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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ 

ΕΤΟΥΣ 2020 
 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ειδών στολισμού και φωταγωγήσεων οδών 
και πλατειών για το στολισμό του Δήμου για τις Χριστουγεννιάτικες εορτές. 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσόν των 15.958,00€, με επί 
πλέον δαπάνη Φ.Π.Α. 24% το ποσό των 3.829,92€, ήτοι συνολικής δαπάνης 19.787,92€ 
και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2020. 

Ο χρόνος παράδοσης των προς προμήθεια ειδών στολισμού, δεν δύναται να είναι 
μεγαλύτερος του (1) ένα μήνα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον 
προμηθευτή. 

Τα προμηθευόμενα είδη θα πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, υψηλής 
αισθητικής και να έχουν παραχθεί πρόσφατα. Τα εργοστάσια κατασκευής να είναι 
πιστοποιημένα κατά ISO τόσο ως προς τη διαδικασία παραγωγής όσο και ως προς την 
ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων. 

 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 3ΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ 

 
Η όλη κατασκευή θα είναι κατάλληλη  για εξωτερική χρήση με βαθμό προστασίας από 

σκόνη και νερό ΙΡ65, πιστοποιημένη με CE βάσει της Οδηγίας Χαμηλής 
τάσης LVD 2014/35/EU σύμφωνα με το ισχύον  Ευρωπαϊκό Πρότυπο ασφαλείας ΕΝ 
50107-3  καθώς επίσης και βάσει της Οδηγίας Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας  EMC 
2014/30/EU σύμφωνα με τα παρακάτω Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας : CISPR 15:2018, 
IEC 61547:2009, IEC 61000-3-2:2018, IEC 61000-3-3:2013, AMD1:2017, EN 
55015:2019/A11:2020, EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013/A1:2019. 
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Τα επίστηλα του «3D μπάλες Φ85cm,»,όσον αφορά το σύστημα στήριξης , θα έχουν 
επί πλέον πιστοποίηση CE για αντοχή σε ανεμοπίεση 9-12 Beaufort. 

Το εργοστάσιο κατασκευής θα είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2015 για το 
Σύστημα διαχείρισης ποιότητας στον σχεδιασμό, κατασκευή και εμπορία φωτιστικών ειδών 
εορταστικού διακόσμου, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, ISO 14001:2015 για τα 
Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης-Απαιτήσεις και καθοδήγησης για την χρήση του &  
ISO 45001:2018  για τα συστήματα διαχείρισης για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία - 
απαιτήσεις και οδηγίες εφαρμογής. 

Ο κατασκευαστής θα είναι εγγεγραμμένος σε πιστοποιημένο φορέα ανακύκλωσης  
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων καθώς και συσκευασιών. 

 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗΣ & ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ 
3ΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ 

 
1.ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ LED  Φ13mm σταθερού ή παλμικού φωτισμού, 230Volt. 
Φωτοσωλήνας LED μονοκάναλος με λεία επιφάνεια χωρίς γραμμώσεις, διαμέτρου 

Φ13mm με 36 LED/μέτρο, κατανάλωση περίπου 3-4Watt/m και σημείο τομής ανά 
μέτρο,230V. Το χρώμα του PVC θα είναι ιδίου χρώματος με το LED ,δηλαδή κόκκινο 
LED/κόκκινο PVC, πλην του λευκού και θερμού λευκού, που εκτός από λευκό, μπορεί 
ανάλογα με την επιλογή, να είναι και διάφανο (άχρωμο). Στην περίπτωση του 
φωτοσωλήνα Led με παλμικό φωτισμό, ανά μέτρο θα αντιστοιχούν 30 led σταθερού 
φωτισμού και 6led παλμικού φωτισμού, σε σειρά 5led σταθερού φωτισμού και 6led με 
παλλόμενο φως και συχνότητα 120 παλμών ανά λεπτό. Θα είναι εύκαμπτος μεγάλης 
διάρκειας ζωής 100.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας και το PVC του θα είναι διαυγές και 
λείο. Θα έχει αντοχή σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -20οC έως +60οC. Προκειμένου 
ο  φωτισμός του να είναι περιμετρικός και όχι μονόπλευρος, οι μικρολαμπτήρες LED στο 
εσωτερικό του  θα είναι τοποθετημένοι σε οριζόντια θέση παράλληλα με τον άξονα του. To 
φως του led έχει γωνία διάχυσης 360ο. Δεν θα σβήνει εξ’ ολοκλήρου αν ένας ή 
περισσότεροι λαμπτήρες πάψουν να λειτουργούν. Ο φωτοσωλήνας θα φέρει σήμανση CE 
και θα είναι πιστοποιημένος για βαθμό προστασίας από σκόνη και νερό ΙΡ65, κατάλληλος 
για εξωτερική χρήση και σύμφωνα με τις παρακάτω ισχύουσες Ευρωπαϊκές & Διεθνείς 
Οδηγίες και Πρότυπα: 

 
 1.LVD 2014/35/EU Οδηγία  Χαμηλής  Τάσης 
IEC 60598-2-21:2014, IEC 60598-1:2014 +Α1:2017 
EN 60598-2-21:2015, EN 60598-1:2015 +Α1:2018 
IEC TR 62778:2014 (2η Έκδοση) περί μη εκπομπής ακτινοβολίας επικίνδυνης για την 

όραση. 
 

2.EMC 2014/30/EU Οδηγία  Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας  
EN IEC 55015:2019/A11:2020, IEC 61547:2020 (Ed.3),IEC 61000-3-2:2018+A1:2020 

(Ed.5.1), 
IEC 61000-3-3:2013+A1:2017 (Ed.3.1), EN IEC 55015:2019+A11:2020,  

EN 61547:2009, EN IEC 61000-3-2:2019 & EN 61000-3-3:2013 + A1:2019. 
 
Ο κατασκευαστής ή εισαγωγέας θα είναι πιστοποιημένος κατά: 
1.ISO-9001:2015 για το Σύστημα διαχείρισης ποιότητας στον σχεδιασμό, κατασκευή 

και εμπορία φωτιστικών ειδών εορταστικού διακόσμου, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 
2.ISO 14001:2015 για τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης-Απαιτήσεις και 

καθοδήγησης για την χρήση του. 
3.ISO 45001:2018  για τα συστήματα διαχείρισης για την υγεία και ασφάλεια στην 

εργασία - απαιτήσεις και οδηγίες εφαρμογής. 
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4.Θα είναι επίσης εγγεγραμμένος σε πιστοποιημένο φορέα ανακύκλωσης  ηλεκτρικών 
και ηλεκτρονικών αποβλήτων καθώς και Συσκευασιών. 

Στην Τεχνική Προσφορά θα περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά CE & 
EMC, η σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης CE του Κατασκευαστή/Εισαγωγέα που αφορούν 
το προϊόν, καθώς επίσης και τα πιστοποιητικά ISO 9001:2015,14001:2015 & 45001:2018 
και βεβαιώσεις εγγραφής σε συστήματα ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
αποβλήτων καθώς και Συσκευασιών, που αφορούν τον κατασκευαστή/εισαγωγέα. 

 
2. LED Φωτιστική γιρλάντα σταθερού ή παλμικού φωτισμού 24Volt με καλώδιο 

καουτσούκ. Φωτιστική γιρλάντα LED σταθερού ή παλμικού φωτισμού, μήκους 10μ με 100 
LED 6mm σε διάφορα χρώματα, απόλυτα στεγανοποιημένα με σιλικόνη και διάφανο 
προστατευτικό κάλυμμα, κατανάλωσης περίπου 6Watt, βαθμό στεγανότητας ΙΡ 65,τάση 
λειτουργίας 24 Volt. To φως του led έχει γωνία διάχυσης 360ο. Η γιρλάντα LED παλμικού 
φωτισμού θα είναι κατασκευασμένη με αναλογία 80 LED σταθερού φωτισμού και 20 LED 
παλμικού φωτισμού σε σειρά 4 LED σταθερά ένα LED παλλόμενο με 120 φλας ανά λεπτό.  
Επεκτεινόμενη έως 20 σειρές ανά παροχή, με βιδωτό τερματικό φις απόλυτα στεγανό, με 
καλώδιο καουτσούκ HO3RN-F 1Χ0.5mm2 .Το χρώμα του καλωδίου θα είναι στο ίδιο 
χρώμα με το LED δηλαδή λευκό ή θερμό λευκό LED/λευκό καλώδιο, μπλε LED/μπλε 
καλώδιο κ.ο.κ. Η φωτιστική γιρλάντα θα φέρει σήμανση CE και θα είναι πιστοποιημένη για 
βαθμό προστασίας από σκόνη και νερό ΙΡ65  ,κατάλληλος  για εξωτερική   χρήση και 
σύμφωνα με  τις παρακάτω   ισχύουσες  Ευρωπαϊκές & Διεθνείς Οδηγίες και Πρότυπα: 

 
1.LVD 2014/35/EU Οδηγία Χαμηλής Τάσης 
IEC 60598-2-21:2014 , IEC 60598-1:2014 +Α1:2017 
EN 60598-2-21:2015, EN 60598-1:2015 +Α1:2018 
IEC TR 62778:2014 (2η Έκδοση) περί μη εκπομπής ακτινοβολίας επικίνδυνης για την 

όραση. 
2.EMC 2014/30/EU Οδηγία  Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας 
EN IEC 55015:2019/A11:2020,IEC 61547:2020 (Ed.3),IEC 61000-3-2:2018 +A1:2020 

(Ed.5.1), 
IEC 61000-3-3:2013 +A1:2017 (Ed. 3.1), EN IEC 55015:2019 +A11:2020,  

EN 61547:2009,EN IEC 61000-3-2:2019 & EN 61000-3-3:2013 +A1:2019. 
 
Ο κατασκευαστής ή εισαγωγέας θα είναι πιστοποιημένος κατά: 
1.ISO-9001:2015 για το Σύστημα διαχείρισης ποιότητας στον σχεδιασμό, κατασκευή 

και εμπορία φωτιστικών ειδών εορταστικού διακόσμου, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου,  
2.ISO 14001:2015 για τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης-Απαιτήσεις και 

καθοδήγησης για την χρήση του &   
3.ISO 45001:2018  για τα συστήματα διαχείρισης για την υγεία και ασφάλεια στην 

εργασία – απαιτήσεις και οδηγίες εφαρμογής. 
4.Θα είναι επίσης εγγεγραμμένος σε πιστοποιημένο φορέα ανακύκλωσης  ηλεκτρικών 

και ηλεκτρονικών αποβλήτων καθώς και Συσκευασιών. 
 
Στην Τεχνική Προσφορά θα περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά CE & 

EMC , η σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης CE του Κατασκευαστή/Εισαγωγέα που αφορούν 
το προϊόν ,καθώς επίσης και τα πιστοποιητικά ISO 9001:2015,14001:2015 & 45001:2018 
και βεβαιώσεις εγγραφής σε συστήματα ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
αποβλήτων καθώς και Συσκευασιών, που αφορούν τον κατασκευαστή/εισαγωγέα. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
 

1.  3ΔΙΑΣΤΑΤΟ «ΚΟΥΤΙ ΔΩΡΟΥ»ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
3Διάστατο επιδαπέδιο διακοσμητικό φωτιστικό ύψους 5μ Μήκους 5,20μ και Πλάτους 

5,20μ, που παριστάνει κουτί δώρου δεμένο με κορδέλα και από τις 4 πλευρές και φιόγκο 
στο άνω μέρος του, με 2 αντικριστές εισόδους ύψους 2.20m, κατανάλωσης περίπου 
750Watt. Το κουτί είναι σε σχήμα ανεστραμμένου τραπεζίου(δηλαδή με τη μικρή βάση 
κάτω). Οι πλευρές του είναι φωταγωγημένες με φωτιστική γιρλάντα 3.400 LED σταθερού 
φωτισμού χρώματος λευκού με λευκό καουτσούκ καλώδιο, 24Volt. H κορδέλα 
περιτυλίγματος των 4 πλευρών είναι επενδυμένη με διακοσμητική μοκέτα σε χρώμα βαθύ 
κόκκινο και φωταγωγημένη με καουτσούκ φωτιστική γιρλάντα 2.600 Led σταθερού 
φωτισμού σε χρώμα κόκκινο, 24 Volt. Το καλώδιο της φωτιστικής γιρλάντας θα είναι 
καουτσούκ και το χρώμα για λόγους αισθητικής θα είναι βαθύ κόκκινο. Η γιρλάντα θα είναι 
τοποθετημένη από τις εσωτερικές πλευρές του κουτιού με τα λαμπάκια τραβηγμένα και 
στερεωμένα προς τα έξω. Ο 3διάστατος φιόγκος στην κορυφή θα καλύπτει όλη την 
επιφάνεια της άνω πλευράς κατά μήκος και πλάτος, θα είναι ύψους 1m περίπου και θα 
είναι τοποθετημένος εις τρόπον ώστε οι απολήξεις του να καταλήγουν στις γωνίες του 
τραπεζίου. Θα είναι περιγεγραμμένος και από τις 2 πλευρές του αλουμινίου με 76m 
φωτοσωλήνα LED 230V, παλμικού φωτισμού σε χρώμα κόκκινο και το εσωτερικό του θα 
είναι επενδυμένο με διακοσμητική μοκέτα σε χρώμα βαθύ κόκκινο. Οι πόρτες εισόδου θα 
είναι επίσης περιγεγραμμένες και από τις 2 πλευρές του αλουμινίου με 20m φωτοσωλήνα 
LED 230V, με παλμικό φως σε χρώμα κόκκινο. 

Τα χρώματα είναι ενδεικτικά και αλλάζουν ανάλογα με την έγγραφη επιλογή της 
υπηρεσίας. 

Ο σκελετός του κουτιού θα αποτελείται από 10 τεμάχια επιπλέον των 4  τεμαχίων του  
φιόγκου. Στο κέντρο της οροφής του κουτιού θα υπάρχει θυρίδα ανοιγόμενη για έλεγχο των 
συνδέσεων του φιόγκου. Θα είναι εξ’ ολοκλήρου κατασκευασμένος από στράντζα 
αλουμινίου 30Χ30, 20Χ20mm, 20Χ10 & 15Χ15mm πάχους 2mm καθώς και λαμάκι 
αλουμινίου 15Χ5 & 15x6 mm και θα φέρει ενσωματωμένο σύστημα στήριξης  επί του 
εδάφους, αποτελούμενο από 12 λάμες αλουμινίου 100Χ10mm κατάλληλα τρυπημένες για 
διασφάλιση του στερεού βιδώματος επί του εδάφους. Όλα τα επί μέρους τμήματα στα 
σημεία ένωσης μεταξύ τους, θα φέρουν συγκολλημένα παξιμάδια επί των οπών για 
ασφαλή και γρήγορη συναρμολόγηση. Όλα τα σημεία συγκόλλησης του αλουμινίου και  ο 
σκελετός θα είναι βαμμένα με σπρέι ηλεκτροστατικής βαφής. Όλες οι συνδέσεις θα 
καταλήγουν σε πίνακα συνδεσμολογίας ΙΡ65.  

 
 
2. 3ΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΜΠΑΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΛΕΣ Φ85CM, ΜΕ ΠΑΛΜΙΚΟ ΦΩΣ. 

 
Προμήθεια επίστηλων 3Διάστατων διακοσμητικών φωτιζόμενων μπαλών διαμέτρου 

85cm και κατανάλωσης περίπου 60W. Οι επίστηλες μπάλες θα είναι φωταγωγημένες με 
φωτιστική γιρλάντα LED παλμικού φωτισμού σε χρώμα μπλε με μπλε καλώδιο καουτσούκ 
ή άλλο χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. O σκελετός τους θα είναι σε 2 ημισφαιρικά τεμάχια 
για τοποθέτηση σε κολώνες διαμέτρου 8 στο άνω μέρος και 11cm στο κάτω μέρος 
στήριξης και θα είναι εξ’ ολοκλήρου κατασκευασμένος από λαμάκι αλουμινίου 10Χ5mm 
πάχους 2mm καθώς και στρογγυλό λαμάκι Φ8mm. Στο ένα ημισφαίριο θα φέρει 
ενσωματωμένο σύστημα στήριξης 2 σημείων επί της κολώνας που θα αποτελείται από 2 
μέρη. Το ένα, σε σχήμα αγκίστρου, θα είναι σταθερά συγκολλημένο επί του σκελετού 
παράλληλα με τον άξονα του. Το άλλο μέρος θα φέρει υποδοχή του αγκίστρου και βάση 
στήριξης επί της κολώνας με 2 οπές από τις οποίες θα διέρχεται τσέρκι πρόσδεσης επί του 
ιστού. To δεύτερο ημισφαίριο θα βιδώνεται πάνω στο πρώτο ημισφαίριο σταθερά με 
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συγκολλημένα παξιμάδια επί του σκελετού του σε δύο σημεία. Το όλο σύστημα στήριξης 
με το επίστηλο θα είναι πιστοποιημένο για αντοχή σε ανεμοπίεση 12Beaufaurt. Απαραίτητη 
η προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού. Όλα τα σημεία συγκόλλησης  του αλουμινίου και  
ο σκελετός θα είναι βαμμένα με σπρέι ηλεκτροστατικής βαφής. Η τάση λειτουργίας θα είναι 
230Volt. 

Οι περίμετρος των βάσεων στήριξης θα είναι : α) Κάτω βάση 24,5cm και β) άνω βάση 
21,5cm. 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 
 
 
 
 

1.  3ΔΙΑΣΤΑΤΟ «ΚΟΥΤΙ ΔΩΡΟΥ»ΠΛΑΤΕΙΑΣ  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2. 3ΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΜΠΑΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΛΕΣ Φ85CM, ΜΕ ΠΑΛΜΙΚΟ ΦΩΣ. 
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EΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

A/A Είδος Μ.Μ. Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδος 

1 Τρισδιάστατο "κουτί δώρου" πλατείας Τεμάχιο 1 8.708,00 

2 
Τρισδιάστατη μπάλα επίστηλα Φ 85cm, με 
παλμικό φώς 

Τεμάχιο 1 290,00 

 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

A/A Είδος Μ.Μ. Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδος 
Κόστος 

1 Τρισδιάστατο "κουτί δώρου" πλατείας Τεμάχιο 1 8.708,00 8.708,00 

2 
Τρισδιάστατη μπάλα επίστηλα Φ 85cm, 
με παλμικό φώς 

Τεμάχιο 25 290,00 7.250,00 

Σύνολο 15.958,00 

Φ.Π.Α. 24% 3.829,92 

Γενικό Σύνολο 19.787,92 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Ο Συντάξας Ο  προϊστ. Τμήματος 
Ηλ/μηχανολογικών Έργων 

& Σηματοδότησης 
 
 
 
 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών 

Βασίλης Ταμπάκης 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

Αντώνης Ζαρώμας 
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

Γιώργος Αυγέρος           
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 


