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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 

ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 

 

Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

  

 

ΕΡΓΟ :  «ΕΠΕΚΣΑΗ ΕΟΡΣΑΣΙΚΟΤ ΦΩΣΙΜΟΤ»  

 

Α.Μ.: 50/15.10.2020 

ΚΑ : 30.7326.05 

CPV : 31522000-1 

 

 

 

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 

 

 

Καλώδιο J1VV-U(R ) (παλαιού τύποσ Ν.Τ.Τ.)  
 

Θα είλαη νλνµαζηηθήο ηάζεο 0.6/1KV. ύκθσλα κε ηα πξόηππα ΕΛΟΣ 843. Οη αγσγνί ζα 

είλαη ράιθηλνη µνλόθισλνη ή πνιύθισλνη αλάινγα µε ηελ δηαηνµή ηνπο µε µόλσζε από 

ζεξµνπιαζηηθή ύιε PVC. Η εζσηεξηθή επέλδπζε ηνπ θαισδίνπ ζα είλαη από ειαζηηθό ή 

ηαηλία PVC. Εμσηεξηθά ζα έρεη επέλδπζε από PVC.    

 
 ΦΩΣΟΩΛΗΝΑ ΜΕ LED ΛΕΤΚΟΤ ΥΡΩΜΑΣΟ (ΠΑΓΟΤ)  

 

Ο θσηνζσιήλαο ζα είλαη ιείνο, δηαθαλήο, κε απόρξσζε ζεξκνύ ιεπθνύ θσηόο (πάγνπ), εύθακπηνο 

(δελ ζα ζπάδεη), ζπκπαγήο, κεγάιεο αληνρήο θαηαζθεπαζκέλνο από πςειήο πνηόηεηνο PVC (Α 

πνηόηεηνο) δηακέηξνπ Φ 13, κνλνθάλαινο θαη κε αληνρή ζε πίεζε 120 Kg/cm2 πεξίπνπ θαη αληνρήο 

ζε ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο από -20ν C έσο +60ν C. ην εζσηεξηθό ζα θέξεη, 36 mini ιακπηήξεο 

LED αλά κέηξν, ηζρύνο πεξίπνπ 3,5 έσο 4,5 W/m, ζηαζεξνύ θσηηζκνύ, κεγάιεο δηάξθεηαο δσήο 

100.000 ώξεο ζπλερνύο ιεηηνπξγίαο,. Ο θσηνζσιήλαο ζα κπνξεί λα θόβεηαη αλά 1 κέηξν. Ο θσηηζκόο 

ηνλ νπνίν ζα παξέρεη ζα πξέπεη λα είλαη πεξηκεηξηθόο θαη όρη κνλόπιεπξνο επί πνηλή απνθιεηζκνύ (νη 

ιακπηήξεο ζα είλαη ηνπνζεηεκέλνη παξάιιεια κε ηνλ άμνλα ηνπ θσηνζσιήλα).  Θα πξέπεη λα κελ 

ζβήλεη εμ΄ νινθιήξνπ αλ έλαο ή πεξηζζόηεξνη ιακπηήξεο πάςνπλ λα ιεηηνπξγνύλ. Ο θσηνζσιήλαο 

ζα είλαη αλζεθηηθόο ζηηο εμσηεξηθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη δελ ζα επεξεάδεηαη από ηελ ειηαθή 

αθηηλνβνιία γηα απηό ην ιόγν ε εγγύεζε ηνπ πιαζηηθνύ ζα είλαη ηνπιάρηζηόλ 4 έηε.  ην θαιώδην 

παξνρήο δελ ζα ππάξρεη ξεπκαηνιήπηεο, αιιά ζα έρεη ηνπο αθξνδέθηεο επηθαζζηηεξνκέλνπο έηνηκνπο 

γηα ζύλδεζε ζηελ παξνρή ξεύκαηνο ηνπ δηθηύνπ. Επίζεο ζα θέξεη ζήκαλζε CE κε απαξαίηεηε ηελ 

πξνζθόκηζε παξαζηαηηθνύ επί πνηλή απνθιεηζκνύ ISO ηεο ζεηξάο 9001: 2008 ή κεηαγελέζηεξν γηα ην 

εξγνζηάζην θαηαζθεπήο. Σα πηζηνπνηεηηθά CE ππνρξεσηηθά πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ΔΗΛΩΗ 

ΤΜΜΟΡΦΩΗ CE εηζαγσγέα ή θαηαζθεπαζηή ζηελ νπνία πξέπεη λα αλαθέξεηαη όηη ηα ππό 

πξνκήζεηα είδε είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζύκθσλα κε ηα Επξσπατθά Πξόηππα πνπ αλαθέξνληαη ζην 

ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό CE.  

 

 
ΦΙ ΣΑΕΩ ΦΩΣΟΩΛΗΝΑ LED  

 

Σν θηο ζα θέξεη από ηελ κία πιεπξά ζπλδεηήξα κε δύν κεηαιιηθά άθξα γηα ζύλδεζε κε ηνλ 

θσηνζσιήλα θαη ζην άιιν άθξν θηο ζνύθν γηα ζύλδεζε κε ην δίθηπν. Επίζεο ζα θέξεη κεηξαηνπέα κε 

ζηαζεξνπνηεηή IP 55 ώζηε θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ν θσηνζσιήλαο λα κελ ηξεκνζβήλεη. Σν θαιώδην 

ζα είλαη κήθνπο ελόο κέηξνπ πεξίπνπ δηαηνκήο 2Υ1 mm2, ηύπνπ ππνρξεσηηθά HO5RN – F κε 

ζήκαλζε CE.  
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ΦΙ ΤΝΔΕΗ ΦΩΣΟΩΛΗΝΑ (ΚΑΡΦΙ - ΑΚΙΔΑ)  

 

Σν θηο ζύλδεζεο ζα θέξεη από ηελ κία πιεπξά ζπλδεηήξα κε δύν κεηαιιηθά άθξα γηα ζύλδεζε κε ην 

θσηνζσιήλα θαη ζην άιιν άθξν δύν κεηαιιηθά ζηειέρε (θαξθηά) γηα ζύλδεζε κε ην θαιώδην 

παξνρήο ξεύκαηνο κε ζήκαλζε CE.  

 

ΦΙ ΤΝΔΕΗ ΦΩΣΟΩΛΗΝΑ (ΑΚΙΔΑ - ΑΚΙΔΑ)  

 

Σν θηο ζύλδεζεο ζα θέξεη δύν κεηαιιηθά άθξα ζηηο δύν πιεπξέο αληίζηνηρα γηα ζύλδεζε 

θσηνζσιήλσλ κεηαμύ ηνπο κε ζήκαλζε CE.  

 

ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΘΕΡΜΟΤΣΕΛΟΜΕΝΟ ΠΛΑΣΙΚΟ 20 ΜΜ  

 

Σν καθαξόλη ζα είλαη ζεξκνζπζηειόκελν πιαζηηθό δηαθαλέο δηακέηξνπ 20 mm.  

 

 

 

 

 
 

 

Αιγάλεω   15 / 10 / 2020  

Ο ΤΝΣΑΞΑ 

 

 

φσρής Δημήτριος                                                 

Ηλ/γος Μητ/κος 

Αιγάλεω  15 / 10 / 2020  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Δ/ΝΣΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ 

 

 

Γεώργιος Ροδάτος 

ΑΡΥΙΣΕΚΣΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΟ Ε.Μ.Π.  
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