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ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ (Σ..Τ.) 
 

Α. Σετνική περιγραθή 

 Οη εξγαζίεο νη νπνίεο πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα κειέηε, αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ θαη ην ηηκνιφγην ηεο κειέηεο πνπ ζπληάρηεθε ζχκθσλα κε ην ππ. αξηζκ. 45344/25-

9-2017 έγγξαθν ηνπ ηκήκαηνο Ηιεθηξνθσηηζκνχ ηεο δηεχζπλζεο θαζαξηφηεηαο θαη αλαθχθισζεο. 

Σν έξγν αθνξά  ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ηνπ 

ειεθηξνθσηηζκνχ ζε νδνχο, πιαηείεο θαη πάξθα ζηηο ηξεηο Γεκνηηθέο ελφηεηεο ηνπ Γήκνπ Κεθηζίαο, 

νη νπνίεο ελδεηθηηθά είλαη νη εμήο: 

• Αληηθαηάζηαζε ή επηζθεπή ηζηψλ θσηηζκνχ θαη θσηηζηηθψλ ζσκάησλ , πνπ έρνπλ θαηαζηξαθεί 

είηε απφ ηξνραία αηπρήκαηα είηε απφ παιαηφηεηα θαη αζηνρία ησλ πιηθψλ 

• Αληηθαηάζηαζε θαηεζηξακκέλσλ ή πξνβιεκαηηθψλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ κε λέαο ηερλνινγίαο 

ηχπνπ LED γηα ιφγνπο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. 

• Αληηθαηάζηαζε ή επηζθεπή  θαηεζηξακκέλσλ πίιαξ ή θαη ηνπνζέηεζε λέσλ ζε πεξηπηψζεηο πνπ  

πθηζηάκελα  δίθηπα  πιαηεηψλ θαη πάξθσλ ειεθηξνδνηνχληαη  απεπζείαο απφ ην  δίθηπν ηεο 

ΓΔΓΓΗΔ 

 πληήξεζε ζηδεξντζηψλ (απεγθαηάζηαζε, ακκνβνιή γηα αθαίξεζε ζθνπξηαζκέλσλ κεξψλ, 

γαιβάληζκα θαη επαλαηνπνζέηεζή ηνπο, αληηθαηάζηαζε αθξνθηβσηίσλ θαη ησλ βξαρηφλσλ ηνπο.) 

ή ηνπνζέηεζε λέσλ. 

• Διέγρνπο ηνπ ππφγεηνπ δηθηχνπ, εξγαζίεο δνθηκψλ γηα ηελ χπαξμε ηπρφλ βξαρπθπθισκάησλ θαη 

ηνλ εληνπηζκφ ηνπο, θαζψο θαη ηνπ δηθηχνπ εληφο ησλ ηζηψλ, ηνπ πίιιαξ, ησλ θσηηζηηθψλ 

ζσκάησλ. 

• πληήξεζε θαη αληηθαηάζηαζε πιηθψλ ζε πςεινχο ηζηνχο θσηηζκνχ ζε θεληξηθέο νδηθέο αξηεξίεο 

(π.ρ. πξψελ δίθηπα ΤΠΔΥΩΓΔ) 

• Δπηζθεπή βιαβψλ ζε  ππφγεηα δίθηπα ειεθηξνθσηηζκνχ 

   

Η ζπληήξεζε ζπλίζηαηαη ζηνλ έιεγρν θαη ηελ αληηθαηάζηαζε πιηθψλ πνπ έρνπλ ππνζηεί βιάβεο, 

έηζη ψζηε ν ειεθηξνθσηηζκφο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ λα βξίζθεηαη πάληα ζε θαιή θαηάζηαζε 

ιεηηνπξγίαο. 

Η αληηθαηάζηαζε θζαξκέλνπ ή θαηεζηξακκέλνπ πιηθνχ ζα γίλεηαη κε άιιν θαηλνχξγην ην νπνίν 

ζα είλαη ίδην κε ην αληηθαηεζηεκέλν εθηφο αλ άιισο θξίλεη ε Τπεξεζία. Δηδηθφηεξα γηα ηα θσηηζηηθά 

ζψκαηα ζα θξίλεηαη θαηά πεξίπησζε αλ απηά πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη κε λέαο ηερλνινγίαο ηχπνπ 

LED γηα ιφγνπο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη κε θσηνηερληθή κειέηε λα 

απνδεηθλχεη  φηη ηα  θσηηζηηθά ζψκαηα ηχπνπ LED είλαη ίζεο ή θαιχηεξεο απφδνζεο απφ απηά πξνο 

αληηθαηάζηαζε. 

Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε ζε πεξίπησζε έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ 

(φπσο πξφζθξνπζε απηνθηλήηνπ ζε ηζηφ, πηψζε αζθαιεηψλ θιπ.) λα κεηαβαίλεη άκεζα ζηνλ ηφπν 

ηνπ ζπκβάληνο, κεηά απφ εληνιή ηεο Τπεξεζίαο, θαη λα απνθαζηζηά άκεζα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

ειεθηξνθσηηζκνχ. 
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Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο, ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα 

ηζρχνληα πξφηππα θαη ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθψλ ζα 

ηνπνζεηνχληαη θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο. 

Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο βιαβψλ ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα ηνπ 
ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο θαη ν αλάδνρνο ζα απνδεκηψλεηαη ζχκθσλα κε απηά. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί εκεξνιφγην έξγνπ ζην νπνίν λα ζεκεηψλνληαη θαζεκεξηλά νη 

εξγαζίεο πνπ εθηειεί. Γεληθφηεξα νη εξγαζίεο βειηίσζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ 

πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο ζηηο βαζηθέο ιεπηνκέξεηεο : 

α) κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 

β) κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο ηερληθήο 

γ) Σελ ππ. αξηζκ. 17/2016 εγθχθιην (ΓΚΠ/νηθ./1322-7/9/2016) ηνπ Τ.ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΙ 

δ) κε ηνπο Διιεληθνχο θαλνληζκνχο ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη γεληθά ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ Γεκνζίσλ έξγσλ. 

 
Β. Προδιαγραθές εργαζιών 

1.  ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ.  

Σν δίθηπν γεληθά ζα είλαη ππφγεην. Ο ράλδαθαο πνπ ζα αλνηρζεί γη’ απηφ ην ζθνπφ ζα έρεη πιάηνο 

κέρξη 0,50 m θαη βάζνο 0,70 m εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ εηδηθνί ιφγνη (π.ρ.  εκπφδηα,  βξάρνη  

θιπ.)  επηβάιινπλ λα αλνηρηεί ζε κηθξφηεξν πιάηνο θαη βάζνο. Ο ράλδαθαο ζα είλαη επζχγξακκνο 

θαη πξν ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ ζσιελψζεσλ ν ππζκέλαο  ηνπ ζα  θαζαξίδεηαη θαιά απφ πέηξεο θαη 

μέλα ζψκαηα θαη ζα γίλεηαη επίπεδνο. Όηαλ ην δίθηπν πξφθεηηαη λα πεξάζεη θάησ απφ νδνζηξψκαηα 

ή πιαθνζηξψζεηο, ηφηε ζα εθηειείηαη ηνκή αλαιφγνπ πιάηνπο θαη βάζνπο ηνπιάρηζηνλ 20 cm ή 30 

cm αληίζηνηρα.  Οη εθζθαθέο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο ΠΣΠΣ 50, Σ 110, ΥΙ θαη 

γεληθά ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο. 

 Οη ζσιελψζεηο  πνπ ζα  ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ πην πάλσ  ράλδαθα ή ηνκή ζα απνηεινχληαη είηε 

απφ γαιβαληζκέλν ζηδεξνζσιήλα νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ 4" βαξέσο ηχπνπ (πξάζηλε εηηθέηα) είηε 

απφ πιαζηηθφ ζσιήλα πνιπαηζπιελίνπ HDPE (HIGH DENSITY) νλνκαζηηθήο πίεζεο 6 atm θαη 

δηακέηξνπ Φ90, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο (ΔΛΟΣ, ΔΝ). 

 Οη ζσιελψζεηο ζα πξέπεη λα εγθαζίζηαληαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα κελ κπνξνχλ λα 

ζρεκαηηζηνχλ ζχιαθεο χδαηνο θαη επίζεο νη αγσγνί πνπ ζα είλαη ηνπνζεηεκέλνη κέζα ζ’ απηέο λα 

αληηθαζίζηαληαη εχθνια. 

 Απαγνξεχνληαη νη ινμέο δηαδξνκέο. Οη αιιαγέο δηεπζχλζεσο ζα επηηεινχληαη κέζσ θακπχισλ 

ηεκαρίσλ ή γσληψλ ή θαη κε επηκειεκέλε θχξησζε ησλ ζσιήλσλ, θαζψο επίζεο θαη κέζσ θξεαηίσλ 

επηζθέςεσο. 

 Οη γαιβαληζκέλεο ζηδεξνζσιήλεο ζα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κέζσ εηδηθψλ γαιβαληζκέλσλ 

ζπλδέζκσλ ζσιήλσλ (κνχθεο) θαη ζα είλαη θνριησηέο, νη ζπγθνιιήζεηο, δελ επηηξέπνληαη. Οη 

ελψζεηο ζηνπο ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ ζα γίλνληαη κε εηδηθφ ζεξκνθνιιεηηθφ κεράλεκα. 

  ηνλ ππζκέλα ηνπ ράλδαθνο ζα ηνπνζεηεζεί ν πνιχθισλνο ραιθφο γεηψζεσο ηνπ δηθηχνπ, 

δηαηνκήο 25 mm2. Μέζα ζηνπο πην πάλσ ζσιήλεο ζα ηνπνζεηεζνχλ νη αγσγνί ηνπ δηθηχνπ 

(θαιψδηα ΝΤΤ 4ρ10 mm2) κε έιμε, κε ηε βνήζεηα ζπξκάηηλνπ νδεγνχ απφ γαιβαληζκέλν ζίδεξν 

δηακέηξνπ 4 mm2. Οη ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ γηα αγσγνχο γεληθά (θαιψδηα, ραιθνί)  πεξηιακβάλνπλ θαη  

ηελ  αχμεζε,  ζην  πξαγκαηηθφ  κήθνο ηνπο, απφ νθηνεηδή ηνπνζέηεζε  ηνπο θαη ε επηκέηξεζε ζα 

γίλεηαη ζε επζχγξακκν κήθνο απφ άθξε ζε άθξε.  

Οη ζέζεηο ησλ πίιιαξ, ησλ ηζηψλ, ηεο δηαδξνκήο θαη ηνπ βάζνπο ησλ ραλδάθσλ ησλ  ζεκειίσλ θαη 

ησλ ηνκψλ ζα θαζνξίδνληαη, θάζε θνξά, ζε ζπλελλφεζε κε ηελ επίβιεςε. 

 ε ζπλελλφεζε  κε ηελ επίβιεςε ζα θαζνξίδεηαη επίζεο, θάζε θνξά θαη θάζε άιιν ηερληθφ  

ραξαθηεξηζηηθφ πνπ αθνξά ζηα δίθηπα, φπσο π.ρ. είδνο-χςνο ηζηψλ, είδνο- δηαηνκέο- δηαδξνκέο 

αγσγψλ, ηξφπνο ζηεξίμεσο, θσηηζηηθψλ, πηλάθσλ, θπηίσλ θιπ. (πάθησζε - ζηδεξνθαηαζθεπή) θιπ. 

 Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα εηδνπνηεί έγθαηξα ηελ Τπεξεζία,  ην αξγφηεξν απφ ηελ 

πξνεγνχκελε εκέξα, γηα ηνλ ηφπν εθηειέζεσο  ησλ εξγαζηψλ,   νχησο ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε 
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παξαθνινχζεζε,  ν έιεγρνο θαη ε απξφζθνπηε άζθεζε ηεο επίβιεςεο. (παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 

136 ηνπ Ν. 4412/16).  

 

2.  ΓΔΙΩΔΙ 

 Η άκεζε γείσζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ νδηθνχ ειεθηξνθσηηζκνχ πξαγκαηνπνηείηαη θαη 

εμαζθαιίδεηαη: 

 α) Μέζσ ηδηαηηέξνπ ράιθηλνπ πνιχθισλνπ γπκλνχ αγσγνχ γεηψζεσο δηαηνκήο 25 mm2 πνπ ζα 

νδεχεη εληφο ράλδαθνο εληφο ή εθηφο ησλ ζσιήλσλ νδεχζεσο ησλ θαισδίσλ. 

 β) Mέζσ ράιθηλνπ πνιχθισλνπ γπκλνχ αγσγνχ γεηψζεσο δηαηνκήο 6 ή 10 mm2 πνπ ζα ζπλδέεη 

ην γεληθφ δίθηπν γεηψζεσο δει. ηνλ αγσγφ δηαηνκήο 25 mm2 κε ην κεηαιιηθφ ζψκα ησλ 

ζηδεξντζηψλ. 

 γ) Mε πιάθεο γεηψζεσο απφ θχιιν ραιθνχ δηαζηάζεσλ 500ρ500 mm θαη πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 5 

mm πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζην ηέινο θάζε ηξνθνδηθήο γξακκήο θαζψο θαη ζε θάζε πίιιαξ. Σέηνηεο 

πιάθεο γεηψζεσο κπνξεί λα ηνπνζεηεζνχλ θαη ζε ελδηάκεζεο ζέζεηο, αλ δηαπηζησζεί κεγάιε ηηκή 

ηεο αληηζηάζεσο γεηψζεσο ζην δίθηπν. Οη  πιάθεο γεηψζεσο ζα ηνπνζεηεζνχλ θαηαθφξπθα κέζα 

ζην έδαθνο, αθνχ αλνηρηεί ν θαηάιιεινο ιάθθνο, ζε βάζνο (ή πάλσ ηνπο πιεπξά) 1,00κ θάησ απν 

ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ζα θέξνπλ δε δχν νπέο γηα ην  πέξαζκα, ηε ζηεξέσζε θαη ηε 

ζπγθφιιεζε ηνπ αγσγνχ ηεο παξ. α θαη ζα απέρνπλ (ε θαηαθφξπθε επηθάλεηά ηνπο) ηνπιάρηζηνλ 1 

m απφ ηελ πιεζηέζηεξε πιεπξά ηεο βάζεο ηνπ ηζηνχ ή πίιαξ. 

 δ) Σν αθξνθηβψηην κέζσ ηνπ θνριία γείσζήο ηνπ ζα γεηψλεηαη ζην κεηαιιηθφ ζψκα ησλ 

ζηδεξντζηψλ κε ράιθηλν επηθαζζηηεξσκέλν πνιχθισλν γπκλφ αγσγφ γεηψζεσο (θνξδφλη ή 

πιεμνχδα) δηαηνκήο 6 ή 10 mm2. 

 ε) Σα θσηηζηηθά ζψκαηα ζα γεηψλνληαη ζην θνθξέ, κέζσ ηνπ ηξίηνπ αγσγνχ (θηηξίλνπ ρξψκαηνο) 

ηνπ θαισδίνπ ηξνθνδνηήζεσο ηνπο. 

 Οη δηαθιαδψζεηο θαη γεληθά νη ζπλδέζεηο ησλ αγσγψλ γεηψζεσο ζα γίλνληαη κε θφιιεζε θαη ζα 

ζπζθίγγνληαη κε θαβνπξάθηα βαξένο ηχπνπ. Κάζε ζχλδεζε γεηψζεσο πνπ γίλεηαη κέζα ζην έδαθνο, 

ακέζσο κεηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζα επηρξίεηαη αληηδηαβξσηηθά θαη ζα επηθαιχπηεηαη κε  πίζζα. 

 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ δηθηχνπ γεηψζεσο ζα γίλνπλ κεηξήζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

απηνχ (ΔΛΟΣ – 384) θαη ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. 

 

 

3. ΙΣΟΙ – ΒΡΑΥΙΟΝΔ  

 Ο θάζε ηζηφο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο βάζεη ησλ επξσπατθψλ πξνηχπσλ ΔΝ40, θαη ηεο  ππ. 

αξηζκ. 17/2016 εγθχθιην (ΓΚΠ/νηθ./1322-7/9/2016) ηνπ Τ.ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΙ, εθφζνλ δελ είλαη ζε αληίζεζε 

κε ηα πξφηππα ΔΛΟΣ ή ΔΝ. Η δηαηνκή ηνπ θάζε ηζηνχ, ζα είλαη ζρεδηαζκέλε έηζη ψζηε κεηα ηελ 

εγθαηάζηαζή ηνπ θαη ηελ πιήξε ζπλαξκνιφγεζε φισλ ησλ εμαξηεκάησλ θαη ησλ θσηηζηηθψλ 

ζσκάησλ , λα έρεη αληνρή ζε θνξηία αλέκνπ , ζχκθσλα κε ηα Πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ 40.6 θαη 40.7 γηα 

ηζηνχο χςνπο κέρξη 20 m .  
 

  

 

4. ΦΩΣΙΣΙΚΑ ΩΜΑΣΑ 
 

4.1 Φωηιζηικά ζώμαηα με λαμπηήρες Να Τ.Π. ή αλογονιδίων μεηάλλοσ οδικού θωηιζμού 

Σα Φσηηζηηθά ψκαηα ζα είλαη ηχπνπ CUT-OFF ή semi CUT-OFF , θαηάιιεια  γηα ηνπνζέηεζε 

ζε ηζηφ κε βξαρίνλα θαη γηα ιακπηήξεο αηκψλ Ναηξίνπ πςειήο πίεζεο θαη αινγνληδίσλ κεηάιινπ, 

θαηάιιειεο ηζρχνο ζσιελσηήο ή απηνεηδνχο κνξθήο. 

Δπίζεο ηα θσηηζηηθά ζψκαηα ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

•  ψκα απφ ρπηνπξεζζαξηζηφ θξάκα αινπκηλίνπ. 

•  Κάιπκκα ζψκαηνο θαη αληαπγαζηήξα απφ ρπηνπξεζζαξηζηφ θξάκα αινπκηλίνπ.  
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•  Αληαπγαζηήξαο απφ αινπκίλην πςειήο θαζαξφηεηαο. 

•  Λπρληνιαβή πνξζειάλεο Δ27 ή Δ40. 

•  Λάζηηρν ζηεγαλνπνίεζεο απφ ζηιηθφλε.   

Σα Φσηηζηηθά ψκαηα θαζψο θαη ηα φξγαλά ηνπο ζα πξέπεη λα πξνέξρνλαη απφ βηνκεραληθέο 

κνλάδεο πνπ εθαξκφδνπλ παξαγσγηθή δηαδηθαζία πηζηνπνηεκέλε θαηά ην πξφηππν ΔΛΟΣ ISO 

9001:2008, απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο θαη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE ηεο Δπξσπατθήο 

Δλσζεο . 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη πξηλ απφ ηελ παξαγγειία ηνπο λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία γηα έγθξηζε :  

Πηζηνπνηήζεηο–Γηαζθαιίζεηο 

• Γήισζε ζπκκφξθσζεο CE 

1)ηελ νδεγία LVD 2006/95/EK ή κεηαγελέζηεξε δει.:ΔΝ 60598-1 (γεληθφ πξφηππν 

θσηηζηηθψλ),ΔΝ 60598-2-3 (Δηδηθφ πξφηππν γηα Φσηηζηηθά Γξφκσλ) 

2)ηελ νδεγία EMC 2004/108/EK ή κεηαγελέζηεξε δει.:EN 61000-3-2 (Όξηα εθπνκπψλ αξκνληθνχ 

ξεχκαηνο),EN 61000-3-3 (Πεξηνξηζκφο Γηαθπκάλζεσλ θαη ηξεκνζβήκαηνο), ΔΝ 55015 (Όξηα 

ξαδηνηαξαρψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ θσηηζκνχ- Ηιεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηα), ΔΝ 61547 

(Απαηηήζεηο αηξσζίαο ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο) 

3)Σελ νδεγία RoHS 2011/65/ΔΚ ή κεηαγελέζηεξε 

• Πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο ηνπ θσηηζηηθνχ θαηά ENEC ή ηζνδχλακν (ISO Type 5), ην νπνίν 

δηαζθαιίδεη: 

1)Έιεγρν πξντφλησλ θαη πηζηνπνίεζε ζηα πξφηππα ηεο νδεγίαο LVD (EN 60598-1, EN 

60598   2-3) απφ αλεμάξηεην δηαπηζηεπκέλν θνξέα. Απνδεθηνί θνξείο δηαπίζηεπζεο είλαη νη 

επξσπατθνί θνξείο ΔΑ- MLA. 

2)Δηήζηα επηζεψξεζεο κνλάδαο παξαγσγήο 

3)Γηαξθή παξαθνινχζεζε παξαγσγήο θαη πξντφληνο 

 

4.2 Φωηιζηικά ζώμαηα ηύποσ LED οδικού θωηιζμού 

Σα Φσηηζηηθά ψκαηα ζα είλαη ηχπνπ CUT-OFF ή semi CUT-OFF θαηά IESNA, θαηάιιεια  γηα 

ηνπνζέηεζε ζε ηζηφ κε βξαρίνλα, θαηάιιειεο ηζρχνο. 

Δπίζεο ηα θσηηζηηθά ζψκαηα ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

• ψκα θσηηζηηθνχ απφ ρπηνπξεζζαξηζηφ αινπκίλην, βακκέλν κε πνιπεζηεξηθή βαθή 

πνχδξαο 

• Γπάιηλν πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα νπηηθήο κνλάδαο (PCB LED) πάρνπο 5mm 

• Πξφζβαζε κε ηε ρξήζε απιψλ εξγαιείσλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ θσηηζηηθνχ (ειεθηξηθά κέξε) 

• Βαζκφο ζηεγαλφηεηαο νπηηθήο κνλάδαο (θαηά ΔΝ 60598): IP66 

• Μεραληθή αληνρή (θαηά ΔΝ 62262): IK08 (PC εμσηεξηθφ θάιπκκα) 

• Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο (Ta): απφ -30ν C έσο +50ν C (Σν άλσ φξην ζα ηεθκεξηψλεηαη απφ 

ην πηζηνπνηεηηθφ ENEC ή Test Report EN60598-2-3) 

• χζηεκα νπηηθήο κεηάδνζεο απφ εηδηθνχο αθξπιηθνχο θαθνχο PMMA πςειήο ζεξκηθήο 

αληνρήο θαη αληνρήο έλαληη θηηξηλίζκαηνο. 

• Γηαηήξεζε ηεο θσηεηλήο ξνήο ησλ LED @ 25νC (θαηά LM80-08 & TM21):L90B10 @100.000 

ψξεο γηα ξεχκα ιεηηνπξγίαο ίζν ή κεγαιχηεξν απηνχ ησλ LED chips         εληφο ηνπ θσηηζηηθνχ 

θαη γηα ζεξκνθξαζία Tsp>100νC (δπζκελέζηεξε πεξίπησζε). 

Σα Φσηηζηηθά ψκαηα θαζψο θαη ηα φξγαλά ηνπο ζα πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ βηνκεραληθέο 

κνλάδεο πνπ εθαξκφδνπλ παξαγσγηθή δηαδηθαζία πηζηνπνηεκέλε θαηά ην πξφηππν ΔΛΟΣ ISO 

9001:2008 , απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο θαη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο . 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη πξηλ απφ ηελ παξαγγειία ηνπο λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία γηα 

έγθξηζε :  

Πηζηνπνηήζεηο– Γηαζθαιίζεηο 

• Γήισζε ζπκκφξθσζεο CE 
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1)ηελ νδεγία LVD 2006/95/EK ή κεηαγελέζηεξε δει.:ΔΝ 60598-1 (γεληθφ πξφηππν 

θσηηζηηθψλ),ΔΝ 60598-2-3 (Δηδηθφ πξφηππν γηα Φσηηζηηθά Γξφκσλ) 

2)ηελ νδεγία EMC 2004/108/EK ή κεηαγελέζηεξε δει.:EN 61000-3-2 (Όξηα εθπνκπψλ 

αξκνληθνχ ξεχκαηνο),EN 61000-3-3 (Πεξηνξηζκφο Γηαθπκάλζεσλ θαη ηξεκνζβήκαηνο), ΔΝ 55015 

(Όξηα ξαδηνηαξαρψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ θσηηζκνχ- Ηιεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηα), ΔΝ 

61547 (Απαηηήζεηο αηξσζίαο ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο) 

3)Σελ νδεγία RoHS 2011/65/ΔΚ ή κεηαγελέζηεξε 

• Πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο ηνπ θσηηζηηθνχ θαηά ENEC ή ηζνδχλακν (ISO Type 5), ην 

νπνίν δηαζθαιίδεη: 

1)Έιεγρν πξντφλησλ θαη πηζηνπνίεζε ζηα πξφηππα ηεο νδεγίαο LVD (EN 60598-1, EN 60598   

2-3) απφ αλεμάξηεην δηαπηζηεπκέλν θνξέα. Απνδεθηνί θνξείο δηαπίζηεπζεο είλαη νη επξσπατθνί 

θνξείο ΔΑ- MLA. 

2)Δηήζηα επηζεψξεζεο κνλάδαο παξαγσγήο 

3)Γηαξθή παξαθνινχζεζε παξαγσγήο θαη πξντφληνο 

 

4.3 Φωηιζηικά ζώμαηα παραδοζιακού ηύποσ με θωηεινές πηγές ηετνολογίας διόδων 

θωηοεκπομπής (LED) 

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

Γεληθά ζηνηρεία 

• Φσηηζηηθφ θαηάιιειν γηα αζηηθφ θσηηζκφ (π.ρ. ππαίζξησλ ρψξσλ, πάξθσλ, πιαηεηψλ & 

πφιεσλ) κε θιαζηθφ ζρεδηαζκφ ηχπνπ θαλάξη. 

• ρεδίαζε ζε δχν απνκνλσκέλα ηκήκαηα γηα ηελ απνθπγή ζεξκηθήο αιιειεπίδξαζεο νπηηθήο 

κνλάδαο θαη ειεθηξηθψλ κεξψλ. 

 

Καηαζθεπή θαη πιηθά 

• ψκα θσηηζηηθνχ απφ ρπηνπξεζζαξηζηφ αινπκίλην, βακκέλν κε πνιπεζηεξηθή βαθή 

πνχδξαο 

• Πξφζβαζε κε ηε ρξήζε απιψλ εξγαιείσλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ θσηηζηηθνχ (ειεθηξηθά κέξε) 

• Βαζκφο ζηεγαλφηεηαο νπηηθήο κνλάδαο (θαηά ΔΝ 60598): IP66 

• Δμσηεξηθφ πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα ζην ζρήκα ηνπ θσηηζηηθνχ απφ δηαπγέο πνιπθαξβνληθφ 

πιηθφ κε πξνζηαζία έλαληη ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο (anti-UV PC) 

• Μεραληθή αληνρή (θαηά ΔΝ 62262): IK08 (PC εμσηεξηθφ θάιπκκα) 

• Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο (Ta): απφ -30ν C έσο +50ν C (Σν άλσ φξην ζα ηεθκεξηψλεηαη απφ 

ην πηζηνπνηεηηθφ ENEC ή Test Report EN60598-2-3) 

 

Μέζνδνο ηνπνζέηεζεο & κεραληζκφο ζηήξημεο 

• Σνπνζέηεζε ζε θνξπθή ηζηνχ ζε ππνδνρή 60mm θαη ζχζθημε κε θαηάιιειν παμηκάδη 

Οπηηθή κνλάδα 

• Δχθνια απνζπψκελε νπηηθή κνλάδα γηα εχθνιε αληηθαηάζηαζε ιφγσ εμέιημεο  ηεο 

ηερλνινγίαο ησλ LED 

• χζηεκα νπηηθήο κεηάδνζεο απφ εηδηθνχο αθξπιηθνχο θαθνχο PMMA πςειήο ζεξκηθήο 

αληνρήο θαη αληνρήο έλαληη θηηξηλίζκαηνο. 

• Γηαηήξεζε ηεο θσηεηλήο ξνήο ησλ LED @ 25νC (θαηά LM80-08 & TM21):L90B10 @100.000 

ψξεο γηα ξεχκα ιεηηνπξγίαο ίζν ή κεγαιχηεξν απηνχ ησλ LED chips         εληφο ηνπ θσηηζηηθνχ 

θαη γηα ζεξκνθξαζία Tsp>100νC (δπζκελέζηεξε πεξίπησζε). 

• CRI ≥80 

• Θεξκνθξαζία ρξψκαηνο (CCT): Θεξκφ ιεπθφ (WW – 3000K) 

χζηεκα ειέγρνπ (driver) 

• Γπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηεο θσηεηλφηεηαο (Dimming) κε πξσηφθνιιν 1-10V ή DALI 

• Απηφκαην ζχζηεκα κείσζεο ηεο θσηεηλήο ξνήο ησλ LED γηα πξνζηαζία απφ ππεξζέξκαλζε 

ηνπο κε ηε ρξήζε εηδηθψλ δηαηάμεσλ NTC Thermistors 
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• Απηφκαην ζχζηεκα ζεξκηθήο πξνζηαζίαο ηνπ ίδηνπ ηνπ driver (Overteperature protection) 

Ηιεθηξηθά & θσηνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά 

• Ολνκαζηηθή ηάζε εηζφδνπ: 230V AC / 50Hz 

• Δχξνο ηάζεο εηζφδνπ: ηνπιάρηζηνλ 230V±10% AC 50/60Hz 

• Απφδνζε θσηηζηηθνχ: > 80 lm/W (θαηά LM79) 

• πληειεζηήο ηζρχνο: ≥ 0,9 (ζε πιήξεο θνξηίν) 

• Κιάζε κφλσζεο: Class ΙΙ 

• Πξνζηαζίαο απφ ππεξηάζεηο: (Δπηπιένλ ζπζθεπή) 10kV 

• Σχπνο θαηαλνκήο θσηφο: (ζπκκεηξηθή ή αζχκκεηξε) ζα πξνθχςεη απφ ηε θσηνηερληθή 

κειέηε ζχκθσλα κε ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο νδνχ θαη ηελ θιάζε θσηηζκνχ θαηά 

ΔΛΟΣ ΔΝ13201-1:2015 

 

Πηζηνπνηήζεηο–Γηαζθαιίζεηο 

• Γήισζε ζπκκφξθσζεο CE 

1)ηελ νδεγία LVD 2006/95/EK ή κεηαγελέζηεξε δει.:ΔΝ 60598-1 (γεληθφ πξφηππν 

θσηηζηηθψλ),ΔΝ 60598-2-3 (Δηδηθφ πξφηππν γηα Φσηηζηηθά Γξφκσλ) 

2)ηελ νδεγία EMC 2004/108/EK ή κεηαγελέζηεξε δει.:EN 61000-3-2 (Όξηα εθπνκπψλ αξκνληθνχ 

ξεχκαηνο),EN 61000-3-3 (Πεξηνξηζκφο Γηαθπκάλζεσλ θαη ηξεκνζβήκαηνο), ΔΝ 55015 (Όξηα 

ξαδηνηαξαρψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ θσηηζκνχ- Ηιεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηα), ΔΝ 61547 

(Απαηηήζεηο αηξσζίαο ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο) 

3)Σελ νδεγία RoHS 2011/65/ΔΚ ή κεηαγελέζηεξε 

• Πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο ηνπ θσηηζηηθνχ θαηά ENEC ή ηζνδχλακν (ISO Type 5), ην 

νπνίν δηαζθαιίδεη: 

1)Έιεγρν πξντφλησλ θαη πηζηνπνίεζε ζηα πξφηππα ηεο νδεγίαο LVD (EN 60598-1, EN 60598   

2-3) απφ αλεμάξηεην δηαπηζηεπκέλν θνξέα. Απνδεθηνί θνξείο δηαπίζηεπζεο είλαη νη επξσπατθνί 

θνξείο ΔΑ- MLA. 

2)Δηήζηα επηζεψξεζεο κνλάδαο παξαγσγήο 

3)Γηαξθή παξαθνινχζεζε παξαγσγήο θαη πξντφληνο 

• Πηζηνπνηεηηθφ θσηνκεηξηθψλ δεδνκέλσλ (ηζρχο, θσηεηλή ξνή θσηηζηηθνχ, CRI, CCT θ.ά.). Σα 

δεδνκέλα ζα πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ ISO 17025 δηαπηζηεπκέλν θσηνκεηξηθφ εξγαζηήξην 

• Πηζηνπνηεηηθφ δηαπίζηεπζεο ISO 17025 ηνπ θσηνκεηξηθνχ εξγαζηεξίνπ γηα δηελέξγεηα 

κεηξήζεσλ ζχκθσλα: EN 13032-4 “Light and lighting - Measurement and presentation of 

photometric data of lamps and luminaires - Part 1: Measurement and file format” ή ην IES LM79-

08 “Electrical and Photometric Measurements of Solid-State Lighting Products (LED Products)” 

• Έθζεζε δηαηήξεζεο ηεο θσηεηλήο ξνήο ησλ LED chips θαηά LM80. Θα πξέπεη λα θαίλεηαη κε 

ζαθήλεηα ην ζχλνιν δεδνκέλσλ (Data Set) (Tj ή Σsp/Tc, If (mA), ηχπνο LED). Σα παξαπάλσ 

δεδνκέλα πξέπεη λα ηαπηίδνληαη κε ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα ιεηηνπξγίαο ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο 

ζην νπνίν ηα LED ρξεζηκνπνηνχληαη, δειαδή Ρεχκα νδήγεζεο (mA) θαη ζεξκνθξαζία πνπ 

αλαπηχζζεηαη ζηελ πεξηνρή ησλ LED (Tj ή Σsp/Tc). 

• ISO 9001:2008 θαη ISO 14001:2004 ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπαζηήο 

• Πιήξε θσηνηερληθά ζηνηρεία ζε ειεθηξνληθή κνξθή .ldt ή .ies, θαηάιιεια γηα άκεζε εηζαγσγή 

ζε αλνηθηά πξνγξάκκαηα ππνινγηζκψλ (DIALUX, RELUX θ.α.). Θα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ 

ηελ αληίζηνηρε βεβαίσζε δηαπηζηεπκέλνπ  θσηνκεηξηθνχ εξγαζηεξίνπ. 

• Φσηνηερληθή Μειέηε ε νπνία ζα θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο θσηηζκνχ ηνπ ηεο νδνχ 

ηνπνζέηεζεο ησλ θσηηζηηθψλ. 

• Δξγνζηαζηαθή εγγχεζε ηνπ θσηηζηηθνχ ηνπιάρηζηνλ 5 έηε ζπλνδεπφκελε απφ ηνπο γξαπηνχο 

φξνπο εγγχεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

Δλδεηθηηθνχ ηχπνπ: Schreder Valentino, Philips Jargeau 400LED 
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4.4 Φωηιζηικά ζώμαηα ηύποσ ανάζηροθοσ κώνοσ με θωηεινές πηγές ηετνολογίας διόδων 

θωηοεκπομπής (LED) 

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

Γεληθά ζηνηρεία 

• Φσηηζηηθφ θαηάιιειν γηα αζηηθφ θσηηζκφ (π.ρ. ππαίζξησλ ρψξσλ, πάξθσλ, πιαηεηψλ & 

πφιεσλ) κε ζρεδηαζκφ ηχπνπ αλάζηξνθνπ θψλνπ. 

• ρεδίαζε ζε δχν απνκνλσκέλα ηκήκαηα γηα ηελ απνθπγή ζεξκηθήο αιιειεπίδξαζεο νπηηθήο 

κνλάδαο θαη ειεθηξηθψλ κεξψλ. 

 

Καηαζθεπή θαη πιηθά 

• ψκα θσηηζηηθνχ απφ ρπηνπξεζζαξηζηφ αινπκίλην, βακκέλν κε πνιπεζηεξηθή βαθή 

πνχδξαο 

• Πξφζβαζε κε ηε ρξήζε απιψλ εξγαιείσλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ θσηηζηηθνχ (ειεθηξηθά κέξε) 

• Βαζκφο ζηεγαλφηεηαο νπηηθήο κνλάδαο (θαηά ΔΝ 60598): IP66 

• Δμσηεξηθφ πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα ζην ζρήκα ηνπ θσηηζηηθνχ απφ δηαπγέο πνιπθαξβνληθφ 

πιηθφ κε πξνζηαζία έλαληη ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο (anti-UV PC). 

• Γηαρείηεο απφ γαιαθηεξφ θάιπκκα γηα πεξηνξηζκφ ηεο ζάκβσζεο ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ. 

• Μεραληθή αληνρή (θαηά ΔΝ 62262): IK08 (PC εμσηεξηθφ θάιπκκα) 

• Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο (Ta): απφ -30ν C έσο +40ν C (Σν άλσ φξην ζα ηεθκεξηψλεηαη απφ 

ην πηζηνπνηεηηθφ ENEC ή Test Report EN60598-2-3) 

 

Μέζνδνο ηνπνζέηεζεο & κεραληζκφο ζηήξημεο 

• Σνπνζέηεζε ζε θνξπθή ηζηνχ ζε ππνδνρή 60mm. 

 

Οπηηθή κνλάδα 

• Δχθνια απνζπψκελε νπηηθή κνλάδα γηα εχθνιε αληηθαηάζηαζε ιφγσ εμέιημεο  ηεο 

ηερλνινγίαο ησλ LED 

• χζηεκα νπηηθήο κεηάδνζεο απφ εηδηθνχο αθξπιηθνχο θαθνχο PMMA πςειήο ζεξκηθήο 

αληνρήο θαη αληνρήο έλαληη θηηξηλίζκαηνο. 

• Μεησκέλε εθπνκπή θσηφο άλσ ησλ 90ν (ULOR=1%) ζχκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε 

BUG IES TM-15-11 γηα κείσζε ηεο θσηνξξχπαλζεο. 

• Γηαηήξεζε ηεο θσηεηλήο ξνήο ησλ LED @ 25νC (θαηά LM80-08 & TM21):L90B10 @100.000 

ψξεο γηα ξεχκα ιεηηνπξγίαο ίζν ή κεγαιχηεξν απηνχ ησλ LED chips         εληφο ηνπ θσηηζηηθνχ 

θαη γηα ζεξκνθξαζία Tsp>100νC (δπζκελέζηεξε πεξίπησζε). 

• CRI ≥80 

• Θεξκνθξαζία ρξψκαηνο (CCT): Θεξκφ ιεπθφ (WW – 3000K) 

 

χζηεκα ειέγρνπ (driver) 

• Γπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηεο θσηεηλφηεηαο (Dimming) κε πξσηφθνιιν 1-10V ή DALI 

• Απηφκαην ζχζηεκα κείσζεο ηεο θσηεηλήο ξνήο ησλ LED γηα πξνζηαζία απφ ππεξζέξκαλζε 

ηνπο κε ηε ρξήζε εηδηθψλ δηαηάμεσλ NTC Thermistors 

• Απηφκαην ζχζηεκα ζεξκηθήο πξνζηαζίαο ηνπ ίδηνπ ηνπ driver (Overteperature protection) 

 

Ηιεθηξηθά & θσηνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά 

• Ολνκαζηηθή ηάζε εηζφδνπ: 230V AC / 50Hz 

• Δχξνο ηάζεο εηζφδνπ: ηνπιάρηζηνλ 230V±10% AC 50/60Hz 

• πληειεζηήο ηζρχνο: ≥ 0,9 (ζε πιήξεο θνξηίν) 

• Κιάζε κφλσζεο: Class ΙΙ 

• Πξνζηαζίαο απφ ππεξηάζεηο: (Δπηπιένλ ζπζθεπή) 10kV 
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• Σχπνο θαηαλνκήο θσηφο:(ζπκκεηξηθή ή αζχκκεηξε) ζα πξνθχςεη απφ ηε θσηνηερληθή κειέηε 

ζχκθσλα κε ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο νδνχ θαη ηελ θιάζε θσηηζκνχ θαηά ΔΛΟΣ 

ΔΝ13201-1:2015 

 

Πηζηνπνηήζεηο–Γηαζθαιίζεηο 

• Γήισζε ζπκκφξθσζεο CE 

1)ηελ νδεγία LVD 2006/95/EK ή κεηαγελέζηεξε δει.:ΔΝ 60598-1 (γεληθφ πξφηππν 

θσηηζηηθψλ),ΔΝ 60598-2-3 (Δηδηθφ πξφηππν γηα Φσηηζηηθά Γξφκσλ) 

2)ηελ νδεγία EMC 2004/108/EK ή κεηαγελέζηεξε δει.:EN 61000-3-2 (Όξηα εθπνκπψλ 

αξκνληθνχ ξεχκαηνο),EN 61000-3-3 (Πεξηνξηζκφο Γηαθπκάλζεσλ θαη ηξεκνζβήκαηνο), ΔΝ 55015 

(Όξηα ξαδηνηαξαρψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ θσηηζκνχ- Ηιεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηα), ΔΝ 

61547 (Απαηηήζεηο αηξσζίαο ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο) 

3)Σελ νδεγία RoHS 2011/65/ΔΚ ή κεηαγελέζηεξε 

• Πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο ηνπ θσηηζηηθνχ θαηά ENEC ή ηζνδχλακν (ISO Type 5), ην 

νπνίν δηαζθαιίδεη: 

1)Έιεγρν πξντφλησλ θαη πηζηνπνίεζε ζηα πξφηππα ηεο νδεγίαο LVD (EN 60598-1, EN 60598   

2-3) απφ αλεμάξηεην δηαπηζηεπκέλν θνξέα. Απνδεθηνί θνξείο δηαπίζηεπζεο είλαη νη επξσπατθνί 

θνξείο ΔΑ-MLA. 

2)Δηήζηα επηζεψξεζεο κνλάδαο παξαγσγήο 

3)Γηαξθή παξαθνινχζεζε παξαγσγήο θαη πξντφληνο 

• Πηζηνπνηεηηθφ θσηνκεηξηθψλ δεδνκέλσλ (ηζρχο, θσηεηλή ξνή θσηηζηηθνχ, CRI, CCT θ.ά.). Σα 

δεδνκέλα ζα πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ ISO 17025 δηαπηζηεπκέλν θσηνκεηξηθφ εξγαζηήξην 

• Πηζηνπνηεηηθφ δηαπίζηεπζεο ISO 17025 ηνπ θσηνκεηξηθνχ εξγαζηεξίνπ γηα δηελέξγεηα 

κεηξήζεσλ ζχκθσλα: EN 13032-4 “Light and lighting - Measurement and presentation of 

photometric data of lamps and luminaires - Part 1: Measurement and file format” ή ην IES LM79-

08 “Electrical and Photometric Measurements of Solid-State Lighting Products (LED Products)” 

• Έθζεζε δηαηήξεζεο ηεο θσηεηλήο ξνήο ησλ LED chips θαηά LM80. Θα πξέπεη λα θαίλεηαη κε 

ζαθήλεηα ην ζχλνιν δεδνκέλσλ (Data Set) (Tj ή Σsp/Tc, If (mA), ηχπνο LED). Σα παξαπάλσ 

δεδνκέλα πξέπεη λα ηαπηίδνληαη κε ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα ιεηηνπξγίαο ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο 

ζην νπνίν ηα LED ρξεζηκνπνηνχληαη, δειαδή Ρεχκα νδήγεζεο (mA) θαη ζεξκνθξαζία πνπ 

αλαπηχζζεηαη ζηελ πεξηνρή ησλ LED (Tj ή Σsp/Tc). 

• ISO 9001:2008 θαη ISO 14001:2004 ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπαζηήο 

• Πιήξε θσηνηερληθά ζηνηρεία ζε ειεθηξνληθή κνξθή .ldt ή .ies, θαηάιιεια γηα άκεζε εηζαγσγή 

ζε αλνηθηά πξνγξάκκαηα ππνινγηζκψλ (DIALUX, RELUX θ.α.). Θα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ 

ηελ αληίζηνηρε βεβαίσζε δηαπηζηεπκέλνπ θσηνκεηξηθνχ εξγαζηεξίνπ. 

• Φσηνηερληθή Μειέηε ε νπνία ζα θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο θσηηζκνχ ηνπ ηεο νδνχ 

ηνπνζέηεζεο ησλ θσηηζηηθψλ. 

• Δξγνζηαζηαθή εγγχεζε ηνπ θσηηζηηθνχ ηνπιάρηζηνλ 5 έηε ζπλνδεπφκελε απφ ηνπο γξαπηνχο 

φξνπο εγγχεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

Δλδεηθηηθνχ ηχπνπ: Schreder ALURA, 

 

4.5 Φωηιζηικά ζώμαηα ημιζθαιρικού ζτήμαηος με θωηεινές πηγές ηετνολογίας διόδων 

θωηοεκπομπής (LED) 

Φσηηζηηθφ θαηάιιειν γηα αζηηθφ θσηηζκφ (π.ρ. ππαίζξησλ ρψξσλ, πάξθσλ, πιαηεηψλ & 

πφιεσλ) κε ζρεδηαζκφ εκηζθαηξηθνχ ζρήκαηνο. Δπίζεο ηα θσηηζηηθά ζψκαηα ζα πξέπεη λα 

θαιχπηνπλ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

• ψκα θσηηζηηθνχ απφ ρπηνπξεζζαξηζηφ αινπκίλην, βακκέλν κε πνιπεζηεξηθή βαθή 

πνχδξαο 

• Γπάιηλν πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα νπηηθήο κνλάδαο (PCB LED) πάρνπο 5mm 

• Πξφζβαζε κε ηε ρξήζε απιψλ εξγαιείσλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ θσηηζηηθνχ (ειεθηξηθά κέξε) 

• Βαζκφο ζηεγαλφηεηαο νπηηθήο κνλάδαο (θαηά ΔΝ 60598): IP66 
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• Μεραληθή αληνρή (θαηά ΔΝ 62262): IK08 (PC εμσηεξηθφ θάιπκκα) 

• Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο (Ta): απφ -30ν C έσο +50ν C (Σν άλσ φξην ζα ηεθκεξηψλεηαη απφ 

ην πηζηνπνηεηηθφ ENEC ή Test Report EN60598-2-3) 

Μέζνδνο ηνπνζέηεζεο & κεραληζκφο ζηήξημεο:ηνπνζέηεζε ζε θνξπθή ηζηνχ ζε ππνδνρή 

60mm. 

• χζηεκα νπηηθήο κεηάδνζεο απφ εηδηθνχο αθξπιηθνχο θαθνχο PMMA πςειήο ζεξκηθήο 

αληνρήο θαη αληνρήο έλαληη θηηξηλίζκαηνο. 

• Γηαηήξεζε ηεο θσηεηλήο ξνήο ησλ LED @ 25νC (θαηά LM80-08 & TM21):L90B10 @100.000 

ψξεο γηα ξεχκα ιεηηνπξγίαο ίζν ή κεγαιχηεξν απηνχ ησλ LED chips         εληφο ηνπ θσηηζηηθνχ 

θαη γηα ζεξκνθξαζία Tsp>100νC (δπζκελέζηεξε πεξίπησζε). 

Σα Φσηηζηηθά ψκαηα θαζψο θαη ηα φξγαλά ηνπο ζα πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ βηνκεραληθέο 

κνλάδεο πνπ εθαξκφδνπλ παξαγσγηθή δηαδηθαζία πηζηνπνηεκέλε θαηά ην πξφηππν ΔΛΟΣ ISO 

9001:2008 , απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο θαη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο . 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη πξηλ απφ ηελ παξαγγειία ηνπο λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία γηα 

έγθξηζε :  

Πηζηνπνηήζεηο– Γηαζθαιίζεηο 

• Γήισζε ζπκκφξθσζεο CE 

1)ηελ νδεγία LVD 2006/95/EK ή κεηαγελέζηεξε δει.:ΔΝ 60598-1 (γεληθφ πξφηππν 

θσηηζηηθψλ),ΔΝ 60598-2-3 (Δηδηθφ πξφηππν γηα Φσηηζηηθά Γξφκσλ) 

2)ηελ νδεγία EMC 2004/108/EK ή κεηαγελέζηεξε δει.:EN 61000-3-2 (Όξηα εθπνκπψλ 

αξκνληθνχ ξεχκαηνο),EN 61000-3-3 (Πεξηνξηζκφο Γηαθπκάλζεσλ θαη ηξεκνζβήκαηνο), ΔΝ 55015 

(Όξηα ξαδηνηαξαρψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ θσηηζκνχ- Ηιεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηα), ΔΝ 

61547 (Απαηηήζεηο αηξσζίαο ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο) 

3)Σελ νδεγία RoHS 2011/65/ΔΚ ή κεηαγελέζηεξε 

• Πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο ηνπ θσηηζηηθνχ θαηά ENEC ή ηζνδχλακν (ISO Type 5), ην 

νπνίν δηαζθαιίδεη: 

1)Έιεγρν πξντφλησλ θαη πηζηνπνίεζε ζηα πξφηππα ηεο νδεγίαο LVD (EN 60598-1, EN 60598   

2-3) απφ αλεμάξηεην δηαπηζηεπκέλν θνξέα. Απνδεθηνί θνξείο δηαπίζηεπζεο είλαη νη επξσπατθνί 

θνξείο ΔΑ- MLA. 

2)Δηήζηα επηζεψξεζεο κνλάδαο παξαγσγήο 

3)Γηαξθή παξαθνινχζεζε παξαγσγήο θαη πξντφληνο 

Δλδεηθηηθνχ ηχπνπ: Schreder CITEA NG 

 

 
5.  PILLAR 
 Η ειεθηξηθή ηξνθνδφηεζε ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ζα γίλεη απφ Πίλαθα εμσηεξηθνχ θσηηζκνχ 
ηχπνπ pillar, ν oπνίνο ζα ηνπνζεηεζεί ζε  βάζε απφ ζθπξφδεκα. Η αθή-ζβέζε ησλ θσηηζηηθψλ 
ζσκάησλ ζα γίλεηαη κε ην ζχζηεκα Σ.Α.. ηεο ΓΔΗ. 
 
5.1. Μεηαιιηθφ θηβψηην pillar 
 Σν pillar ζα είλαη βηνκεραληθνχ ηχπνπ κεηαιιηθφ, ζηεγαλφ, πξνζηαζίαο ΙΡ54,  θαηάιιειν γηα 
ηνπνζέηεζε ζε εμσηεξηθφ  ρψξν, θαηαζθεπαζκέλν απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα DKP, πάρνπο 2 
mm, δηαζηάζεσλ: Πιάηνο 1,50m, χςνο 1,00m θαη βάζνο 0,35m. 
 Δζσηεξηθά ζα δηαηξείηαη κε ιακαξίλα DKP,   πάρνπο 2 mm ζε δχν  ρψξνπο.  Ο έλαο πξνο ηα 
αξηζηεξά ρψξνο ζα έρεη  πιάηνο 0,65m θαη πξννξίδεηαη γηα ην κεηξεηή ΓΔΗ θαη ην ζχζηεκα   
Σειερεηξηζκνχ  Αθήο – βέζεο (Σ.Α..) θαη ν  άιινο πξνο  ηα  δεμηά ρψξνο πνπ ζα  έρεη  πιάηνο  
0,85m ζα  πξννξίδεηαη  γηα ηελ ειεθηξηθή δηαλνκή πνπ ζα πεξηιακβάλεη φια ηα φξγαλα δηαθνπήο & 
πξνζηαζίαο ησλ γξακκψλ. 
 Καζέλαο απφ ηνπο δχν πην πάλσ ρψξνπο ζα θιείλεη κε ρσξηζηή ζχξα, νη νπνίεο ζα 
καληαιψλνληαη ζην θχξην  ζψκα θαη ζα αζθαιίδνληαη κε  θιεηδαξηά. 
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 Η δηαρσξηζηηθή  ιακαξίλα  ζην  πάλσ  κέξνο  ηεο,  ζα  θέξεη  θαηάιιεινπο   ζηππηνζιίπηεο ή 
άλνηγκα κε ειαζηηθφ παξέκβπζκα πξνζηαζίαο  γηα  ην  πέξαζκα  ηνπ ηξνθνδνηηθνχ  θαισδίνπ  θαη 
ζην θάησ κέξνο ηεο άλνηγκα γηα ην πέξαζκα ηνπ αγσγνχ γεηψζεσο . 
 Σν θάησ ηκήκα (βάζε)  ηνπ pillar ζα είλαη εληζρπκέλν  κε  πιαίζην απφ ζηδεξνγσλία L40x40x4 
mm, φπνπ ζηηο ηέζζεξηο (4) γσλίεο ηνπ, ζα ζπγθνιιεζνχλ ηζάξηζκα ηξηγσληθά  ειάζκαηα,  ζρήκαηνο  
ηζνζθεινχο  νξζνγσλίνπ ηξηγψλνπ θαζέηνπ  πιεπξάο 60 mm  θαη πάρνπο 2 mm κε κία νπή Φ11mm 
γηα ηελ έδξαζε ηνπ pillar ζηε ηζηκεληέληα βάζε  
Σν  ζηέγαζηξν  (θαπάθη)  ηνπ  θηβσηίνπ  pillar  ζα  είλαη  θαηαζθεπαζκέλν απφ ιακαξίλα DKP,  
πάρνπο 2mm.  
 ην  ρψξν  πνπ πξννξίδεηαη γηα ηε ΓΔΗ  ζα  ππάξρεη  ζηελ   πιάηε ηνπ pillar  γαιβαληζκέλε  
ιακαξίλα πάρνπο 2mm  κε χςνο  90cm θαη πιάηνο 60cm  γηα   ηε  ζηεξέσζε  ησλ νξγάλσλ.  Η  
ιακαξίλα  απηή ζα ζηεξεψλεηαη κε θνριίεο  θαη πεξηθφριηα ειεθηξνιπηηθά γαιβαληζκέλα  πάλσ ζε  
δχν θαηαθφξπθνπο νδεγνχο πνπ ζα  βξίζθνληαη  ζην άθξν  ηεο  δεμηάο θαη αξηζηεξάο  πιεπξάο.  Οη  
νδεγνί  απηνί  ζα  είλαη  θαηαζθεπαζκέλνη απφ ζηξαληδαξηζηή  ιακαξίλα  δηαζηάζεσλ 30x20x2 mm, 
ζρήκαηνο Π, αλαιφγνπ κήθνπο θαη ζα είλαη ζπγθνιιεκέλνη ζηελ πιάηε ηνπ θηβσηίνπ pillar. 
 ην ρψξν  πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ ειεθηξηθή δηαλνκή  ζα  ππάξρεη  κε ηνλ ίδην αθξηβψο σο  άλσ 
ηξφπν ζηεξεσκέλε  γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πάρνπο 2  mm θαη θαηαιιήισλ δηαζηάζεσλ γηα ηελ επ’  
απηήο ζηεξέσζε ηνπ πίλαθα ειεθηξηθήο δηαλνκήο. 
Όιεο νη  εζσηεξηθέο  θαη εμσηεξηθέο  επηθάλεηεο ηνπ  pillar, πξηλ ηελ βαθή ηνπο, ζα ππνζηνχλ 
ακκνβνιή  ζχκθσλα κε ηα πξφηππα  SVENSK STANDARD SIS  055900  ηνπ  1967, βαζκφο  SΑ-3, 
κεηά  δε, ζα  πεξαζηνχλ κε  κία ζηξψζε αληηδηαβξσηηθνχ επνμεηδηθνχ  αζηαξηνχ  (PRIMER)  θαη δχν 
ζηξψζεηο επνμεηδηθνχ ρξψκαηνο  αλζεθηηθνχ ζηηο θαηξηθέο  ζπλζήθεο,  απφρξσζεο αλνηθηνχ γθξη ή 
κπεδ ρξψκαηνο. 
Σν ζπλνιηθφ πάρνο βαθήο δελ ζα είλαη κηθξφηεξν απφ 0,4 mm  .   
 
5.2.  Κηβψηην ειεθηξηθήο δηαλνκήο  
 Σν θηβψηην δηαλνκήο,  ζα είλαη βηνκεραληθνχ ηχπνπ κεηαιιηθφ, ζηεγαλφ, πξνζηαζίαο ΙΡ54,    ζα  
είλαη  θαηαζθεπαζκέλν απφ ιακαξίλα DKP, πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 1,5mm  θαη ζα ζηεξεψλεηαη πάλσ 
ζηνπο  δχν  νδεγνχο  πνπ  πεξηγξάθηεθαλ  πην  πάλσ  κε  γαιβαληζκέλνπο ειεθηξνιπηηθά θνριίεο , 
ξνδέιεο θαη πεξηθφριηα, αλαιφγνπ κήθνπο. 
 Οη σθέιηκεο δηαζηάζεηο ηνπ θηβσηίνπ ζα είλαη θαηάιιειεο, ψζηε λα ρσξνχλ άλεηα ηα δηάθνξα 
εμαξηήκαηα ησλ δηαλνκψλ θαη ζα έρνπλ ππνινγηζζεί θαηά VDE 0660. 
 ην  θάησ  κέξνο  ηνπ  θηβσηίνπ  δηαλνκήο  ζα  ππάξρεη ηνπνζεηεκέλνο νξεηράιθηλνο θνριίαο κε 
έλα αθξνδέθηε εζσηεξηθά, γηα ηε γείσζε ηνπ θηβσηίνπ θαη ηεο βάζεο ησλ νξγάλσλ ηνπ. 
 Σα θηλεηά κέξε (π.ρ. ζχξεο)  ηνπ θηβσηίνπ pillar θαη ηεο ειεθηξηθήο δηαλνκήο ζα  είλαη γεησκέλα 
κε εχθακπηεο επηθαζζηηεξσκέλεο  γέθπξεο γεηψζεσο, ηζνδχλακεο δηαηνκήο    10 mm2 . 
 Οη νπέο θαη ηα αλνίγκαηα δηέιεπζεο ειεθηξηθψλ θαισδίσλ, ζηα θηβψηηα pillar θαη ειεθηξηθήο 
δηαλνκήο, ζα θέξνπλ θαηάιιεινπο ζηππηνζιίπηεο ή ειαζηηθά παξεκβχζκαηα πξνζηαζίαο 
αληίζηνηρα.  
 
5.3. Ηιεθηξηθή δηαλνκή  
 Σα πιηθά απφ ηα νπνία απνηειείηαη ε ειεθηξηθή δηαλνκή, ζα είλαη  ζχκθσλα κε ην πξφηππν 
HD384 θαη ηνπο ινηπνχο Νφκνπο θαη Καλνληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο, εγθεθξηκέλα απφ ην 
Τπνπξγείν Βηνκεραλίαο  θαη νη πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα θαιχπηνπλ ην θαζέλα αληίζηνηρα είλαη: 
 

1. Γεληθφο δηαθφπηεο 3Υ63Α-VDE 0632, ηχπνπ ξάγαο  

2. Γεληθέο αζθάιεηεο ηήμεσο 35/35Α ή 63/35Α-DIN 49522, ηχπνπ ξάγαο 

3. Απηφκαηνη δηαθφπηεο (relays), επαθψλ  3Υ63/63Α θαη ηάζε πελίνπ 230/240V, ηχπνπ 
ξάγαο. 

4. Μεξηθνί δηαθφπηεο 3Υ40Α- VDE 0632 , ηχπνπ ξάγαο 

5. Μεξηθέο αζθάιεηεο ηήμεσο ,  25/16Α-DIN 49522, ηχπνπ ξάγαο 

6. Ρνεθφξνη  ξάβδνη  ησλ 100Α,  γηα ηνπο  αγσγνχο ησλ ηξηψλ θάζεσλ (R,S,T) 

7. Ρνεθφξνο ξάβδνο ησλ 100Α,  γηα ηνπο αγσγνχο ηνπ νπδεηέξνπ (Ν) 

8. Ρνεθφξνο ξάβδνο ησλ 100Α,  γηα ηνπο  αγσγνχο ηεο γείσζεο (G) 

9. Αθξνδέθηεο (θιέκελο)  ησλ 16mm2 γηα ηηο αλαρσξήζεηο ησλ αγσγψλ θάζεσλ (R,S,T),  
ηχπνπ ξάγαο 

10. Φσηηζηηθφ  ζψκα,  γηα λπθηεξηλή εξγαζία, ηχπνπ  “ΥΔΛΩΝΑ”  κε πιαζηηθφ πξνζηαηεπηηθφ 
πιέγκα, ζηεξηγκέλν ζην κεηαιιηθφ εξκάξην, εθηφο ηεο ειεθηξηθήο δηαλνκήο. 
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11. Γηαθφπηεο 1Υ25Α- VDE 0632 δνθηκήο, ηχπνπ ξάγαο 

12. Ρεπκαηνδφηεο ζνχθν 16 Α – DIN 49462 , ηχπνπ ξάγαο   

13. Αζθάιεηεο απηφκαηεο, ηχπνπ ξάγαο :  
α. 16Α γηα ηνλ ξεπκαηνδφηε 
β. 10Α γηα ην θσηηζηηθφ ζψκα 
γ.   6Α γηα ηνπο απηφκαηνπο δηαθφπηεο (relays). 

14. Δλδεηθηηθέο ιπρλίεο 230/240V 

15. Γηαθφπηεο δηαξξνήο έληαζεο  4Υ63Α 

 Όια  ηα  πιηθά  ηεο ειεθηξηθήο  δηαλνκήο  ζα  θαιχπηνληαη κε κεησπηθή κεηαιιηθή πιάθα, ε 
νπνία ζα ζηεξίδεηαη κε ειεθηξηθά γαιβαληζκέλα ή αλνμείδσηα πεξηθφριηα θαη  ζα  έρεη  αλάινγα  
αλνίγκαηα  κφλν  ζηα  ζεκεία φπνπ ππάξρνπλ φξγαλα . 
 Κάζε δηαλνκή ζα  είλαη θαηαζθεπαζκέλε κε δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο ηεζζάξσλ (4) 
αλαρσξήζεσλ. 
 

6. ΜΔΣΡΗΔΙ 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε  ησλ εξγαζηψλ  ν αλάδνρνο  είλαη  ππνρξεσκέλνο λα εηδνπνηήζεη κε έγγξαθν 

ηελ Τπεξεζία γηα ην ηέινο απηψλ ησλ εξγαζηψλ  θαη λα δηαζέζεη ηα θαηάιιεια φξγαλα θαη  

πξνζσπηθφ γηα ηε  κέηξεζε ηεο αληίζηαζεο γείσζεο θαη κφλσζεο ησλ αγσγψλ κεηαμχ ησλ θαη σο 

πξνο ηε γε. 

Οη κεηξήζεηο απηέο ζα  γίλνληαη παξνπζία ηεο επίβιεςεο θαη αξκνδίσλ ππαιιήισλ ηεο Τπεξεζίαο 

ζπληαζζνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δνκηθψλ θαη κεηξήζεσλ. Οη κεηξνχκελεο ηηκέο δελ 

πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ  ην αλψηαην φξην ησλ ηζρπφλησλ θαλνληζκψλ(ΔΛΟΣ – 384). 
 
 

 

 

 

7 ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ - ΤΛΙΚΑ 

7.1 Θα εθαξκφδνληαη νη πξνδηαγξαθέο ΔΛΟΣ (Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Σππνπνίεζεο), θαζψο θαη νη  

Πξνζσξηλέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο  17/2016 εγθχθιην (ΓΚΠ/νηθ./1322-7/9/2016) ηνπ Τπνπξγείνπ 

ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΙ/ΓΓΓΔ.  

7.2 πκπιεξσκαηηθά πξνο ηα αλσηέξσ θαη θαηά ζεηξάλ ηζρχνο ζα εθαξκφδνληαη:  

7.2.1 Γηα νπνηνδήπνηε πιηθφ, θαηαζθεπή, πνηνηηθφ έιεγρν (δηαδηθαζίεο | κεζφδνπο | δνθηκέο θιπ) 

πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ: ηνπο θαλνληζκνχο | πξνδηαγξαθέο | ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο 

θαη ηηο παξνχζεο πξνδηαγξαθέο ζα εθαξκφδνληαη ηα «Δπξσπατθά Πξφηππα» (ΔΣ) πνπ έρνπλ 

εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Σππνπνίεζεο (CEN)  ή απφ ηελ  Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

Ηιεθηξνληθήο Σππνπνίεζεο (CENELEC) σο «Δπξσπατθά Πξφηππα CEN» ή σο «Κείκελα 

ελαξκφληζεο (HD) ζχκθσλα κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο ησλ νξγαληζκψλ απηψλ. 

7.2.2 Οη Κνηλέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ήηνη εθείλεο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί κε δηαδηθαζία 

αλαγλσξηζκέλε απφ ηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

εληαίαο εθαξκνγήο ζε φια ηα θξάηε - κέιε θαη έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. 

7.2.3 Οη «Δπξσπατθέο Σερληθέο Δγθξίζεηο» (ΔΣΔ) πνπ είλαη νη επλντθέο ηερληθέο εθηηκήζεηο ηεο 

θαηαιιειφηεηαο ελφο πξντφληνο γηα ρξήζε, κε γλψκνλα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ βαζηθψλ απαηηήζεσλ 

γηα ηηο θαηαζθεπέο κε βάζε ηα εγγελή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο θαη ηνπο ηηζέκελνπο φξνπο 

εθαξκνγήο θαη ρξήζεο ηνπ. Σέηνηεο (ΔΣΔ) ρνξεγνχληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πνπ είλαη 

αλαγλσξηζκέλνο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ απφ ην εθάζηνηε θξάηνο - κέινο. 

 7.2.4 Οη Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΠΣΠ) ηνπ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο 

Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ (Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ) ή ηνπ πξνγελέζηεξνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίσλ 

Έξγσλ (Τ.Γ.Δ) θαζ΄ ν κέξνο απηέο δελ αληηβαίλνπλ ηελ Κνηλνηηθή Ννκνζεζία θαη ηηο πξνβιέςεηο ηεο 

παξνχζαο ΣΤ. 

7.2.5 Οη  Πξνδηαγξαθέο ISO (International Standards Organization) θαη ζε ζπκπιήξσζε απηψλ νη 

IEC θαη ASTM ησλ ΗΠΑ. 
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7.3 Όια ηα πιηθά (ηζηνί , θσηηζηηθά ζψκαηα , ιακπηήξεο , θαιψδηα , πίιιαξο , φξγαλα θ.ι.π.) πνπ ζα 

ελζσκαησζνχλ ζην έξγν ζα είλαη νκνίνπ ηχπνπ θαη δηαζηάζεσλ ή ηζρχνο ή έληαζεο κε ηα 

πθηζηάκελα ηνπ δηθηχνπ ειεθηξνθσηηζκνχ, εθηφο αλ άιισο θξίλεη ε Τπεξεζία .  

 
Κεθηζηά,16/11/2017 

 
Οη ζπληάμαληεο 

 
 

Βαζίιεο Μπειεκέδεο 
Ηιεθηξνιφγνο  Μεραληθφο ΣΔ 

 
 
 

Λάκπξνο Παληνχιεο 
Ηιεθηξνιφγνο  Μεραληθφο ΣΔ 

Κεθηζηά,16/11/2017 
 

Διέγρζεθε 
H Πξντζηακέλε ηνπ 

Σκήκαηνο Η/Μ 
 
 
 
 
 

Γήκεηξα Γεκάθα 
Ηιεθηξνιφγνο  Μεραληθφο 

Κεθηζηά, 16/11/2017 
 

Θεσξήζεθε 
H Πξντζηακέλε ηεο Γ/λζεο 

Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 
 
 
 
 
 

Διέλε ΓΙΑΝΝΙΣΟΠΟΤΛΟΤ 
ΠΔ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ’ 
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