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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Αρ. μελέτης: 5015 /2021 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ 

 

Μ Ε Λ Ε Τ Η  

 

««Προμήθεια Ιστών Φωτισμού- Φωτιστικών για τον φωτισμό πεζοδρομίων»  

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 50.000,00€ 

(χωρίς Φ.Π.Α. 24%) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Χρυσούπολη, 15-4-2021 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Αριθμός Μελέτης : 5015/2021 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

Τεχνική Έκθεση  

«Προμήθεια Ιστών Φωτισμού- Φωτιστικών για τον φωτισμό πεζοδρομίων» 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προμήθεια Ιστών Φωτισμού -Φωτιστικών καθώς και το 

απαιτούμενο ηλεκτρολογικό υλικό για την ηλεκτροδότηση των φωτιστικών που θα τοποθετηθούν σε 

πεζοδρόμια στα οποία γίνεται είτε θα γίνει ανάπλαση με την τοποθέτηση κρασπέδων και νέων πλακών 

πεζοδρομίων ή σε σημεία που υπάρχει ανάγκη τοποθέτησης φωτιστικών εντός των διοικητικών ορίων του 

Δήμου Νέστου. 

 

Οι προμήθειες θα γίνουν με σκοπό τον φωτισμό των πεζοδρομίων και την ασφαλή κίνηση των πεζών, 

και θα περιλαμβάνει: 

Ιστός Φωτισμό – Τεχνικά Στοιχεία 

Κυκλικής διατομής σιδηροιστό, γαλβανισμένο εν θερμώ, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Θα είναι 

βαμμένος κατάλληλα (χρώμα μετά από υπόδειξη της υπηρεσίας) ώστε να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός στη 

διάβρωση, ύψος περίπου 3,00 μέτρων, πάχους ελάσματος περίπου 3 mm, διαμέτρου βάσης Φ90- κορυφής 

Φ60, θα διαθέτει θυρίδα για τοποθέτηση ακροκιβωτίου (θα συμπεριλαμβάνεται το ακροκιβώτιο), πλάκα 

έδρασης με οπές, τα κατάλληλα αγκύρια με ροδέλες, διπλά παξιμάδια και πλαστικά καλύμματα 

προστασίας σπειρωμάτων. Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να καταθέσει τα κάτωθι αποδεικτικά στοιχεία για 

τον ιστό: 

 Τεχνικό Φυλλάδιο του ιστού με όλα τα χαρακτηριστικά (στην ελληνική γλώσσα ή 

μεταφρασμένο στα ελληνικά στην περίπτωση που το φυλλάδιο είναι σε άλλη γλώσσα) 

 Σχεδιάγραμμα με τις διαστάσεις (εφόσον δεν αποτυπώνονται στο τεχνικό φυλλάδιο) 

 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης της κατασκευάστριας εταιρείας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα 

 

Φωτιστικό σώμα κορυφής 

Θα είναι επί ιστού τεχνολογίας LED. Ο σκελετός του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένος από 

χυτοπρεσαριστό κράμα αλουμινίου, θα είναι βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή, και το φινίρισμα θα είναι 

ματ. Η βάση του σκελετού θα έχει διάμετρο τέτοια ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί σε κορυφή ιστού με 

απόληξη Φ 60mm 

Οι φωτεινές δίοδοι LED θα είναι τοποθετημένες σε πλακέτα αλουμινίου, η πλακέτα θα είναι 

τοποθετημένη στο επάνω τμήμα του σκελετού ώστε να επιτυγχάνεται η κυκλική ροή του αέρα και συνεπώς 

η φυσική απαγωγή της θερμότητας από την λειτουργία των φωτεινών διόδων. 

Ισχύς περίπου 60 W 

Φωτεινοί Ροή 6000Lm 

Θερμοκρασία χρώματος 4000Κ 

Διαστάσεις 440 x 500/Φ60 (κατά προτίμηση) 

Διάρκεια Ζωής Φωτεινών Διόδων 50.000 ώρες. 
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Το φωτιστικό θα φέρει παρέμβυσμα ώστε να εξασφαλίζεται βαθμός προστασίας από εισχώρηση 

νερού-σκόνης τουλάχιστον IP66 και θα έχει κλάση μόνωσης Ι. Το φωτιστικό θα έχει δείκτη προστασίας 

έναντι χτυπημάτων και θα φέρει πιστοποιητικό CE. 

Τα ζητούμενα είδη θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου, φτιαγμένα σύμφωνα με τις οδηγίες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα πρότυπα για την ασφάλεια των ιστών φωτισμού, τις σχετικές 

Πιστοποιήσεις CE, ΕΝ ΙSO 1461, EN-40 και ποιότητος S235JR/EN 10025 όπου χρειάζεται.  

Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να καταθέσει τα κάτωθι αποδεικτικά στοιχεία για το φωτιστικό LED: 

 Τεχνικό Φυλλάδιο με όλα τα χαρακτηριστικά (στην ελληνική γλώσσα ή μεταφρασμένο στα 

ελληνικά στην περίπτωση που το φυλλάδιο είναι σε άλλη γλώσσα) 

 Σχεδιάγραμμα με τις διαστάσεις (εφόσον δεν αποτυπώνονται στο τεχνικό φυλλάδιο) 

 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης της κατασκευάστριας εταιρείας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα 

 

Yυλικά για την ηλεκτροδότηση 

 Πίλαρ πλήρης 2 αναχωρήσεων συμπεριλαμβανομένων όλων των αυτοματισμών, χρονοδιακόπτη 

αφής και σβέσης φωτιστικών, το απαιτουμένου ηλεκτρολογικό υλικό για την ηλεκτροδότηση των ιστών, 

ικανοποιητικών διαστάσεων με δίριχτη στέγη, χωρισμένο σε δύο μέρη με δύο θύρες, στεγανό, με τα υλικά 

κατασκευής τριγώνου γείωσης, σύμφωνα με της υποδείξεις της υπηρεσίας 

 Καλώδια διαφόρων διαστάσεων. 

 Χάλκινοι αγωγοί διαφόρων διαστάσεων 

 Ηλεκτρόδια γείωσης με τους κατάλληλους σφυκτίρες 

 Χυτοσίδηρο Καπάκια φρεατίων έλξης καλωδίων 40x40 

 Σωλήνες διέλευσης καλωδίων διαφόρων διαστάσεων 

 Φρεάτιο 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 20.7325.0004 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021 και 

χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου. 

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Δύναται η αναθέτουσα αρχή να διαμορφώσει τις 

ποσότητες του ηλεκτρολογικού υλικού ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες. Η έκπτωση του αναδόχου 

είναι αυτή που θα καθορήσει τις τελικές ποσότητες μέχρι εξαντλήσεως της πίστωσης. 

 

Προϋπολογισμός  

α/α CPV Περιγραφή Ποσοτ Τιμή Μονάδος  Σύνολο 

1 34928510-6 

Κωνικοί σιδηροιστοί φωτισμού 

πεζοδρομίων τηλεσκοπικοί με 

πλάκα έδρασης, ακροκιβώτιο, 

βάση αγκύρωσης και φωτιστικό 

κορυφής LED όπως στην 

ανωτέρω περιγραφή για πλήρη 
λειτουργία 

90 τεμ  250,00 €  22.500,00 €  

2  
Ηλεκτρολογικό Υλικό   

  

 

31681410-0 

Πίλαρ πλήρης 2 αναχωρήσεων  4 τεμ  580,00€ 
 2.320,00 

 Καλώδια ΝΥΥ 4χ10mm2 200m 5,50€ 
 1.100,00 

 Καλώδια ΝΥΥ 4χ6mm2 2.500m 4,00€ 
 10.000,00 
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 Καλώδια ΝΥΥ 3χ2,5mm2 620m 1,50€ 
 930,00 

 Καλώδια ΝΥΜ 3χ1,5mm2 500m 0,80€  
 400,00 

 Καλώδια ΝΥΜ 4χ2,5mm2 1.000m 1,80 
 1.800,00 

 
Χάλκινοι αγωγοί Φ6 150m 1,10€ 

 165,00 

 Χάλκινοι αγωγοί Φ16 2.000m 2,00€ 
 4.000,00 

 Χάλκινοι αγωγοί Φ 25 250m 4,30€ 
 1.075,00 

 
Ηλεκτρόδιο γείωσης Φ 14χ1,5m 

με σφυκτίρα 
30 τεμ 15,00€ 

 450,00 

 
Σωλήνα έλξης καλωδίων Φ63 

εύκαμπτος 
2.500m 1,00€ 

 2.500,00 

 Σωλήνα έλξης καλωδίων Φ50  100m 0,80€ 
 80,00 

 Σωλήνα έλξης καλωδίων Φ125  100m  2,50€ 
 250,00 

 Φρεάτιο 300x300 PVC 30 τεμ 15,00 
 450,00 

 

Καπάκια φρεατίων έλξης 

καλωδίων 40x40 

 

90 τεμ 22,00€ 
 1.980,00 

ΣΥΝΟΛΟ 50.000,00 

ΦΠΑ 24% 12.000,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 62.000,00 

 

 

Συντάχθηκε και Θεωρήθηκε 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού 

Οργάνωσης & Πληροφορικής 

 

 

 

Στεφανίδης Γεώργιος 

 

 


