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ΘΕΜΑ : «Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης με αρ. πρωτ. 23729/27-07-2018»  
Επισκευή & μετατροπή παλαιάς τεχνολογίας σε φωτιστικά τεχνολογίας LED 
 
 
Οι  παρακάτω διευκρινήσεις δίνονται κατόπιν ερωτήματος που τέθηκε στο Δήμο μας. 
 
1. Το σύνολο των μερών του μετασκευασμένου φωτιστικού (συμπεριλαμβανομένου 

του τροφοδοτικού - led driver) θα έχει 3 χρόνια εγγύηση (τουλάχιστον χωρίς να 
αποκλείεται μεγαλύτερη χρονική διάρκεια εγγύησης) και βλάβης ο προμηθευτής 
είναι υποχρεωμένος με δικά του έξοδα να προβεί στην άμεση αποκατάσταση και 
λειτουργία του φωτιστικού. 

2. Στα 65+ καμένα led και για τις 3 πλακέτες (ή στο 21+% των συνολικών led) 

θεωρείται ότι το φωτιστικό έχει πάψει να λειτουργεί κανονικά και πρέπει να 

αποκατασταθεί η βλάβη και ο  προμηθευτής είναι υποχρεωμένος με δικά του έξοδα 

να προβεί στην άμεση αποκατάσταση και λειτουργία του φωτιστικού. 

3. O ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επισκευάζει τις βλάβες των φωτεινών πηγών 
και των τροφοδοτικών (ή να τα αντικαθιστά) όταν προκύπτουν εντός του χρόνου 
της εγγύησης, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας της αποκαθήλωσης και 
επανεγκατάστασης του φωτιστικού στον ιστό. 

4. Ακόμη και στην περίπτωση της βλάβης του 20% των συνολικών led του 
φωτιστικού, η φωτεινότητα θα πρέπει να είναι εντός των αποδεκτών ορίων για 
οδούς κλάσης C4 και C5, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 13201-2:2016. Για βλάβες 
ποσοστού 21+% των συνολικών led ή του τροφοδοτικού, το χρονικό διάστημα 
εντός του οποίου θα πρέπει να γίνει η αποκατάσταση της βλάβης είναι 2 εργάσιμες 
ημέρες. 

5. Τα φωτομετρικά χαρακτηριστικά του φωτιστικού μετά την μετασκευή θα πρέπει να 
καλύπτουν τις απαιτήσεις της κατηγοριών κλάσης φωτισμού C4 & C5 σύμφωνα με 
το ΕΛΟΤ ΕΝ 13201-1:2016. 

6. Σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 13201-2:2016, η οριζόντια ελάχιστη διατηρούμενη 
φωτεινότητα θα πρέπει να είναι Ε = 10 lux για οδούς κλάσης C4 και Ε = 7,5 lux για 
οδούς κλάσης C5. 

7. Κάθε μία πλακέτα φέρει 100 led. Σύνολο 300 led ανά φωτιστικό, οποιαδήποτε άλλη 
λύση θα πρέπει να υπερκαλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές και να προκύπτει 
τεχνοοικονομικά συμφέρουσα για το Δήμο. 

8.  Μέγιστη κατανάλωση φωτιστικού = 40W, CRI των led = 0.80 και θερμοκρασία 
φωτός φωτεινής πηγής CCT = 4000Κ – 4500Κ. 

9. Ο συνδυασμός 3 x 10W = 30W έγινε για λόγους πρακτικότητας και ασφάλειας. 
Έτσι ακόμη και να έχουμε δυσλειτουργία ή βλάβη στη μία πλακέτα, θα μείνουν 2 
αναμμένες με αποτέλεσμα να μην δημιουργηθεί σκότος στο σημείο που φωτίζουν. 
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Επίσης και να καούν κάποια led από τη μία ή και τις άλλες πλακέτες, τα συνολικά 
300 led που φέρουν και οι 3 πλακέτες και η συνδεσμολογία τους εξασφαλίζουν 
αρκετή φωτεινότητα ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα, έως ότου γίνει 
αποκατάσταση της βλάβης. Επιπλέον οι διαστάσεις 3 πλακετών των 10W τις 
καθιστούν ιδανικές για τοποθέτηση στα υφιστάμενα φωτιστικά έναντι σε 
συνδεσμολογίες περισσότερων πλακετών και παράγουν το επιθυμητό από το 
νόμο φωτιστικό αποτέλεσμα. 

10. Απαιτείται EMC, LVD και RoHS για τη διάταξη πλακετών led – τροφοδοτικού. 
11. Το εύρος  της τάσης εντός της οποίας οφείλει να λειτουργεί κανονικά το 

τροφοδοτικό (και σε συνέχεια το φωτιστικό ως σύνολο) ορίζεται από 100 – 260 
VAC. 

 
 
 
Εν κατακλείδι και επειδή μας δειγματίστηκαν διάφορα φωτιστικά, καταλήξαμε στο 
συμπέρασμα ότι η συγκεκριμένη μετασκευή εκτός από τα μεγάλα οικονομικά οφέλη 
που προσφέρει για το Δήμο μας, πληρεί και όλα τα στάνταρ που απαιτούνται βάσει 
των προτύπων ΕΝ 13201:2016, σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανονισμούς. 
 
Τα μετασκευασμένα αυτά φωτιστικά που έχουν ήδη τοποθετηθεί στο Δήμο μας σαν 
δείγματα, έχουν: 
 
1)  Θερμοκρασία φωτός φωτεινής δέσμης στα 4000-4500 Kelvin, ώστε να μην έχουμε 
κανένα απολύτως θέμα με την υγεία των συμπολιτών μας. 
 
2) Πιστοποιητικό δοκιμών από εγκεκριμένο φορέα, το οποίο αποδεικνύει την πλήρη 
επάρκειά τους για χρήση σε οδούς κλάσης C4 και C5, καθώς αποδίδουν τα 
απαιτούμενα από τον κανονισμό lux, πάντα με βάση τα πρότυπα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
13201-1:2016, ΕΝ 13201-2:2016, ΕΝ 13201-3:2016, ΕΝ 13201-4:2016. Τα lumens 
αφορούν την φωτιστική πηγή και δεν δύνανται να περιγράψουν την επάρκεια του 
φωτισμού υπό πραγματικές συνθήκες. 
 
3) Συγκεκριμένη κλάση θάμβωσης, όπως επιβάλλουν τα παραπάνω πρότυπα. 
 
4) Ομοιομορφία φωτισμού – διάχυσης του φωτός. 
 
Εννοείται ότι πιστοποιήσεις όπως EMC, LVD και RoHS απαιτούνται για όλη τη διάταξη 
πλακετών LED και τροφοδοτικών – led drivers. 
 
Το τελικό μετασκευασμένο φωτιστικό με τις ζητούμενες προδιαγραφές είναι 
πολλαπλάσια αξίας από την αγορά ενός καινούργιου φωτιστικού με της ίδιες 
προδιαγραφές συμπεριλαμβανόμενης της αποξήλωσης και της τοποθέτησης του.  
 
Τέλος, ζητήσαμε από τους υποψήφιους αναδόχους να έχουν στο ενεργητικό τους και 
να μπορούν να επιδείξουν παρόμοια μετατροπή σε άλλους Δήμους της χώρας, ώστε 
να είμαστε σίγουροι για την αποτελεσματικότητά τους.  
 
Σημειώνεται ότι ένας συνοπτικός διαγωνισμός σύμφωνα με τον Νόμο Ν. 4412/2016 
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» απαιτεί δημοσίευση 12 ημερών. Προκειμένου όμως ο 
Δήμος μας να εξασφαλίσει την διαφάνεια και να δώσει περιθώρια έρευνας μελέτης και 
σύνταξης προσφοράς στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους αναδόχους η χρονική 



διάρκεια του διαγωνισμού  «Επισκευή & μετατροπή παλαιάς τεχνολογίας σε φωτιστικά 
τεχνολογίας LED» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00 €  υπερβαίνει την χρονική 
διάρκεια των είκοσι δύο ημερών.   
 
Οποιαδήποτε από τα παραπάνω επειδή είναι διευκρινήσεις και δεν έχουν  λειφθεί 
υπόψιν από  ενδιαφερόμενους υποψήφιους αναδόχους δεν θα αποκλείονται από το 
διαγωνισμό και θα  ζητούνται ως συμπληρωματικά στοιχεία  για την αξιολόγηση των 
Τεχνικών Προδιαγραφών.  
 

 

                     ΓΙΑ  ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ  
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