ρφιηα
Άξζξν
ΠαπαηηπήζειρΠποηάζειρ μαρ
Όλνκα
ζσεηικά με ηον
Email
Κυνζηανηίνορ
ζσεδιαζμό ηηρ
heliostree@gmail.com
Λάμπορ
διακήπςξηρ ηυν
Παπαπηημάηυν και
ηυν Σεσνικών
Πποδιαγπαθών

Ηκ/λία
19/11/2018

Αμηφηηκνη θχξηνη Α. Όζνλ αθνξά ην ζρέδην ηεο
Γηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ ηνπ Γήκνπ ζαο : 1. ηελ ζειίδα
22 ηνπ ζρεδίνπ Γηαθήξπμεο ζηελ παξ.2.2.5 ππνπαξαγξ.
β) αλαθέξεηαη επί ιέμεη ¨ "πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ίζε
ηνπιάρηζηνλ κε ην 50% ηνπ χςνπο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
ηεο εθηηκψκελεο αμία ηεο ζχκβαζεο ρσξίο ΦΠΑ"
Θεσξνχκε φηη είλαη πάξα πνιχ ππεξβνιηθή ε απαίηεζε
απηή αλ ζπλδπαζηεί θαη κε ην γεγνλφο φηη ε νηθνλνκηθή
επάξθεηα δηαζθαιίδεηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε απαίηεζή
ζαο γηα ηνλ ζπλνιηθφ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ. αο
ελεκεξψλνπκε φηη ζηνλ πξφζθαην Γεκφζην Γηαγσληζκφ
ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο γηα ηελ πξνκήζεηα θσηηζηηθψλ
ζσκάησλ led κε ηίηιν «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΙΚΟΤ
ΦΩΣΙΜΟΤ ΝΔΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ LED, Δ
ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΩΝ ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ
ΩΜΑΣΩΝ, ΣΟΤ ΚΤΡΙΟΣΔΡΟΤ ΟΓΙΚΟΤ
ΑΞΟΝΔ ΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΠΑΟΓ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ
ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ»
πξνυπνινγηζκνχ 5.125.200,81€ πιένλ ΦΠΑ ππήξρε
απαίηεζε πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο 500.000 επξψ πνπ
αληηζηνηρεί ζην πεξίπνπ 10% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ
έξγνπ πιένλ ΦΠΑ. Δπίζεο ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ κέρξηο
ζήκεξα δηαγσληζκψλ πξνκήζεηαο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ
led δελ δεηείηαη απαίηεζε απηή ηεο πηζηνιεπηηθήο
ηθαλφηεηαο. Οη ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο έρνπλ

Αλαδήηεζε
Γηαβνπιεχζεσλ

ηελ δπλαηφηεηα λα έξρνληαη ζε ζπλελλφεζε κε ηα
εξγνζηάζηα παξαγσγήο θαη λα δηαζθαιίδνπλ απεπζείαο
πηζηψζεηο κε ηα εξγνζηάζηα γηα ηηο πιεξσκέο ηνπο θαη
σο εθ ηνχηνπ ε απαίηεζε πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο
θαζίζηαηαη πεξηηηή. Πξνηείλνπκε λα δηαγξαθεί ε σο άλσ
απαίηεζε ή ελ πάζεη πεξηπηψζεη εάλ απηή ε απαίηεζε
παξακείλεη ,λα κελ ππεξβαίλεη ε απαηηνχκελε
πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ην πνιχ ην 10% ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο
ρσξίο ΦΠΑ. 2. ηελ ζειίδα 23 ηνπ ζρεδίνπ Γηαθήξπμεο
ζηελ παξ. 2.2.6 ππνπαξαγξ. α) αλαθέξεηαη ξεηά : α)
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ πξνεγνχκελσλ εηψλ 61 , λα
έρνπλ εθηειέζεη ζπκβάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ
πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε θσηηζηηθψλ ζσκάησλ
νδηθνχ θσηηζκνχ ηερλνινγίαο LED, κε ζπλνιηθή
παξαδνζείζα θαη εγθαηεζηεκέλε πνζφηεηα ηνπιάρηζηνλ
δχν ρηιηάδσλ (2.000) θσηηζηηθψλ ζσκάησλ Η
ηερλνινγία LED είλαη ζρεηηθά πξφζθαηε. ηελ ρψξα
καο δελ έρνπλ εθηειεζζεί αθφκε πνιιέο κεγάιεο
ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο θσηηζηηθψλ
ζσκάησλ LED.Ο αξηζκφο ησλ κέρξηο ζήκεξα ηέηνηνπ
ηχπνπ εθηειεζζεηζψλ θαη πεξαησζεζψλ ζπκβάζεσλ κε
Γεκφζηνπο Φνξείο γηα ηέηνηεο πνζφηεηεο ζαλ θαη ηνπ
Γήκνπ ζαο, είλαη κνλνςήθηνο . Η ζπγθεθξηκέλε απηή
πςειή απαίηεζε πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο
πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. ε πξφζθαηνπο πάιη
δηαγσληζκνχο πξνκήζεηαο πρ ηνπ Γήκνπ Νέαο Ισλίαο
ππήξρε ή ίδηα απαίηεζε αιιά κε κέγηζηε πνζφηεηα ηα
500 θσηηζηηθά ζψκαηα εκεηψλνπκε επίζεο φηη ην
θφζηνο πξνκήζεηαο ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ LED ζε
ζρέζε κε ην θφζηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο είλαη
δπζαλάινγν. Σν θπξίσο αληηθείκελν είλαη ε Πξνκήζεηα
ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ. Γηα απηφ θαη ζα πξέπεη λα
κελ απαηηείηαη πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε αιιά λα
ππάξρεη ελαιιαθηηθά Πξνηείλνπκε λα αλαζπληαρζεί ε
πξφηαζε φπσο παξαθάησ: α) θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ
πξνεγνχκελσλ εηψλ , λα έρνπλ εθηειέζεη ζπκβάζεηο πνπ
πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνκήζεηα ή θαη εγθαηάζηαζε
θσηηζηηθψλ ζσκάησλ νδηθνχ θσηηζκνχ ηερλνινγίαο
LED, κε ζπλνιηθή παξαδνζείζα θαη εγθαηεζηεκέλε
πνζφηεηα ηνπιάρηζηνλ πεληαθνζίσλ (500) θσηηζηηθψλ
ζσκάησλ 3. ηελ ίδηα ζειίδα 23 ηνπ ζρεδίνπ
Γηαθήξπμεο ζηελ παξάγξ.2.2.7 ,ππνπαξαγξάθνπο β) θαη
γ) αλαθέξεηαη επί ιέμεη: β) Ο θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο
ησλ ηειηθψλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ απαηηείηαη λα
δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο δηαρείξηζεο
πνηφηεηαο EN ISO 9001:2015 απφ ην νπνίν ζα
πξνθχπηεη ην ζρεηηθφ κε ηνλ δηαγσληζκφ αληηθείκελν. γ)

Ο θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο ησλ ηειηθψλ πξνζθεξφκελσλ
πιηθψλ απαηηείηαη λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο EN ISO 14001:2015 απφ
ηα νπνία ζα πξνθχπηεη ην ζρεηηθφ κε ηνλ δηαγσληζκφ
αληηθείκελν . ηηο ζπλήζεηο πεξηπηψζεηο ν
θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο ησλ θσηηζηηθψλ δηαζέηεη
ηδηφθηεηε εξγνζηαζηαθή κνλάδα. Τπάξρνπλ φκσο θαη
πεξηπηψζεηο θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ πνπ αλαζέηνπλ
ππεξγνιαβηθά ηελ θαηαζθεπή ησλ πξντφλησλ πνπ απηνί
ζρεδηάδνπλ ζε εξγνζηάζηα θαηαζθεπήο ηέηνησλ
πξντφλησλ . Δπεηδή γηα ηνλ Γήκν ην δεηνχκελν είλαη ε
πιήξεο πνηνηηθή δηαζθάιηζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ
πξντφλησλ, εηζεγνχκαζηε πέξαλ ησλ απαηηήζεσλ θαη
δηαζθαιίζεσλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν φηαλ απηφο
δελ δηαζέηεη εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηφηε λα δεηνχληαη
δηαζθαιίζεηο πνηφηεηαο θαη απφ ην εξγνζηάζην
θαηαζθεπήο ζην νπνίν αλαηέζεθε ε θαηαζθεπή ησλ
θσηηζηηθψλ. Δπίζεο ε γεληθφινγε αλαθνξά << απφ ην
νπνίν ζα πξνθχπηεη ην ζρεηηθφ κε ηνλ δηαγσληζκφ
αληηθείκελν>> ζα πξέπεη λα είλαη πην ζπγθεθξηκέλε θαη
λα πξνζδηνξίδεη επαθξηβψο ην αληηθείκελν ηεο
πξνκήζεηαο θαη θαηαζθεπήο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ LED
εκεηψλεηαη δε φηη ελψ δεηείηαη φπσο παξαπάλσ
ζρνιηάδνπκε ηεθκήξην ηερληθήο ηθαλφηεηαο γηα
πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε θσηηζηηθψλ ζσκάησλ led
θαη κάιηζηα πνιχ κεγάινπ αξηζκνχ θσηηζηηθψλ δελ
πξνβιέπεηαη αληίζηνηρν ηεθκήξην πνηφηεηαο θαη
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο..Σέηνηα ηεθκήξηα είλαη ν
ζπκκεηέρσλ Οηθνλνκηθφο Φνξέαο λα δηαζέηεη θαη
πηζηνπνηεηηθά δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001:2015
γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε θσηηζηηθψλ
ζσκάησλ ,θαζψο θαη πηζηνπνηεηηθφ πεξηβαιινληηθήο
δηαρείξηζεο EN ISO 14001:2015. Με βάζε ηα παξαπάλσ
πξνηείλνπκε ηελ παξαθάησ ηξνπνπνίεζε ησλ παξαπάλσ
παξαγξάθσλ : β)ηελ πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο
πξνκεζεπηήο είλαη θαη ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ησλ
θσηηζηηθψλ ζσκάησλ, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη : α)
πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο EN
ISO 9001:2015, γηα εκπνξία (ή πξνκήζεηα),
εγθαηάζηαζε θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θαη γηα ηελ
θαηαζθεπή θσηηζηηθψλ ζσκάησλ LED θαη β)
πηζηνπνηεηηθφ EN ISO 14001:2015 γηα ηελ θαηαζθεπή
θσηηζηηθψλ ζσκάησλ LED. γ) ηελ πεξίπησζε πνπ ν
ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο δελ είλαη ην εξγνζηάζην
θαηαζθεπήο ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ, ζα πξέπεη λα
δηαζέηεη α) πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο δηαρείξηζεο
πνηφηεηαο EN ISO 9001:2015, γηα εκπνξία (ή
πξνκήζεηα) θαη εγθαηάζηαζε θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θαη
ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο λα δηαζέηεη α) πηζηνπνηεηηθφ

EN ISO 14001:2015 γηα ηελ θαηαζθεπή θσηηζηηθψλ
ζσκάησλ LED θαη β) πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001:2015 ή
κεηαγελέζηεξν γηα ηελ θαηαζθεπή θσηηζηηθψλ ζσκάησλ
LED. Δξγνζηάζην θαηαζθεπήο είλαη ε εξγνζηαζηαθή
κνλάδα ζηελ νπνία έρεη αλαηεζεί ε θαηαζθεπή ηνπ
θσηηζηηθνχ ζψκαηνο 4. ηελ ζειίδα 24 ηνπ ζρεδίνπ
Γηαθήξπμεο ζηελ παξάγξ. 2.2.7 ζηελ ππνπαξαγξ. δ)
αλαθέξεηαη ξεηά: δ) Ο ππνςήθηνο ζην δηαγσληζκφ
νηθνλνκηθφο θνξέαο (φηαλ απηφο δελ είλαη ν
θαηαζθεπαζηήο) απαηηείηαη λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ
δηαζθάιηζεο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο EN ISO 9001:2015
απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηεη ην ζρεηηθφ κε ηνλ
δηαγσληζκφ αληηθείκελν. Σν παξαπάλσ θείκελν ζα
πξέπεη λα δηαγξαθεί εθφζνλ απνδερζείηε ηελ
πξνεγνχκελε ζρεηηθή καο πξφηαζε. Αλ παξακείλεη φκσο
ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζζεί ην ζρεηηθφ κε ηνλ
δηαγσληζκφ αληηθείκελν ην νπνίν ζα πξέπεη λα
ηξνπνπνηεζεί ζε: δ) Ο ππνςήθηνο ζην δηαγσληζκφ
νηθνλνκηθφο θνξέαο (φηαλ απηφο δελ είλαη ν
θαηαζθεπαζηήο) απαηηείηαη λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ
δηαζθάιηζεο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο EN ISO 9001:2015
γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε θσηηζηηθψλ
ζσκάησλ. 5. ηελ ζειίδα 33 ηνπ ζρεδίνπ Γηαθήξπμεο
ζηελ παξάγξαθν 2.3.2 φπνπ γίλεηαη ν ππνινγηζκφο ηνπ
θφζηνπο θχθινπ δσήο Sk επεηδή ν ππνινγηζκφο ηνπ
θφζηνπο θχθινπ δσήο Sk γίλεηαη κε ρξήζε ηνπ
Τπνινγηζηηθνχ Φχιινπ Δλεξγεηαθήο Αλαβάζκηζεο
Οδνθσηηζκνχ ησλ ΟΣΑ (ΚΑΠΔ θαη ΣΠ&Γ) θαη επεηδή
ην απνηέιεζκα ηνπ θχιινπ απηνχ excel είλαη ζηα 2
δεθαδηθά θαη επεηδή ε επαηζζεζία ησλ δχν δεθαδηθψλ
είλαη ηεο ηάμεο ησλ 400.000€ πεξίπνπ κεηαμχ
πξνζθνξψλ δειαδή πξνζθνξέο πνπ ηπρφλ έρνπλ
κηθξφηεξε απφ 400.000 € δηαθνξά κεηαμχ ηνπο κε βάζε
ην θχιιν ππνινγηζκνχ ζα έρνπλ ην ίδην απνηέιεζκα ζηα
δχν δεθαδηθά, άξα ζα αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία
θιεξψζεσο ,εηο βάξνο ηνπ Γεκνζίνπ γηα κηα ηέηνηα
δηαθνξά ζαο πξνηείλνπκε λα γίλεηαη ν ππνινγηζκφο ηνπ
θφζηνπο θχθινπ δσήο Sk κε αθξίβεηα ηνπιάρηζηνλ πέληε
(5) δεθαδηθψλ ςεθίσλ 6. ηελ ζειίδα 46 ζηελ
παξάγξαθν 4.1.2 γίλεηαη δηαγξαθή ηεο παξαγξάθνπ πνπ
αθνξά ηελ εγγχεζε ηεο πξνθαηαβνιήο Δλψ ηαπηφρξνλα
γίλνληαη ζην ζρέδην δηαθήξπμεο ,πνιιαπιέο αλαθνξέο
γηα ηελ ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ,ππάξρεη δε θαη
ππφδεηγκα εγγπεηηθήο επηζηνιήο πξνθαηαβνιήο
,ζεσξνχκε φηη εθ παξαδξνκήο δηαγξάθεθε ε
παξάγξαθνο απηή ,αθνχ ε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο
πξνθαηαβνιήο ζηνλ αλάδνρν ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά
ζηελ ηακεηαθή ξνή ησλ πιεξσκψλ ηνπ. Αλ κάιηζηα
ζπλππνινγίζεη θαλείο θαη ην πνζνζηφ ηνπ 30% ηεο αμίαο

ηεο ζχκβαζεο πνπ παξαθξαηείηαη απφ ηνλ Αλάδνρν σο
εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ επηζηξέθεηαη
ηκεκαηηθά ζηελ πεξίνδν ησλ 10 εηψλ, πνπ απηφ
επηβαξχλεη ην θφζηνο ηνπ έξγνπ ,ζεσξνχκε φηη είλαη
επηβεβιεκέλε ε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο πξνθαηαβνιήο,
νδεγψληαο παξάιιεια θαη ζε ππνβνιή κεγαιχηεξσλ
εθπηψζεσλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 7. ηελ ζειίδα 37
ζηελ δεχηεξε παξάγξαθν αλαθέξεηαη ξεηά : “Τπεχζπλε
δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ηελ νπνία ζα πξνζθνκίδεη ν
αλάδνρνο φηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα παξνρήο
αληαιιαθηηθψλ γηα ηελ ζπληήξεζε – ππνζηήξημε φισλ
ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ γηα
ην ειάρηζην δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε……”
Όπσο αλαθεξζήθακε παξαπάλσ ππάξρεη ε πεξίπησζε ν
θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο λα κελ είλαη ην εξγνζηάζην
θαηαζθεπήο .Δπεηδή ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζζεί ν Γήκνο
απφ φιεο ηηο πιεπξέο ζα πξέπεη λα δεηήζεη ππεχζπλεο
δειψζεηο φηαλ ν θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο δελ δηαζέηεη
εξγνζηάζην θαηαζθεπήο πέξαλ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ
νίθνπ θαη απφ ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ησλ
θσηηζηηθψλ ζσκάησλ Οπφηε ζαο πξνηείλνπκε ηελ
παξαθάησ δηαηχπσζε: “Τπεχζπλε δήισζε ηνπ
εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο θαη ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ
νίθνπ (εθφζνλ απηφο είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ην
εξγνζηάζην θαηαζθεπήο) ηελ/ηο νπνία/εο ζα πξνζθνκίδεη
ν αλάδνρνο φηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα παξνρήο
αληαιιαθηηθψλ γηα ηελ ζπληήξεζε – ππνζηήξημε φισλ
ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ γηα
ην ειάρηζην δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε……” B.
Όζνλ αθνξά ην ζρέδην ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηνπ
έξγνπ ηνπ Γήκνπ ζαο : 1. ηελ ζειίδα 2 ηνπ ζρεδίνπ
ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ζην
θεθάιαην ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
αλαθέξεηαη επί ιέμεη : Η ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο
ησλ Δπξσπατθψλ Οδεγηψλ ηνπ Πίλαθα 5 (απαηηνχκελα
πηζηνπνηεηηθά θσηηζηηθψλ) , ζα πξέπεη λα
ηεθκεξηψλεηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, απφ
πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ εξγαζηήξην
δηαπηζηεπκέλν θαηά ISO /IEC 17025 κε ηηο εθζέζεηο
δνθηκψλ (test reports) ηνπο. Οη πξνβιεπφκελνη
εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη , κπνξνχλ λα δηελεξγνχληαη απφ
νπνηνδήπνηε εξγαζηήξην δηαπηζηεπκέλν απφ ην ΔΤΓ ή
άιιν αληίζηνηρν νξγαληζκφ δηαπίζηεπζεο ρψξαο ηεο ΔΔ.
Σν ελ ιφγσ εξγαζηήξην ζα ιεηηνπξγεί εληφο ησλ
πιαηζίσλ ηεο ΔΑ- MLA (European Accreditation –
Multilateral Agreement). Δπεηδή επίζεο εξγαζηεξηαθνί
έιεγρνη γίλνληαη δεθηνί θαη απφ φζα εξγαζηήξηα
αλήθνπλ ζε θνξείο ηνπ Δμσηεξηθνχ νη νπνίνη απηνί
θνξείο είλαη αλαγλσξηζκέλνη απφ ην ΔΤΓ ζαο

πξνηείλνπκε ηελ παξαθάησ δηακφξθσζε ηνπ θεηκέλνπ :
Η ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Δπξσπατθψλ
Οδεγηψλ ηνπ Πίλαθα 5 (απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά
θσηηζηηθψλ) , ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη, επί πνηλή
απνθιεηζκνχ, απφ πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ
εξγαζηήξην δηαπηζηεπκέλν θαηά ISO /IEC 17025 κε ηηο
εθζέζεηο δνθηκψλ (test reports) ηνπο. Οη πξνβιεπφκελνη
εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη , κπνξνχλ λα δηελεξγνχληαη απφ
νπνηνδήπνηε εξγαζηήξην δηαπηζηεπκέλν απφ ην ΔΤΓ ή
απν αλαγλσξηκέλνπο απν ην ΔΤΓ θνξεηο ηνπ
εμσηεξηθνχ ή άιιν αληίζηνηρν νξγαληζκφ δηαπίζηεπζεο
ρψξαο ηεο ΔΔ. Σν ελ ιφγσ εξγαζηήξην ζα ιεηηνπξγεί
εληφο ησλ πιαηζίσλ ηεο ΔΑ- MLA (European
Accreditation – Multilateral Agreement). 2. ηελ ζειίδα
4 ηνπ ζρεδίνπ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ησλ Σερληθψλ
Πξνδηαγξαθψλ ζηελ παξάγξαθν 3.1.5 αλαθέξεηαη επί
ιέμεη: 3.1.5Σν θέιπθνο ηνπ θσηηζηηθνχ ζα πξέπεη λα
είλαη αλνηγφκελν ψζηε νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ
θσηηζηηθνχ λα γίλνληαη γξήγνξα θαη εχθνια . Γηα ηελ
κεγαιχηεξε αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ θαηά ηελ
εθηέιεζε εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ζα πξέπεη λα
δηαθφπηεηαη ε ειεθηξηθή ηξνθνδνζία κε ην άλνηγκα ηνπ
θειχθνπο ηνπ θσηηζηηθνχ. Σα ζχγρξνλα θσηηζηηθά είλαη
αλνηγφκελα κε εχθνιν ηφπν κε ρξήζε θαηζαβηδηνχ
(απινχ θνηλνχ εξγαιείνπ) θαη ην ηξνθνδνηηθφ led driver
βξίζθεηαη ζε άιιν ρψξν απφ απηφλ ηεο πιαθέηαο led
chip ελψ ε ειεθηξηθή ηξνθνδνζία ηνπ ηξνθνδνηηθνχ
γίλεηαη απεπζείαο κε θαιψδην ,ην νπνίν ζην έλα άθξν
ηνπ δηαζέηεη εηδηθφ θνπκπσηφ ζχλδεζκν (connector)
.ζρεδηαζκφο πνπ απνηειεί φηη πην ζχγρξνλν ζηνλ
ζρεδηαζκφ ησλ θσηηζηηθψλ led.Γηα ηα ζπκβαηηθά
νγθψδε θσηηζηηθά φπνπ ππάξρνπλ ballast θαη ππάξρεη
θίλδπλνο γηα ην πξνζσπηθφ φλησο απαηηείηαη κεραληζκφο
δηαθνπήο ηεο ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο , ιφγσ ηνπ
ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο, θάηη ην νπνίν δελ ηζρχεη ζε
θακία πεξίπησζε γηα ηνλ led driver ησλ ζχγρξνλσλ
θσηηζηηθψλ led.Δλ θαηαθιείδη ε απαίηεζε απηή αθνξά
ζπκβαηηθά θσηηζηηθά Ναηξίνπ – Τδξαξγχξνπ ,θαζψο
θαη θσηηζηηθά led πξψηεο γεληάο κε παξσρεκέλν
ζρεδηαζκφ. Με βάζε ηα παξαπάλσ ζαο πξνηείλνπκε λα
πξνζηεζεί θείκελν φπνπ ζα γίλνληαη δεθηά θαη θσηηζηηθά
ζχγρξνλνπ ζρεδηαζκνχ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ρσξίο
κεραληζκφ δηαθνπήο αιιά κε πξφβιεςε απνκφλσζεο
ηεο ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο κε ρξήζε εηδηθνχ connector
ζηελ άθξε ηνπ θαισδίνπ ηξνθνδνζίαο.Οπφηε ζαο
πξνηείλνπκε ηελ παξαθάησ ηξνπνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ :
3.1.5 Σν θέιπθνο ηνπ θσηηζηηθνχ ζα πξέπεη λα είλαη
αλνηγφκελν ψζηε νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ
θσηηζηηθνχ λα γίλνληαη γξήγνξα θαη εχθνια . Γηα ηελ

κεγαιχηεξε αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ θαηά ηελ
εθηέιεζε εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ζα πξέπεη λα
δηαθφπηεηαη ε ειεθηξηθή ηξνθνδνζία κε ην άλνηγκα ηνπ
θειχθνπο ηνπ θσηηζηηθνχ. Γίλνληαη επίζεο δεθηά θαη
θσηηζηηθά πνπ αληί αλνηγφκελνπ θειχθνπο δηαζέηνπλ
εηδηθφ ζχλδεζκν (connector) ζηελ άθξε ηνπ θαισδίνπ
ηξνθνδνζίαο ξεχκαηνο ηνπο ,ψζηε κε ηελ απνζχλδεζε
ηνπ εηδηθνχ ζπλδέζκνπ απηνχ λα δηαθφπηεηαη ε
ειεθηξηθή ηξνθνδνζία ηνπ θσηηζηηθνχ. 3. ηελ ειίδα 4
ηνπ ζρεδίνπ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ησλ Σερληθψλ
Πξνδηαγξαθψλ ζηελ παξάγξαθν 3.1.6 αλαθέξεηαη επί
ιέμεη: “3.1.6Σν θσηηζηηθφ ζψκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη
πξνζηαζία απφ πγξαζία θαη ζθφλε ηνπιάρηζηνλ ΙΡ 65
θαηά ην πξφηππν ΔΝ 60598.” Παξαθαινχκε γηα ιφγνπο
πιεξφηεηαο λα πξνζηεζεί θαη ην πξφηππν ΔΝ 60529
ελαιιαθηηθά, πνπ απνηειεί θαη ηνλ βαζηθφ εξγαζηεξηαθφ
έιεγρν ζηεγαλφηεηαο ηνπ θσηηζηηθνχ. Οπφηε
πξνηείλνπκε ην παξαθάησ θείκελν: “ 3.1.6Σν θσηηζηηθφ
ζψκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πξνζηαζία απφ πγξαζία θαη
ζθφλε ηνπιάρηζηνλ ΙΡ 65 θαηά ην πξφηππν ΔΝ 60598 ή
ην πξφηππν EN60529..” 4. ηελ ειίδα 5 ηνπ ζρεδίνπ
ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ
ζηνλ Πίλαθα 3 Δπεηδή ν θχξηνο ζηφρνο είλαη ε
εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο γηα ηνλ Γήκν θαη επεηδή
απαηηείηαη παξάιιεια θαη ε ηήξεζε ηνπ Δπξσπατθνχ
πξνηχπνπ θσηηζκνχ ΔΝ13201 ,ζαο πξνηείλνπκε λα
γίλνληαη δεθηά θσηηζηηθά θαη κε κηθξφηεξε απφδνζε
απηήο ηεο ειάρηζηεο θσηεηλήο ξνήο πνπ αλαθέξεζηε
ζηνλ Πίλαθα 3 αξθεί λα ηεξνχληαη νη απαηηήζεηο ησλ
θσηνηερληθψλ κειεηψλ ησλ πξνηχπσλ νδψλ ηνπ Έξγνπ.
ε πξφζθαην δηαγσληζκφ ηνπ Γήκνπ Παπάγνπ ππήξρε
θάηη αληίζηνηρν. πγθεθξηκέλα αλαθεξφηαλ :
“Δπηηξέπεηαη απφθιηζε πξνο ηα θάησ (έσο θαη 20%) ηεο
ειάρηζηεο θσηεηλήο ξνήο εθφζνλ ππάξρεη ηεθκεξίσζε
γηα ρξήζε θσηηζηηθνχ ζψκαηνο κε απνδνηηθφηεξε
θαηαλνκή θαη θαηεχζπλζε ηνπ θσηηζκνχ ζηηο πεξηνρέο
πνπ ρξεηάδεηαη (απνθπγή θσηνξχπαλζεο )” αο
πξνηείλνπκε ινηπφλ λα πηνζεηήζεηε ηελ παξαθάησ
πξφηαζή καο ,γηαηί κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα επηηεπρζεί
ηειηθά θαη ε βέιηηζηε εμνηθνλφκεζε γηα ηνλ Γήκν ζαο.
Οπφηε παξαθαινχκε λα ελζσκαηψζεηε ηελ παξαπάλσ
παξάγξαθν. Δλαιιαθηηθά ζαο πξνηείλνπκε λα
επηηξέςεηε κηθξναλνρέο ζηηο ηζρχεηο ησλ θσηηζηηθψλ θαη
ησλ ειαρίζησλ θσηεηλψλ ξνψλ ησλ θσηηζηηθψλ ηεο
ηάμεο ηνπ ±10% πξνζζέηνληαο ην παξαθάησ θείκελν σο
παξαπνκπή ηνπ Πίλαθα 3: «Δπηηξέπνληαη απνθιίζεηο
πξνο ηα πάλσ έσο θαη 10% ζηηο ηζρχεηο ησλ θσηηζηηθψλ
θαη απνθιίζεηο πξνο ηα θάησ έσο θαη 10% ηεο ειάρηζηεο
θσηεηλήο ξνήο εθφζνλ ππάξρεη ηεθκεξίσζε γηα ρξήζε

θσηηζηηθνχ ζψκαηνο κε απνδνηηθφηεξε θαηαλνκή θαη
θαηεχζπλζε ηνπ θσηηζκνχ ζηηο πεξηνρέο πνπ ρξεηάδεηαη
(απνθπγή θσηνξχπαλζεο)» 5. ηελ ειίδα 8 ηνπ
ζρεδίνπ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ησλ Σερληθψλ
Πξνδηαγξαθψλ ζηελ παξάγξαθν 3.3. ζηνλ Πίλαθα 5
ηελ γξακκή 1 ηνπ πίλαθα 5 δελ αξθεί κφλν ε δήισζε
ζπκκφξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ αιιά
απαηηείηαη απηή λα ζπλνδεχεηαη απφ ηνπο βαζηθνχο
εξγαζηεξηαθνχο ειέγρνπο γηα LVD θαη EMC. Οπφηε ζα
πξέπεη λα αλαγξαθεί φηη καδί κε ηε δήισζε
ζπκκφξθσζεο θαηά CE ζα πξνζθνκηζζνχλ νη παξαθάησ
εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη (test reports) : EN 60598-1, , ΔΝ
60598-2-3, EN 61000-3- 2, EN 61000-3-3, EN 55015,
ΔΝ 60529, ΔΝ 62262 ,ΔΝ 62471 (πνπ αθνξά ην LED
chip) θαη EN 61547 απφ δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην
δνθηκψλ γηα απηνχο ηνπο εξγαζηεξηαθνχο ειέγρνπο, απφ
ηνπο νπνίνπο ζα πξνθχπηεη ζπκκφξθσζε κε ηα πξφηππα
ηελ γξακκή 2 ηνπ Πίλαθα 5 ζα πξέπεη λα
πξνζαξκνζζεί ην θείκελν κε βάζε ηα παξαπάλσ
αλαθεξφκελα γηα ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν θαη ην
εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηηο γξακκέο 3 θαη 4 ηνπ
Πίλαθα 5 ε απαίηεζε απνθιεηζηηθά γηα πηζηνπνηεηηθφ
ENEC είλαη εζθαικέλε. Καηαξράο ην πηζηνπνηεηηθφ
ENEC είλαη ηδησηηθφ έγγξαθν ην νπνίν εθδίδεηαη απφ
ηδησηηθά εξγαζηήξηα ζπκβεβιεκέλα κεηαμχ ηνπο θαη
ζηελ νπζία δηαζθαιίδεη ηελ πνηφηεηα ζηελ γξακκή
παξαγσγήο ελφο πξντφληνο καδί κε ηελ ηήξεζε ηεο
νδεγίαο LVD θαη νχηε θαλ ηεο νδεγίαο EMC,θάηη ην
νπνίν κπνξεί ελαιιαθηηθά λα δηαζθαιηζζεί κε ην
ζχζηεκα πνηφηεηαο ISO 9001:2015 ζε ζπλδπαζκφ κε
ηελ δηελέξγεηα εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ ησλ πξντφλησλ
θαηά LVD θαη EMC, δειαδή ζηελ πεξίπησζε πνπ
δεηεζεί πηζηνπνηεηηθφ ENEC ζα πξέπεη απηφ λα
ζπλνδεχεηαη κε ηνπο εξγαζηεξηαθνχο ειέγρνπο πνπ
απαηηνχληαη απφ ηελ νδεγία EMC.Γειαδή ζα πξέπεη λα
αλακνξθσζεί ε απαίηεζε θαηά ENEC θαη λα πξνζηεζεί
θείκελν κεηά ην ENEC ή ηζνδχλακν «ή ελαιιαθηηθά ε
πξνζθφκηζε ησλ παξαθάησ εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ
(test reports) : EN 60598-1, , ΔΝ 60598-2-3, EN 610003- 2, EN 61000-3-3, EN 55015, ΔΝ 60529, ΔΝ 62262
,ΔΝ 62471 (πνπ αθνξά ην LED chip) θαη EN 61547 απφ
δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην δνθηκψλ γηα απηνχο ηνπο
εξγαζηεξηαθνχο ειέγρνπο, απφ ηνπο νπνίνπο ζα
πξνθχπηεη ζπκκφξθσζε κε ηα πξφηππα» Δπηπιένλ γηα
ηελ γξακκή 3 ηνπ Πίλαθα 5 θαη εηδηθφηεξα επί ηνπ
ειεγθηή NEMA ,επεηδή δεηείηαη απιά ε χπαξμε
εμσηεξηθνχ NEMAsocket θαη φρη ελζσκαησκέλνπ
ειεγθηή ΝΔΜΑ ζην εζσηεξηθφ ηνπ θσηηζηηθνχ ε
απαίηεζε γηα πηζηνπνηεηηθφ ENEC (ή ηζνδπλάκνπ σο

άλσ) καδί κε ην ΝΔΜΑsocket είλαη ηειείσο εζθαικέλε.
Δπεηδή ην NEMAsocket εμσηεξηθά δελ επεξεάδεη θαη
νπδέλα ηξφπν ηα εξγαζηεξηαθά απνηειέζκαηα
θσηηζηηθνχ ρσξίο ην NEMAsocket νη εξγαζηεξηαθνί
έιεγρνη ηνπ θσηηζηηθνχ απφ κφλν ηνπ είλαη επαξθείο.
ηελ γξακκή 4 ηνπ Πίλαθα 5 πάιη είλαη εζθαικέλε ε
απαίηεζε πηζηνπνηεηηθνχ ENEC ή ηζνδπλάκνπ γηαηί
φπσο αλαιχζακε θαη παξαπάλσ ην πηζηνπνηεηηθφ ENEC
δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηα θσηνκεηξηθά απνηειέζκαηα
ησλ θσηηζηηθψλ. Γηα ηελ επηβεβαίσζε φισλ ησλ
θσηνκεηξηθψλ θαη ινηπψλ κεγεζψλ , φπσο γηα
παξάδεηγκα ζπλνιηθή ηζρχο θαηαλάισζεο, απφδνζε
lm/W, θσηεηλή ξνή (lm), θιπ απηή επηηπγράλεηαη κε ηα
πξσηφθνιια κεηξήζεσλ ΔΝ 13032 ή LM79-08
(Μεηξήζεηο ειεθηξηθψλ θαη θσηνκεηξηθψλ
κεγεζψλ),φπσο νξζά αλαθέξεηε ζηελ παξαθάησ γξακκή
6 ηνπ Πίλαθα 5 . Οπφηε ζα πξέπεη λα δηαγξαθεί ηειείσο
ην θείκελν ζηελ ηειεπηαία ζηήιε ηεο γξακκήο 4 ηνπ
Πηλαθα 5 θαη λα αληηθαηαζηαζεί κε ην παξαθάησ:
Πξνζθφκηζε πξσηνθφιισλ κεηξήζεσλ ΔΝ 13032 ή
LM79-08 (Μεηξήζεηο ειεθηξηθψλ θαη θσηνκεηξηθψλ
κεγεζψλ), απφ δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην δνθηκψλ γηα
απηνχο ηνπο εξγαζηεξηαθνχο ειέγρνπο γηα ηελ
επηβεβαίσζε φισλ ησλ θσηνκεηξηθψλ θαη ινηπψλ
κεγεζψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ζπλνιηθή ηζρχο
θαηαλάισζεο, απφδνζε lm/W, θσηεηλή ξνή (lm), θιπ
Παξαηήξεζε : Να γίλνληαη δεθηά πξσηφθνιια
κεηξήζεσλ πνπ έρνπλ γίλεη ζε δείγκαηα θσηηζηηθψλ θαη
γηα δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο ρξψκαηνο. Σνχην δηφηη
ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ θαηαζθεπαζηψλ θσηηζηηθψλ
ζσκάησλ ζπληάζζνληαη πξσηφθνιια κεηξήζεσλ
EN13032 ή LM79-08 γηα έλα ηχπν ρξψκαηνο. Απηφ
γίλεηαη γηαηί νη δηαθνξέο ησλ απνηειεζκάησλ ζηα
θσηνκεηξηθά θαη ινηπά κεγέζε είλαη πνιχ κηθξέο έσο
ακειεηέεο. ηελ γξακκή 5 ηνπ Πίλαθα 5 δελ αξθεί κφλν
ε δήισζε ζπκκφξθσζεο αιιά απηή ζα πξέπεη λα
ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηνλ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν αληνρήο
ζε θξνχζε EN62262 πνπ ζα επηβεβαηψλεη ηνλ βαζκφ
πξνζηαζίαο ζε θξνχζε IK. ηελ γξακκή 6 ηνπ Πίλαθα 5
παξαθαιψ λα πξνζζέζεηε ζην θείκελν ζηελ ηειεπηαία
ζηήιε ην σο άλσ ζρεηηθφ θείκελν γηα ην ΔΤΓ πνπ ζαο
πξνηείλνπκε Δπίζεο ζηελ ίδηα ζηήιε ζην θείκελν ζαο :
«Δπίζεο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ δήισζε
εθπξνζψπνπ ηνπ δηαπηζηεπκέλνπ εξγαζηεξίνπ
δηεμαγσγήο κεηξήζεσλ» ε παξαπάλσ δήισζε
εθπξνζψπνπ ηη κπνξεί λα αλαθέξεη? Θα πξέπεη λα
δηαγξαθεί ,σο κε έρνπζα λφεκα θαη ζθνπφ. 6. ηε
ζειίδα 10 ηνπ ... ζηελ παξάγξαθν 4 αλαθέξεηαη ξεηά:
"Οη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ζηελ

Σερληθή ηνπο Πξνζθνξά ζεσξεκέλε απφ αλεμάξηεην
εξγαζηήξην θσηνηερληθή κειέηε πξφηππσλ
αληηπξνζσπεπηηθψλ δξφκσλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ
νπνίσλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 6 . Απηφ ζα είλαη
απαξαίηεην γηα ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ
πξνζθεξφκελσλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ." Απφ ηελ ζηηγκή
πνπ κε ηα ινγηζκηθά ηεο αγνξάο λα δηαηίζεληαη ειεχζεξα
κπνξεί λα θάλεη ν Γήκνο ζαο ηνλ έιεγρν ησλ
θσηνηερληθψλ απνηειεζκάησλ πνπ άιισζηε αλαθέξεζζε
παξαθάησ φηη ζα γίλεη πξνζνκνίσζε απφ ηελ Τπεξεζία
ζαο ,δελ θαηαλννχκε ηελ ζθνπηκφηεηα λα είλαη ε
θσηνηερληθή κειέηε ησλ πξνηχπσλ αληηπξνζσπεπηηθψλ
δξφκσλ ζεσξεκέλε απφ αλεμάξηεην εξγαζηήξην.
Πξνηείλνπκε απιά λα ζαο ππνβιεζεί ε σο άλσ
θσηνηερληθή κειέηε ζε έληππε κνξθή ππνγεγξακκέλε
απφ ηνλ Τπνςήθην Αλάδνρν. Οπφηε πξνηείλνπκε ην
παξαθάησ θείκελν: "Οη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα
θαηαζέζνπλ ζηελ Σερληθή ηνπο Πξνζθνξά ςεθηαθά
ππνγεγξακκέλε απφ απηνχο θσηνηερληθή κειέηε
πξφηππσλ αληηπξνζσπεπηηθψλ δξφκσλ ηα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ νπνίσλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ
πίλαθα 6 . Απηφ ζα είλαη απαξαίηεην γηα ηε ζπγθξηηηθή
αμηνιφγεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ."
7. ηελ ειίδα 10 ηνπ ζρεδίνπ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ησλ
Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ζηνλ Πίλαθα 6 Η 4ε γξακκή
ηνπ πίλαθα θσηεηλή ξνή απαηηεί κεηάζεζε ησλ
απαηηήζεσλ ζε lumen.Γειαδή ε νδφο 1 πνπ γίλεηαη
ρξήζε θσηηζηηθνχ ≤140 W ζα πξέπεη λα έρεη θαη ηα
πεξηζζφηεξα lumen. Καη αληίζηνηρα ε νδφο 2 ηα
ιηγφηεξα lumen. Δπίζεο φζνλ αθνξά ηελ πξφηππε ηππηθή
νδφ 2 ηα γεσκεηξηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά είλαη
ηδηφκνξθα θαη ζπάληα!.Σνχην δηφηη πξνδηαγξάθεηαη νδφο
κνλήο θαηεχζπλζεο δειαδή κνλφδξνκνο , πιάηνπο 11,00
κέηξσλ ρσξίο πεδνδξφκηα ζηελ νπνία νη ηζηνί θσηηζκνχ
βξίζθνληαη ζηελ εμσπξαγκαηηθή απφζηαζε ησλ 2.00
κέηξσλ απφ ηελ άθξε ηνπ νδνζηξψκαηνο. ε θακία
πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη ηππηθή νδφο Γήκνπ έλαο
κνλφδξνκνο πιάηνπο 11 κέηξσλ ρσξίο πεδνδξφκηα!. Θα
πξέπεη λα επαλεμεηαζζνχλ ηα δεδνκέλα δηφηη ζηηο ηζρχεηο
πνπ δεηνχληαη γηα ηελ νδφ απηή κεηά απφ δνθηκέο
θσηνηερληθψλ κειεηψλ πνπ θάλακε κε ρξήζε
θσηηζηηθψλ απφ πάξα πνιινχο γλσζηνχο νίθνπο
θαηαζθεπήο θσηηζηηθψλ δηαπηζηψζακε φηη δελ κπνξεί λα
επηβεβαησζνχλ νη παξάκεηξνη ηεο θαηεγνξίαο θσηηζκνχ
C2. Μηα νξζή πξνζέγγηζε γηα ηππηθή νδφ Γήκνπ ζα
κπνξνχζε λα ήηαλ πεξίπησζε νδνχ κε ζπλνιηθφ πιάηνο
7.5 κέηξα κε 3.75 κ ισξίδα αλά θαηεχζπλζε. Δπίζεο
πξνηείλεηαη ε θιίζε ηνπ βξαρίνλα λα είλαη ειεχζεξε θαη
φρη πεξηνξηζκέλε έσο ηηο 10 κνίξεο εθφζνλ ππάξρεη ε

δπλαηφηεηα απφ ην θσηηζηηθφ ζψκα θαη θαιχπηεηαη ε
απαίηεζε ζάκβσζεο. H 6ε γξακκή ηνπ πίλαθα εκθαλίδεη
θαηεγνξίεο νδψλ ππεξπςειψλ απαηηήζεσλ
θσηεηλφηεηαο πνπ ζπλαληψληαη θαη κε πξνυπνζέζεηο
κφλν ζηνπο βαζηθνχο άμνλεο απηνθηλεηνδξφκσλ ηεο
Υψξαο καο (ΔΓΝΑΣΙΑ ΟΓΟ ,ΝΔΑ ΟΓΟ
ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΓΡΟΜΟ ΑΙΓΑΙΟΤ θιπ.) Γηα
πεξηπηψζεηο Γήκσλ νη κέγηζηεο θαηεγνξίεο θσηηζκνχ
νδψλ είλαη ην πνιχ Μ3. Παξαθαινχκε λα
επαλαμηνινγήζεηε ηελ κέζνδν πξνζδηνξηζκνχ ηεο
θιάζεο – θαηεγνξίαο θσηηζκνχ ησλ νδψλ ηνπ Γήκνπ
ζαο ,έρνληαο πξνβεί ζε νξζή νκαδνπνίεζε απηψλ κε
βάζε γεσκεηξηθά θαη θπθινθνξηαθά ραξαθηεξηζηηθά.
Απηφ πέξαλ απφ ην γεγνλφο φηη ζα απνθχγεηε ηνλ
θίλδπλν λα ππεξθσηίζεηε ηνλ Γήκν ζαο ζα ελεξγήζεη
ζεηηθά θαη ζηελ επηπιένλ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ,αθνχ
γηα κηθξφηεξεο θαηεγνξίεο θσηηζκνχ ζα απαηηεζνχλ θαη
κηθξφηεξεο ηζρχνο θσηηζηηθά led θαη άξα κηθξφηεξεο
θαηαλαιψζεηο θαη κεγαιχηεξε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο.
Με εθηίκεζε Κσλζηαληίλνο Λάκπνο
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Αλαθνξηθά κε ηελ δηαβνχιεπζε ησλ ηερληθψλ φξσλ θαη
ηεο δηαθήξπμεο «Βειηίσζε – Δλεξγεηαθή Αλαβάζκηζε
ηνπ δηθηχνπ θσηηζκνχ κε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη
εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο» θαη ησλ φξσλ απηήο πνπ
δεκνζίεπζε ν Γήκνο εξξψλ ε εηαηξεία
ΑΠΟΣΟΛΙΓΗ Α.Δ.Β.Δ. παξαθάησ παξαζέηεη ηηο
πξνηάζεηο ηεο. Πξνηείλεη ε αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ
θσηηζηηθψλ ζσκάησλ λα γίλεη απφ λέα θσηηζηηθά
ζψκαηα LED ηα νπνία ζα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο
CE, φπσο αθξηβψο επηβάιιεη ε επξσπατθή έλσζε γηα ηελ
εηζαγσγή θαη δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ εληφο ησλ
ζπλφξσλ ηεο, θαη ζα θαιχπηνπλ ηα θσηνηερληθά κνληέια
ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηνπ Γήκνπ εξξψλ ρσξίο ηηο
επηπιένλ πξφζζεηεο ιεηηνπξγίεο θαη πιηθά, dimming θαη
NEMA, ηα νπνία αλεβάδνπλ θαηά πνιχ ην θφζηνο. Έηζη
κε θζελφηεξα θαη εμίζνπ πνηνηηθά θσηηζηηθά ζψκαηα
LED ε απφζβεζε ρξεκάησλ απφ ηελ πξνθχπηνπζα
εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο κπνξεί λα επηηεπρζεί ζε
ιηγφηεξν απφ 18 κήλεο κε πνιιαπιά νθέιε γηα ηα ηακεία
ηνπ Γήκνπ. Πξνηείλνπκε ε ιεηηνπξγία dimming, ε
ζπζθεπή ΝΔΜΑ 7 pin θαη ε πηζηνπνίεζε θαηά ENEC,
λα εμαηξεζνχλ ησλ ηερληθψλ φξσλ κηαο θαη είλαη
ιεηηνπξγίεο, πιηθά θαη πηζηνπνηήζεηο πνπ δελ

αλαθέξνληαη θαη ζπλεπψο δελ επηβάιινληαη νχηε απφ ην
ΚΑΠΔ νχηε απφ ηε λέα ΣΟΣΔΔ. Πξνηείλνπκε επίζεο λα
εμαηξεζεί ε πξφηεξε ηερληθή εκπεηξία εγθαηάζηαζεο
2000 θσηηζηηθψλ ζσκάησλ LED θαζψο είλαη φξνο πνπ
πεξηνξίδεη ηνλ πγηή αληαγσληζκφ κηαο θαη ε
ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία είλαη αξθεηά θαηλνχξγηα θαη
ηα ήδε παξαδηδφκελα έξγα ειάρηζηα ψζηε λα πιεξνχλ
απηφ ην θξηηήξην πνιιέο εηαηξείεο. Αθφκε ε
αληηθαηάζηαζε θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θιεηζηνχ ηχπνπ ηα
νπνία απιά απνζπλδένληαη απφ ην δίθηπν ψζηε λα
ζπλδεζεί ην λέν θσηηζηηθφ ζψκα κέζσ ηξηψλ θαισδίσλ
ρσξίο λα ππάξρεη άιιε επέκβαζε ζε απηφ, λνείηαη σο
απινχζηαηε δηαδηθαζία. Δθ ηεο δηεπζχλζεσο ηνπ νκίινπ
ΑΠΟΣΟΛΙΓΗ.
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1.Η πξνζηαζηα ηνπ πεξηβάινληνο ζεσξψ νηη πξεπεη λα
εηλαη πξσηε θαη ηειεπηαηα ζθεςε νισλ καο. 2. Η
αληηθαηαζηαζε ελεξγνβφξσλ θσηηζηηθψλ απν αιια ηζσο
λα εληαζνληαη ζε απηή κνπ ηελ απνςε 3. ν δξνκνο ηεο
επηινγεο κηαο ιπζεο πνπ πξνζηαηεπεη ην πεξηβάινλ
αιια ηαπηνρξσλα λα εηλαη ε νηθνλνκηθφηεξε εηλαη ν
βειηηζηνο 4. ε αληηθαηαζηαζε ησλ θσηηζηηθψ ιάκπαο
θαη" ζσκαηνο" κπνξεί λα παξερεη ησξα θαη ζην κειινλ
θαιπηεξεο επθαηξείεο αιια καο εγγπαηαη θαλείο νηη δελ
μεπεξαζηεη απηή ε ηερλνινγηα ζε 1-2 ρξνληα θαη ην
θφζηνο ηεο λα ειαρηζηνπνηεζεί . 5. ηα 2.900.000 επξσ
εηλαη ελα κεγάιν πνζφ γηα ηηο πιαηεο ησλ δεκνηψλ . 6.
ειάρηζηνη δεκνη επέιεμαλ απηή ηελ ιπζε ( απν νζν
μεξσ) ΘΔΩΡΩ ΟΣΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΛΟΓΗ
ΑΛΑΓΗ ΣΩΝ ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ Δ ΛΔΝΣ ΚΑΙ ΟΥΙ
ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΩΜΑΣΟ ΔΙΝΑΙ Η ΒΔΛΣΙΣΗ ΛΤΗ
.....

