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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

Η μελέτη αυτή αφορά τα παρακάτω: 

Α/Α Περιγραφή είδους Μονάδα Ποσότητα 

1 

Διακοσμητικός χυτοσιδηρός ιστός 4000mm (με 
βάση αγκύρωσης και ακροκιβώτιο) για ένα 

βραχίονα (τεμάχια 34) και για δύο βραχίονες 
(τεμάχια 22) 

Τεμ 56,00 

2 Διακοσμητικός βραχίονας Τεμ 78,00 

3 
Παραδοσιακό φωτιστικό κρέμασης 30W 

τεχνολογίας LED  
Τεμ 78,00 

 

Η ανάγκη προμήθειας των ανωτέρω προϊόντων προέκυψε από το γεγονός ότι υφιστάμενος 
εξοπλισμός φωτισμού στην Χερσαία ζώνη λιμένα Πάργας στη Δ.Ε. Πάργας έχει υποστεί φθορές 
λόγο παλαιότητας με αποτέλεσμα να απαιτείται αντικατάσταση του  με νέο εξοπλισμό. 

Ως εκ τούτου απαιτείται η προμήθεια που περιγράφεται στην μελέτη ύπ΄αρ.20/2022 για την 
σταδιακή αντικατάσταση των φθαρμένων φωτιστικών συστημάτων και προμήθεια νέας στην ίδια 
θέση. 

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσόν των 138.319,52 € με Φ.Π.Α. (111.548,0 € 
χωρίς Φ.Π.Α.). Για την εκτέλεση της προμήθειας έχει πραγματοποιηθεί ανάληψη υποχρέωσης για 
τη διάθεση πίστωσης ποσού 55.000,0 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7135.013  Δήμου Πάργας και 
ποσού 85.000,0 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 70-7135.02 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Πάργας. 

Φορέας υλοποίησης της προμήθειας είναι ο Δήμος Πάργας. 

 
                                                     Καναλλάκι  Μάιος 2022 
 
                    ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                        ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ – ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                                                                                                    Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
             ΜΠΟΧΤΗΣ ΘΩΜΑΣ 
Π.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                       ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

                                                                                                    Π.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 

                                                                                            

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ & ΙΣΤΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ Δ.Κ. 
ΠΑΡΓΑΣ 

 

                               Αριθ. Μελέτης : 20/2022 
 

Ταχ. Δ/νση       : Αχέροντος 29, Καναλλάκι 
Ταχ. Κωδ.         : 48062 
Τηλ                     : 2684360346  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ  

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ :  2684360305 

FAX : 2684022460 

 

 

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

«Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων & Ιστών για την Χερσαία Ζώνη Λιμένα στην Δ.Κ. Πάργας» 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Έναν(1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.  

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(EΝΟΣ ΕΤΟΥΣ) ΜΕ ΦΠΑ 24%:  138.319,52 € (ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ:  111.548,00 €) 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Tο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στο έντυπο 

οικονομικής προσφοράς επί του προϋπολογισμού της μελέτης 20/2022 του Δήμου Πάργας.  

 

Αριθμός Μελέτης: 20/2022 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Καναλλάκι, Μάιος 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Περιφερειακή ή Τοπική Αρχή (Ν.Π.Δ.Δ.) 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ 

ΑΡΧΗΣ 

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων & Ιστών για την Χερσαία 

Ζώνη Λιμένα στην Δ.Κ. Πάργας  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Φωτιστικά 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ CPV - 34928510-6: Κολώνες φωτισμού οδών  

- 31518600-6: Προβολείς φωτισμού  

- 34993000-4: Φωτιστικά οδών  

- 31532800-2: Βραχίονες φωτιστικών 

 

 

•  

 

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS 

 

EL541 

 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ηλεκτρονικός  Ανοικτός Διαγωνισμός για την ανάδειξη 

προμηθευτή με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο 

ποσοστό έκπτωσης % Η τελική επιλογή του προμηθευτή θα 

γίνει ανά ομάδα καυσίμων. 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ελληνική 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΔΗΜΟΥ 

ΠΑΡΓΑΣ. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των εκατόν 

τριάντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και 

είκοσι τεσσάρων λεπτών (137.982,24) συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24%. 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
Τέσσερις(4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Παρέχονται εφτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 

ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των 

προσφορών 01/11/2022  ώρα 23:59:59. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

09/11/2022 , ΩΡΑ 23:59:59 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης είναι 

η Ελληνική. Όλα τα έγγραφα, επικοινωνία με τους 

προσφέροντες – υποψήφιους Αναδόχους, καθώς και οι 

προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 

 
ΜΠΟΧΤΗΣ ΘΩΜΑΣ 

Π.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ – ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
 

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Π.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων & Ιστών για την  

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                                 Χερσαία Ζώνη Λιμένα στην Δ.Κ. Πάργας                                         

 ΔΗΜΟΣ  ΠΑΡΓΑΣ                                                                        

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια Διακοσμητικών ιστών με διακοσμητικά εξαρτήματα με μονό και διπλό 

βραχίονα, για την κάλυψη της ανάγκης σε φωτισμό της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Πάργας. 

Συγκεκριμένα τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες: 

Ιστοί και πυλώνες φωτισμού, Φωτιστικά σώματα.  

Η ανωτέρω προμήθεια εμπίπτει στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων  

(CPV): 34928510-6: Κολώνες φωτισμού οδών,  

(CPV): 31518600-6: Προβολείς φωτισμού,  

(CPV): 34993000-4: Φωτιστικά οδών,  

(CPV): 31532800-2: Βραχίονες φωτιστικών. 

Η  δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των εκατόν τριάντα οχτώ χιλιάδων τριακοσίων 

δεκαεννέα ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (138.319,52) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

Χρόνος υλοποίησης της προμήθειας ορίζεται διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και 

θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και του Δήμου Π. Υπάρχει εγκεκριμένη 

πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων οικονομικού έτους 2022 πίστωσης ποσού 55.000,0 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-

7135.013  Δήμου Πάργας και ποσού 85.000,0 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 70-7135.02 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 

Δήμου Πάργας. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

Α/Α Περιγραφή είδους Μονάδα Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
Αξία 

1 

Διακοσμητικός χυτοσιδηρός ιστός 
4000mm (με βάση αγκύρωσης και 

ακροκιβώτιο) για ένα βραχίονα (τεμάχια 
34) και για δύο βραχίονες (τεμάχια 22) 

Τεμ 56,00 808,00 € 45.248,00 € 

2 Διακοσμητικός βραχίονας Τεμ 78,00 230,00 € 17.940,00 € 

3 
Παραδοσιακό φωτιστικό κρέμασης 30W 

τεχνολογίας LED  
Τεμ 78,00 620,00 € 48.360,00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ 111.548,00 € 

  Φ.Π.Α. 24%  26.771,52 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 138.319,52 € 

 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 
και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%).  
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Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:  
 

•   Το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/2021) Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των 

δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες 

διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.» •  Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις 

Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» • Του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87/Α/2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα 

Καλλικράτης» • Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-06) « Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και κοινοτήτων • Του Ν. 

3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/20-3-07) « Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο Νοµαρχιακό και Τοπικό 

Τύπο και άλλες διατάξεις»  • Το άρθρο 4 του φεκ 240Α΄12/12/2012 Πράξη Νοµοθετικού περιεχοµένου που 

κυρώθηκε µε το Ν.4111/2013(ΦΕΚΑ΄18). • Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». • Του Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α’/15-9-2011 «Σύσταση ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων -

Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας -Προπτωχευτική διαδικασία 

εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». • Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400 Β’/20-12-

2012) «Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων». 

• Τον Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις» • Την Υ.Α. 

Π1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» • To Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α'/26-3-2014) «∆ιοικητικές 

Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα- Τροποποίηση 

∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθµίσεις». • Το Ν. 4270/14 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και 

εποπτεία ( ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ- ∆ηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις • Του Ν. 2690/1999 

«Κύρωση Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις». • Το Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄) «Ανάληψη 

υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».  

 
Η ανάγκη προμήθειας των ανωτέρω προϊόντων προέκυψε από το γεγονός ότι ο υφιστάμενος εξοπλισμός φωτισμού 

στην χερσαία ζώνη λιμένα Πάργας έχει υποστεί φθορές λόγο παλαιότητας με αποτέλεσμα να απαιτείται 

αντικατάσταση του  με νέο εξοπλισμό. 

Ως εκ τούτου απαιτείται η προμήθεια που περιγράφεται στην μελέτη ύπ΄αρ.20/2022 για την αντικατάσταση των 

φθαρμένων φωτιστικών συστημάτων και προμήθεια νέας στην ίδια θέση. 

Αντικείμενο της προμήθειας  περιλαμβάνει: 

- Διακοσμητικός χυτοσιδηρός ιστός 4000mm (με βάση αγκύρωσης και ακροκιβώτιο) για ένα βραχίονα με 

Παραδοσιακό φωτιστικό κρέμασης 30W τεχνολογίας LED   (τεμάχια 34). 

- Διακοσμητικός χυτοσιδηρός ιστός 4000mm (με βάση αγκύρωσης και ακροκιβώτιο) για δύο βραχίονες με 

Παραδοσιακό φωτιστικό κρέμασης 30W τεχνολογίας LED  (τεμάχια 22). 

Φορέας υλοποίησης της προμήθειας είναι ο Δήμος Πάργας. 

 
Καναλλάκι, Μάιος 2022 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 

 
ΜΠΟΧΤΗΣ ΘΩΜΑΣ 

Π.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ – ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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 ΔΗΜΟΣ  ΠΑΡΓΑΣ                                                                          
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
 

Τεχνική Περιγραφή 
 

Άρθρο 1 Διακοσμητικός χυτοσιδηρός ιστός 4000mm (με βάση αγκύρωσης και ακροκιβώτιο)  με ένα 
βραχίονα και δύο βραχίονες 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διακοσμητικός χυτοσιδηρός ιστός φωτισμού ενδεικτικού τύπου όπως φαίνεται στο σχέδιο με συνδυασμό 

χαλύβδινου ιστού τηλεσκοπικής μορφής - με διάμετρο βάσης Φ89x5mm και κορυφής Φ76x3mm, και συνολικού 

ύψους 4000mm- με χυτοσιδηρά εξαρτήματα και διακοσμητική βάση.  

Ο χαλυβδοσωλήνας θα είναι από χάλυβα θερμής έλασης ποιότητας S235JR κατά ΕΝ10025 κατασκευασμένος κατά 

ΕΝ10219. Αντίστοιχα, τα χυτοσιδηρά μέρη θα είναι ποιότητα υλικού χυτοσιδηρού EN-GJL-200 κατά DIN 1561 με 

ελάχιστη αντοχή 200ΜPa. 

Οι ιστοί θα κατασκευάζονται από δύο (2) τεμάχια χαλυβδοσωλήνα μήκους 2000mm και 2000mm αντίστοιχα. Η 

σύνδεσή τους θα γίνεται με συγκόλληση αφού πρώτα το άνω μέρος του χαλυβδωληνά μέσω συμπίεσης μειωθεί η 

διάμετρος του έως την διάμετρο του επόμενου τμήματος του ιστού. Η ως άνω επεξεργασία του χαλυβδοσωλήνα 

ενισχύει την αντοχή της στο σημείο συγκόλλησης, λόγω του ότι μεγαλώνει το πάχος του χαλυβδοσωλήνα κατά 1-

2mm. Για ένα όμορφο αισθητικό αποτέλεσμα, στην εναλλαγή́ διατομής του ιστού, θα χρησιμοποιείται νεοκλασική 

διακοσμητική χυτοσιδηρή συστολή κυκλικής μορφής ενδεικτικού τύπου όπως σχέδιο.   

Στην βάση του ιστού θα προσαρμόζεται (μέσω συγκόλλησης) χαλύβδινη πλάκα έδρασης κυκλικής διατομής 

Φ290mm και πάχους 10mm, από υλικό ποιότητας S235 κατά ΕΝ10025, με κεντρική οπή για τη διέλευση των 

καλωδίων και του αγωγού γειώσεως καθώς και με τέσσερις (4) οπές, κυκλικού/oval σχήματος, για τη στερέωση των 

αγκυρίων. Η έδραση του ιστού θα ενισχύεται με 4 τρίγωνα σε διάταξη σταυρού, συγκολλημένα στην πλάκα έδρασης 

και στον κορμό του ιστού.  

Για ένα καλύτερο δυνατό αρχιτεκτονικο αποτέλεσμα ο ιστός θα συνοδεύεται από νεοκλασσική διακοσμητική 

χυτοσιδηρή ποδιά και διακοσμητική χυτοσιδηρή συστολή ενδεικτικού τύπου όπως σχέδιο, συνολικού ύψους 870mm 
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(μαζί με την συστολή) και διαμέτρου Φ320mm, η οποία θα προσδίδει ένα καλαίσθητο αποτέλεσμα και θα καλύπτει 

πλήρως την πλάκα έδρασης του ιστού και τις απολήξεις των αγκυρίων προστατεύοντας παράλληλα το σπείρωμα 

τους. Θα είναι ποιότητα υλικού EN-GJL-200 κατά DIN1561 με ελάχιστη αντοχή 200ΜPa. 

Σε ύψος 320mm από τη βάση του ιστού θα έχει θυρίδα κατάλληλων διαστάσεων για την είσοδο, εγκατάσταση και 

σύνδεση του ακροκιβωτίου. Η θυρίδα θα είναι ονομαστικών-ενδεικτικών διαστάσεων 230x65mm από το ίδιο 

έλασμα του κορμού του ιστού, που στην κλειστή θέση δεν θα εξέχει από τον κορμό, η οποία θα προσαρμόζεται σε 

οπή-θύρα του κορμού ίδιων διαστάσεων και θα ασφαλίζει με ειδική κλειδαριά μέσω ανοξείδωτου κοχλία τριγωνικής 

κεφαλής.  

Μέσα σε κάθε ιστό (μονό ή διπλό) θα εγκατασταθεί ένα αντίστοιχο ακροκιβώτιο από ρητίνες πολυαμιδίων, 

άθραυστο με θυρίδα επιτήρησης από διαφανές polycarbonate για τον έλεγχο των εσωτερικών εξαρτημάτων ώστε να 

αποφεύγεται το άνοιγμα ολόκληρου του καλύμματος. Θα είναι εφοδιασμένο με ένα ή δύο ασφαλειοαποζεύκτες και 

ασφάλεια 10A αντίστοιχα και θα είναι κατάλληλο για καλώδια παροχής με διατομή 4x16mm2.  

Στις θέσεις διέλευσης των καλωδίων θα υπάρχουν ελαστικά παρεμβύσματα για την καλύτερη στεγανότητα. Για την 

καλύτερη και εύκολη συνδεσμολογία των καλωδίων, η θήκη των ελαστικών παρεμβυσμάτων θα είναι διαιρούμενη. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Βαθμός προστασίας: IP54 Προστασία έναντι μηχανικής κρούσης: IK08 Κλάση μόνωσης: 

Class ΙΙ  

 

Η βάση του ιστού θα ενσωματώνεται στο έδαφος υποχρεωτικά με αγκύριο Μ16x500mm για εύκολη τοποθέτηση επί 

τόπου στο έργο, γαλβανισμένο εν θερμώ και θα συνοδεύεται από το αντίστοιχο μοδέλο βάσης αγκύρωσης για 

διάταξη αγκυρίων 170x170, πάχους 4mm. Τα αγκύρια, τα περικόχλια και οι ροδέλες είναι προστατευμένα με θερμό 

βαθύ γαλβάνισμα EN ISO 1461. Επισημαίνουμε ότι η ντίζα δεν θεωρείται αγκύριο. 

 

Προστασία:  

Τα χαλύβδινα μέρη του ιστού θα παραδίδονται γαλβανισμένα εν θερμώ σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα θερμού 

γαλβανίσματος EN ISO 1461 και βαμμένα ηλεκτροστατικά με ειδική παραθαλάσσια βαφή πούδρας με πολυεστερικά 

χρώματα σε απόχρωση RAL που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. Αντίστοιχα, τα χυτοσιδηρά εξαρτήματα και η 

διακοσμητική ποδιά θα βάφονται με ειδικό αστάρι δύο συστατικών με βάση των ψευδάργυρο μετά την αμμοβολή 

τους και εν συνεχεία με ηλεκτροστατική βαφή με πούδρα πολυεστερικών χρωμάτων. 

 

Καθ’ όλη την διάρκεια της διαδικασίας του πολυμερισμού οι φούρνοι θα πρέπει να είναι κλειστοί, έτσι ώστε η 

θερμοκρασία της μάζας των ιστών, να ανέλθει στην απαραίτητη και αναγκαία θερμοκρασία σε ολόκληρο το μήκος 

και τα μέρη τους (κορμός, πλάκα έδρασης). Γι’ αυτό αποτελεί ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ προϋπόθεση, το μήκος του φούρνου των 

βαφείων να είναι μεγαλύτερο από το ύψος των προς βαφή ιστών! Ο πολυμερισμός στους φούρνους γίνεται στους 

200ο C και για χρονικό διάστημα ανάλογα των προδιαγραφών. 

 

Προδιαγραφές – Πιστοποιήσεις:  

• Ο ιστός θα κατασκευάζεται σύμφωνα µε τις Οδηγίες και τα Πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα 

φέρει σήμανση CE βάσει του προτύπου ΕΝ 40 από ανεξάρτητο εγκεκριμένο Ευρωπαϊκό φορέα 

πιστοποίησης.  

• Θα συνοδεύεται από την αντίστοιχη στατική μελέτη του κατασκευαστή η οποία θα καλύπτει τις απαιτήσεις 

του έργου.  

• Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή των ιστών φωτισμού για όλα τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά τα 

οποία δεν είναι εμφανή στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια.   

• Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου αναδόχου, η οποία θα περιέχει την ηλεκτρονική διεύθυνση του 

κατασκευαστή του ιστού φωτισμού, με σκοπό την εύρεση των προτεινόμενων ιστών και των λοιπών 

τεχνικών στοιχείων στο διαδίκτυο για την ταυτοποίηση δεδομένων από την υπηρεσία. 
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• Επίσημο φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών του εργοστασίου κατασκευής του ιστού, από το οποίο θα 

φαίνεται ότι ο ιστός είναι προϊόν βιομηχανοποιημένο και όχι ιδιοκατασκευή (θα πρέπει να βρίσκεται ήδη σε 

γραμμή παραγωγής). 

• Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015, Πιστοποιητικό Συστήματος 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015, Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας 

στην Εργασία ISO 45001, Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ενέργειας ISO 50001 και Πιστοποιητικό Συστήματος 

Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας ISO 22301 για το εργοστάσιο κατασκευής από ανεξάρτητο 

εγκεκριμένο Ευρωπαϊκό φορέα πιστοποίησης, τα οποία θα αναφέρονται οπωσδήποτε στον σχεδιασμό και 

την κατασκευή ιστών φωτισμού χαλύβδινων, χυτοσιδηρών, γαλβάνισμα και ηλεκτροστατική βαφή. 

 

 
Άρθρο 2  Διακοσμητικός βραχίονας 

ενδεικτικού τύπου όπως σχέδιο με χυτοσιδηρά εξαρτήματα.  Θα είναι 
κατασκευασμένος από χαλυβδοσωλήνα διατομής Φ42 σε καμπύλο σχήμα με 
ακτίνα καμπυλότητας R=250mm και κρέμαση 1000mm. Θα προσαρμόζεται 
στο σώμα του ιστού μέσω δύο ειδικών μονών διακοσμητικών χυτοσιδηρών 
δαχτυλιδιών για προσαρμογή βραχίονα διατομής Φ42 σε ιστό φωτισμού Φ76.  
 
Το ένα εξ’ αυτών θα είναι διαιρούμενο και με εσωτερική εγκοπή για την 
διέλευση του καλωδίου σύνδεσης του φωτιστικού.  

Το σύνολο του διακοσμητικού βραχίονα θα συνδυάζεται με χυτοσιδηρό εξάρτημα κορυφής τύπου «πυραμίδας» για 
προσαρμογή σε κορυφή ιστού Φ76.  Ο βραχίονας θα έχει προσαρμοσμένο στο ένα άκρο του ειδικό εξάρτημα 
πρόσδεσης του φωτιστικού, ενώ στο άλλο μέρος θα έχει διακοσμητική σφαίρα Φ42 από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο. 
Ο χαλυβδοσωλήνας θα είναι από χάλυβα θερμής έλασης ποιότητας S235JR κατά ΕΝ10025 κατασκευασμένος κατά 
ΕΝ10219. Αντίστοιχα, τα χυτοσιδηρά μέρη θα είναι ποιότητα υλικού χυτοσιδηρού EN-GJL-200 κατά DIN 1561 με 
ελάχιστη αντοχή 200ΜPa. 
 
 
Προστασία:  
Τα χαλύβδινα μέρη του θα παραδίδονται γαλβανισμένα εν θερμώ σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα θερμού 
γαλβανίσματος EN ISO 1461 και βαμμένα ηλεκτροστατικά με ειδική παραθαλάσσια βαφή πούδρας με πολυεστερικά 
χρώματα σε απόχρωση RAL που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. Αντίστοιχα, τα χυτοσιδηρά εξαρτήματα θα 
βάφονται με ειδικό αστάρι δύο συστατικών με βάση των ψευδάργυρο μετά την αμμοβολή τους και εν συνεχεία με 
ηλεκτροστατική βαφή με πούδρα πολυεστερικών χρωμάτων. 
Καθ’ όλη την διάρκεια της διαδικασίας του πολυμερισμού οι φούρνοι θα πρέπει να είναι κλειστοί, έτσι ώστε η 
θερμοκρασία της μάζας των υλικών, να ανέλθει στην απαραίτητη και αναγκαία θερμοκρασία σε ολόκληρο το μήκος 
και τα μέρη τους. Ο πολυμερισμός στους φούρνους γίνεται στους 200ο C και για χρονικό διάστημα ανάλογα των 
προδιαγραφών. 
 
Σημείωση: Για την επίτευξη της άρτιας συναρμογής ιστών φωτισμού – διακοσμητικών βραχιόνων – εξαρτημάτων - 
φωτιστικών, όλα τα μέρη της σύνθεσης θα πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή, ο οποίος θα πρέπει να 
χορηγήσει και την σχετική στατική μελέτη της σύνθεσης και των απαραιτήτων πιστοποιητικών. 
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Άρθρο 3  Παραδοσιακό φωτιστικό κρέμασης 30W τεχνολογίας LED 

 
 
Ενδεικτικές Διαστάσεις φωτιστικού 
 

• 410mm πλάτος  

• 780mm ύψος. 
 
 
 
 

Ενδεικτικές διαστάσεις και σχήμα φωτιστικού με αποδεκτή απόκλιση διαστάσεων ±5%. 
 
Παραδοσιακό φωτιστικό σώμα κρέμασης κωνικής τετραγωνικής μορφής κατάλληλο για αστικό φωτισμό υπαίθριων 
χώρων, πάρκων, πλατειών. Το φωτιστικό θα είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσαριστό κράμα αλουμινίου. 
 
Θα είναι βαµµένο ηλεκτροστατικά µε πολυεστερικά χρώµατα πούδρας για αντοχή στη διάβρωση και την καλύτερη 
δυνατή προστασία σε αντίξοα περιβάλλοντα και παραθαλάσσιες περιοχές. Θα είναι βαμμένο σε οποιοδήποτε RAL 
χρώμα αρέσκειας της υπηρεσίας. Για την μεγιστοποίηση του αποτελέσματος αυτού θα υπάρχει και μια εφαρμογή 
ενός τελικού σταδίου ηλεκτροστατικής βαφής με ειδικό διάφανο πολυεστερικό βερνίκι πούδρας. Θα είναι βαμμένο 
σε οποιοδήποτε RAL χρώμα αρέσκειας της υπηρεσίας. 
 
Το προστατευτικό κάλυμμα (διαχύτης) του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από διαφανές επίπεδο γυαλί, 
πάχους τουλάχιστον 4mm, ανθεκτικό σε κραδασμούς και σε θερμότητα. Η προστασία έναντι της σκόνης και της 
υγρασίας, µε σκοπό την τέλεια στεγανότητα, θα εξασφαλίζεται µε την τοποθέτηση ελαστικών παρεμβυσμάτων. 
Επισημαίνουμε ότι ο φακός που πιθανόν να φέρει το κάθε LED δεν θεωρείται διαχύτης/κάλυμμα. 
 
Η φωτεινή πηγή του φωτιστικού θα αποτελείται από πλακέτες LED τύπου Zhaga. Κάθε ένα από τα LEDs θα φέρει το 
δικό του ανεξάρτητο φακό ή ομάδα φακών, ο οποίος θα είναι κατασκευασμένος από μετακρυλικό υλικό (PMMA), 
υλικό υψηλής θερμικής και μηχανικής αντοχής.  
Η οπτική μονάδα των LED θα είναι τοποθετημένη εντός του φωτιστικού σώματος και θα αποτελείται από πολλαπλά 
στοιχεία LEDs.  
 
Το ειδικό σύστημα ψύξης θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένο έτσι ώστε να σχηματίζονται διατάξεις ψύξης/ψύκτρες. 
Θα είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας κράμα αλουμινίου, που βοηθά στην αποτελεσματική διαχείριση-
απαγωγής της θερμότητας, με σκοπό την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των LEDs και την μεγιστοποίηση της 
διάρκειας ζωής τους.  
 
Το φωτιστικό θα είναι κατάλληλο για συνεχή λειτουργία στην ύπαιθρο, με προστασία έναντι υγρών και στερεών 
σωματιδίων IP 66, με μηχανική αντοχή IK 08 και ηλεκτρική κλάση μόνωσης Class I/ΙΙ.  
 
Το τροφοδοτικό του φωτιστικού σώµατος θα είναι στερεωμένο και συνδεδεμένο σε ειδική αποσπώμενη βάση και θα 
φέρει σύστηµα ελέγχου της θερμοκρασίας του ώστε σε περίπτωση απρόσμενης αύξησης της θερμοκρασίας του, να 
μειώνεται το ρεύμα τροφοδοσίας του με σκοπό να μην καταστραφεί η φωτεινή πηγή. Επίσης θα πρέπει να φέρει 
ενσωματωμένα πρωτόκολλα dimming 0..10V/1..10V για δυνατότητα ρύθμισης της φωτεινής ροής των LED. 
 
Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις στον χώρο των οργάνων θα πραγματοποιούνται με σιλικονούχα καλώδια υψηλής 
θερμικής αντοχής άνω των 120οC και πρόσθετη προστασία με μακαρόνι υαλομετάξης (όπου απαιτείται). 
 
Η σύνδεσή των μερών του φωτιστικού σώματος θα γίνεται μέσω ορειχάλκινων κοχλιών με κεφαλή Φ20mm για 
καλαίσθητη εμφάνιση. 
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Το φωτιστικό σώμα θα φέρει επιπλέον σύστημα προστασίας από υπερτάσεις τουλάχιστον 10kV που τυχόν 
προκύπτουν στο ηλεκτρικό σύστημα. 
 
Τοποθέτηση 
Το φωτιστικό θα φέρει υποδοχή κρέμασης από διακοσμητικό βραχίονα. 
 
Φωτομετρική καμπύλη 
Το φωτιστικό θα διαθέτει καμπύλη τύπου III ασύμμετρης κατανομής φωτισμού. 
 
Συντήρηση 
Η οπτική μονάδα των LEDs – LED module θα είναι αποσπώμενη για εύκολη συντήρηση ώστε να είναι δυνατή και η 
μελλοντική αναβάθμιση του φωτιστικού, ώστε ο φωτισμός να συμβαδίζει με τη συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία. 
 
Επιπλέον χαρακτηριστικά 
Ισχύς φωτιστικού: 30W 
Αριθμός LEDs: 24LEDs 
Φωτεινή απόδοση φωτιστικού: ≥3000lm 
Απόδοση φωτιστικού: Τουλάχιστον 100lm/W 
Θερμοκρασία χρώματος: Warm White 3000Κ±5% 
Δείκτης χρωματικής απόδοσης: CRI ≥70 
Ώρες ζωής: >60.000hrs 
Τάση εισόδου: 220-240V, Περιοχή συχνοτήτων 50-60Hz 
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: τουλάχιστον -30οC έως + 40oC 
Προστασία από υπερτάσεις: ≥10kV 
Συντελεστής ισχύος ≥0,9 
 
Ο χρόνος εργοστασιακής εγγύησης καλής λειτουργίας του φωτιστικού θα είναι 5 χρόνια. 
 
Προδιαγραφές - Πιστοποιήσεις 

• Το φωτιστικό σώμα θα κατασκευάζεται σύµφωνα µε τις Οδηγίες και τα Πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και θα φέρει σήµανση CE και ENEC ώστε να αποδεικνύεται η πιστοποίηση της γραμμής παραγωγής του 

φωτιστικού και όχι μόνο για ένα δείγμα. 

• Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή κατά CE: 

Σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

o LVD 2014/35/EU 

o EMC 2014/30/EU 

o RoHS 2011/65/EU 

και σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα 

o EN 60598-1, EN 60598-2-3 

o EN 55015, EN 61547 

o EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 

o EN 62031 (Ασφάλεια των LED στον γενικό φωτισμό) 

o EN 62471 (Πρότυπο για την φωτοβιολογική καταλληλότητα) 

• Πιστοποιητικό ENEC του φωτιστικού σώματος από ανεξάρτητο Ευρωπαϊκό εργαστήριο δοκιμών. Θα 

συνοδεύεται με την πιστοποίηση ISO 17025 του εργαστηρίου. 

• Συμμόρφωση κατά RoHS. 

• Πιστοποιητικό και Βεβαίωση εγγραφής στο εθνικό μητρώο παραγωγών όπου θα φαίνεται ότι ο 

κατασκευαστής συμμετέχει στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και 

Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). 
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• Έγγραφο του κατασκευαστή των LED, για τον χρόνο ζωής των LED, σύμφωνα με τα πρότυπα LM-80-08 και 

TM-21 το οποίο θα έχει εκδοθεί για τον κατασκευαστή.  

• Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή των φωτιστικών σωμάτων για όλα τα επιμέρους τεχνικά 

χαρακτηριστικά τα οποία δεν είναι εμφανή στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια.   

• Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου αναδόχου, η οποία θα περιέχει την ηλεκτρονική διεύθυνση του 

κατασκευαστή του φωτιστικού σώματος, καθώς και του επίσημου αντιπροσώπου του στην ελληνική αγορά 

(εάν υπάρχει) με σκοπό την εύρεση των προτεινόμενων φωτιστικών σωμάτων και των λοιπών τεχνικών 

στοιχείων στο διαδίκτυο για την ταυτοποίηση δεδομένων από την υπηρεσία. 

• Επίσημο φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών του εργοστασίου κατασκευής του φωτιστικού σώματος, το 

οποίο θα πρέπει να είναι βιομηχανοποιημένο και όχι ιδιοκατασκευή (θα πρέπει να βρίσκεται ήδη σε γραμμή 

παραγωγής). 

• Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015, Πιστοποιητικό Συστήματος 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015, Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας 

στην Εργασία ISO 45001, Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ενέργειας ISO 50001 και Πιστοποιητικό Συστήματος 

Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας ISO 22301 για το εργοστάσιο κατασκευής από ανεξάρτητο 

εγκεκριμένο Ευρωπαϊκό φορέα πιστοποίησης, τα οποία θα αναφέρονται οπωσδήποτε στον σχεδιασμό και 

την κατασκευή φωτιστικών σωμάτων, ηλεκτροστατική βαφή. 
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Α/Α Μονάδα Ποσότητα
Τιμή 

Μονάδας
Αξία

1 Τεμ 56,00 808,00 € 45.248,00 €

2 Τεμ 78,00 230,00 € 17.940,00 €

3 Τεμ 78,00 620,00 € 48.360,00 €

111.548,00 €

26.771,52 €

138.319,52 €

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Μπόχτης Θωμάς

ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός

Αριθ. Μελέτης : 20/2022
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Γιαννόπουλος Γιώργος

M.Sc. Πολιτικός Μηχανικός

ΣΥΝΟΛΟ

Φ.Π.Α. 24% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Περιγραφή είδους

Διακοσμητικός χυτοσιδηρός ιστός 4000mm (με βάση 

αγκύρωσης και ακροκιβώτιο) για ένα βραχίονα 

(τεμάχια 34) και για δύο βραχίονες (τεμάχια 22)

Διακοσμητικός βραχίονας

Παραδοσιακό φωτιστικό κρέμασης 30W τεχνολογίας 

LED 
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ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων & Ιστών για την 
Χερσαία Ζώνη Λιμένα στην Δ.Κ. Πάργας 

 

 

Αριθ. Μελέτης : 20/2022 
 Ταχ. Δ/νση: Αχέροντος 29, Καναλλάκι 

Ταχ. Κωδ.         : 48062 
Τηλ                     : 2684360305, 346  

 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Αντικείμενο της μελέτης είναι η Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων & Ιστών για την Χερσαία Ζώνη 

Λιμένα στην Δ.Κ. Πάργας. 

Η προτεινόμενη παρέμβαση θα εξασφαλίσει την αναβάθμιση του φωτισμού στην χερσαία ζώνη 

λιμένα Πάργας στην Δ.Ε. Πάργας.  

Συγκεκριμένα με την παρούσα προσδιορίζονται τα προς προμήθεια είδη που κατατάσσονται στις 

εξής κατηγορίες:  

1. Διακοσμητικός χυτοσιδηρός ιστός 4000mm (με βάση αγκύρωσης και ακροκιβώτιο) για ένα 

βραχίονα και για δύο βραχίονες 

2. Διακοσμητικός βραχίονας.  

3.  Παραδοσιακό φωτιστικό κρέμασης 30W τεχνολογίας LED 

 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV)1 

CPV: 34928510-6: Κολώνες φωτισμού οδών  

CPV:31518600-6: Προβολείς φωτισμού  

CPV:34993000-4: Φωτιστικά οδών 

CPV:31532800-2: Βραχίονες φωτιστικών  

 

 

 

 

 

 

 
1  Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007, όπως ισχύει 



 

 

Άρθρο 1 Διακοσμητικός χυτοσιδηρός ιστός 4000mm (με βάση αγκύρωσης και ακροκιβώτιο)  με 
ένα βραχίονα και δύο βραχίονες 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διακοσμητικός χυτοσιδηρός ιστός φωτισμού ενδεικτικού τύπου όπως φαίνεται στο σχέδιο με 

συνδυασμό χαλύβδινου ιστού τηλεσκοπικής μορφής - με διάμετρο βάσης Φ89x5mm και κορυφής 

Φ76x3mm, και συνολικού ύψους 4000mm- με χυτοσιδηρά εξαρτήματα και διακοσμητική βάση.  

Ο χαλυβδοσωλήνας θα είναι από χάλυβα θερμής έλασης ποιότητας S235JR κατά ΕΝ10025 

κατασκευασμένος κατά ΕΝ10219. Αντίστοιχα, τα χυτοσιδηρά μέρη θα είναι ποιότητα υλικού 

χυτοσιδηρού EN-GJL-200 κατά DIN 1561 με ελάχιστη αντοχή 200ΜPa. 

Οι ιστοί θα κατασκευάζονται από δύο (2) τεμάχια χαλυβδοσωλήνα μήκους 2000mm και 2000mm 

αντίστοιχα. Η σύνδεσή τους θα γίνεται με συγκόλληση αφού πρώτα το άνω μέρος του χαλυβδωληνά 

μέσω συμπίεσης μειωθεί η διάμετρος του έως την διάμετρο του επόμενου τμήματος του ιστού. Η 

ως άνω επεξεργασία του χαλυβδοσωλήνα ενισχύει την αντοχή της στο σημείο συγκόλλησης, λόγω 

του ότι μεγαλώνει το πάχος του χαλυβδοσωλήνα κατά 1-2mm. Για ένα όμορφο αισθητικό 

αποτέλεσμα, στην εναλλαγή́ διατομής του ιστού, θα χρησιμοποιείται νεοκλασική διακοσμητική 

χυτοσιδηρή συστολή κυκλικής μορφής ενδεικτικού τύπου όπως σχέδιο.   

Στην βάση του ιστού θα προσαρμόζεται (μέσω συγκόλλησης) χαλύβδινη πλάκα έδρασης κυκλικής 

διατομής Φ290mm και πάχους 10mm, από υλικό ποιότητας S235 κατά ΕΝ10025, με κεντρική οπή 

για τη διέλευση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως καθώς και με τέσσερις (4) οπές, 

κυκλικού/oval σχήματος, για τη στερέωση των αγκυρίων. Η έδραση του ιστού θα ενισχύεται με 4 

τρίγωνα σε διάταξη σταυρού, συγκολλημένα στην πλάκα έδρασης και στον κορμό του ιστού.  

Για ένα καλύτερο δυνατό αρχιτεκτονικο αποτέλεσμα ο ιστός θα συνοδεύεται από νεοκλασσική 

διακοσμητική χυτοσιδηρή ποδιά και διακοσμητική χυτοσιδηρή συστολή ενδεικτικού τύπου όπως 

σχέδιο, συνολικού ύψους 870mm (μαζί με την συστολή) και διαμέτρου Φ320mm, η οποία θα 

προσδίδει ένα καλαίσθητο αποτέλεσμα και θα καλύπτει πλήρως την πλάκα έδρασης του ιστού και 

τις απολήξεις των αγκυρίων προστατεύοντας παράλληλα το σπείρωμα τους. Θα είναι ποιότητα 

υλικού EN-GJL-200 κατά DIN1561 με ελάχιστη αντοχή 200ΜPa. 



 

 

Σε ύψος 320mm από τη βάση του ιστού θα έχει θυρίδα κατάλληλων διαστάσεων για την είσοδο, 

εγκατάσταση και σύνδεση του ακροκιβωτίου. Η θυρίδα θα είναι ονομαστικών-ενδεικτικών 

διαστάσεων 230x65mm από το ίδιο έλασμα του κορμού του ιστού, που στην κλειστή θέση δεν θα 

εξέχει από τον κορμό, η οποία θα προσαρμόζεται σε οπή-θύρα του κορμού ίδιων διαστάσεων και 

θα ασφαλίζει με ειδική κλειδαριά μέσω ανοξείδωτου κοχλία τριγωνικής κεφαλής.  

Μέσα σε κάθε ιστό (μονό ή διπλό) θα εγκατασταθεί ένα αντίστοιχο ακροκιβώτιο από ρητίνες 

πολυαμιδίων, άθραυστο με θυρίδα επιτήρησης από διαφανές polycarbonate για τον έλεγχο των 

εσωτερικών εξαρτημάτων ώστε να αποφεύγεται το άνοιγμα ολόκληρου του καλύμματος. Θα είναι 

εφοδιασμένο με ένα ή δύο ασφαλειοαποζεύκτες και ασφάλεια 10A αντίστοιχα και θα είναι 

κατάλληλο για καλώδια παροχής με διατομή 4x16mm2.  

Στις θέσεις διέλευσης των καλωδίων θα υπάρχουν ελαστικά παρεμβύσματα για την καλύτερη 

στεγανότητα. Για την καλύτερη και εύκολη συνδεσμολογία των καλωδίων, η θήκη των ελαστικών 

παρεμβυσμάτων θα είναι διαιρούμενη. Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Βαθμός προστασίας: IP54 

Προστασία έναντι μηχανικής κρούσης: IK08 Κλάση μόνωσης: Class ΙΙ  

 

Η βάση του ιστού θα ενσωματώνεται στο έδαφος υποχρεωτικά με αγκύριο Μ16x500mm για εύκολη 

τοποθέτηση επί τόπου στο έργο, γαλβανισμένο εν θερμώ και θα συνοδεύεται από το αντίστοιχο 

μοδέλο βάσης αγκύρωσης για διάταξη αγκυρίων 170x170, πάχους 4mm. Τα αγκύρια, τα περικόχλια 

και οι ροδέλες είναι προστατευμένα με θερμό βαθύ γαλβάνισμα EN ISO 1461. Επισημαίνουμε ότι η 

ντίζα δεν θεωρείται αγκύριο. 

 

Προστασία:  

Τα χαλύβδινα μέρη του ιστού θα παραδίδονται γαλβανισμένα εν θερμώ σύμφωνα με τα διεθνή 

πρότυπα θερμού γαλβανίσματος EN ISO 1461 και βαμμένα ηλεκτροστατικά με ειδική παραθαλάσσια 

βαφή πούδρας με πολυεστερικά χρώματα σε απόχρωση RAL που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. 

Αντίστοιχα, τα χυτοσιδηρά εξαρτήματα και η διακοσμητική ποδιά θα βάφονται με ειδικό αστάρι δύο 

συστατικών με βάση των ψευδάργυρο μετά την αμμοβολή τους και εν συνεχεία με ηλεκτροστατική 

βαφή με πούδρα πολυεστερικών χρωμάτων. 

 

Καθ’ όλη την διάρκεια της διαδικασίας του πολυμερισμού οι φούρνοι θα πρέπει να είναι κλειστοί, 

έτσι ώστε η θερμοκρασία της μάζας των ιστών, να ανέλθει στην απαραίτητη και αναγκαία 

θερμοκρασία σε ολόκληρο το μήκος και τα μέρη τους (κορμός, πλάκα έδρασης). Γι’ αυτό αποτελεί 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ προϋπόθεση, το μήκος του φούρνου των βαφείων να είναι μεγαλύτερο από το ύψος 

των προς βαφή ιστών! Ο πολυμερισμός στους φούρνους γίνεται στους 200ο C και για χρονικό 

διάστημα ανάλογα των προδιαγραφών. 

 

Προδιαγραφές – Πιστοποιήσεις:  

• Ο ιστός θα κατασκευάζεται σύμφωνα µε τις Οδηγίες και τα Πρότυπα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και θα φέρει σήμανση CE βάσει του προτύπου ΕΝ 40 από ανεξάρτητο εγκεκριμένο 

Ευρωπαϊκό φορέα πιστοποίησης.  



 

 

• Θα συνοδεύεται από την αντίστοιχη στατική μελέτη του κατασκευαστή η οποία θα καλύπτει 

τις απαιτήσεις του έργου.  

• Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή των ιστών φωτισμού για όλα τα επιμέρους τεχνικά 

χαρακτηριστικά τα οποία δεν είναι εμφανή στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια.   

• Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου αναδόχου, η οποία θα περιέχει την ηλεκτρονική 

διεύθυνση του κατασκευαστή του ιστού φωτισμού, με σκοπό την εύρεση των 

προτεινόμενων ιστών και των λοιπών τεχνικών στοιχείων στο διαδίκτυο για την ταυτοποίηση 

δεδομένων από την υπηρεσία. 

• Επίσημο φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών του εργοστασίου κατασκευής του ιστού, από το 

οποίο θα φαίνεται ότι ο ιστός είναι προϊόν βιομηχανοποιημένο και όχι ιδιοκατασκευή (θα 

πρέπει να βρίσκεται ήδη σε γραμμή παραγωγής). 

• Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015, Πιστοποιητικό 

Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015, Πιστοποιητικό Συστήματος 

Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία ISO 45001, Πιστοποιητικό Διαχείρισης 

Ενέργειας ISO 50001 και Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας 

ISO 22301 για το εργοστάσιο κατασκευής από ανεξάρτητο εγκεκριμένο Ευρωπαϊκό φορέα 

πιστοποίησης, τα οποία θα αναφέρονται οπωσδήποτε στον σχεδιασμό και την κατασκευή 

ιστών φωτισμού χαλύβδινων, χυτοσιδηρών, γαλβάνισμα και ηλεκτροστατική βαφή. 

 

 
Άρθρο 2  Διακοσμητικός βραχίονας 

ενδεικτικού τύπου όπως σχέδιο με χυτοσιδηρά εξαρτήματα.  Θα 
είναι κατασκευασμένος από χαλυβδοσωλήνα διατομής Φ42 σε 
καμπύλο σχήμα με ακτίνα καμπυλότητας R=250mm και κρέμαση 
1000mm. Θα προσαρμόζεται στο σώμα του ιστού μέσω δύο 
ειδικών μονών διακοσμητικών χυτοσιδηρών δαχτυλιδιών για 
προσαρμογή βραχίονα διατομής Φ42 σε ιστό φωτισμού Φ76.  
 

Το ένα εξ’ αυτών θα είναι διαιρούμενο και με εσωτερική εγκοπή για την διέλευση του καλωδίου 
σύνδεσης του φωτιστικού.  
Το σύνολο του διακοσμητικού βραχίονα θα συνδυάζεται με χυτοσιδηρό εξάρτημα κορυφής τύπου 
«πυραμίδας» για προσαρμογή σε κορυφή ιστού Φ76.  Ο βραχίονας θα έχει προσαρμοσμένο στο ένα 
άκρο του ειδικό εξάρτημα πρόσδεσης του φωτιστικού, ενώ στο άλλο μέρος θα έχει διακοσμητική 
σφαίρα Φ42 από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο. 
Ο χαλυβδοσωλήνας θα είναι από χάλυβα θερμής έλασης ποιότητας S235JR κατά ΕΝ10025 
κατασκευασμένος κατά ΕΝ10219. Αντίστοιχα, τα χυτοσιδηρά μέρη θα είναι ποιότητα υλικού 
χυτοσιδηρού EN-GJL-200 κατά DIN 1561 με ελάχιστη αντοχή 200ΜPa. 
 
 
Προστασία:  
Τα χαλύβδινα μέρη του θα παραδίδονται γαλβανισμένα εν θερμώ σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα 
θερμού γαλβανίσματος EN ISO 1461 και βαμμένα ηλεκτροστατικά με ειδική παραθαλάσσια βαφή 
πούδρας με πολυεστερικά χρώματα σε απόχρωση RAL που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. 
Αντίστοιχα, τα χυτοσιδηρά εξαρτήματα θα βάφονται με ειδικό αστάρι δύο συστατικών με βάση των 



 

 

ψευδάργυρο μετά την αμμοβολή τους και εν συνεχεία με ηλεκτροστατική βαφή με πούδρα 
πολυεστερικών χρωμάτων. 
Καθ’ όλη την διάρκεια της διαδικασίας του πολυμερισμού οι φούρνοι θα πρέπει να είναι κλειστοί, 
έτσι ώστε η θερμοκρασία της μάζας των υλικών, να ανέλθει στην απαραίτητη και αναγκαία 
θερμοκρασία σε ολόκληρο το μήκος και τα μέρη τους. Ο πολυμερισμός στους φούρνους γίνεται 
στους 200ο C και για χρονικό διάστημα ανάλογα των προδιαγραφών. 
 
Σημείωση: Για την επίτευξη της άρτιας συναρμογής ιστών φωτισμού – διακοσμητικών βραχιόνων – 
εξαρτημάτων - φωτιστικών, όλα τα μέρη της σύνθεσης θα πρέπει να είναι του ίδιου 
κατασκευαστή, ο οποίος θα πρέπει να χορηγήσει και την σχετική στατική μελέτη της σύνθεσης και 
των απαραιτήτων πιστοποιητικών. 
 

Άρθρο 3  Παραδοσιακό φωτιστικό κρέμασης 30W τεχνολογίας LED 

 
 
Ενδεικτικές Διαστάσεις φωτιστικού 
 

• 410mm πλάτος  

• 780mm ύψος. 
 
 
 

Ενδεικτικές διαστάσεις και σχήμα φωτιστικού με αποδεκτή απόκλιση διαστάσεων ±5%. 
 
Παραδοσιακό φωτιστικό σώμα κρέμασης κωνικής τετραγωνικής μορφής κατάλληλο για αστικό 
φωτισμό υπαίθριων χώρων, πάρκων, πλατειών. Το φωτιστικό θα είναι κατασκευασμένο από 
χυτοπρεσαριστό κράμα αλουμινίου. 
 
Θα είναι βαµµένο ηλεκτροστατικά µε πολυεστερικά χρώµατα πούδρας για αντοχή στη διάβρωση 
και την καλύτερη δυνατή προστασία σε αντίξοα περιβάλλοντα και παραθαλάσσιες περιοχές. Θα 
είναι βαμμένο σε οποιοδήποτε RAL χρώμα αρέσκειας της υπηρεσίας. Για την μεγιστοποίηση του 
αποτελέσματος αυτού θα υπάρχει και μια εφαρμογή ενός τελικού σταδίου ηλεκτροστατικής βαφής 
με ειδικό διάφανο πολυεστερικό βερνίκι πούδρας. Θα είναι βαμμένο σε οποιοδήποτε RAL χρώμα 
αρέσκειας της υπηρεσίας. 
 
Το προστατευτικό κάλυμμα (διαχύτης) του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από διαφανές 
επίπεδο γυαλί, πάχους τουλάχιστον 4mm, ανθεκτικό σε κραδασμούς και σε θερμότητα. Η 
προστασία έναντι της σκόνης και της υγρασίας, µε σκοπό την τέλεια στεγανότητα, θα εξασφαλίζεται 
µε την τοποθέτηση ελαστικών παρεμβυσμάτων. Επισημαίνουμε ότι ο φακός που πιθανόν να φέρει 
το κάθε LED δεν θεωρείται διαχύτης/κάλυμμα. 
 
Η φωτεινή πηγή του φωτιστικού θα αποτελείται από πλακέτες LED τύπου Zhaga. Κάθε ένα από τα 
LEDs θα φέρει το δικό του ανεξάρτητο φακό ή ομάδα φακών, ο οποίος θα είναι κατασκευασμένος 
από μετακρυλικό υλικό (PMMA), υλικό υψηλής θερμικής και μηχανικής αντοχής.  



 

 

Η οπτική μονάδα των LED θα είναι τοποθετημένη εντός του φωτιστικού σώματος και θα αποτελείται 
από πολλαπλά στοιχεία LEDs.  
 
Το ειδικό σύστημα ψύξης θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένο έτσι ώστε να σχηματίζονται διατάξεις 
ψύξης/ψύκτρες. Θα είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας κράμα αλουμινίου, που βοηθά 
στην αποτελεσματική διαχείριση-απαγωγής της θερμότητας, με σκοπό την εξασφάλιση της ομαλής 
λειτουργίας των LEDs και την μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής τους.  
 
Το φωτιστικό θα είναι κατάλληλο για συνεχή λειτουργία στην ύπαιθρο, με προστασία έναντι υγρών 
και στερεών σωματιδίων IP 66, με μηχανική αντοχή IK 08 και ηλεκτρική κλάση μόνωσης Class I/ΙΙ.  
 
Το τροφοδοτικό του φωτιστικού σώµατος θα είναι στερεωμένο και συνδεδεμένο σε ειδική 
αποσπώμενη βάση και θα φέρει σύστηµα ελέγχου της θερμοκρασίας του ώστε σε περίπτωση 
απρόσμενης αύξησης της θερμοκρασίας του, να μειώνεται το ρεύμα τροφοδοσίας του με σκοπό να 
μην καταστραφεί η φωτεινή πηγή. Επίσης θα πρέπει να φέρει ενσωματωμένα πρωτόκολλα dimming 
0..10V/1..10V για δυνατότητα ρύθμισης της φωτεινής ροής των LED. 
 
Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις στον χώρο των οργάνων θα πραγματοποιούνται με σιλικονούχα 
καλώδια υψηλής θερμικής αντοχής άνω των 120οC και πρόσθετη προστασία με μακαρόνι 
υαλομετάξης (όπου απαιτείται). 
 
Η σύνδεσή των μερών του φωτιστικού σώματος θα γίνεται μέσω ορειχάλκινων κοχλιών με κεφαλή 
Φ20mm για καλαίσθητη εμφάνιση. 
 
Το φωτιστικό σώμα θα φέρει επιπλέον σύστημα προστασίας από υπερτάσεις τουλάχιστον 10kV που 
τυχόν προκύπτουν στο ηλεκτρικό σύστημα. 
 
Τοποθέτηση 
Το φωτιστικό θα φέρει υποδοχή κρέμασης από διακοσμητικό βραχίονα. 
 
Φωτομετρική καμπύλη 
Το φωτιστικό θα διαθέτει καμπύλη τύπου III ασύμμετρης κατανομής φωτισμού. 
 
Συντήρηση 
Η οπτική μονάδα των LEDs – LED module θα είναι αποσπώμενη για εύκολη συντήρηση ώστε να είναι 
δυνατή και η μελλοντική αναβάθμιση του φωτιστικού, ώστε ο φωτισμός να συμβαδίζει με τη 
συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία. 
 
Επιπλέον χαρακτηριστικά 
Ισχύς φωτιστικού: 30W 
Αριθμός LEDs: 24LEDs 
Φωτεινή απόδοση φωτιστικού: ≥3000lm 
Απόδοση φωτιστικού: Τουλάχιστον 100lm/W 
Θερμοκρασία χρώματος: Warm White 3000Κ±5% 
Δείκτης χρωματικής απόδοσης: CRI ≥70 
Ώρες ζωής: >60.000hrs 
Τάση εισόδου: 220-240V, Περιοχή συχνοτήτων 50-60Hz 



 

 

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: τουλάχιστον -30οC έως + 40oC 
Προστασία από υπερτάσεις: ≥10kV 
Συντελεστής ισχύος ≥0,9 
 
Ο χρόνος εργοστασιακής εγγύησης καλής λειτουργίας του φωτιστικού θα είναι 5 χρόνια. 
 
Προδιαγραφές - Πιστοποιήσεις 

• Το φωτιστικό σώμα θα κατασκευάζεται σύµφωνα µε τις Οδηγίες και τα Πρότυπα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα φέρει σήµανση CE και ENEC ώστε να αποδεικνύεται η 

πιστοποίηση της γραμμής παραγωγής του φωτιστικού και όχι μόνο για ένα δείγμα. 

• Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή κατά CE: 

Σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

o LVD 2014/35/EU 

o EMC 2014/30/EU 

o RoHS 2011/65/EU 

και σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα 

o EN 60598-1, EN 60598-2-3 

o EN 55015, EN 61547 

o EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 

o EN 62031 (Ασφάλεια των LED στον γενικό φωτισμό) 

o EN 62471 (Πρότυπο για την φωτοβιολογική καταλληλότητα) 

• Πιστοποιητικό ENEC του φωτιστικού σώματος από ανεξάρτητο Ευρωπαϊκό εργαστήριο 

δοκιμών. Θα συνοδεύεται με την πιστοποίηση ISO 17025 του εργαστηρίου. 

• Συμμόρφωση κατά RoHS. 

• Πιστοποιητικό και Βεβαίωση εγγραφής στο εθνικό μητρώο παραγωγών όπου θα φαίνεται 

ότι ο κατασκευαστής συμμετέχει στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης 

Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). 

• Έγγραφο του κατασκευαστή των LED, για τον χρόνο ζωής των LED, σύμφωνα με τα πρότυπα 

LM-80-08 και TM-21 το οποίο θα έχει εκδοθεί για τον κατασκευαστή.  

• Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή των φωτιστικών σωμάτων για όλα τα επιμέρους 

τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία δεν είναι εμφανή στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια.   

• Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου αναδόχου, η οποία θα περιέχει την ηλεκτρονική 

διεύθυνση του κατασκευαστή του φωτιστικού σώματος, καθώς και του επίσημου 

αντιπροσώπου του στην ελληνική αγορά (εάν υπάρχει) με σκοπό την εύρεση των 

προτεινόμενων φωτιστικών σωμάτων και των λοιπών τεχνικών στοιχείων στο διαδίκτυο για 

την ταυτοποίηση δεδομένων από την υπηρεσία. 

• Επίσημο φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών του εργοστασίου κατασκευής του φωτιστικού 

σώματος, το οποίο θα πρέπει να είναι βιομηχανοποιημένο και όχι ιδιοκατασκευή (θα πρέπει 

να βρίσκεται ήδη σε γραμμή παραγωγής). 

• Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015, Πιστοποιητικό 

Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015, Πιστοποιητικό Συστήματος 

Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία ISO 45001, Πιστοποιητικό Διαχείρισης 



 

 

Ενέργειας ISO 50001 και Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας 

ISO 22301 για το εργοστάσιο κατασκευής από ανεξάρτητο εγκεκριμένο Ευρωπαϊκό φορέα 

πιστοποίησης, τα οποία θα αναφέρονται οπωσδήποτε στον σχεδιασμό και την κατασκευή 

φωτιστικών σωμάτων, ηλεκτροστατική βαφή. 
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΆΡΘΡΟ 10 

Αντικείμενο της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) 
Το τεύχος της Γ.Σ.Υ περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους, σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό προς τους 

υπόλοιπους όρους των συμβατικών τευχών, πρόκειται να γίνει η Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων & Ιστών για την 

Χερσαία Ζώνη Λιμένα στην Δ.Κ. Πάργας. 

ΆΡΘΡΟ 20 

Αντικείμενο της Προμήθειας 

Το αντικείμενο της προμήθειας που θα συσταθεί με τη σύμβαση περιλαμβάνει την «Προμήθεια Φωτιστικών 

Σωμάτων & Ιστών για την Χερσαία Ζώνη Λιμένα στην Δ.Κ. Πάργας». 

 

ΆΡΘΡΟ 30 

Συμβατικά στοιχεία της Προμήθειας - Σειρά ισχύος αυτών 
Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία της προμήθειας με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και η εκτέλεση της 
προμήθειας είναι κατά σειρά ισχύος, σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους τα παρακάτω: 

• Το συμφωνητικό 

• Η παρούσα διακήρυξη 

• Έντυπο οικονομικής προσφοράς  

• Ενδεικτικός προϋπολογισμός προμήθειας 

• Οι οριζόμενες και ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές - Μελέτη 

• Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 

• Η Τεχνική Περιγραφή, που συνέταξε ο Ανάδοχος με βάση τις Τεχνικές Προδιαγραφές και την Μελέτη της 
προμήθειας. 

 
ΆΡΘΡΟ 40 

Τρόπος εκτέλεσης της Προμήθειας 
Η προμήθεια αυτή θα πραγματοποιηθεί με Ανοικτή Διαδικασία κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ. 
 Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τον Ν.4412/2106 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με μεταγενέστερες 
διατάξεις, μεταξύ αυτών και ο Ν. 4782/2021, οι διατάξεις του οποίου ισχύουν σύμφωνα με τις ημερομηνίες έναρξης 
ισχύος τους  και την λοιπή σχετική Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία καθώς και τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις. 
 

ΆΡΘΡΟ 50 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης των ειδών της σύμβασης ορίζεται σε 4% της συμβατικής αξίας της 
προμήθειας χωρίς το ΦΠΑ 24%, δίνεται δε με εγγυητική επιστολή.   
Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συνταγμένη σύμφωνα με το άρθρο 72 του 
Ν.4412/2016.  

  
ΆΡΘΡΟ 60 

Προθεσμία εκτέλεσης της Προμήθειας - Ποινικές ρήτρες 
Ο Μέγιστος χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις του Δήμου ορίζεται σε έναν (1) μήνα από την 
ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. 

 
ΆΡΘΡΟ 70 

Έκπτωση του Αναδόχου 
Αν γίνει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης ή ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις 
κάθε είδους υποχρεώσεις ή τις γραπτές διαταγές της Υπηρεσίας θα κηρυχθεί έκπτωτος, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.4412/2016. 
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ΆΡΘΡΟ 80 

Πλημμελής κατασκευή 
Εάν τα υπό προμήθεια υλικά δεν εκπληρώνουν τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες, 
ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να το αντικαταστήσει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016  
 

ΆΡΘΡΟ 90 

Φόροι - Τέλη – Κρατήσεις – Υποχρεώσεις Αναδόχου 
Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους και κρατήσεις που ισχύουν 
κατά την ημέρα εξόφλησης της σύμβασης εκτός του Φ.Π.Α. 
 

ΆΡΘΡΟ 100 

Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνει μετά την διενέργεια της οριστικής παραλαβής με την έκδοση εξοφλητικού 
λογαριασμού (τιμολόγιο). 

ΆΡΘΡΟ 110 
Οριστική Παραλαβή 

Η Παραλαβή θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα που αναφέρονται στο κεφάλαιο 6.2 της διακήρυξης   
 

ΆΡΘΡΟ 120 
Χρόνος εγγύησης 

Ο χρόνος εγγύησης μετρούμενος από της ημερομηνίας της οριστικής παραλαβής αυτού, καθορίζεται από τον 
προσφέροντα και δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δύο (2) έτη. 
 

ΆΡΘΡΟ 150 
Παράδοση 

Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει παραδοθούν και να τοποθετηθούν στις εγκαταστάσεις του Δήμου Πάργας.  
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