό σώµα και το οποίο δε θα είναι 
ιδιοκατασκευή. 

� Επίσηµα έγγραφα µε πλήρη τεχνική περιγραφή του φωτιστικού σώµατος. 
� ∆ήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη, που θα αναφέρει ότι κάθε Φ/Σ που θα παραδοθεί θα φέρει ηµεροµηνία παραγωγής ή κωδικό παραγωγής για να είναι 

δυνατή η αναγνώρισή του σε περίπτωση που κάποιο τµήµα ή υλικό αστοχήσει και είναι εντός του χρόνου εγγύησης. 
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� Θα κατατεθεί ηλεκτρονικό αρχείο µε τα φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά του Φ/Σ σε µορφή αρχείου .ldt ή .ies και σε µορφή pdf ψηφιακά υπογεγραµµένου, σε 
αποθηκευτικό µέσο (usb stick, cd κ.λ.π.) και θα κατατεθεί και βεβαίωση του πιστοποιηµένου ή διαπιστευµένου εργαστηρίου κατά το ISO 17025, στο οποίο 
µετρήθηκαν τα φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά του Φ/Σ. 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

Όλα τα υλικά θα είναι καινούρια, αµεταχείριστα, σύγχρονης κατασκευής, υψηλής αισθητικής και θα είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος 
κειµένου. Πρέπει να είναι άριστης ποιότητας από αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά, χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις 
προδιαγραφές, όσον αφορά την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήµα, το χρωµατισµό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εµφάνισή τους. Στα προµηθευόµενα 
είδη θα πρέπει τόσο η κατασκευή όσο και η λειτουργία τους καθώς και η συνδεσµολογία και η και η συνεργασία τους µε την ηλεκτρική εγκατάσταση να είναι 
σύµφωνη µε τους κανονισµούς των Εθνικών και Ευρωπαϊκών Οργανισµών Τυποποίησης DIN VDE, IEC, CEE, EΛ.O.T. κ.λ.π. Σε περίπτωση που δεν 
υπάρχουν ελληνικά ή ευρωπαϊκά πρότυπα κάθε υλικό πρέπει να συµµορφώνεται µε τα αντίστοιχα ∆ιεθνή Πρότυπα ΙΕC και  ISO που ισχύουν για αυτό.  

 
ΟΡΟΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
Όλα τα υλικά θα έχουν εγγυηµένα τα συµβατικά καθοριζόµενα χαρακτηριστικά τους, βάσει φυλλαδίων ή πιστοποιητικών του κατασκευαστή και θα τυγχάνουν 
απαραίτητα πριν από την παραγγελία τους της προεγκρίσεως της επίβλεψης. 
 

Παρατηρήσεις 
 

• Όσον αφορά το εναέριο δίκτυο φωτισµού, τα υλικά του (είδος και χρήση αυτών), θα τοποθετηθούν µε τη σύµφωνη γνώµη του επιβλέποντος µηχανικού. 
• Η στήριξη του εναερίου δικτύου φωτισµού, αλλού θα γίνεται µε στήριγµα πάκτωσης και αλλού µε ούπατ, µε τη σύµφωνη γνώµη του επιβλέποντος. 
• Όπου αναφέρονται διεθνή πρότυπα IEC και είναι εναρµονισµένα µε ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ ισχύουν τα ευρωπαϊκά. 
• Οι εγγυήσεις του κατασκευαστή θα βεβαιώνονται µε υπεύθυνες δηλώσεις. 
• Όπου αναφέρονται πρότυπα ισχύουν και οι επικαιροποιηµένες αναθεωρήσεις αυτών. 
• Οι εισαγωγείς ή κατασκευαστές των φωτιστικών σωµάτων όλων των ειδών, απαιτείται να είναι συµβεβληµένοι σε εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής 

διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (ΑΗΗΕ), το οποίο θα αποδεικνύεται µε την προσκόµιση αποδεικτικού καταχώρισής 
τους µε τον Αριθµό Μητρώου Παραγωγού σε εγκεκριµένο από το αρµόδιο Υπουργείο σύστηµα, σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΑ’ του Π.∆. 117/2004 
(ΦΕΚ 82 Α’). 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΗΑ  

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

 
 
 

        ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΗΑ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 
 

      ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΨΥΛΛΟΣ 
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