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∆ιευκρινίσεις επί των Τεχνικών Όρων του Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού για 
την «προµήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία φωτιστικών 
σωµάτων LED σε έξι (6) ιστούς φωτισµού της ΟΛΘ ΑΕ» 
 
 
1. Κατόπιν υποβολής ερωτήµατος, σχετικού µε την απαίτηση για «Πιστοποιητικά CE από 

διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης για όλα τα προσφερόµενα προϊόντα», 

διευκρινίζεται ότι, η Υπηρεσία θέλει σε κάθε περίπτωση να εξασφαλιστεί, ότι τα υπό 

προµήθεια υλικά απαραίτητα συνοδεύονται από ∆ήλωση Συµµόρφωσης “CE”.  

 
2. Συµπληρώνεται σηµείο της ενότητας 2.1 Γενικά Χαρακτηριστικά του Β΄ Μέρους – 

Τεχνικοί Όροι της εν λόγω διακήρυξης ως ακολούθως:  

«Ο διαχύτης θα είναι από γυαλί µεγάλης θερµικής και µηχανικής αντοχής και ο 

ανταυγαστήρας υψηλής τεχνολογίας επιµεταλλωµένος. Γίνονται αποδεκτά φωτιστικά 

σώµατα µε ισοδύναµο οπτικό σύστηµα, υπό την προϋπόθεση πάντοτε ότι οι αποδόσεις 

τους θα καλύπτουν τις απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης.» 

 

3. ∆ιευκρινίζεται ότι δεν γίνονται δεκτές προσφορές που προβλέπουν εγκατάσταση του 

λογισµικού ελέγχου σε web-server ως cloud υπηρεσία. Αναλυτικά ισχύουν τα 

αναγραφόµενα στο εδάφιο 2.1 της παραγράφου 2 του Β΄Μέρους – Τεχνικοί Όροι της 

διακήρυξης.  

 

4. ∆ιευκρινίζεται ότι η επικοινωνία των ελεγκτών φωτιστικών µε το λογισµικό του κεντρικού 

συστήµατος τηλεδιαχείρισης θα γίνεται µέσω wifi ( ασύρµατου τοπικού δικτύου 

Internet). 

5. Τροποποιείται σηµείο της ενότητας 2.1 Γενικά Χαρακτηριστικά του Β΄ Μέρους – Τεχνικοί 

Όροι της εν λόγω διακήρυξης ως ακολούθως:  

«Ο ελεγκτής θα έχει βαθµό προστασίας τουλάχιστον IP66. Ως προς την τοποθέτηση 

τους, διευκρινίζεται ότι αυτή θα είναι τέτοια, ούτως ώστε σε περίπτωση βλάβης του ιδίου 

του ελεγκτή, η αντικατάσταση του για αποκατάσταση της βλάβης, δεν θα συνεπάγεται 

λόγω έλλειψης στεγανότητας και την υποχρεωτική αντικατάσταση του φωτιστικού 

σώµατος ή των υπολοίπων ηλεκτρικών µερών όπου αυτός έχει τοποθετηθεί.  Ο ελεγκτής 

του κάθε φωτιστικού, θα επικοινωνεί µε τους άλλους ελεγκτές µε στόχο την δηµιουργία 

δικτύου πλέγµατος MESH, ως προς IEEE 802.15.4.» 



6. Σε απάντηση ερωτήµατος αναφορικά µε τη «δυνατότητα χρήσης ενός κυτίου ηλεκτρικών 

µερών (κυτίο οργάνων έναυσης) για τη λειτουργία δύο φωτιστικών σωµάτων και τον 

επιµερισµό του βάρους του κυτίου των ηλεκτρικών µερών στα φωτιστικά που αυτό 

τροφοδοτεί» αναφέρουµε ότι ισχύουν τα αναγραφόµενα στην παρ. 4  του Β΄ Μέρους - 

Τεχνικοί Όροι  της ∆ιακήρυξης (Εγκατάσταση – Συνδεσµολογία Φωτιστικών). 

 

7. Σχετικά µε τις διαστάσεις της στεφάνης του ιστού παραπέµπουµε στο άρθρο 27 «Λοιπές 

Πληροφορίες» του Α΄ Μέρους «Γενικοί και Ειδικοί Όροι» της ∆ιακήρυξης : «Οι  

ενδιαφερόµενοι  για  τη σύνταξη της προσφοράς τους, εφόσον  το  επιθυµούν, µπορούν  

να εξετάσουν τους  υφιστάµενους ιστούς φωτισµού, ώστε να αποκτήσουν άµεση εικόνα 

των εργασιών που περιγράφονται σε αυτήν την προδιαγραφή» 

 

8. Στην ενότητα 3 Φωτοτεχνική Μελέτη του Β΄Μέρους – Τεχνικοί Όροι, αναφορικά µε τις 

θέσεις των µετρήσεων του συνηµµένου Πίνακα Φωτοµέτρησης και τον τρόπο 

αξιολόγησης της φωτεινής ισχύος των προσφερόµενων φωτιστικών, διευκρινίζουµε ότι:  

- οι θέσεις των µετρήσεων στον συνηµµένο πίνακα φωτοµέτρησης αφορούν σηµεία 

που απέχουν ακτινικά από τον ιστό φωτισµού κατά 10m,20m,30m,40 και 50m 

αντίστοιχα, όπως φαίνεται και στο Υπόµνηµα του συνηµ. Πίνακα 1. 

- Σε σηµειακές µετρήσεις δεν υφίσταται µέση τιµή. 

- ∆εν γίνονται δεκτά φωτιστικά µε αποκλείσεις κατώτερες των τιµών που αναφέρει ο 

συνηµµένος πίνακας φωτοµέτρησης. 

- Η αξιολόγηση θα γίνει λαµβάνοντας υπόψη και την επίδραση των γειτονικών ιστών 

φωτισµού. 

- Η απόσταση µεταξύ των γειτονικών ιστών κυµαίνεται από 130m έως 140m.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόµενα στο άρθρο 27 «Λοιπές Πληροφορίες» του Α΄ 

Μέρους «Γενικοί και Ειδικοί Όροι» της ∆ιακήρυξης : «Οι  ενδιαφερόµενοι  για  τη σύνταξη 

της προσφοράς τους, εφόσον  το  επιθυµούν, µπορούν  να εξετάσουν τους  

υφιστάµενους ιστούς φωτισµού, ώστε να αποκτήσουν άµεση εικόνα των εργασιών που 

περιγράφονται σε αυτήν την προδιαγραφή». 

 

 

Η αν. ∆/ΝΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
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