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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Η/Μ  ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
Τ.Κ.          :  66133 Δράμα
Πληροφορίες: Β. Σπανίδης                                                  Προς: Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου 
Τηλέφωνο: 2521350658               (για δέσμευση πίστωσης)
Ηλ. Ταχυδρομείο: bspan@dimosdramas.gr                                Κοιν:  Τμήμα Προμηθειών
  

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ : «Αντικατάσταση φωτιστικών Κορυλόβου με λάμπες LED».

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 75 του N. 3463/06 (Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας, ΦΕΚ 114/08-06-2006 

τεύχος Α') στις αρμοδιότητες των Δήμων μεταξύ των άλλων είναι και η συντήρηση και διαχείριση υποδομών, 
η συντήρηση δημοτικών και κοινοτικών κτιρίων, καθώς και η εξασφάλιση και η διαρκής βελτίωση των 
τεχνικών και κοινωνικών υποδομών του Δήμου.

Προκειμένου να αντικατασταθούν τα υπάρχοντα φωτιστικά στις μεταλλικές κολώνες ύψους 7,5m στην 
περιοχή του Κορυλόβου (στο δρόμο προς Κορύλοβο), με νέα φωτιστικά σώματα οδικού φωτισμού 
τεχνολογίας LED, καθώς και οι λάμπες σε υπάρχουσες κολώνες  μεταλλικές ύψους 4m στο δρόμο επίσης 
προς τον Κορύλοβο  απαιτούνται τα κάτωθι είδη σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί :

 Θα πραγματοποιηθούν εκτός της παραπάνω προμήθειας και εργασίες ανακαίνισης φωτιστικών 
ιστών, όπου απαιτείται σύμφωνα με τη μελέτη της υπηρεσίας μας:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1. Φωτιστικό σώμα (προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση στην 
ηλεκτρολογική εγκατάσταση)

ΤΕΜ 90

2. Λαμπτήρας   LED   P80 15W-16W E27/6.500 cool daylight. 
1.580 lumen

ΤΕΜ 100

3. Εργασίες ανακαίνισης φωτιστικών ιστών
(βάψιμο, επισκευές λόγω
στρέβλωσης και επισκευή βάσεων ιστών)
(άρθρο 3 παρ α με ε της τεχνικής περιγραφής)

ΤΕΜ 1

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Για τη διενέργεια του παρόντος ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και την εκτέλεση της προμήθειας  

ισχύουν:
• - Οι διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» καθώς και οι 

τροποποιήσεις αυτού
• Οι διατάξεις του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
• Οι διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες 
διατάξεις»

• Το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.. 318/1992 (ΦΕΚ 
161/Α/1992) και λοιπές ρυθμίσεις»

• Οι διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

• Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδίως των άρθρων 26, 27 & 116
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• Οι διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 201/Α/2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων  Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων……»

• Το Π.Δ. 80/2016 (145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
• Το άρθρο 203 παράγραφος 1 του Ν. 4555/2018
• Τις διατάξεις του νόμου 4605 /2019

Παρακαλούμε να προχωρήσετε στη δέσμευση πίστωσης του κάτωθι Κ.Α., σύμφωνα με την παράγραφο 1 
του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018:

Κ.Α. Εγγεγραμμένη Πίστωση Προϋπολογισμός
ΚΑ  30.7135.10  Αντικατάσταση φωτιστικών Κορυλόβου με λάμπες LED 39.928,00€

                                                                                                         
Προτείνουμε την δέσμευση της πίστωσης αυτής για ποσό ύψους  39.928,00€ με το Φ.Π.Α. (32.200,00€ 
χωρίς Φ.Π.Α.).

        Για την Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών
                                                                                                                 Ο αναπληρωτής προϊστάμενος

        Κιοσσές Ιωάννης
                                                                                                                    Τοπογράφος  Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Τίτλος μελέτης : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                                                     ΚΟΡΥΛΟΒΟΥ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ LED
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      Αρ. Μελέτης :   25/2022           
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ          Προϋπολογισμός Μελέτης : 39.928,00€ με ΦΠΑ 24%
Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου                                      
Ταχ. Κώδ. : 66133                                                                  
Πληροφορίες :  Β. Σπανίδης                                                
Τηλ. : 2521350658
e-mail: bspan@dimosdramas.gr                                                               

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων οδικού φωτισμού τεχνολογίας 
LED, για την αντικατάσταση των ήδη υπαρχόντων στην περιοχή του Κορυλόβου (στο δρόμο προς 
Κορύλοβο) σε φωτιστικούς ιστούς ύψους 7,5  m, με τη χρήση καλαθοφόρου γερανού  και στην 
αντικατάσταση  των λαμπτήρων σε φωτιστικούς ιστούς ύψους 4,0 m  στην περιοχή του Κορυλόβου , στο 
δρόμο  της ανάβασης

Τα είδη της μελέτης θα φέρουν τα κάτωθι χαρακτηριστικά:
1. Το φωτιστικό σώμα οδικού φωτισμού θα είναι τεχνολογίας LED με  συνολική κατανάλωση ισχύος 
του φωτιστικού (LED+Driver), που να μην  υπερβαίνει τα 90W και ο βαθμός απόδοσης του φωτιστικού 
να μην είναι μικρότερος από 135lm/W,  με αποτέλεσμα φωτεινότητας >13000Lm. 

Το φωτιστικό επίσης θα αποτελείται από σώμα χυτού αλουμινίου και πολυκαρβονικό κάλυμμα, 
με σύστημα απαγωγής θερμότητας. Η οπτική μονάδα θα πρέπει να έχει δείκτη χρωματικής απόδοσης 
CRI  ≥ 70. 

Το CCT (θερμοκρασία χρώματος των φωτοδιόδων LED) πρέπει να είναι 4.000Κ ± 5%.
Η μονάδα ηλεκτρικής τροφοδοσίας του φωτιστικού σώματος θα συνδέεται στο ηλεκτρικό δίκτυο 

χαμηλής τάσης, 230Volt± 10%, 50Hz με αντοχή σε εύρος διακύμανσης τάσης εισόδου 120-270 Volt ac 
±30V και θα διαθέτει σύστημα  προστασίας από υπερτάσεις τουλάχιστον 10KV.

Η διάρκεια ζωής να κυμαίνεται, τουλάχιστον, στις 50.000 ώρες. Το φωτιστικό θα φέρει εγγύηση 
5 ετών η οποία θα δηλώνεται μέσω υπεύθυνης δήλωσης του προμηθευτή.

Η διάρκεια ζωής των LEDs  που απαρτίζουν την οπτική μονάδα του φωτιστικού να είναι 
λειτουργίας L70>60000hrs (στις 60000 ώρες και στους 55°C) σύμφωνα με το πρότυπο LM80, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι η φωτεινή ροή των  φωτιστικών θα διατηρείται στο 70% της αρχικής φωτεινής 
εκροής  μετά το πέρας 60.000 ωρών λειτουργίας και σε   θερμοκρασία αναφοράς τους 55°C.

Για την απόδειξη της δηλούμενης διάρκειας ζωής των LEDs θα προσκομιστεί Αναφορά Ελέγχου 
(Test Report) της διατήρησης της φωτεινής ροής των LEDs ως προς το πρότυπο LM-80-08  από 
πιστοποιημένο εργαστήριο. 

Το φωτιστικό να χαρακτηρίζεται από βαθμό προστασίας ενάντια στην επαφή επικίνδυνων 
μερών, στην εισχώρηση ξένων σωμάτων και στην είσοδο νερού τουλάχιστον ΙΡ66, βαθμό αντοχής σε 
μηχανική κρούση τουλάχιστον ΙΚ08     και συντελεστή ισχύος τουλάχιστον 0,90. 
Η κλάση μόνωσης του φωτιστικού θα είναι Class ΙΙ.

Να προσκομιστούν τα ISO 17025 ή αντίστοιχο πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο 
διεθνή φορέα για τα εργαστήρια που πραγματοποίησαν τις δοκιμές για τις πιστοποιήσεις ΕΜC, LVD, 
RoHS, ENEC, IK.

Να μπορεί να προσαρμόζεται σε βραχίονα διαμέτρου 42mm ή και μικρότερο αναλόγως των 
αναγκών της απαιτούμενης εγκατάστασης. Οι διαστάσεις του φωτιστικού μήκος 623mm και πλάτος 
200mm ±5mm βάρους έως 3,25kg.
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Να συμμορφώνεται με τις οδηγίες:
•           Οδηγία 2014/35/EU (Low Voltage Directive, LVD), 
•           Οδηγία 2014/30/ΕU (Electromagnetic Compatibility, EMC), 
•           Οδηγία 2011/65/EU RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances)
•           Πιστοποίηση ΕNEC 
 
Και να ικανοποιεί τα πρότυπα:
•           ΕΝ 60598-2-3:2003, EN 60598-2-3:2003/A1:2011,
•           EN 62493:2015 
•           EN 55015:2013+A1:2015, 
•           ΕΝ61547:2009, 
•           ΕΝ 61000-3-2:2014, ΕΝ 61000-3-3:2013
•           EN 62321-1:2013, 
•           EN 62321-2:2014, 
•           EN 62321-3:2014, 
•           EN 62321-4:2014,  
•           EN 62321-5:2014, 
•           EN 62321-6:2015, 
•           EN 62321-7-1:2015, 
•           EN62321-7-2:2017
Να διαθέτει σήμανση CE. 

2.  Ο λαμπτήρας  LED, θα είναι εξοικονόμησης ενέργειας με πλαστικό κάλυμμα, κατάλληλος για 
εξωτερικούς χώρους, ισχύος 15W- 16W/ E27, με ρεύμα λαμπτήρα μικρότερο ή ίσο με 160 mA, κλάσης 
εξοικονόμησης ενέργειας Α+, με φωτεινή απόδοση του λαμπτήρα τουλάχιστον 98 Lm/W, με τάση 
λειτουργίας 220-240 volt, θερμοκρασία χρώματος 6500 Κ , φωτεινής ροής τουλάχιστον 1.580 lm, με 
χρόνο ζωής του λαμπτήρα τουλάχιστον 25.000 ώρες. (ή ισοδύναμος τύπος P80 16W EUROLAMP).

3. Με την παρούσα  μελέτη προβλέπονται επίσης και εργασίες επισκευής και συντήρησης των 
φωτιστικών ιστών του οδικού  δικτύου της περιοχής του Κορυλόβου, με τις κάτωθι αναφερόμενες 
παρεμβάσεις:
α) Αντικατάσταση κατεστραμμένης αγκύρωσης σιδηροϊστού οδικού φωτισμού  (για κολώνες ύψους 
7,5m) σε υπάρχουσα βάση από σκυρόδεμα με τη χρήση εποξικού κονιάματος έγχυσης βραδείας 
σκλήρυνσης, ενδεικτικού τύπου HILTI HIT - RE 500 V3, κατάλληλου για στήριξη πλακών έδρασης βαρέων 
μεταλλικών κατασκευών σε ρηγματωμένο και μη σκυρόδεμα. Το εποξικό κονίαμα θα είναι 
πιστοποιημένο κατά ΕΤΑ-16/0143 & ΕΤΑ-16/0142.
 Η όλη εργασία θα είναι σύμφωνη με το ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-12-02.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ : 3 κολώνες
 Πιο αναλυτικά θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες όπως περιγράφονται:
-Διάνοιξη της οπής διαμέτρου που υποδεικνύεται από τον κατασκευαστή των χημικών αγκυρίων για 
ντίζα αγκύρωσης Μ24 και σε βάθος 650mm, με μηχανικά μέσα (τρυπάνι ή διαμαντοκορώνα.)

-Καθαρισμός της οπής με αέρα και βούρτσα, σύμφωνα με τη διαδικασία και τις επαναλήψεις που 
προτείνει ο κατασκευαστής.

-Εισαγωγή επαρκούς ποσότητας εποξικού κονιάματος εντός της οπής, σύμφωνα με τις οδηγίες 
εφαρμογής και τα μέσα που προτείνει ο κατασκευαστής.

-Αντικατάσταση της ντίζας-αγκύριο και η εργασία τοποθέτησης.

-Ασφάλιση του αγκυρίου για τη μη μετακίνησή του μέχρι τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου 
ωρίμανσης του χημικού σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή.
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-Επισκευές λόγω στρέβλωσης - παραμόρφωσης από κτύπημα κλπ του κυρίως σώματος του φωτιστικού 
ιστού στις κολώνες  ύψους 7,5m (για τις 3 κολώνες).

β) Ανακαίνιση της βαφής φωτιστικού ιστού ύψους 7,5m.
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ : 85 κολώνες 
Πιο αναλυτικά θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες όπως περιγράφονται:
-Προετοιμασία της επιφάνειας για βαφή, δηλαδή, την απόξεση - αφαίρεση των παλαιών χρωμάτων και 
καθαρισμό όλων των επιφανειών με κατάλληλα μέσα μέχρι βαθμού SA 2 κατά ISO 8501-1 και 
στοκάρισμα όπου απαιτείται.
-Εφαρμογή διπλής στρώσης αντισκωριακού υποστρώματος (rust primer) και διπλής στρώσης βαφής 
εποξειδικής βάσεως.

γ) Ανακαίνιση της βαφής φωτιστικού ιστού ύψους 3,8m. 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ : 55 κολώνες
Πιο αναλυτικά θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες όπως περιγράφονται:
 -Προετοιμασία της επιφάνειας για βαφή, δηλαδή, την απόξεση - αφαίρεση των παλαιών χρωμάτων και 
καθαρισμό όλων των επιφανειών με κατάλληλα μέσα.

-Εφαρμογή διπλής στρώσης αντισκωριακού υποστρώματος (rust primer) και διπλής στρώσης βαφής 
εποξειδικής βάσεως.

δ) Επισκευές λόγω στρέβλωσης - παραμόρφωσης από κτύπημα κλπ του κυρίως σώματος του 
φωτιστικού ιστού στις κολώνες  ύψους 3,8m. 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ : 8 κολώνες

ε) Αντικατάσταση  υπόγειου καλωδίου τύπου  5χ4mm2 Ε1VV-R (ΝΥΥ) από σωλήνα, από κολώνα σε 
κολώνα σε 5 σημεία συνολικού μήκους 150m.

Κ.Α. Εγγεγραμμένη Πίστωση Προϋπολογισμός
ΚΑ  30.7135.10 Αντικατάσταση φωτιστικών Κορυλόβου με λάμπες LED 39.928,00€

CPV: 34991000-0   (Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων), 31531000-7 (Λαμπτήρες)
CPV: 50800000-3 (Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης)

Η κατακύρωση θα γίνει  στον προσφέροντα που θα δώσει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής .

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει, να τοποθετήσει και να συνδέσει τα είδη 
σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Η μεταφορά των υλικών θα βαρύνει τον προμηθευτή.

Καθώς και να πραγματοποιήσει όλες τις εργασίες που περιγράφονται με συνέπεια.

Θα τηρηθούν οι ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές σ’ όλα τα στάδια της εργασίας και θα ληφθούν 
όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Το χρονικό διάστημα παράδοσης και τοποθέτησης αυτών καθώς και της ολοκλήρωσης των 
εργασιών ορίζεται σε 4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

                                       O ΣΥΝΤΑΞΑΣ
                                              Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Η/Μ  Έργων
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                                          Σπανίδης Βασίλειος 
                                            Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Τίτλος: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                                            ΚΟΡΥΛΟΒΟΥ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ LED
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                             Αρ. Μελέτης :   25/2022           
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ  
Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου                             Προϋπολογισμός Μελέτης : 39.928,00€ με ΦΠΑ 
24%
Ταχ. Κώδ. : 66133                                                                  
Πληροφορίες : Β. Σπανίδης                                                
Τηλ. : 2521350658
e-mail: bspan@dimosdramas.gr                                                               

                                  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ

1
Φωτιστικό σώμα (προμήθεια, τοποθέτηση 
και σύνδεση στην ηλεκτρολογική 
εγκατάσταση)

ΤΕΜ 90 280,00 € 25.200,00 €

2 Λαμπτήρας   LED   P80 15W-16W E27/6.500 
cool daylight. 1.580 lumen ΤΕΜ 100 10,00€ 1.000,00€

3

Εργασίες ανακαίνισης φωτιστικών ιστών
(βάψιμο, επισκευές λόγω
στρέβλωσης και επισκευή βάσεων ιστών)
(άρθρο 3 παρ α - ε της τεχνικής 
περιγραφής)

ΤΕΜ 1

6.000,00€ 6.000,00€

 ΣΥΝΟΛΟ 32.200,00€
ΦΠΑ 24% 7.728,00€

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 39.928,00€

                                    Δράμα 16-08-2022

O ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Ηλεκτρομηχανολογικών       
Έργων

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
  Για την Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών
  Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
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Σπανίδης Βασίλειος 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ

       Κιοσσές Ιωάννης
       Τοπογράφος  Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          Τίτλος: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                                        ΚΟΡΥΛΟΒΟΥ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ LED
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                             Αρ. Μελέτης :   25/2022           
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ 
Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου                             Προϋπολογισμός Μελέτης : 39.928,00€ με ΦΠΑ 
24%
Ταχ. Κώδ. : 66133                                                                  
Πληροφορίες :  Β. Σπανίδης                                                
Τηλ. : 2521350658
e-mail: bspan@dimosdramas.gr                                                               

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

       
1. Φωτιστικό σώμα οδοφωτισμού επι βραχίωνος LED 90W.

Προμήθεια μεταφορά τοποθέτηση και σύνδεση επί υπάρχοντος ιστού (7,5m)  φωτιστικού σώματος LED 90W 
(Ενδεικτικού τύπου BISE9040 της ACA LIGHT ).
Στην τιμή περιλαμβάνονται :
-η προμήθεια του φωτιστικού σώματος  (πλήρες με τα όργανα αφής ) 
-η αποσύνδεση και αποξήλωση του υπάρχοντος φωτιστικού σώματος  με καλαθοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα 
και η παράδοση τους σε χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία.
-η τοποθέτηση και η  σύνδεση  του φωτιστικού σώματος με τα καλώδια τροφοδότησης και η στερέωση του στον 
βραχίονα του ιστού ύψους 7,5m.

     Τιμή ανά εγκαταστημένο φωτιστικό σώμα οδοφωτισμού 90W (90 τεμάχια): διακόσια ογδόντα (280,00) ευρώ 
χωρίς ΦΠΑ 24%.

2.  Λαμπτήρας   LED   P80 15W-16W E27/6.500 cool daylight  1.580 lumen.

        Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση επί υπάρχοντος ιστού (4m)  λαμπτήρων LED 16W
Ο Λαμπτήρας  θα είναι  LED εξοικονόμησης ενέργειας με πλαστικό κάλυμμα, κατάλληλος για εξωτερικούς 
χώρους, ισχύος15W- 16W/ E27, με ρεύμα λαμπτήρα μικρότερο ή ίσο με 160 mA, κλάση εξοικονόμησης 
ενέργειας Α+, με φωτεινή απόδοση λαμπτήρα τουλάχιστον 98 Lm/W, τάση λειτουργίας 220-240 volt, 
θερμοκρασία χρώματος 6500 Κ , φωτεινής ροής τουλάχιστον 1.580 lm, χρόνος ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 
25.000 ώρες. (ή ισοδύναμος τύπος P80 16W EUROLAMP).

       
       Τιμή ανά λαμπτήρα  (100 τεμάχια) : δέκα (10,00) ευρώ χωρίς ΦΠΑ 24%.
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3. Με την παρούσα  μελέτη προβλέπονται επίσης εργασίες επισκευής και συντήρησης των φωτιστικών ιστών του 
οδικού  δικτύου της περιοχής του Κορυλόβου, με τις κάτωθι αναφερόμενες παρεμβάσεις :

α) Αντικατάσταση κατεστραμμένης αγκύρωσης σιδηροϊστού οδικού φωτισμού  (για κολώνες ύψους 7,5m) σε 
υπάρχουσα βάση από σκυρόδεμα με τη χρήση εποξικού κονιάματος έγχυσης βραδείας σκλύρηνσης, ενδεικτικού 
τύπου HILTI HIT - RE 500 V3, κατάλληλου για στήριξη πλακών έδρασης βαρέων μεταλλικών κατασκευών σε 
ρηγματωμένο και μη σκυρόδεμα. Το εποξικό κονίαμα θα είναι πιστοποιημένο κατά ΕΤΑ-16/0143 & ΕΤΑ-16/0142.
 Η όλη εργασία θα είναι σύμφωνη με το ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-12-02.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ : 3 κολώνες

 Πιο αναλυτικά θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες όπως περιγράφονται:
-Διάνοιξη της οπής διαμέτρου που υποδεικνύεται από τον κατασκευαστή των χημικών αγκυρίων για ντίζα 
αγκύρωσης Μ24 και σε βάθος 650mm, με μηχανικά μέσα (τρυπάνι ή διαμαντοκορώνα.)

-Καθαρισμός της οπής με αέρα και βούρτσα, σύμφωνα με τη διαδικασία και τις επαναλήψεις που προτείνει ο 
κατασκευαστής.

-Εισαγωγή επαρκούς ποσότητας εποξικού κονιάματος εντός της οπής, σύμφωνα με τις οδηγίες εφαρμογής και τα 
μέσα που προτείνει ο κατασκευαστής.

-Αντικατάσταση της ντίζας-αγκύριο και η εργασία τοποθέτησης.

-Ασφάλιση του αγκυρίου για τη μη μετακίνησή του μέχρι τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ωρίμανσης 
του χημικού σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή.

-Επισκευές λόγω στρέβλωσης - παραμόρφωσης από κτύπημα κλπ του κυρίως σώματος του φωτιστικού ιστού στις 
κολώνες  ύψους 7,5m (για τις 3 κολώνες).

β) Ανακαίνιση της βαφής φωτιστικού ιστού ύψους 7,5m.
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ : 85 κολώνες 
Πιο αναλυτικά θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες όπως περιγράφονται:
-Προετοιμασία της επιφάνειας για βαφή, δηλαδή, την απόξεση - αφαίρεση των παλαιών χρωμάτων και καθαρισμό 
όλων των επιφανειών με κατάλληλα μέσα μέχρι βαθμού SA 2 κατά ISO 8501-1 και στοκάρισμα όπου απαιτείται.
-Εφαρμογή διπλής στρώσης αντισκωριακού υποστρώματος (rust primer) και διπλής στρώσης βαφής εποξειδικής 
βάσεως.

γ) Ανακαίνιση της βαφής φωτιστικού ιστού ύψους 3,8m. 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ : 55 κολώνες
Πιο αναλυτικά θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες όπως περιγράφονται:
 -Προετοιμασία της επιφάνειας για βαφή, δηλαδή, την απόξεση - αφαίρεση των παλαιών χρωμάτων και καθαρισμό 
όλων των επιφανειών με κατάλληλα μέσα.

-Εφαρμογή διπλής στρώσης αντισκωριακού υποστρώματος (rust primer) και διπλής στρώσης βαφής εποξειδικής 
βάσεως.

δ) Επισκευές λόγω στρέβλωσης - παραμόρφωσης από κτύπημα κλπ του κυρίως σώματος του φωτιστικού ιστού στις 
κολώνες  ύψους 3,8m. 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ : 8 κολώνες

ε) Αντικατάσταση  υπόγειου καλωδίου τύπου  5χ4mm2 Ε1VV-R (ΝΥΥ) από σωλήνα, από κολώνα σε κολώνα σε 5 
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σημεία συνολικού μήκους 150m.

Τιμή συνολικών εργασιών: έξι χιλιάδων (6.000,00) ευρώ χωρίς ΦΠΑ 24%.   

    O ΣΥΝΤΑΞΑΣ
       Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Η/Μ  Έργων

    Σπανίδης Βασίλειος 
     Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Τίτλος: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                                          ΚΟΡΥΛΟΒΟΥ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ LED
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                             
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ                                                         
Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου                                      
Ταχ. Κώδ. : 66133                                                                  
Πληροφορίες :  Β. Σπανίδης                                                
Τηλ. : 2521350658
e-mail: bspan@dimosdramas.gr

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ

1
Φωτιστικό σώμα (προμήθεια, τοποθέτηση 
και σύνδεση στην ηλεκτρολογική 
εγκατάσταση)

ΤΕΜ. 90

2 Λαμπτήρας   LED   P80 15W-16W E27/6.500 
cool daylight. 1.580 lumen

ΤΕΜ. 100

3

Εργασίες ανακαίνισης φωτιστικών ιστών
(βάψιμο, επισκευές λόγω
στρέβλωσης και επισκευή βάσεων ιστών)
(άρθρο 3 παρ α - ε της τεχνικής 
περιγραφής)

ΤΕΜ 1

 ΣΥΝΟΛΟ
 ΦΠΑ 24%
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

mailto:bspan@dimosdramas.gr
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ΔΡΑΜΑ ……../……../2022

Ο/Η ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(ΣΦΡΑΓΙΔΑ –ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΕΣ)
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