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 ΘΕ Μ Α :  Διευκρινήσεις σχετικά με τον διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια υλικών για την αισθητική 

και λειτουργική αναβάθμιση πεζοδρομίων του Δήμου Νέστου, µε πρόνοια και για 

εμποδιζόμενα άτομα, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού» 

 

Ερώτημα 

Όσο αφορά τα φωτιστικά αναφέρετε στην μελέτη «Κατασκευή του φωτιστικού σε χώρα 

ευρωπαϊκής ένωσης».  

Απάντηση 

Ο όρος «Κατασκευή του φωτιστικού σε χώρα ευρωπαϊκής ένωσης» έχει μπει εκ παραδρομής. 

Όσον αφορά όμως το πιστοποιητικό συμμόρφωσης με CE είναι απαραίτητο να το έχει το προϊόν. 

 

Ερώτημα 

Για το φωτιστικό επίσης αναφέρετε ότι το driver του φωτιστικού να είναι ενσωματωμένο στην 

πλακέτα (λύση DOB “driver on board”). Είναι δεχτό και φωτιστικό με ξεχωριστή διάταξη 

τροφοδοσίας – driver; 

Απάντηση 

Είναι δυνατόν να υποβληθεί προσφορά με ξεχωριστή διάταξη τροφοδοσίας – driver, το οποίο 

όμως δεν θα απαιτεί επιπλέον συνδέσεις καθώς και όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα θα υπάρχουν, 

χωρίς την απαίτηση αγορά νέων. 

 

Ερώτημα 

Στην μελέτη απαιτείται φωτιστικό 4500Κ ± 10%. 

Απάντηση 

Η θερμοκρασία χρώματος των φωτιστικών θα πρέπει να είναι 4500Κ – 12% 

 

Ερώτημα 

Είναι δεκτό φωτιστικό με IP≥65 και ΙΚ≥08; 

Απάντηση 

Όσον αφορά το IK γίνονται δεκτά και φωτιστικά ≥08. Το γεγονός όμως ότι τα φωτιστικά δύναται 

να τοποθετηθούν κοντά σε παραθαλάσσιες περιοχές δεν θα γίνουν δεκτά φωτιστικά με IP65 αλλά 

μόνο IP66 



Ερώτημα 

Στην μελέτη αναφέρετε ότι για το Στάδιο Υποβολής Δικαιολογητικών Κατακύρωσης απαιτείται 

προσκόμιση των πιστοποιητικών ποιότητας όπως περιγράφονται ανά είδος (Για το τμήμα 2 Έτοιμο 

Σκυρόδεμα, τμήμα 3 Υλικά Φωτισμού). Σαν πιστοποιητικό για το φωτιστικό όμως απαιτείται μόνο η 

δήλωση συμμόρφωσης CE, σωστά; Παρακαλώ επιβεβαιώστε ή διευκρινίστε ποια πιστοποιητικά 

απαιτείτε σαφώς; 

Απάντηση 

Α. Για το στάδιο Υποβολής Δικαιολογητικών Κατακύρωσης: 

Για Φωτιστικό σώμα: Το πιστοποιητικό CE και τα πιστοποιητικά του εργοστασίου κατασκευής 

του φωτιστικού όπως αναφέρονται στη μελέτη. 

Για Φωτεινές δίοδοι και διαχύτης: Το πιστοποιητικό CE 

Για Πίλλαρ: πιστοποιητικό CE του Κυτίου 

 

Β. Για το στάδιο Υποβολής Προσφοράς: 

Για Φωτιστικό σώμα: Τεχνικό Φυλλάδιο 

Για Φωτεινές δίοδοι και διαχύτης: Τεχνικό Φυλλάδιο 

Για Πίλλαρ: Τεχνικό Φυλλάδιο του Κυτίου καθώς και περιγραφή του εργοστασίου κατασκευής 

των ασφαλειοδιακοπτών που θα χρησιμοποιηθούν  

 

Ερώτημα 

Να διαθέτουν τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό για τη μεταφορά στο χώρο που θα υποδείξει 

η υπηρεσία, όπως: Όχημα φορτοεκφόρτωσης ιστών φωτισμού, φωτιστικών σωμάτων, αγωγών χαλκού, 

σπιράλ καλώδια φρεατίων (εάν δεν διαθέτει ο ανάδοχος θα πρέπει ο ίδιος με δικά του έξοδα να 

μισθώσει όχημα)...] 

Στα αποδεικτικά μέσα και πιο συγκεκριμένα στο Β.4. περί απόδειξης της τεχνικής ικανότητας, 

αναφέρει ότι απαιτούνται μόνο οι νόμιμες άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων. Είστε καλυμμένοι με 

τις άδειες κυκλοφορίας του/των οχήματος/οχημάτων και με υπεύθυνη δήλωση περί χρήσης στο έργο 

των εν λόγω οχημάτων, εφόσον κηρυχθούμε Ανάδοχοι ή θέλετε κάτι παραπάνω από αυτό, όπως 

ξεχωριστά ΤΕΥΔ και δηλώσεις στήριξης από τους κατόχους των οχημάτων? 

Απάντηση 

Όσο αφορά τα οχήματα ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να υποβάλει τα κάτωθι: 

 Εφόσον διαθέτει ο ίδιος τα οχήματα μεταφοράς τις νόμιμες άδειες κυκλοφορίας.  

 Όταν δεν διαθέτει ο ίδιος τα οχήματα μεταφοράς, υπεύθυνη δήλωση ότι θα προβεί ο ίδιος 

με δικά του έξοδα στη μίσθωση των απαιτούμενων οχημάτων για τη φορτοεκφόρτωση των 

ιστών φωτισμού, φωτιστικών σωμάτων, αγωγών χαλκού, σπιράλ καλώδια φρεατίων και θα 

γνωστοποίηση εγκαίρως την υπηρεσία τον αριθμό κυκλοφορίας των οχημάτων. Η 

παράδοση θα γίνει στο σημείο που θα υποδείξει η υπηρεσία εντός του ωραρίου της. 

 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Προγραμματισμού Οργάνωσης & 

Πληροφορικής 

 

 

Στεφανίδης Γεωργιος 
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