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Πρακτικά Συνεδρίασης 
Επιτροπής Προσφορών 

24/20 
 

Ημερομηνία:  09 Δεκεμβρίου  2020 

Ώρα έναρξης: 08:15΄ 

Ώρα λήξης:     08:36’  

 

Παρόντες: 

κ. Κυριάκος Ιωακείμ   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρος 
κ. Σταύρος Σταύρου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 
κ. Λοΐζος  Λοΐζου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 
 
Απόντες  
κ. Τάσος Βλίττης Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος (Λόγω    άλλων 

έκτακτων επαγγελματικών υποχρεώσεων) 

κ. Γιώργος Καράς Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος,  (Λόγω    

άλλων έκτακτων επαγγελματικών υποχρεώσεων) 

 
 
Παρακαθήμενοι: 
κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας  Δημοτικός Γραμματέας – Πρακτικογράφος  
κα. Μαρία Σπανάχη  Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός –Βοηθός 

Πρακτικογράφος. 
 

Ο Πρόεδρος δήλωσε ότι υπάρχει  απαρτία αφού είναι παρόντα 3 μέλη της Επιτροπής 
και ότι πρόσκληση σύμφωνα με τους κανονισμούς για την παρούσα συνεδρίαση έχουν 
παραλάβει έγκαιρα όλα τα μέλη της Επιτροπής συμπεριλαμβανομένων των  κ. Τ. Βλίττη 
και Γ. Καρά  που απουσιάζουν.  Προσκλήσεις έχουν σταλεί επίσης στο Γενικό Ελεγκτή 
και Γενικό Λογιστή.   

Θέμα: 

1. Διευκρινίσεις για  διαγωνισμό 

1.1 Προμήθεια διακοσμητικών συνόλων κολώνων και φωτιστικών για τον 
παραλιακό πεζόδρομο Πρωταρά Φάση Γ.  Αρ. Φακ: 15.0.35/20  

Η Επιτροπή ενημερώθηκε για τα αιτήματα διευκρινίσεων ή ερωτήσεις που υπέβαλαν 
οικονομικοί φορείς και αφού έλαβε υπόψη τις αντίστοιχες διευκρινίσεις και απαντήσεις 
του Συμβούλου του Δήμου Ιωσηφίδης και Συνεργάτες αποφάσισε τα ακόλουθα: 

1. Ερώτηση 

Σχετικά με τα φωτιστικά δρόμου, παρακαλώ όπως διευκρινιστεί αν γίνεται αποδεκτό 

φωτιστικό με polycarbonate αντί flat glass, δεδομένου ότι όλα τα υπόλοιπα 

χαρακτηριστικά είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διαγωνισμού. 

Απάντηση  

Το υλικό polycarbonate δεν είναι αποδεκτό.  
Polycarbonate οπτικά / visors κτλ, δεν προσφέρουν προστασία από το περιβάλλον, 
είναι ευπαθή σε ρωγμές από την υπεριώδη ακτινοβολία, χάραξη από περιβάλλον άμμου 
και άνεμο, καθώς και κιτρίνισμα με την πάροδο του χρόνου, ειδικά στο περιβάλλον που 
θα εγκατασταθούν. Επίσης το γυαλί εκτός του ότι διασφαλίζει περισσότερη διάρκεια 
ζωής, προστατεύει το εσωτερικό μέρος του φωτιστικού σε μεγαλύτερο βαθμό.  
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Από έρευνα αγοράς η επιλογή φωτιστικού με προστατευτικό γυαλί είναι ευρέως 
διαδεδομένη και διαθέσιμη.  
 

2 Ερώτηση 

Παρακαλώ όπως μας διευκρινιστεί αν, για τα φωτιστικά δρόμου, γίνονται αποδεκτά 

φωτιστικά με μηχανική αντοχή ΙΚ09 αντί ΙΚ10. 

Απάντηση  

Πρόκειται για δημόσιο παραλιακό πεζόδρομο και όχι για δρόμο. O λόγος επιλογής του 
Βαθμού μηχανικής προστασίας / κρούσης του διάφανου καλύμματος και σώματος 
φωτιστικού ΙΚ10 είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 62262, το οποίο συστήνεται για την 
κατηγορία του συγκεκριμένου Έργου. Ο ζητούμενος βαθμός προστασίας ΙΚ10 
θεωρείται λογικός.  

Ωστόσο, με την απόφαση να καταργηθεί o τύπος DIRECT φωτιστικού ο οποίος θα είχε 
εκτεθειμένη την πηγή φωτός, ο βαθμός μηχανικής προστασίας για το συγκεκριμένο 
φωτιστικό μειώνεται σε ΙΚ08.  
 

3 Διόρθωση  

Αναφορά στα έγγραφα  

SECTION III 

SPECIFICATIONS FOR DECORATIVE LIGHTING COLUMNS, AND LUMINAIRE 
SETS (Types K & K1) 

Par 301 - Appearance  

The indirect lighting system of type K should consist of an oval (or circular) asymmetric 
reflector above the light source. Type K1 would be preferred to be Direct lighting 
system.  

Par 304 – Decorative Lighting Luminaires. 

The luminaires shall be fixed on the top of the column and shall provide indirect or 
Direct as specified asymmetric light distribution. The total height of the pole and the 
post-top luminaire shall be about 4.5m for type K & 6.5m for type K1. The luminaire to 
be between approx 0.50-0.70m high.  

Διόρθωση 

 Η λέξη / αναφορά στο DIRECT LIGHTING είναι τυπογραφικό λάθος. Το ζητούμενο 
φωτιστικό είναι INDIRECT.  

Οι λόγοι της επιλογής INDIRECT LIGHTING είναι:  
1) Η ίδια φιλοσοφία με τις 2 προηγούμενες φάσεις του Έργου,  
 
2) Οι ποιότητες φωτισμού που επιτυγχάνονται, η ελαχιστοποίηση θάμβωσης (glare) 
στον περιβάλλοντα χώρο, κτλ.  
 
3) Μειώνονται οι πιθανότητες βανδαλισμού εφόσον η πηγή φωτός δεν είναι ορατή ή 
εκτεθειμένη.  
 
4. Ερώτηση  

ΜΕΡΟΣ Α – ΣΕΛΙΔΑ 9  

2.22 - Διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης 
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Τα κουτιά θα παραδοθούν σε δυο (2) εβδομάδες από την ημερομηνία υπογραφής 
της Σύμβασης και οι κολώνες και τα φωτιστικά σε δυο (2) μήνες από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Υπό κανονικές συνθήκες τα χρονικά περιθώρια που ζητάτε δύσκολα εφαρμόζονται. 
Λόγω των επιπτώσεων  και των μέτρων κατά της επιδημίας του κορωνοἲού, τα πλείστα 
εργοστάσια κατασκευής δουλεύουν με περιορισμένο προσωπικό και υπολειτουργούν. 
Πέραν από τους κατασκευαστές των φωτιστικών, επηρεάζονται και οι υποπρομηθευτές 
τους, κάτι το οποίο προκαλεί αλυσιδωτές καθυστερήσεις στην κατασκευή και παράδοση 
προϊόντων.  

Θεωρούμε ότι μια πιο λογική απαίτηση στο χρόνο παράδοσης θα ήταν  
- τέσσερις με έξι εβδομάδες για τα κουτιά  
- τέσσερις με έξι μήνες για το σύνολο του έργου, με πιθανή σταδιακή 

παράδοση. 

Αναφέρουμε τώρα το θέμα με την παράδοση για τον καλυτέρο προγραμματισμό και 
συντονισμό του έργου.  

Ανεξαρτήτως εάν οι όροι σχετικά με το χρόνο παράδοσης παραμένουν οι ίδιοι η εάν 
τροποποιηθούν, πιθανόν καθυστέρηση λόγω πανδημίας σχετίζεται με την ανώτερη 
βία. Η ανώτερη βία συμπεριλαμβάνεται στο άρθρο 28 της πιθανής συμβάσης και δεν 
επιβαρύνει τους τυχών ανάδοχους. 

Απάντηση  

Το χρονοδιάγραμμα του Έργου είναι γνωστό και ακολουθείται από τον Εργολάβο και 
όλους τους προμηθευτές. Το θέμα με τα κουτιά έχει ρυθμιστεί από τον εργολάβο, και 
εγκαθίστανται στους ξυλότυπους πολυστερίνες με διαστάσεις που θα μπορούν να 
εξυπηρετήσουν οποιοδήποτε παρόμοιο φωτιστικό.  

Οι χρόνοι παράδοσης των φωτιστικών παραμένουν οι ίδιοι και δεν μπορούν να 
αλλάξουν. Παρακαλούμε σημειώστε ότι το θέμα της πανδημίας δεν μπορεί να αποτελεί 
«ανωτέρα βία» εφόσον οι συνθήκες είναι γνωστές κατά την προκήρυξη και υπογραφή 
της σύμβασης, εκτός αν αλλάξει οτιδήποτε βάσει ειδικής νομοθεσίας ή διατάγματος.  

Πρέπει να γίνει ξεκάθαρος ο χρόνος παράδοσης του κάθε προσφέροντα στην 
προσφορά εφόσον είναι σημαντικό σημείο.  
 
5. Ερώτηση  

ΤΟΜΟΣ Γ – SECTION II: 200 - ΣΕΛΙΔΑ 18 
All lighting columns and their brackets and luminaires, bollards and other lighting 
fittings shall be completely wired and fused and completed with their control 
systems, lamps and accessories and supplied to the site as ONE complete piece. 

Οι κολώνες φωτισμού, μπρακέτα στήριξης και τα φωτιστικά που θα αναρτηθούν επάνω 
τους παραδίνονται ξεχωριστά και όχι σαν μια προ συναρμολογημένη ενιαία κατασκευή. 
Αυτό γίνεται για να αποφευχθούν γρατζουνιές ή/και πιθανόν άλλες ζημίες στα υλικά 
κατά την μεταφορά και παράδοση τους. Με τέτοιου είδους διακοσμητικών φωτιστικών, 
η συναρμολόγηση της ενιαίας κατασκευής και η εγκατάσταση των μπρακέτων και 
φωτιστικών, γίνεται μόνο και εφόσον εγκατασταθεί η κολώνα πάνω στην βάση. 

Κατά την άποψη μας η απαίτηση αυτή θα πρέπει να αναιρεθεί καθότι δεν μπορεί να 
είναι δυνατόν όλα τα φωτιστικά σύνολα να εγκατασταθούν την ίδια στιγμή και δεν θα 
είναι χρήσιμο όλοι οι πυλώνες και φωτιστικά να είναι συναρμολογημένα πριν την ώρα 
που θα χρειάζονται . 
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Απάντηση  

Είναι ευθύνη του προμηθευτή να παραδώσει ενιαίο σύνολο φωτιστικών στον Εργολάβο. 
Ο χώρος, ο τρόπος και η μέθοδος της συναρμολόγησης αφορά τους προμηθευτές 
αποκλειστικά.  

Αν θα γίνει συνεννόηση με τον εργολάβο δεν θα αφορά τον εργοδότη και αποτελεί 
αποκλειστική ευθύνη του προμηθευτή.  
 
6. Ερώτηση 

ΤΟΜΟΣ Γ –  ΣΕΛΙΔΑ 19 
General  

Tenderers are required to supply two types of column sets with Post-top 
luminaires Types K & K1 for indirect asymmetric light distribution as 
specified.  The sets should be the standard product appearing in the 
luminaire manufacturer’s original catalogue copies of which should be 
supplied with the tender.  To this effect, it should be understood that: 
 
a) Except as otherwise required or specified elsewhere in this 

specification, no alterations should be made to the standard product 
and, 
 

ΚΑΙ 

ΤΟΜΟΣ Γ – Α/Α 2 - ΣΕΛΙΔΑ 57 
Όλα τα υλικά θα είναι πρότυπα τυποποιημένα προϊόντα και θα εμφανίζονται 
στους επίσημους καταλόγους των κατασκευαστών τους, 

Οι επίσημοι κατάλογοι των κατασκευαστών φωτιστικών συμπεριλαμβάνουν το 
φωτιστικό σύνολο και όχι το συνολικό φάσμα των προϊόντων, η των παραλλαγών των 
προϊόντων, που κατασκευάζουν ή / και προσφέρουν. Επίσης στις πλείστες περιπτώσεις 
κατασκευαστές φωτιστικών δεν είναι και κατασκευαστές πυλώνων ( ή αντίθετα ) και σε 
περίπτωση που ο κατασκευαστής κολώνων είναι διαφορετικός από αυτόν των 
φωτιστικών, δεν υπάρχει «επίσημος» κατάλογος που να εμφανίζει το συνδυασμό των 
δυο.  

Παρακαλώ να αφαιρεθούν οι όροι που απαιτούν  να είναι πρότυπα τυποποιημένα 
προϊόντα και να εμφανίζονται στους επίσημους καταλόγους. Αυτός ο όρος ήταν και 
λόγος απόρριψης προσφορών στο παρελθόν. Εναλλακτικά θα μπορείτε να ζητήσετε 
επιστολή συνεργασίας / συνεννόησης των 2 εργοστασίων ( πυλώνων και φωτιστικών). 

Απάντηση  

Αυτού του είδους φωτιστικά συνήθως προμηθεύονται ως σύνολο από το ίδιο 
εργοστάσιο. Είναι επίσης αποδεκτό ο κατασκευαστής φωτιστικού να μην είναι ο ίδιος 
με τον κατασκευαστή πυλώνα. Σε περίπτωση διαφορετικού κατασκευαστή κολώνας και 
φωτιστικού, πρέπει να δοθούν γραπτές βεβαιώσεις και από τους δύο κατασκευαστές 
για τη συμβατότητα και τα θέματα εγγυήσεων.  

Όλα τα Προϊόντα πρέπει να είναι μέρος σταθερής παραγωγής (standard product) και 
όχι ειδικής ιδιοκατασκευής (customized), αλλιώς δεν θα είναι αποδεκτά.  

Όλες οι πληροφορίες δίνονται στα έγγραφα προσφορών και καλούνται όλοι οι 
προσφέροντες μελετήσουν σχολαστικά.  
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7. Ερώτηση  

ΤΟΜΟΣ Γ –  ΣΕΛΙΔΑ 19 – ΣΗΜΕΙΟ 301 

The configuration of the columns and their luminaires for types K & K1 should 
be such as to provide indirect asymmetric light distribution. 

The indirect lighting system of type K should consist of an oval (or circular) 
asymmetric reflector above the light source. Type K1 would be preferred to be 
Direct lighting system 

i) Μπορεί το φωτιστικό τύπος Κ να είναι άμεσου φωτισμού , όπως επιτρέπεται 
από τις προδιαγραφές να είναι το φωτιστικό Κ1; 

ii) Παρακαλώ να αναφέρετε εάν μπορεί να είναι αποδεκτό φωτιστικό για τον 
τύπο Κ με κινούμενη κεφαλή που αν βιδωθεί με γωνία υπό κλίση και θα 
δώσει ασύμμετρο φωτισμό 

iii) Αφού από τις προδιαγραφές , για τον τύπο Κ1 , επιτρέπεται και η υποβολή 
φωτιστικού άμεσου ( direct ) φωτισμού να μας αναφέρετε εάν το φωτιστικό 
αυτό είναι αποδεκτό με το άνω μέρος αυτού να είναι σε παράλληλο με το 
έδαφος ( δηλαδή να μην έχει το άνω μέρος αυτού υπό κλίση και με τον 
φωτισμό του φωτιστικού να είναι ασύμμετρος όπως ζητούν οι 
προδιαγραφές.  

 
Δείτε το πιο κάτω σκίτσο. 

 
Απάντηση 

Διευκρίνιση: Η λέξη / αναφορά στο DIRECT LIGHTING είναι άκυρη. Το ζητούμενο 
φωτιστικό είναι INDIRECT.  

Οι λόγοι της επιλογής INDIRECT LIGHTING είναι:  

1) Η ίδια φιλοσοφία με τις 2 προηγούμενες φάσεις του Έργου,  
 
2) Οι ποιότητες φωτισμού που επιτυγχάνονται, η ελαχιστοποίηση θάμβωσης (glare) 
στον περιβάλλοντα χώρο, κτλ.  
 
3) Μειώνονται οι πιθανότητες βανδαλισμού εφόσον η πηγή φωτός δεν είναι ορατή ή 
εκτεθειμένη.  
 
Δεν είναι αποδεκτή η κινούμενη κεφαλή λόγω πολυπλοκότητας και ευπάθειας των 
συνδέσμων στις συνθήκες του Έργου.  

Δεν γίνεται αποδεκτό φωτιστικό «direct” για τους πιο πάνω λόγους.  
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8. Ερώτηση   

ΤΟΜΟΣ Γ – ΣΕΛΙΔΑ 21 – ΣΗΜΕΙΑ 303.4.1 & 303.4.2 
Παρακαλώ να μας αναφέρετε εάν μπορεί να γίνουν αποδεκτοί πυλώνες , για το 
φωτιστικό Κ και Κ1 με ίδια φλάντζα και ίδια απόσταση αγκυρίων ( 200Χ200μμ). 

Απάντηση  

Θα μπορούσαν να γίνουν αποδεκτοί νοουμένου ότι τηρούνται πλήρως όλες 
ανεξαιρέτως οι προδιαγραφές καθώς επίσης αποδεικνύεται επίσημα η στατική 
επάρκεια. Παρακαλούμε όπως μελετήσετε τις απαιτήσεις στις προδιαγραφές.  
 
9.  Ερώτηση   

ΤΟΜΟΣ Γ - Μέρος 304.2 , σελ 23/61  
Φωτιστικά όπως αυτά που είναι στο σκαρίφημα είναι με δείκτη προστασίας ΙΚ07 . Η 
απαίτηση του διαγωνισμού είναι μηχανική προστασία ΙΚ10. Παρακαλώ να γίνει 
αποδεκτή η αλλαγή του όρου αυτού. 

Εάν δεν μπορεί να γίνει αλλαγή περί αυτού παρακαλούμε να μας δηλώσετε 3 
ξεχωριστούς κατασκευαστές που να κατασκευάζουν το φωτιστικό όπως περιγράφεται.  
Σχετικά με τις διαστάσεις να μας αναφέρετε το ποσοστό χαλάρωσης σε αυτές που 
φαίνονται στο σκαρίφημα. 
 
Απάντηση  

O λόγος επιλογής του Βαθμού μηχανικής προστασίας / κρούσης του διάφανου 
καλύμματος και σώματος φωτιστικού ΙΚ10 είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 62262, το 
οποίο συστήνεται για την κατηγορία του συγκεκριμένου Έργου.  
Ωστόσο, με την απόφαση να καταργηθεί o τύπος DIRECT φωτιστικού ο οποίος θα είχε 
εκτεθειμένη την πηγή φωτός, ο βαθμός μηχανικής προστασίας για το συγκεκριμένο 
φωτιστικό μειώνεται σε ΙΚ08.  

Οι διαστάσεις του φωτιστικού δεν είναι δεσμευτικές όπως ακριβώς περιγράφονται, 
μπορεί να τύχει αποδοχής λογική απόκλιση που να μην επηρεάζει το αισθητικό 
αποτέλεσμα και όχι μεγαλύτερη του 10-15%.  
 
10. Ερώτηση  

ΤΟΜΟΣ Γ – 304.5  - ΣΕΛΙΔΑ 24 
The luminaire to be suitable for 54W LED lamps for type K and 58W for Type K1. 

Παρακαλώ ενημερώστε μας την απόκλιση στα αναφερόμενα wattage που αποδέχεστε. 
+/-10%;  +/- 20%; 

Υπάρχη απαίτηση στην καθαρή απόδοση του φωτιστικού σε lumens; Εάν ναι, 
αποδέχεστε φωτιστικό με μικρότερη κατανάλωση εφόσον καλύπτει την απαίτηση αυτή; 

Μήπως μπορεί να είναι πιο σωστό να μας αναφέρεται την απαιτούμενη κλάση 
φωτισμού που θέλετε τα φωτιστικά να επιτύχουν έτσι ώστε να μην είναι απαίτηση , σαν 
κριτήριο , η κατανάλωση του φωτιστικού αλλά η συμμόρφωση του με συγκεκριμένη 
κλάση / λαξ ; . Αυτό μπορεί να δώσει στον Δήμο και μεγάλη εξοικονόμηση στην 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.  
 
Απάντηση  

Πρόκειται για αρχιτεκτονικό και γενικό φωτισμό σε ειδική περιοχή εγκατάστασης. 
Επιμένουμε σε λαμπτήρα 54W & 58W με περιθώριο απόκλισης +/- 10%. Πρόκειται για 
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Indirect φωτιστικό και λαμβάνοντας υπόψη και το depreciation λόγω του Indirect light, 
ζητείται ο συγκεκριμένος λαμπτήρας για μέγιστη δυνατή απόδοση.  

Οι συγκεκριμένες απαιτήσεις δεν είναι ειδικές και το ζητούμενο είναι ευρέως διαθέσιμο 
στην αγορά.  
 
11. Ερώτηση  

ΤΟΜΟΣ Γ – 305  - ΣΕΛΙΔΑ 24 
The lighting columns including their flange plates shall be powder coated 
according ISO 1461 or equivalent. 

For vertical parts (flanges, brackets, etc) a proprietary galvanization process 
should ensure minimum 125 μm average thickness. 
Η απαίτηση για ελάχιστο πάχος γαλβανισμού 125μm δεν είναι σύμφωνά με το πρότυπο 
ISO1461. Αυτή η επεξεργασία που προδιαγράφεται είναι συγκεκριμένη σε ένα 
κατασκευαστή, εφόσον όπως και αναφέρεται η συγκεκριμένη επεξεργασία είναι 
«proprietary». 

Εάν αναφέρεστε ότι το ελάχιστο μέσο πάχος γαλβανίσματος και μπογιατίσματος να είναι 
125μm παρακαλώ να το ξεκαθαρίσατε . 

Απάντηση   

Δεν φωτογραφίζεται κανένας κατασκευαστής. Η απαίτηση 125μm αφορά όλη τη 
διαδικασία coating και είναι ευρέως διαδεδομένος από πάρα πολλούς κατασκευαστές.  
  
 
12. Ερώτηση  

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΦΞ 
Δύναται το φωτιστικό να είναι όλο από αλουμίνιο ή όλο από ανοξείδωτο χάλυβα ή από 
χαλκό ή από πλαστικό;. 

Η απαίτηση για το φωτιστικό να έχει καπέλο ( dome ) από ανοξείδωτο ατσάλι και σώμα 
αλουμινίου δεν υπάρχει . Εάν πιστεύετε ότι υπάρχει παρακαλώ να μας αναφέρετε 3 
κατασκευαστές που να παρουσιάζουν το φωτιστικό αυτό στη σειρά κατασκευής τους. 

Εναλλακτικά εάν ο σκοπός αυτός των φωτιστικών είναι για σηματοδότηση ίσως με 
διαφορετικό φωτιστικό να μπορεί να σας δοθεί λύση με φωτιστικό εξ ολοκλήρου 
κατασκευή από μπρούντζο ΄/ ανοξείδωτο ατσάλι . Θα πρέπει όμως να αλλαχθεί η 
απαίτηση για την κατανάλωση και να μας αναφέρετε την καθαρή φωτιστική απόδοση 
που θέλετε να έχει το φωτιστικό . 

Επίσης σχετικό είναι μας ενημερώσετε εάν μπορούν να γίνουν αποδεκτά φωτιστικά με 
2 ή 4 πολλαπλά παράθυρα, γιατί δεν εντοπίζουμε κατασκευαστές με 3 παράθυρα. 

Απάντηση   

Μπορεί να τύχει αποδοχής αλουμίνιο ή die cast αλλά όχι πλαστικό ή χάλκινο. Νοείται 
ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση θα πρέπει να ικανοποιούνται πλήρως οι υπόλοιπες 
προδιαγραφές με κοντινή λογική απόκλιση, και όλα ανεξαιρέτως τα θέματα εγγύησης.  

3 ή 4 παράθυρα είναι αποδεκτό.  
 
13. Ερώτηση   

ΤΟΜΟΣ Γ – 400.6  - ΣΕΛΙΔΑ 26 
“The lighting fitting to be furnished complete integral Driver for 15W LED lamp” 

Παρακαλώ ενημερώστε μας την απόκλιση στα αναφερόμενα wattage που αποδέχεστε. 
+/-10%;  +/- 20%; 
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Υπάρχει απαίτηση στην καθαρή απόδοση του φωτιστικού σε lumens; Εάν ναι, 
αποδέχεστε φωτιστικό με μικρότερη κατανάλωση εφόσον καλύπτει την απαίτηση αυτή; 

Απάντηση  

+/- 10%  

 

14. Ερώτηση  

ΤΟΜΟΣ Γ – 500.3  - ΣΕΛΙΔΑ 27 
“Lighting fitting to be with Internal gear, 11W LED lamps” 
Παρακαλώ ενημερώστε μας την απόκλιση στα αναφερόμενα wattage που αποδέχεστε. 
+/-10%;  +/- 20%; 

Υπάρχει απαίτηση στην καθαρή απόδοση του φωτιστικού σε lumens; Εάν ναι, 
αποδέχεστε φωτιστικό με μικρότερη κατανάλωση εφόσον καλύπτει την απαίτηση αυτή; 

Απάντηση  

+/- 10%  
 
15. Ερώτηση  

ΤΟΜΟΣ Γ – 600.4  - ΣΕΛΙΔΑ 28 
“Lighting fitting to be with Internal gear, 11W LED lamps” 

Παρακαλώ ενημερώστε μας την απόκλιση στα αναφερόμενα wattage που αποδέχεστε. 
+/-10%;  +/- 20%; 

Υπάρχει απαίτηση στην καθαρή απόδοση του φωτιστικού σε lumens; Εάν ναι, 
αποδέχεστε φωτιστικό με μικρότερη κατανάλωση εφόσον καλύπτει την απαίτηση αυτή; 

Απάντηση  

+/- 10%  
 
16. Ερώτηση  

ΤΟΜΟΣ Γ – 700.6  - ΣΕΛΙΔΑ 30 
“To be provided with remote Driver / box for 20W LED lamps” 

Παρακαλώ ενημερώστε μας την απόκλιση στα αναφερόμενα wattage που αποδέχεστε. 
+/-10%;  +/- 20%; 

Υπαρχή απαίτηση στην καθαρή απόδοση του φωτιστικού σε lumens; Εάν ναι, 
αποδέχεστε φωτιστικό με μικρότερη κατανάλωση εφόσον καλύπτει την απαίτηση αυτή; 

Απάντηση  

+/- 10%  

 
17. Ερώτηση  

ΤΟΜΟΣ Γ – Α/Α 12 - ΣΕΛΙΔΑ 59 
Ο κάθε προσφέροντας απαιτείται να προσκομίσει μελέτη φωτισμού όπου θα 
φαίνονται καθαρά τα αποτελέσματα με τα επίπεδα φωτισμού (Εavg) και της 
φωτεινής ροής ανά μονάδα επιφάνειας για τουλάχιστο 4 αυτόνομα φωτιστικά 
σύνολα του κάθε είδους στη σειρά, σε ύψος όπως περιγράφεται στις 
προδιαγραφές και σε θέσεις όπως φαίνονται στην Ηλεκτρολογική Μελέτη. Θα 
πρέπει να αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά, οι αποδόσεις, CRI, Tk, κτλs 

Παρακαλώ – 
- σημειώστε ότι δεν υπάρχουν αυτόνομα φωτιστικά στο έργο. 
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- προσκομίστε μας την Ηλεκτρολογική Μελέτη στην οποία αναφέρεστε. 
- ενημερώσετε μας για τις λεπτομερείς της απαιτούμενης φωτομετρικής 

μελέτης (π.χ. συντελεστή συντήρησης, πεδίου υπολογισμού, κλπ.). 
 
Απάντηση  

Ο ορισμός «αυτόνομα» παραπέμπει στο γεγονός ότι υπάρχουν διάφοροι τύποι 
φωτιστικών. Αν επιλεγούν 4 φωτιστικά ενός τύπου για μελέτη φωτισμού και στην ίδια 
περιοχή υπάρχουν και φωτιστικά άλλου τύπου, θα πρέπει να αγνοηθούν για σκοπούς 
της μελέτης. Η κάθε μελέτη για κάθε τύπο φωτιστικού θα είναι ανεξάρτητη και χωρίς 
άλλους τύπους φωτιστικών.  

Η Ηλεκτρολογική Μελέτη θα έπρεπε να ήταν μέρος των εγγράφων, θα πρέπει να σταλεί.  
Ο συντελεστής συντήρησης θα είναι 0.9 και αναφέρεται σε LLD (luminaire dirt depreciation) & 
LLD (Lamp Lumen Depreciation).  

Και τα 2 να αναφέρονται σε μελέτες για περισσότερες από 10,000 ώρες λειτουργίας. Οι 
μελέτες να περιλαμβάνουν στοιχεία για το Thermal management των φωτιστικών.  

 
Επισυνάπτονται τα σχέδια της Ηλεκτρολογικής Μελέτης  
 
18. Ερώτηση  

ΤΟΜΟΣ Γ – Α/Α 18 - ΣΕΛΙΔΑ 59 και γενικά σε όλα τα φωτιστικά 
Οι λαμπτήρες θα είναι τύπου LED με εγγυημένη διάρκεια ζωής όπως 
περιγράφεται στις προδιαγραφές. Compliance with L90 at 80,000 hrs. 

Εξαιρουμένου των φωτιστικών  τύπου οδικού φωτισμού η απαίτηση για L90 στις 
80,000hrs είναι εξαιρετικά υψηλή. Μια πιο λογική απαίτηση για αυτά τα φωτιστικά θα 
ήταν 50,000hrs L90. 

Είναι σημαντικό στην απάντηση σας να μας αναφέρετε ξεκάθαρα την ζωή των 
λαμπτήρων LED όπως ορίζεται σωστά από τους κατασκευαστές τους , δηλαδή ΧΧΧΧΧ 
( χιλιάδες ώρες ζωής ) Lyy ( ποσοστό επιτυχίας συντήρησης του επιπέδου Βxx ( μέγιστο 
ποσό ατυχίας ) . 

Απάντηση   

Tα συγκεκριμένα φωτιστικά θα τίθενται σε πολλές ώρες λειτουργίας καθημερινά και 
σκοπός είναι να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία και ποιότητα.  

Ωστόσο, το αίτημα για μείωση σε L90 50,000hrs είναι αποδεκτό.  

Τα θέματα εγγυήσεων εξακολουθούν να ισχύουν όπως περιγράφονται στις 
προδιαγραφές.  
 

19. Ερώτηση  

 ΤΟΜΟΣ Γ - Μέρος 305 , Σελ 24/61  
Σχετικά με την εγγύηση 10 ετών που ζητάτε, αυτή μπορεί να δοθεί αλλά αυτή είναι 
υπό όρους που αφορούν π.χ βανδαλισμό.  Αυτή η προϋπόθεση είναι αποδεκτή από 
τον Δήμο; 

Απάντηση  

Νοείται ότι ο βανδαλισμός δεν είναι μέρος ή καλύπτεται από την εγγύηση. 
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20. Ερώτηση  

ΤΟΜΟΣ Γ – Α/Α 26 - ΣΕΛΙΔΑ 61 
Ο προσφέρον υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να διαθέτει τα προτεινόμενα ανταλλακτικά για 10 χρόνια 
τουλάχιστον μετά την παραλαβή τους, και για το επίπεδο 
συντήρησης/επιδιόρθωσης των προϊόντων που θα προσφερθούν 

Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι οι προσφέροντες υποχρεώνονται μόνο να διαθέτουν 
ανταλλακτικά για χρονικό περιθώριο 10 χρονών και δεν υποχρεώνονται να 
διεκπεραιώσουν την πιθανή συντήρηση ή / και επιδιόρθωση των προϊόντων για 10 
χρονιά. 

Απάντηση  

Αφορά τη διάθεση όλων των ανταλλακτικών και την παραχώρησή τους στον Δήμο 
Παραλιμνίου χωρίς χρέωση, για οποιοδήποτε θέμα προκύψει σε σχέση με τη 
λειτουργία των φωτιστικών.  

 
21. Ερώτηση  

ΤΟΜΟΣ Γ – Α/Α 27 - ΣΕΛΙΔΑ 61 
Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται με τα ακόλουθα Test Certificates για όλους 
τους τύπους φωτιστικών: 
 
- Photometry Reports 
- LED ENEC Certificates 
- IES LM Report 
- IECEE test report or equivalent 

Παρακαλώ ενημερώστε μας για τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά που πρέπει να 
υποβληθούν και ποια πρότυπα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται. 

Απάντηση   

Όλα τα πιστοποιητικά απαιτούνται από οποιοδήποτε αναγνωρισμένο εργαστήριο 
παγκοσμίως.  
 
22. Ερώτηση  

ΤΟΜΟΣ Γ – Α/Α 27 - ΣΕΛΙΔΑ 61 
“Οι μελετητές του Έργου έχουν την ευχέρεια να ζητήσουν οποιοδήποτε άλλο 
πιστοποιητικό που κατά την άποψη τους αποδεικνύει την ποιότητα των υλικών, 
είτε στο στάδιο της αξιολόγησης, είτε  “ 

Παρακαλώ ενημερώσετε μας ποια επιπρόσθετα πιστοποιητικά τυχών θα ζητηθούν κατά 
την αξιολόγηση. Είναι ουσιώδης να γνωρίζουμε τις απαιτήσεις πριν από την 
οποιαδήποτε υποβολή των προσφορών ώστε να μπορέσουμε να προσφέρουμε 
προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στα κριτήρια αξιολόγησης. 

Επιπρόσθετα σημειώστε ότι η πρόταση στην σελίδα 61 του τόμου Γ δεν είναι πλήρης. 

Απάντηση  

Οι μελετητές έχουν δικαίωμα να ζητήσουν επαλήθευση ή οποιοδήποτε στοιχείο ή 
έγγραφο που να αποδεικνύει τα ζητούμενα στις προδιαγραφές.  

Η ολοκληρωμένη πρόταση στο συγκεκριμένο σημείο του Τόμου Γ είναι:  

Οι μελετητές του Έργου έχουν την ευχέρεια να ζητήσουν οποιοδήποτε άλλο 
πιστοποιητικό που κατά την άποψη τους αποδεικνύει την ποιότητα των υλικών, 
είτε στο στάδιο της αξιολόγησης, είτε στο στάδιο της παράδοσης του Έργου.  
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23. Ερώτηση  

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
Εν όψη των πιο πάνω παρακαλούμε όπως δοθεί περίοδος 6 εβδομάδων για την 
ημερομηνία παράτασης των προσφορών, αφού οι 2 εβδομάδες, 23/12- 07/01 δεν είναι 
για τα εργοστάσια περίοδος εργασίας, για την υποβολή των προσφορών. 
Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να δώσετε αυτή την παράταση τότε ζητούμε παράταση 
3 εβδομάδων, εξαιρούμενης της περιόδου των Χριστουγέννων από την επομένη ημέρα 
της απάντησης στα ερωτήματα που έχουμε στείλει .   
Απάντηση  

Λόγω της κατάστασης που περιγράφεται, αλλά και των αργιών των Χριστουγέννων, 
θεωρούμε το αίτημα λογικό για παραχώρηση παράτασης 15 ημερών χωρίς να 
επηρεάζεται το χρονοδιάγραμμα του έργου.  
  

 
 
 
 
Κυριάκος Ιωακείμ  
Πρόεδρος Επιτροπής Προσφορών  


