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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στόχος των κριτηρίων της ΕΕ για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις (ΠΔΣ) είναι να διευκολύνουν τις δημόσιες αρχές κατά την αγορά προϊόντων, 

υπηρεσιών και έργων με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η χρήση των κριτηρίων είναι προαιρετική. Τα κριτήρια διατυπώνονται με τέτοιο 

τρόπο ώστε να είναι δυνατή, εφόσον κρίνεται σκόπιμο από την εκάστοτε αρχή, η (μερική ή ολική) ενσωμάτωσή τους στα τεύχη δημοπράτησης της 

αρχής, με ελάχιστη επεξεργασία. Συνιστάται στις δημόσιες αρχές, πριν προβούν στη δημοσίευση μιας πρόσκλησης υποβολής προσφορών, να ελέγχουν 

ποια προϊόντα, υπηρεσίες και έργα προσφέρονται στην αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται. Αν μια αναθέτουσα αρχή προτίθεται να 

χρησιμοποιήσει τα κριτήρια που εισηγείται το παρόν έγγραφο, πρέπει να το πράξει με τρόπο που να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της 

νομοθεσίας της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις (βλέπε π.χ. άρθρα 42, 43, 67 παράγραφος 2 ή 68 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ1 και παρεμφερείς διατάξεις 

σε άλλες νομικές πράξεις της ΕΕ που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις). Πρακτικές σκέψεις για το θέμα αυτό παρέχονται επίσης στο εγχειρίδιο για την 

αγορά οικολογικών προϊόντων (Buying Green Handbook) του 2016, το οποίο διατίθεται στη διεύθυνση 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm. 

Οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι οι δημόσιοι φορείς ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών για όργανα της κεντρικής κυβέρνησης 

υποχρεούνται, βάσει του άρθρου 6 της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση2, να αγοράζουν αποκλειστικά προϊόντα που συμμορφώνονται με τους 

δείκτες αναφοράς ενεργειακής απόδοσης οι οποίοι καθορίζονται στα μέτρα εφαρμογής εφόσον ένα προϊόν καλύπτεται από μέτρο εφαρμογής βάσει της 

οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό3. Όσον αφορά τον οδικό φωτισμό, ισχύει προς το παρόν ο κανονισμός 245/20094 ο οποίος πρόκειται σε 

                                                           

1 Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της 

οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65). 

2 Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ 

και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ (ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 1). 
3 Οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού 

σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα (ΕΕ L 285 της 31.10.2009, σ.10). 
4 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 245/2009 της Επιτροπής, της 18ης Μαρτίου 2009, περί εφαρμογής της οδηγίας 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 

αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τους λαμπτήρες φθορισμού χωρίς ενσωματωμένα στραγγαλιστικά πηνία, για τους λαμπτήρες εκκένωσης υψηλής έντασης καθώς 

και για τα στραγγαλιστικά πηνία και φωτιστικά σώματα που είναι ικανά να λειτουργούν με τους εν λόγω λαμπτήρες και περί κατάργησης της οδηγίας 2000/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 76 της 24.3.2009, σ. 17). 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm
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επόμενο στάδιο να καταργηθεί από νέο κανονισμό της Επιτροπής. Το τρέχον σχέδιο πρότασης5 ορίζει απαιτήσεις φωτεινής απόδοσης για τον φωτισμό 

LED (120 lm/W) οι οποίες είναι πιο αυστηρές από τις οριζόμενες στα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ. 

Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ όσον αφορά την ομάδα προϊόντων «οδικός φωτισμός και σηματοδότες κυκλοφορίας».  

Οι περιβαλλοντικές πτυχές που καλύπτονται από τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ όσον αφορά τον οδικό φωτισμό διαιρούνται σε τρεις γενικές 

κατηγορίες: κατανάλωση ενέργειας, φωτορύπανση και διάρκεια ζωής. Στην τεχνική έκθεση και στο έγγραφο κατευθύνσεων που συνοδεύουν το 

έγγραφο αιτιολογείται περαιτέρω η επιλογή των εν λόγω κριτηρίων και περιλαμβάνονται παραπομπές για περισσότερες πληροφορίες. Η προμήθεια 

σηματοδοτών κυκλοφορίας εξετάζεται χωριστά χρησιμοποιώντας κριτήρια που εστιάζουν πρωτίστως στο κόστος κύκλου ζωής (LCC).  

Τα κριτήρια περιλαμβάνουν κριτήρια επιλογής, τεχνικές προδιαγραφές, κριτήρια ανάθεσης και ρήτρες εκτέλεσης της σύμβασης. Διαιρούνται σε δύο 

επίπεδα: 

 Στοιχειώδη κριτήρια – σχεδιασμένα με στόχο την εύκολη εφαρμογή των ΠΔΣ, εστιάζοντας στους κυριότερους τομείς περιβαλλοντικών επιδόσεων 

ενός προϊόντος και με σκοπό τη διατήρηση των διοικητικών δαπανών των εταιρειών στο ελάχιστο. 

 Αναλυτικά κριτήρια – τα οποία λαμβάνουν υπόψη περισσότερα ζητήματα ή υψηλότερα επίπεδα περιβαλλοντικών επιδόσεων, και προορίζονται 

για χρήση από τις αρχές που επιθυμούν να προχωρήσουν περαιτέρω στην υποστήριξη περιβαλλοντικών στόχων και στόχων καινοτομίας. 

Αν τα κριτήρια είναι τα ίδια στις δύο κατηγορίες, εμφανίζεται η φράση «το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια». 

Ο εξοπλισμός οδικού φωτισμού εντός του πλαισίου της ομάδας προϊόντων μπορεί να ποικίλλει σημαντικά ως προς τη φύση του και εξελίσσεται με 

ταχείς ρυθμούς. Για τον λόγο αυτόν, ορισμένα κριτήρια περιλαμβάνουν ανασταλτικές ρήτρες όπου αναφέρονται οι συνθήκες υπό τις οποίες τα εν 

λόγω κριτήρια θα πρέπει να θεωρούνται επαρκώς συναφή ώστε να περιλαμβάνονται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών. 

Τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο παρουσιάζουν πιθανώς ενδιαφέρον για τις δημόσιες αρχές που είναι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές 

εγκαταστάσεων οδικού φωτισμού και/ή πρέπει να προμηθευτούν νέο εξοπλισμό οδικού φωτισμού. Η νομοθεσία για τον εθνικό και περιφερειακό 

χωροταξικό σχεδιασμό καθορίζει τελικώς αν μια οδός πρέπει να φωτίζεται και, αν ναι, σε ποιο επίπεδο φωτισμού (βλέπε διάγραμμα 15 της τεχνικής 

                                                           
5 Σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για τον καθορισμό των απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για φωτεινές πηγές και χωριστό εξοπλισμό ελέγχου σύμφωνα με την οδηγία 

2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 244/2009, (ΕΚ) αριθ. 245/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1194/2012 της 

Επιτροπής 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/?tbtaction=search.detail&Country_ID=EU&num=606&dspLang=en&basdatedeb=&basdatefin=&baspays=&basnotifnum=606&basnotifnum2=&bastypepays=&baskeywords
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/?tbtaction=search.detail&Country_ID=EU&num=606&dspLang=en&basdatedeb=&basdatefin=&baspays=&basnotifnum=606&basnotifnum2=&bastypepays=&baskeywords
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/?tbtaction=search.detail&Country_ID=EU&num=606&dspLang=en&basdatedeb=&basdatefin=&baspays=&basnotifnum=606&basnotifnum2=&bastypepays=&baskeywords
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έκθεσης). Πριν ληφθεί απόφαση για τη δημοσίευση μιας πρόσκλησης υποβολής προσφορών, συνιστάται ιδιαιτέρως στη δημόσια αρχή να εξετάσει τον 

υφιστάμενο εξοπλισμό φωτισμού που χρησιμοποιείται στις υποδομές της και να συγκρίνει τους ισχύοντες συντελεστές τεχνικών επιδόσεων και 

κόστους με τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά. Εάν ένα προκαταρκτικό κόστος κύκλου ζωής υποδεικνύει ότι μπορεί να επιτευχθεί σημαντική 

εξοικονόμηση στο κόστος ενέργειας/συντήρησης, η υιοθέτηση των κριτηρίων της ΕΕ για τις ΠΔΣ αναδεικνύεται ως ιδιαίτερα σημαντική. Ανάλογα με 

την περίπτωση (π.χ. νέα εγκατάσταση, τοποθέτηση νέου εξοπλισμού και επανασχεδιασμός εγκατάστασης, απλή τοποθέτηση νέου εξοπλισμού σε 

εγκατάσταση, τοποθέτηση μόνο νέων διατάξεων ελέγχου, ή απλή αντικατάσταση με όμοιους λαμπτήρες), διαφέρει και ο βαθμός σπουδαιότητας των 

διαφόρων κριτηρίων (βλέπε διάγραμμα 4 της τεχνικής έκθεσης).  

 

1.1 Ορισμός και πεδίο εφαρμογής 
 

Οδικός φωτισμός: Τα κατωτέρω κριτήρια καλύπτουν την προμήθεια εξοπλισμού φωτισμού για:  

- οδικό φωτισμό σε νέες εγκαταστάσεις φωτισμού·  

- τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις φωτισμού·  

- τοποθέτηση διαφορετικών φωτεινών πηγών ή διατάξεων ελέγχου σε υφιστάμενα φωτιστικά σώματα· ή  

- απλή αντικατάσταση φωτεινών πηγών, λαμπτήρων ή φωτιστικών σωμάτων με όμοια προϊόντα σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις φωτισμού.  

Σύμφωνα με το πρότυπο EN 13201-1, ο όρος «οδικός φωτισμός» αναφέρεται σε σταθερές εγκαταστάσεις φωτισμού που προορίζονται να παρέχουν 

καλή ορατότητα στους χρήστες εξωτερικών χώρων κυκλοφορίας κατά τις ώρες του σκότους, συμβάλλοντας στην οδική ασφάλεια, τη ροή της 

κυκλοφορίας και τη δημόσια ασφάλεια.  

Εξαιρούνται ρητώς οι εγκαταστάσεις φωτισμού για σήραγγες, σταθμούς διοδίων, διώρυγες και θυροφράγματα, ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης 

αυτοκινήτων, εμπορικούς ή βιομηχανικούς εξωτερικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις, μνημεία και προσόψεις κτιρίων. 

Οι κατωτέρω τεχνικοί ορισμοί παρατίθενται ως συνδρομή για την εφαρμογή των κριτηρίων (παρακαλείσθε να ανατρέξετε στην τεχνική έκθεση για 

λεπτομέρειες και περαιτέρω τεχνικούς ορισμούς): 

«απόδοση φωτιστικού σώματος»: ο λόγος της φωτεινής ισχύος από το φωτιστικό (σε lumen) προς την κατανάλωση ισχύος (σε Watt). 
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«σηματοδότες κυκλοφορίας»: περιλαμβάνονται κόκκινα, κίτρινα και πράσινα φωτεινά σήματα οδικής κυκλοφορίας με διαφράγματα 200 mm και 

300 mm, σύμφωνα με το πρότυπο EN 12368. Τα φορητά φωτεινά σήματα αποκλείονται ρητώς. 

 

1.2 Γενική σημείωση σχετικά με την επαλήθευση 
 

Για ορισμένα κριτήρια, το προτεινόμενο μέσο επαλήθευσης περιλαμβάνει χρήση δεδομένων ή εκθέσεων δοκιμών. Για καθένα από τα κριτήρια, 

υποδεικνύονται οι σχετικές μέθοδοι δοκιμών, όπου αυτό είναι δυνατό. Η δημόσια αρχή έχει τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίσει εάν τα 

αποτελέσματα των δοκιμών πρέπει να παρέχονται πριν ή μετά την ανάθεση της σύμβασης. Γενικά δεν φαίνεται αναγκαία η απαίτηση να παρέχουν 

όλοι οι προσφέροντες όλα τα αποτελέσματα δοκιμών ευθύς εξαρχής. Για να μειωθεί ο φόρτος των συμμετεχόντων και των δημόσιων αρχών, κατά την 

υποβολή προσφορών θα μπορούσε να θεωρηθεί επαρκής μια δήλωση των ενδιαφερομένων. Στη συνέχεια, με βάση τις διαφορετικές περιπτώσεις 

κατωτέρω μπορεί να καθοριστεί εάν και πότε πρέπει να απαιτούνται αποτελέσματα δοκιμών. 

 

α) Κατά το στάδιο υποβολής προσφορών: 

Για συμβάσεις εφάπαξ προμήθειας, θα μπορούσε να απαιτηθεί από τον συμμετέχοντα με την πλέον συμφέρουσα οικονομικά προσφορά να 

παράσχει το σχετικό αποδεικτικό στοιχείο. Εάν το αποδεικτικό στοιχείο κριθεί επαρκές, μπορεί να ανατεθεί η σύμβαση. Εάν το αποδεικτικό 

στοιχείο κριθεί μη επαρκές ή μη συμμορφούμενο, τότε: 

i) στην περίπτωση που το μέσο επαλήθευσης αφορά τεχνική προδιαγραφή, το αποδεικτικό στοιχείο θα ζητηθεί από τον συμμετέχοντα με 

την αμέσως επόμενη βαθμολογία, ο οποίος και θα εξεταστεί πλέον ως υποψήφιος για την ανάθεση της σύμβασης· 

ii) στην περίπτωση που το μέσο επαλήθευσης αφορά κριτήριο ανάθεσης, οι αποδιδόμενοι πρόσθετοι βαθμοί θα αφαιρεθούν και η 

κατάταξη του διαγωνισμού θα υπολογιστεί εκ νέου με όλες τις επακόλουθες συνέπειες. 
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Με την έκθεση δοκιμών εξακριβώνεται ότι ένα δείγμα των προϊόντων έχει ελεγχθεί έναντι συγκεκριμένων απαιτήσεων, και όχι τα είδη που 

πράγματι παραδίδονται σύμφωνα με τη σύμβαση. Για τις συμβάσεις-πλαίσια η κατάσταση μπορεί να διαφέρει. Το εν λόγω σενάριο εξετάζεται 

περαιτέρω τόσο στο επόμενο σημείο σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης όσο και στις επιπρόσθετες εξηγήσεις που παρέχονται παρακάτω. 

 

β) Κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

Μπορούν να ζητούνται αποτελέσματα δοκιμών για ένα ή περισσότερα είδη τα οποία παρέχονται βάσει της σύμβασης, είτε κατά κανόνα είτε σε 

περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με ψευδείς δηλώσεις. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για συμβάσεις-πλαίσια οι οποίες δεν προβλέπουν αρχική 

παραγγελία. 

Συνιστάται η ρητή θέσπιση ρητρών εκτέλεσης σύμβασης. Οι διατάξεις αυτές θα πρέπει να προβλέπουν ότι η αναθέτουσα αρχή έχει το 

δικαίωμα εκτέλεσης τυχαίων δοκιμών επαλήθευσης οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Εάν τα αποτελέσματα των 

δοκιμών διαπιστώσουν ότι τα παραδοθέντα προϊόντα δεν πληρούν τα κριτήρια, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να επιβάλει κυρώσεις και 

δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση. Ορισμένες δημόσιες αρχές περιλαμβάνουν όρους βάσει των οποίων, εάν οι δοκιμές διαπιστώσουν ότι το 

προϊόν πληροί τις απαιτήσεις, το κόστος των δοκιμών το επωμίζεται η δημόσια αρχή, ενώ στην αντίθετη περίπτωση επιβαρύνεται ο 

προμηθευτής. 

Για τις συμβάσεις-πλαίσια, το χρονικό σημείο στο οποίο πρέπει να παρέχονται τα αποδεικτικά στοιχεία εξαρτάται από τη δομή της εκάστοτε 

σύμβασης: 

i) για τις συμβάσεις-πλαίσια με έναν μόνο πάροχο όπου τα επιμέρους παραδοτέα είδη προσδιορίζονται κατά την ανάθεση της σύμβασης-

πλαισίου και όπου το ζήτημα αφορά μόνο τον αριθμό των απαιτούμενων μονάδων, ισχύουν οι ίδιες πτυχές όπως και στις συμβάσεις 

εφάπαξ προμήθειας οι οποίες περιγράφηκαν παραπάνω· 

ii) για τις συμβάσεις-πλαίσια στις οποίες προεπιλέγεται ένας αριθμός δυνητικών προμηθευτών και ακολουθούν διαγωνισμοί μεταξύ των εν 

λόγω προμηθευτών, σε αυτό το αρχικό στάδιο προεπιλογής οι συμμετέχοντες χρειάζεται απλώς να αποδείξουν την ικανότητά τους να 

προμηθεύσουν είδη τα οποία πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις επιδόσεων της σύμβασης-πλαισίου. Για τις επακόλουθες συμβάσεις (ή 

παραγγελίες) κατόπιν πρόσκλησης οι οποίες ανατίθενται μετά τον διαγωνισμό μεταξύ των προεπιλεγμένων προμηθευτών, ισχύουν 

κατ’ αρχήν οι ίδιες πτυχές που αναφέρονται στα α) και β) ανωτέρω, εάν πρέπει να αποδειχθούν πρόσθετες απαιτήσεις σύμφωνα με τον 
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διαγωνισμό. Εάν η απόφαση για τον διαγωνισμό λαμβάνει υπόψη μόνο την τιμή, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο ελέγχου κατά το 

στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης. 

Σημειώνεται ακόμη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να δέχονται και άλλα 

κατάλληλα αποδεικτικά μέσα. Ένα τέτοιο μέσο θα μπορούσε να είναι, μεταξύ άλλων, τεχνικός φάκελος από τον κατασκευαστή σε περίπτωση 

που ο σχετικός οικονομικός φορέας δεν έχει πρόσβαση στις εκθέσεις δοκιμών ή δεν έχει τη δυνατότητα να τις αποκτήσει εντός των σχετικών 

προθεσμιών. Σε αυτή την περίπτωση, ο οικονομικός φορέας πρέπει να αποδείξει ότι δεν ευθυνόταν για την αδυναμία πρόσβασης και ότι τα 

έργα, οι προμήθειες ή οι υπηρεσίες που παρασχέθηκαν πληρούν τις απαιτήσεις ή τα κριτήρια που ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές, στα 

κριτήρια ανάθεσης και στις ρήτρες εκτέλεσης της σύμβασης. Αν γίνεται αναφορά σε πιστοποιητικό/έκθεση δοκιμών που έχει καταρτιστεί από 

ειδικό φορέα αξιολόγησης της συμμόρφωσης για την εκτέλεση των δοκιμών, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει επίσης να αποδέχονται 

πιστοποιητικά/εκθέσεις δοκιμών που έχουν εκδοθεί από άλλους ισοδύναμους φορείς αξιολόγησης. 
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ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

 

Με βάση τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, οι κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις του οδικού φωτισμού και των σηματοδοτών κυκλοφορίας από τη 

σκοπιά του κύκλου ζωής συνοψίζονται στον κατωτέρω πίνακα (για περαιτέρω λεπτομέρειες, βλέπε την τεχνική έκθεση). Στον ίδιο πίνακα 

παρουσιάζεται η προσέγγιση της ΕΕ για τις ΠΔΣ με στόχο την άμβλυνση ή τη μείωση αυτών των επιπτώσεων. 

Βασικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στη διάρκεια του κύκλου 

ζωής του οδικού φωτισμού 

 Προτεινόμενη προσέγγιση της ΕΕ για τις ΠΔΣ όσον αφορά τον οδικό φωτισμό 

 Εκπομπές CO2 και άλλων αερίων θερμοκηπίου ως 

αποτέλεσμα της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος κατά 

τη χρήση του οδικού φωτισμού. 

 Εκπομπή αερίων οξίνισης ως αποτέλεσμα της κατανάλωσης 

ηλεκτρικού ρεύματος κατά τη χρήση του οδικού φωτισμού. 

 Περιορισμός της ορατότητας των άστρων λόγω της προς τα 

άνω εκπεμπόμενης φωτεινής ισχύος από φωτιστικά σώματα 

χωρίς κάλυμμα και της αντανάκλασης από το έδαφος. 

 Αποδιοργάνωση της συμπεριφοράς των νυκτόβιων ειδών με 

δυνητικά δυσμενείς επιπτώσεις για τη βιοποικιλότητα, ιδίως 

από το κυανό φως. 

 Μη αποδοτική χρήση πόρων σε περιπτώσεις στις οποίες 

απαιτείται αντικατάσταση προϊόντων ή εξαρτημάτων πριν 

από το τέλος της δηλωμένης διάρκειας ζωής τους λόγω, 

π.χ., της χρήσης τσιπ LED κατώτερης ποιότητας (και τιμής) 

και των δυσκολιών στην επισκευή ή λόγω κακής 

εγκατάστασης. 

 

  Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων, λαμπτήρων ή φωτεινών πηγών που 

υπερβαίνουν τις ελάχιστες τιμές απόδοσης για τα φωτιστικά σώματα. 

 Ενθάρρυνση της χρήσης εξοπλισμού ρύθμισης και μετρήσεων της έντασης 

φωτισμού προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η κατανάλωση ενέργειας μιας 

συγκεκριμένης εγκατάστασης φωτισμού μπορεί να βελτιστοποιείται και να 

παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο. 

 Επιβολή υποχρέωσης για όλα τα φωτιστικά σώματα να έχουν μηδενικό 

(0,0) ποσοστό προς τα άνω εκπεμπόμενης φωτεινής ισχύος (Upward Light 

Output Ratio, RULO) και, συνολικά, διασφάλιση ότι το 97 % του φωτός 

προσπίπτει προς τα κάτω υπό γωνία 75,5° προς την κατακόρυφο με στόχο 

τη μείωση της οπτικής όχλησης και της θάμβωσης. 

 Ενθάρρυνση της υποχρεωτικής ρύθμισης έντασης φωτισμού σε χώρους που 

αποτελούν αντικείμενο ανησυχίας και θέσπιση ορίων στην αναλογία του 

κυανού φωτός (δείκτης G) σε λαμπτήρες/φωτιστικά σώματα. 

 Προμήθεια ανθεκτικού και κατάλληλου εξοπλισμού οδικού φωτισμού με 

δυνατότητα επισκευής ο οποίος καλύπτεται από εγγύηση ή εκτεταμένη 

εγγύηση. 

 Καθορισμός ελάχιστων απαιτήσεων για τον υπεύθυνο έγκρισης της 

εγκατάστασης φωτισμού. 

Η σειρά παράθεσης των επιπτώσεων δεν αποτυπώνει κατ’ ανάγκη το μέγεθός τους. 
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Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του οδικού φωτισμού και των σηματοδοτών κυκλοφορίας περιλαμβάνονται στην 

τεχνική έκθεση. 
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2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΔΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ/Ή ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΔΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ 
 

2.1 Προκαταρκτική αξιολόγηση των υφιστάμενων υποδομών φωτισμού και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού 

μετρήσεων 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Το κριτήριο στην ενότητα 3.1 αφορά συγκεκριμένα την αξιολόγηση και την απογραφή των υφιστάμενων υποδομών οδικού φωτισμού, λαμπτήρων, 

βοηθητικού εξοπλισμού και των φακέλων συντήρησης και κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. 

 

ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΡΕΣ1. Προκαταρκτική αξιολόγηση των υφιστάμενων υποδομών φωτισμού και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού μετρήσεων  

(Το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

(Αυτή η σύμβαση πρέπει να θεωρείται αυτοτελής προκαταρκτική διαδικασία. Δεν συνδέεται άμεσα με επόμενες διαδικασίες προμηθειών για 

την αγορά εξοπλισμού οδικού φωτισμού ή με τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ που ορίζονται πιο κάτω στο παρόν έγγραφο. Η προκαταρκτική 

αξιολόγηση θα πρέπει να διενεργείται μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή διαπιστώνει ανάγκη για πληρέστερη πληροφόρηση σχετικά με τον 

υφιστάμενο εγκατεστημένο οδικό φωτισμό, όταν χρειάζεται να εγκατασταθούν μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος ειδικά για τον οδικό φωτισμό, ή 

όταν ο αναθέτων αποφασίζει να μη χρησιμοποιήσει εσωτερικό προσωπικό για τη διενέργεια της αξιολόγησης). 

Ο ήδη εγκατεστημένος οδικός φωτισμός που προσδιορίζεται από τον αναθέτοντα σε μια καθορισμένη περιοχή πρέπει να αξιολογείται ως προς τις 

ακόλουθες πτυχές: 

 αποτύπωση των σημείων φωτός και απόδοση μοναδικών αναγνωριστικών αριθμών (ID) στα σημεία φωτός (αν δεν υπάρχουν ήδη), 
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 μοντέλο, απόδοση, ποσοστό προς τα άνω εκπεμπόμενης φωτεινής ισχύος και έτος εγκατάστασης του φωτιστικού σώματος (όπου υπάρχουν 

διαθέσιμες πληροφορίες), 

 τεχνολογία, ονομαστική ισχύς, συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος (CCT) και έτος εγκατάστασης λαμπτήρων, 

 ύπαρξη/απουσία διατάξεων ελέγχου έντασης φωτισμού.  

Όλο το δίκτυο φωτισμού χωρίζεται σε υποπεριοχές (αν αυτό δεν έχει ήδη γίνει στο παρελθόν από την αναθέτουσα αρχή) και κάθε υποπεριοχή 

αξιολογείται προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν εγκατεστημένες ειδικές διατάξεις μέτρησης της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος του 

οδικού φωτισμού. 

Αν δεν υπάρχουν ειδικές διατάξεις μέτρησης, εγκαθίστανται καινούριοι μετρητές και, αν χρειάζεται, κουτιά διακλάδωσης. 

Αφού εγκατασταθούν οι κατάλληλες διατάξεις μέτρησης, γίνεται καταγραφή του ηλεκτρικού ρεύματος που απαιτείται για τη λειτουργία του οδικού 

φωτισμού σε κάθε καθορισμένη υποπεριοχή. Οι πληροφορίες αυτές θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια από τον αναθέτοντα ως βάση για μελλοντικές 

αναλύσεις κόστους-ωφέλειας σε διαδικασίες προμήθειας νέου εξοπλισμού φωτισμού. 
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2.2 Κριτήρια επιλογής (ΚΕ) και σχετικές ρήτρες εκτέλεσης σύμβασης (ΡΕΣ) 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Τα κριτήρια στην ενότητα 3.2 αφορούν συγκεκριμένα την επάρκεια και την εμπειρία της ομάδας σχεδιασμού και/ή εγκατάστασης για τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες και/ή τα εκτελούμενα έργα. Τα εν λόγω κριτήρια επιλογής μπορεί να εφαρμόζονται συνολικά ή εν μέρει σε συμβάσεις με 

αντικείμενο που ορίζεται ακολούθως στην ενότητα 3.3 (αγορά εξοπλισμού οδικού φωτισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης), στην ενότητα 3.4 

(αγορά εξοπλισμού οδικού φωτισμού χαμηλής φωτορύπανσης) και στην ενότητα 3.5 (αγορά ανθεκτικού και καλής ποιότητας εξοπλισμού οδικού 

φωτισμού). 

 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΚΕ1. Αρμοδιότητες της ομάδας σχεδιασμού 

(Το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

(Έχει εφαρμογή όταν η διαδικασία προμήθειας προβλέπει σχεδιασμό φωτισμού). 

 

Ο προσφέρων πρέπει να αποδείξει ότι η μελέτη φωτισμού θα ελεγχθεί και θα εγκριθεί από προσωπικό που διαθέτει την ακόλουθη ελάχιστη εμπειρία 

και προσόντα: 

 τουλάχιστον τριετή εμπειρία στον σχεδιασμό φωτισμού, στην κατασκευή ηλεκτρικών κυκλωμάτων και δικτύων διανομής ηλεκτρισμού,  

 συμμετοχή στον σχεδιασμό τουλάχιστον τριών διαφορετικών εγκαταστάσεων εξωτερικού φωτισμού,  
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 πιστοποιημένο επίπεδο επάρκειας στη χρήση λογισμικού σχεδιασμού φωτισμού για τους υπολογισμούς του δείκτη πυκνότητας ισχύος (PDI) 

και του δείκτη ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας (AECI) (π.χ. πιστοποιητικό European Lighting Expert - ELE),  

 εμπειρία στη χρήση εγκεκριμένου λογισμικού υπολογισμών φωτισμού (π.χ. σύμφωνα με το CIE 171, πίνακες ανακλαστικότητας 

οδοστρώματος ή άλλα σχετικά πρότυπα), 

 κατάλληλο επαγγελματικό τίτλο μηχανικού φωτισμού ή ιδιότητα μέλους σε επαγγελματική οργάνωση στον τομέα του σχεδιασμού 

φωτισμού.  

Επαλήθευση: Ο προσφέρων υποβάλλει κατάλογο του ή των προσώπων που θα έχουν την ευθύνη του έργου εφόσον επιλεγεί η προσφορά του, στον 

οποίο αναφέρονται οι τίτλοι σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα τους, η σχετική σχεδιαστική εμπειρία σε πραγματικά έργα και, κατά 

περίπτωση, η εμπειρία στη χρήση λογισμικού σχεδιασμού φωτισμού και το όνομα του εν λόγω λογισμικού. Στον κατάλογο πρέπει να 

περιλαμβάνονται τα πρόσωπα που απασχολούνται από τους υπεργολάβους αν το έργο του σχεδιασμού πρόκειται να ανατεθεί με υπεργολαβία. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, κατά την κρίση της, να κάνει δεκτή εμπειρία σε λιγότερες από τρεις μελέτες εγκαταστάσεων φωτισμού εάν η κλίμακα 

του ή των έργων σχεδιασμού ήταν αρκετά μεγάλη (δηλ. αντιστοιχούσε σε τουλάχιστον 70 % της κλίμακας του έργου σχεδιασμού που αποτελεί 

αντικείμενο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών) και η χρονική διάρκειά του(ς) αρκετά μεγάλη (δηλ. τουλάχιστον τρία έτη). 

ΚΕ2. Επάρκεια της ομάδας εγκατάστασης 

(Το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

(Έχει εφαρμογή όταν η ευθύνη της εγκατάστασης δεν ανατίθεται στο προσωπικό συντήρησης της αναθέτουσας αρχής). 

 

Ο προσφέρων πρέπει να αποδείξει ότι οι εργασίες εγκατάστασης θα προγραμματιστούν, θα ελεγχθούν και θα εγκριθούν από προσωπικό που 

διαθέτει την ακόλουθη ελάχιστη εμπειρία και προσόντα:  

 τουλάχιστον τριετή σχετική εμπειρία στην εγκατάσταση συστημάτων εξωτερικού φωτισμού, 

 συμμετοχή στην εγκατάσταση τουλάχιστον τριών διαφορετικών έργων εγκατάστασης, 

 επαρκή επαγγελματικό τίτλο ηλεκτρολόγου μηχανικού και ιδιότητα μέλους σε επαγγελματική οργάνωση σχετική με την εργασία που 
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αναλαμβάνεται (π.χ. πιστοποιημένος τεχνικός φωτισμού). Πρέπει να παρατίθεται ο κατάλογος των σχετικών εγκαταστημένων συστημάτων 

φωτισμού μαζί με την αντίστοιχη «κλίμακα του έργου». 

 

Επαλήθευση: 

Ο προσφέρων υποβάλλει κατάλογο του ή των προσώπων που θα έχουν την ευθύνη του έργου εγκατάστασης εφόσον επιλεγεί η προσφορά του, στον 

οποίο αναφέρονται οι τίτλοι σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα τους, το ιστορικό κατάρτισης και η σχετική εμπειρία εγκατάστασης σε 

πραγματικά έργα. Στον κατάλογο πρέπει να περιλαμβάνονται τα πρόσωπα που απασχολούνται από τους υπεργολάβους αν το έργο της 

εγκατάστασης πρόκειται να ανατεθεί με υπεργολαβία.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, κατά την κρίση της, να κάνει δεκτή εμπειρία σε λιγότερα από τρία έργα εγκατάστασης φωτισμού εάν η κλίμακα των 

έργων ήταν αρκετά μεγάλη (δηλ. αντιστοιχούσε σε τουλάχιστον 70 % της κλίμακας του έργου σχεδιασμού που αποτελεί αντικείμενο της 

πρόσκλησης υποβολής προσφορών) και η χρονική διάρκειά τους αρκετά μεγάλη (δηλ. τουλάχιστον τρία έτη). 

ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΡΕΣ2. Εξασφάλιση επαρκώς καταρτισμένου προσωπικού για την εκτέλεση των εργασιών που ανατέθηκαν βάσει της σύμβασης 

(Έχει εφαρμογή στα ΚΕ1 και ΚΕ2). 

(Το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

 

Ο επιλεγείς προσφέρων (ανάδοχος) εξασφαλίζει ότι το προσωπικό που αναφέρεται στα υποβληθέντα έγγραφα για την τεκμηρίωση της 

συμμόρφωσης με το ΚΕ1 και/ή το ΚΕ2 συμμετέχει πράγματι στα έργα που καλύπτονται από τη σύμβαση. 

Στις περιπτώσεις όπου το προσωπικό στο οποίο ανατέθηκε αρχικά στο έργο δεν είναι διαθέσιμο, ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει την αναθέτουσα 

αρχή και να διαθέσει αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες ισοδύναμης ή μεγαλύτερης εμπειρίας και επάρκειας. 

Τα αποδεικτικά των τίτλων του προσωπικού αντικατάστασης υποβάλλονται με τον τρόπο που περιγράφεται στο ΚΕ1 και/ή στο ΚΕ2, κατά 

περίπτωση. 
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2.3 Εξοπλισμός φωτισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης: τεχνικές προδιαγραφές (ΤΠ), κριτήρια ανάθεσης (ΚΑ) και 

σχετικές ρήτρες εκτέλεσης της σύμβασης (ΡΕΣ) 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Τα κριτήρια στην ενότητα 3.3 αφορούν συγκεκριμένα την αγορά εξοπλισμού οδικού φωτισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης για: νέες 

εγκαταστάσεις φωτισμού, ανακαίνιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων φωτισμού, τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων σε υφιστάμενες 

εγκαταστάσεις φωτισμού ή τοποθέτηση νέων φωτεινών πηγών ή διατάξεων ελέγχου σε υφιστάμενα φωτιστικά σώματα. Το κριτήριο για τον AECI 

(ΤΠ4) αφορά και την ανάθεση υπηρεσιών σχεδιασμού. 

 

 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΠ1. Απόδοση φωτιστικού σώματος 

(Έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις αντικατάστασης φωτεινών πηγών ή 

φωτιστικών σωμάτων σε υφιστάμενη εγκατάσταση φωτισμού χωρίς 

επανασχεδιασμό. Τα συγκεκριμένα επίπεδα φιλοδοξίας δεν πρέπει να 

εφαρμόζονται όταν ζητείται ονομαστική CCT ≤ 2700K και για τις 

φωτεινές πηγές.) 

 

Ο εξοπλισμός φωτισμού προς εγκατάσταση πρέπει να έχει απόδοση 

φωτιστικού σώματος μεγαλύτερη από τη σχετική τιμή αναφοράς 

ΤΠ1. Απόδοση φωτιστικού σώματος 

(Έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις αντικατάστασης φωτεινών πηγών 

ή φωτιστικών σωμάτων σε υφιστάμενη εγκατάσταση φωτισμού 

χωρίς επανασχεδιασμό. Τα συγκεκριμένα επίπεδα φιλοδοξίας δεν 

πρέπει να εφαρμόζονται όταν ζητείται ονομαστική CCT ≤ 2700K και 

για τις φωτεινές πηγές.) 

 

Ο εξοπλισμός φωτισμού προς εγκατάσταση πρέπει να έχει απόδοση 

φωτιστικού σώματος μεγαλύτερη από τη σχετική τιμή αναφοράς 
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κατωτέρω. 

 

Έτος της ΠΥΠ* Απόδοση (lm/W) 

2018-19 120 

2020-21 137 

2022-23 155 

 

Επαλήθευση: 

Ο προσφέρων προσκομίζει τυποποιημένο φωτομετρικό αρχείο το οποίο 

είναι συμβατό με κοινό λογισμικό σχεδιασμού φωτισμού και περιέχει τις 

τεχνικές προδιαγραφές σχετικά με τη φωτεινή ισχύ και την κατανάλωση 

ενέργειας του φωτιστικού σώματος, έχοντας πραγματοποιήσει τις 

μετρήσεις με αξιόπιστες, ακριβείς, αναπαράξιμες και υπερσύγχρονες 

μεθόδους μέτρησης. Οι μέθοδοι πρέπει να συμμορφώνονται με τα 

σχετικά διεθνή πρότυπα, όπου υπάρχουν. 

 

* Λόγω της ταχείας τεχνολογικής εξέλιξης στην απόδοση του φωτισμού 

τύπου LED, προτείνεται αύξηση των τιμών αναφοράς που ορίζονται εδώ 

για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών (ΠΥΠ) στη διάρκεια της 

επόμενης 6ετίας, ώστε να μην καταστούν παρωχημένες πριν από την 

επόμενη προβλεπόμενη αναθεώρηση των κριτηρίων της ΕΕ για τις ΠΔΣ. 

κατωτέρω. 

 

Έτος της ΠΥΠ* Απόδοση (lm/W) 

2018-19 130 

2020-21 147 

2022-23 165 

 

Επαλήθευση: 

Ο προσφέρων προσκομίζει τυποποιημένο φωτομετρικό αρχείο το οποίο 

είναι συμβατό με κοινό λογισμικό σχεδιασμού φωτισμού και περιέχει 

τις τεχνικές προδιαγραφές σχετικά με τη φωτεινή ισχύ και την 

κατανάλωση ενέργειας του φωτιστικού σώματος, έχοντας 

πραγματοποιήσει τις μετρήσεις με αξιόπιστες, ακριβείς, αναπαράξιμες 

και υπερσύγχρονες μεθόδους μέτρησης. Οι μέθοδοι πρέπει να 

συμμορφώνονται με τα σχετικά διεθνή πρότυπα, όπου υπάρχουν. 

 

* Λόγω της ταχείας τεχνολογικής εξέλιξης στην απόδοση του φωτισμού 

τύπου LED, προτείνεται αύξηση των τιμών αναφοράς που ορίζονται εδώ 

για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών (ΠΥΠ) στη διάρκεια της 

επόμενης 6ετίας, ώστε να μην καταστούν παρωχημένες πριν από την 

επόμενη προβλεπόμενη αναθεώρηση των κριτηρίων της ΕΕ για τις ΠΔΣ. 

 

ΤΠ2. Συμβατότητα με διατάξεις ελέγχου έντασης φωτισμού 

(Έχει εφαρμογή σε όλες τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών) 

(Το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
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Η εγκατάσταση φωτισμού πρέπει να είναι συμβατή με διατάξεις ελέγχου έντασης φωτισμού και να περιλαμβάνει πρόβλεψη για προγραμματισμένη 

απενεργοποίηση σε διαστήματα χαμηλής έντασης χρήσης του οδικού δικτύου στη διάρκεια της νύκτας. 

 

Επαλήθευση: 

Ο προσφέρων εξηγεί με ποιον τρόπο η προτεινόμενη εγκατάσταση φωτισμού είναι συμβατή με προγραμματισμένη ρύθμιση έντασης και 

απενεργοποίηση του φωτισμού. Η περιγραφή πρέπει να περιλαμβάνει σχετική τεκμηρίωση από τον/τους κατασκευαστή/-ές των φωτεινών πηγών 

και των φωτιστικών σωμάτων που προτείνονται προς χρήση από τον προσφέροντα.  

Αν το φωτιστικό σώμα δεν διαθέτει ενσωματωμένη διάταξη ελέγχου, τα έγγραφα τεκμηρίωσης πρέπει να αναφέρουν ποιες διεπαφές ελέγχου 

μπορούν να χρησιμοποιούνται για ρύθμιση της έντασης του φωτισμού.  

Πρέπει επίσης να αναφέρουν ποιες μέθοδοι ρύθμισης της έντασης είναι συμβατές, π.χ.: 

 μείωση της έντασης φωτισμού σε προκαθορισμένο διάστημα προσδοκώμενης χαμηλής έντασης χρήσης του οδικού δικτύου στη διάρκεια 

της νύκτας, 

 αρχική μείωση της έντασης εγκαταστάσεων φωτισμού σχεδιασμένων με πλεονάζουσα ισχύ, ώστε να αντισταθμίζεται η σταδιακή μείωση 

της εκπεμπόμενης φωτεινής έντασης, 

 μεταβαλλόμενη ρύθμιση της έντασης φωτισμού με στόχο τη διατήρηση συγκεκριμένης φωτεινότητας-στόχου σε διαφορετικές καιρικές 

συνθήκες. 

ΤΠ3. Ελάχιστες επιδόσεις της ρύθμισης έντασης φωτισμού 

(Έχει εφαρμογή σε όλες τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών, εκτός 

εάν είναι σαφές ότι οι διατάξεις ελέγχου έντασης φωτισμού θα 

συνεπαγόταν αυξημένο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας. Οι αναθέτοντες 

θα πρέπει να ορίζουν σαφώς τις επιθυμητές επιδόσεις της ρύθμισης 

έντασης φωτισμού στην εκάστοτε ΠΥΠ). 

 

ΤΠ3. Ελάχιστες επιδόσεις της ρύθμισης έντασης φωτισμού 

(Έχει εφαρμογή σε όλες τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών, 

εκτός εάν είναι σαφές ότι οι διατάξεις ελέγχου έντασης φωτισμού θα 

συνεπαγόταν αυξημένο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας. Οι αναθέτοντες 

θα πρέπει να ορίζουν σαφώς τις επιθυμητές επιδόσεις της ρύθμισης 

έντασης φωτισμού στην εκάστοτε ΠΥΠ). 
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Όλες οι φωτεινές πηγές και φωτιστικά σώματα πρέπει να εγκαθίστανται 

με πλήρως λειτουργικές διατάξεις ελέγχου έντασης φωτισμού οι οποίες 

έχουν δυνατότητα προγραμματισμού σε τουλάχιστον ένα 

προκαθορισμένο επίπεδο έντασης φωτισμού μειωμένο κατά τουλάχιστον 

50 % έναντι της μέγιστης φωτεινής ισχύος. 

 

Επαλήθευση: 

Ο προσφέρων προσκομίζει σχετική τεκμηρίωση από τον/τους 

κατασκευαστή/-ές των φωτεινών πηγών και των φωτιστικών σωμάτων 

που προτείνονται προς χρήση από τον προσφέροντα, βάσει της οποίας 

αποδεικνύεται η συμβατότητά τους με διατάξεις ελέγχου έντασης 

φωτισμού.  

Τα έγγραφα τεκμηρίωσης πρέπει επίσης να αναφέρουν τι είδους 

διατάξεις ελέγχου είναι ενσωματωμένες, π.χ.: 

 για προκαθορισμένη μείωση έντασης φωτισμού, ή 

 για μεταβλητή ρύθμιση έντασης φωτισμού ανάλογα με τις 

καιρικές συνθήκες ή τον όγκο της κυκλοφορίας.  

Η τεκμηρίωση πρέπει επίσης να περιλαμβάνει συγκεκριμένα καμπύλη 

ισχύος της σχέσης ανάμεσα στη φωτεινή ισχύ και στην κατανάλωση 

ενέργειας, να αναφέρει τη μέγιστη δυνατή μείωση έντασης φωτισμού και 

να παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο προγραμματισμού και 

επαναπρογραμματισμού των διατάξεων ελέγχου. 

Όλες οι φωτεινές πηγές και φωτιστικά σώματα πρέπει να εγκαθίστανται 

με πλήρως λειτουργικές διατάξεις ελέγχου έντασης φωτισμού οι οποίες 

έχουν δυνατότητα προγραμματισμού σε τουλάχιστον δύο 

προκαθορισμένα επίπεδα έντασης φωτισμού, που να φθάνουν 

τουλάχιστον στο 10 % της μέγιστης φωτεινής ισχύος. 

 

Επαλήθευση: 

Ο προσφέρων προσκομίζει σχετική τεκμηρίωση από τον/τους 

κατασκευαστή/-ές των φωτεινών πηγών και των φωτιστικών σωμάτων 

που προτείνονται προς χρήση από τον προσφέροντα, βάσει της οποίας 

αποδεικνύεται η συμβατότητά τους με διατάξεις ελέγχου έντασης 

φωτισμού.  

Τα έγγραφα τεκμηρίωσης πρέπει επίσης να αναφέρουν τι είδους 

διατάξεις ελέγχου είναι ενσωματωμένες, π.χ.: 

 για προκαθορισμένη μείωση έντασης φωτισμού, ή 

 για μεταβλητή ρύθμιση έντασης φωτισμού ανάλογα με τις 

καιρικές συνθήκες ή τον όγκο της κυκλοφορίας.  

Η τεκμηρίωση πρέπει επίσης να περιλαμβάνει συγκεκριμένα καμπύλη 

ισχύος της σχέσης ανάμεσα στη φωτεινή ισχύ και στην κατανάλωση 

ενέργειας, να αναφέρει τη μέγιστη δυνατή μείωση έντασης φωτισμού 

και να παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο προγραμματισμού και 

επαναπρογραμματισμού των διατάξεων ελέγχου.  

ΤΠ4. Δείκτης ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας (AECI) 

(Έχει εφαρμογή στον σχεδιασμό νέων εγκαταστάσεων φωτισμού ή όταν απαιτείται επανασχεδιασμός λόγω ανακαίνισης υφιστάμενης 

εγκατάστασης φωτισμού ή τοποθέτησης νέων φωτιστικών σωμάτων. Οι αναθέτοντες θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στα αριθμητικά 



 

  19   

 

στοιχεία που υποβάλλονται από τον σχεδιαστή/προσφέροντα για τον συντελεστή συντήρησης και τον συντελεστή χρήσης και να βεβαιώνονται 

ότι είναι ρεαλιστικά και αιτιολογημένα). 

(Το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια, παρόλο που οι τιμές αναφοράς του δείκτη πυκνότητας ισχύος (PDI) είναι υψηλότερες για την 

προσέγγιση σε αναλυτικό επίπεδο – βλέπε Τεχνικό Παράρτημα I). 

 

Ο αναθέτων υποβάλλει τεχνικά σχέδια της οδικής χάραξης, μαζί με τις περιοχές που πρόκειται να φωτιστούν και τις απαιτήσεις όσον αφορά τον 

φωτισμό (illuminance)/τη φωτεινότητα (luminance).  

Για τις οδούς κατηγορίας Μ, ο αναθέτων πρέπει να ορίσει τον συντελεστή ανακλαστικότητας οδοστρώματος, ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιείται 

από τους προσφέροντες στους υπολογισμούς της φωτεινότητας. 

Προκειμένου να βοηθήσει τους προσφέροντες στις παραδοχές τους σχετικά με τους συντελεστές συντήρησης στη μελέτη φωτισμού, ο αναθέτων θα 

πρέπει να ορίσει τη συχνότητα καθαρισμού των φωτιστικών σωμάτων. 

Για τον μέσο διατηρούμενο φωτισμό/φωτεινότητα που ορίζεται από τον αναθέτοντα, ο AECI του σχεδιασμού πρέπει να είναι σύμφωνος με την 

ακόλουθη εξίσωση: 

 

AECIdesign ≤ PDIref x Em x FD x T x 0,001 

 

όπου:  

PDI είναι ο δείκτης πυκνότητας ισχύος, σε μονάδες W.lx-1.m-2 

Em είναι ο μέγιστος διατηρούμενος φωτισμός (lx)  

FD είναι ο συντελεστής ρύθμισης έντασης για τυχόν προγραμματισμένη μείωση έντασης του φωτισμού 

T είναι ο χρόνος λειτουργίας (h.yr-1) 

0,001 είναι ο αριθμός των kW σε 1 W 

 

Η τιμή PDIref που χρησιμοποιείται εξαρτάται από το πλάτος της οδού και το έτος όπως παρατίθενται στο Τεχνικό Παράρτημα I. Χαμηλότερες τιμές 

PDIref από εκείνες που περιλαμβάνονται στο Τεχνικό Παράρτημα I μπορούν να δικαιολογηθούν στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν προδιαγραφές και 
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για φωτεινές πηγές με CCT ≤ 2700K. 

 

Επαλήθευση: 

Ο προσφέρων αναφέρει ποιο λογισμικό φωτισμού χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της τιμής PDI και υποβάλλει σαφή υπολογισμό, στον 

οποίο φαίνονται οι τιμές για την απόδοση φωτιστικού σώματος, τον συντελεστή συντήρησης και τον συντελεστή χρήσης του προτεινόμενου 

σχεδίου. Στα αποτελέσματα του υπολογισμού πρέπει να περιλαμβάνεται ο πίνακας μέτρησης και οι υπολογισθείσες τιμές φωτισμού/φωτεινότητας. 

ΤΠ5. Εξοπλισμός μετρήσεων  

(Έχει εφαρμογή σε όλες τις προσφορές στις οποίες δεν διατίθεται 

ακόμη ειδικός μετρητής για την εγκατάσταση φωτισμού). 

 

Ο αναθέτων αναφέρει τις ειδικές τεχνικές απαιτήσεις για το σύστημα 

μετρήσεων στην ΠΥΠ. 

Ο προσφέρων περιγράφει λεπτομερώς τον προτεινόμενο εξοπλισμό 

μετρήσεων και τον βοηθητικό εξοπλισμό που ενδεχομένως απαιτείται για 

την παρακολούθηση της κατανάλωσης ρεύματος στο επίπεδο της 

εγκατάστασης φωτισμού για την εγκατάσταση φωτισμού που αποτελεί το 

αντικείμενο της ΠΥΠ. 

 

Επαλήθευση:  

Ο προσφέρων υποβάλλει τις τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος 

μετρήσεων και παρέχει σαφείς οδηγίες για τον τρόπο λειτουργίας και 

συντήρησης του συστήματος. Παρέχεται πιστοποιητικό βαθμονόμησης 

σε συμμόρφωση με την οδηγία 2004/22/ΕΚ σχετικά με τα όργανα 

μετρήσεων για κάθε ζώνη ελέγχου. 

ΤΠ5. Εξοπλισμός μετρήσεων  

(Έχει εφαρμογή σε όλες τις προσφορές στις οποίες δεν διατίθεται 

ακόμη ειδικός μετρητής για την εγκατάσταση φωτισμού). 

 

Ο αναθέτων αναφέρει τις ειδικές τεχνικές απαιτήσεις για το σύστημα 

μετρήσεων στην ΠΥΠ. 

Ο προσφέρων περιγράφει λεπτομερώς τον προτεινόμενο εξοπλισμό 

μετρήσεων και τον βοηθητικό εξοπλισμό που ενδεχομένως απαιτείται 

για την παρακολούθηση της κατανάλωσης ρεύματος στο επίπεδο της 

εγκατάστασης φωτισμού για την εγκατάσταση φωτισμού που αποτελεί 

το αντικείμενο της ΠΥΠ. 

Η διάταξη μετρήσεων πρέπει να μπορεί να καταγράφει δεδομένα σε 

24ωρη βάση τα οποία στη συνέχεια να μπορούν να μεταφορτώνονται 

επιτόπου ή από απόσταση. 

 

Επαλήθευση:  

Ο προσφέρων υποβάλλει τις τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος 

μετρήσεων και παρέχει σαφείς οδηγίες για τον τρόπο λειτουργίας και 

συντήρησης του συστήματος. Παρέχεται πιστοποιητικό βαθμονόμησης 
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σε συμμόρφωση με την οδηγία 2004/22/ΕΚ σχετικά με τα όργανα 

μετρήσεων για κάθε ζώνη ελέγχου. 

ΤΠ6. Συντελεστής ισχύος 

(Έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις προμήθειας φωτιστικών σωμάτων 

τύπου LED). 

 

Ο συντελεστής ισχύος για το προς εγκατάσταση φωτιστικό σώμα είναι 

≥0,90. 

 

Επαλήθευση: 

Ο προσφέρων υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το κριτήριο για τον 

εξοπλισμό φωτισμού που προτίθεται να προμηθεύσει, συνοδευόμενη από 

δήλωση του κατασκευαστή και από αποτελέσματα δοκιμών που έχουν 

διενεργηθεί σύμφωνα με το IEC 61000-3-2. 

ΤΠ6. Συντελεστής ισχύος 

(Έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις προμήθειας φωτιστικών σωμάτων 

τύπου LED). 

 

Ο συντελεστής ισχύος για το προς εγκατάσταση φωτιστικό σώμα 

είναι ≥0,95. 

 

Επαλήθευση: 

Ο προσφέρων υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το κριτήριο για τον 

εξοπλισμό φωτισμού που προτίθεται να προμηθεύσει, συνοδευόμενη 

από δήλωση του κατασκευαστή και από αποτελέσματα δοκιμών που 

έχουν διενεργηθεί σύμφωνα με το IEC 61000-3-2. 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

ΚΑ1. Βελτιωμένη απόδοση φωτιστικού σώματος 

(Αφορά την ΤΠ1). 

(Το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

 

Θα δίδονται έως και X βαθμοί σε προσφέροντες που είναι σε θέση να προμηθεύσουν φωτεινές πηγές ή φωτιστικά σώματα που υπερβαίνουν την 

ελάχιστη φωτεινή απόδοση που ορίζεται στην ΤΠ1. 

Ο μέγιστος αριθμός βαθμών (Χ) θα δίδεται στην προσφορά με την υψηλότερη τιμή φωτεινής απόδοσης ενώ βαθμοί θα κατανέμονται αναλογικά 
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στις υπόλοιπες προσφορές των οποίων οι φωτεινές πηγές ή τα φωτιστικά σώματα υπερβαίνουν μεν τις ελάχιστες απαιτήσεις της ΤΠ1 αλλά 

υπολείπονται της τιμής της προσφοράς με την υψηλότερη απόδοση. 

ΚΑ2. Βελτιωμένος AECI 

(Αφορά την ΤΠ4). 

(Το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

 

Θα δίδονται έως και X βαθμοί σε προσφέροντες που μπορούν να υποβάλουν σχέδια τα οποία προσφέρουν χαμηλότερο AECI από το μέγιστο όριο 

που ορίζεται στην ΤΠ4. 

Ο μέγιστος αριθμός βαθμών (Χ) θα δίδεται στην προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή AECI ενώ βαθμοί θα κατανέμονται αναλογικά στις υπόλοιπες 

προσφορές των οποίων τα σχέδια δίνουν μεν χαμηλότερη τιμή από το μέγιστο όριο της ΤΠ4 αλλά υπολείπονται της τιμής της προσφοράς με τη 

χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας. 

 

ΡΗΤΡΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΡΕΣ3. Έλεγχος έντασης φωτισμού 

(Αφορά τις ΤΠ2 και ΤΠ3). 

(Το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

 

Αν, για οποιονδήποτε λόγο, ο ανάδοχος προμηθεύσει φωτεινές πηγές και/ή φωτιστικά σώματα άλλα από τα καθοριζόμενα στην επιλεγείσα 

προσφορά, οι νέες φωτεινές πηγές και/ή φωτιστικά σώματα θα πρέπει κατ’ ελάχιστον  

 να είναι εξίσου συμβατά με διατάξεις ελέγχου έντασης φωτισμού όπως και τα αρχικά παραδοτέα,  

 να έχουν την ίδια ευελιξία όσον αφορά τον προγραμματισμό,  

 να μπορούν να επιτύχουν την ίδια τουλάχιστον μέγιστη δυνατή μείωση της έντασης, και 
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 να διαθέτουν παρεμφερή καμπύλη ισχύος.  

Συμφωνία επί του θέματος αυτού εξασφαλίζεται με την παροχή παρεμφερούς τεκμηρίωσης από τον κατασκευαστή των νέων φωτεινών πηγών και/ή 

φωτιστικών σωμάτων, η οποία αιτιολογεί την επιλογή των νέων φωτιστικών σωμάτων και/ή φωτεινών πηγών. 

ΡΕΣ4. Θέση σε λειτουργία και ορθή λειτουργία των διατάξεων ελέγχου έντασης φωτισμού 

(Αφορά τις ΤΠ2 και ΤΠ3). 

(Το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

Ο επιλεγείς προσφέρων (ανάδοχος) διασφαλίζει ότι όλα τα νέα ή ανακαινισμένα συστήματα φωτισμού και διατάξεις ελέγχου λειτουργούν όπως 

πρέπει.  

 Οι διατάξεις ελέγχου που σχετίζονται με τον φυσικό φωτισμό βαθμονομούνται ώστε να εξασφαλίζεται ότι απενεργοποιούνται όταν υπάρχει 

επαρκής φυσικός φωτισμός. 

 Οι αισθητήρες κυκλοφορίας υποβάλλονται σε δοκιμές προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι ανιχνεύουν οχήματα, ποδήλατα και πεζούς, κατά 

περίπτωση. 

 Οι χρονοδιακόπτες, οδηγοί σταθερής φωτεινής ροής (CLO) και διατάξεις ελέγχου έντασης φωτισμού πρέπει αποδεδειγμένα να μπορούν να 

ικανοποιήσουν τις σχετικές προδιαγραφές που ορίζει η αναθέτουσα αρχή στην ΠΥΠ. 

Εάν, μετά τη θέση σε λειτουργία του συστήματος, οι διατάξεις ελέγχου φωτισμού δεν φαίνεται να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις ανωτέρω, ο 

ανάδοχος οφείλει να προσαρμόσει και/ή να βαθμονομήσει εκ νέου τις διατάξεις ελέγχου χωρίς πρόσθετο κόστος για την αναθέτουσα αρχή. 

Ο ανάδοχος υποβάλλει έκθεση στην οποία περιγράφεται λεπτομερώς πώς πραγματοποιήθηκαν οι σχετικές προσαρμογές και βαθμονομήσεις και 

πώς μπορούν να χρησιμοποιούνται οι ρυθμίσεις. 

 

Σημείωση: Για τις μεγάλες εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, ενδέχεται να αρκεί το ότι η νέα ή ανακαινισμένη εγκατάσταση είναι συμβατή με τα 

υφιστάμενα συστήματα ελέγχου που χρησιμοποιούνται για το ευρύτερο δίκτυο φωτισμού. Σε αυτή την περίπτωση, η παρούσα ΡΕΣ αναφέρεται επίσης 

στη συμβατότητα των διατάξεων ελέγχου με το υφιστάμενο σύστημα ελέγχου. 
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ΡΕΣ5. Παροχή του αρχικώς καθορισμένου εξοπλισμού φωτισμού 

(Αφορά τις ΤΠ1-6 και τα ΚΑ1-2). 

(Το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

 

Ο ανάδοχος διασφαλίζει ότι ο εξοπλισμός φωτισμού (όπως οι φωτεινές πηγές, τα φωτιστικά και οι διατάξεις ελέγχου φωτισμού) εγκαθίστανται 

όπως ορίζεται στην αρχική προσφορά.  

Αν ο ανάδοχος προμηθεύσει εξοπλισμό φωτισμού άλλο από τον καθοριζόμενο στην αρχική προσφορά, πρέπει να υποβάλει εγγράφως εξηγήσεις για 

αυτή την αλλαγή και ο εξοπλισμός αντικατάστασης πρέπει να πληροί ισοδύναμες ή ανώτερες τεχνικές προδιαγραφές από τον αρχικό εξοπλισμό 

φωτισμού (π.χ. απόδοση φωτιστικών σωμάτων, λειτουργικότητα ρύθμισης έντασης φωτισμού, RULO κ.λπ.). 

Και στις δύο περιπτώσεις, ο ανάδοχος υποβάλλει κατάλογο όπου παρατίθεται ο εξοπλισμός φωτισμού που τελικά εγκαταστάθηκε, μαζί με τα 

τιμολόγια του κατασκευαστή ή τα δελτία παράδοσης σε παράρτημα.  

Σε περίπτωση εγκατάστασης εναλλακτικού εξοπλισμού φωτισμού, παρέχονται αποτελέσματα και εκθέσεις δοκιμών για τη φωτεινή απόδοση από 

τους κατασκευαστές των νέων φωτεινών πηγών και φωτιστικών σωμάτων, σε συνδυασμό με σχετικά έγγραφα που τεκμηριώνουν τις επιδόσεις των 

νέων διατάξεων ελέγχου φωτισμού. 

 

 ΡΕΣ6. Συμμόρφωση της πραγματικής ενεργειακής απόδοσης και 

επιπέδων φωτισμού με τις παραδοχές του σχεδιασμού 

(Συνιστάται αποκλειστικά για μεγάλες εγκαταστάσεις με σημαντική 

εγκατεστημένη ισχύ σε μη αστικά περιβάλλοντα). 

 

Εφόσον συντρέχει λόγος, επιλέγεται από τον αναθέτοντα κατάλληλη μη 

αστική οδική υποπεριοχή στην οποία η τοποθέτηση των φωτιστικών 

σωμάτων είναι σύμφωνη με τη φωτομετρική μελέτη για τον δείκτη 

πυκνότητας ισχύος (PDI) για επιτόπιες φωτομετρικές μετρήσεις 
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(σύμφωνα με το EN 13032-2) και μετρήσεις κατανάλωσης ενέργειας 

(σύμφωνα με το EN 13201-5) στη διάρκεια συμφωνημένης περιόδου 

μίας εβδομάδας.  

Η επιλεγόμενη υποπεριοχή πρέπει να είναι απαλλαγμένη από 

σημαντικές παρεμβολές στον φωτισμό από την ύπαρξη δένδρων, 

στάσεων λεωφορείων ή σταθμευμένων οχημάτων και από επίπεδα 

φωτός υποβάθρου λόγω διαφημιστικών πινακίδων ή κτιρίων.  

Για οδούς κατηγορίας Μ με απαιτήσεις όσον αφορά τη φωτεινότητα, θα 

γίνεται δεκτή η αντ’ αυτού υποβολή δεδομένων φωτισμού 

(illuminance), εάν δικαιολογείται ανησυχία σχετικά με τις επιπτώσεις 

μιας σημαντικής διαφοράς της πραγματικής ανακλαστικότητας του 

οδοστρώματος από τις παραδοχές του σχεδιασμού.  

Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι παράμετροι που επηρεάζουν την 

αβεβαιότητα στις μετρήσεις φωτισμού όπως αναφέρονται στο 

παράρτημα F του EN 13201-4. Συνιστάται να χρησιμοποιούνται 

αυτοματοποιημένα συστήματα μέτρησης φωτισμού και να 

συμφωνούνται οι ανοχές όσον αφορά τον φωτισμό και τα σημεία 

δεδομένων πριν από το έργο (προτείνεται ±10 %).  

Στη διάρκεια της ίδιας αυτής περιόδου μίας εβδομάδας, μετρώνται 

και/ή υπολογίζονται η ισχύς αιχμής [W] και η κατανάλωση ενέργειας 

[kWh] για τα σχετικά σημεία φωτός.  

Οι τιμές PDI και AECI που καταγράφονται επιτοπίως πρέπει να 

ισούνται με ±10 % της τιμής AECI σχεδιασμού και με ± 15 % της τιμής 

PDI σχεδιασμού. 

Σημείωση: Οι συνέπειες της μη συμμόρφωσης με τις τιμές σχεδιασμού 

για τον PDI και/ή τον AECI πρέπει να ορίζονται στην ΠΥΠ. Στις 
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εναλλακτικές λύσεις περιλαμβάνονται:  

 Εκτέλεση διορθωτικών έργων χωρίς πρόσθετο κόστος για τον 

αναθέτοντα. 

 Οικονομικές κυρώσεις σε αναλογία προς τον βαθμό της μη 

συμμόρφωσης (ίσως με βάση τις προβλεπόμενες αυξημένες 

δαπάνες για ηλεκτρικό ρεύμα λόγω των χειρότερων επιδόσεων της 

εγκατάστασης).  

Σε περίπτωση αμφισβήτησης της μη συμμόρφωσης, ο ανάδοχος 

δύναται να επαναλάβει τις μετρήσεις στην ίδια υποπεριοχή ή, αν μπορεί 

να υποστηρίξει ότι η συγκεκριμένη υποπεριοχή δεν ήταν κατάλληλη 

για μετρήσεις, να επιλέξει μια άλλη. Ο αναθέτων δεν επιβαρύνεται με 

το κόστος των ενδεχόμενων πρόσθετων μετρήσεων. 

Αν διαπιστωθεί ότι οι επιδόσεις είναι στην πράξη καλύτερες από τις 

προβλέψεις του σχεδιασμού, είναι δυνατή η καταβολή χρηματικών 

ανταμοιβών εφόσον ο αναθέτων έχει συμπεριλάβει σχετική πρόβλεψη 

στην ΠΥΠ. 
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2.4 Εξοπλισμός φωτισμού χαμηλής φωτορύπανσης: τεχνικές προδιαγραφές (ΤΠ), κριτήρια ανάθεσης (ΚΑ) και 

σχετικές ρήτρες εκτέλεσης της σύμβασης (ΡΕΣ) 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Τα κριτήρια στην ενότητα 3.4 αφορούν συγκεκριμένα την αγορά εξοπλισμού οδικού φωτισμού χαμηλής φωτορύπανσης για: νέες εγκαταστάσεις 

φωτισμού, ανακαίνιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων φωτισμού, τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις, ή 

τοποθέτηση νέων φωτεινών πηγών ή διατάξεων ελέγχου σε υφιστάμενα φωτιστικά σώματα. 
 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΠ7. Ποσοστό προς τα άνω εκπεμπόμενης φωτεινής ισχύος (RULO) 

και φωτεινή όχληση 

(Έχει εφαρμογή σε όλες τις συμβάσεις που περιλαμβάνουν αγορά νέων 

φωτιστικών σωμάτων). 

 

Όλα τα μοντέλα φωτιστικών σωμάτων που αγοράζονται πρέπει να έχουν 

μηδενικό (0,0 %) RULO. 

Αν είναι αναγκαίο να χρησιμοποιηθεί βραχίονας γωνίας, είτε για τη 

βελτιστοποίηση της κατανομής των στύλων είτε λόγω περιορισμών 

χώρου στην τοποθέτηση των στύλων, το μηδενικό ποσοστό RULO 

εξακολουθεί να ισχύει ακόμη και όταν το φωτιστικό σώμα είναι 

κεκλιμένο στην απαιτούμενη γωνία. 

Επαλήθευση: 

Ο προσφέρων υποβάλλει φωτομετρικό αρχείο/-α. Σε αυτά 

ΤΠ7. Ποσοστό προς τα άνω εκπεμπόμενης φωτεινής ισχύος (RULO) 

και φωτεινή όχληση 

(Έχει εφαρμογή σε όλες τις συμβάσεις που περιλαμβάνουν αγορά νέων 

φωτιστικών σωμάτων. Σε περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν 

ανησυχίες για θάμβωση ή οπτική όχληση, οι αναθέτοντες πρέπει να 

εξετάσουν τον καθορισμό απαίτησης για κωδικούς ροής C3). 

 

Όλα τα μοντέλα φωτιστικών σωμάτων που αγοράζονται πρέπει να έχουν 

μηδενικό (0,0 %) RULO και κωδικό ροής C3 ≥ 97 σύμφωνα με τα 

φωτομετρικά δεδομένα. 

Αν είναι αναγκαίο να χρησιμοποιηθεί βραχίονας γωνίας, είτε για τη 

βελτιστοποίηση της κατανομής των στύλων ή λόγω περιορισμών χώρου 

στην τοποθέτηση των στύλων, το μηδενικό ποσοστό RULO 

εξακολουθεί να ισχύει ακόμη και όταν το φωτιστικό σώμα είναι 
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περιλαμβάνεται ο πίνακας φωτομετρικής έντασης βάσει του οποίου 

υπολογίζεται το RULO σύμφωνα με το EN 13032-1, το EN 13032-2, το 

EN 13032-4, το παράρτημα D του IEC 62722-1 ή άλλα σχετικά διεθνή 

πρότυπα.  

Στις περιπτώσεις όπου τα φωτιστικά σώματα δεν είναι εγκατεστημένα 

οριζοντίως, το φωτομετρικό αρχείο πρέπει να αποδεικνύει είτε:  

– ότι τα δεδομένα υπό την ίδια γωνία κλίσης η οποία πρόκειται να 

χρησιμοποιηθεί για το φωτιστικό σώμα καταλήγουν και πάλι σε RULO 

0,0 % είτε 

– ότι έχει τοποθετηθεί πρόσθετο κάλυμμα στο φωτιστικό σώμα και το 

φωτιστικό με κάλυμμα έχει RULO 0,0 % όταν είναι κεκλιμένο υπό τη 

γωνία εγκατάστασης που προβλέπει ο σχεδιασμός. 

 

κεκλιμένο στην απαιτούμενη γωνία. 

Επαλήθευση: 

Ο προσφέρων υποβάλλει φωτομετρικό αρχείο/-α. Σε αυτά 

περιλαμβάνεται ο πίνακας φωτομετρικής έντασης βάσει του οποίου 

υπολογίζεται το RULO σύμφωνα με το EN 13032-1, το EN 13032-2, το 

EN 13032-4, το παράρτημα D του IEC 62722-1 ή άλλα σχετικά διεθνή 

πρότυπα.  

Στις περιπτώσεις όπου τα φωτιστικά σώματα δεν είναι εγκατεστημένα 

οριζοντίως, το φωτομετρικό αρχείο πρέπει να αποδεικνύει είτε:  

– ότι τα δεδομένα υπό την ίδια γωνία κλίσης η οποία πρόκειται να 

χρησιμοποιηθεί για το φωτιστικό σώμα καταλήγουν και πάλι σε RULO 

0,0 % και σε κωδικό ροής C3 ≥ 97, είτε 

– ότι έχει τοποθετηθεί πρόσθετο κάλυμμα στο φωτιστικό σώμα και το 

φωτιστικό με κάλυμμα έχει RULO 0,0 % και κωδικό ροής C3 ≥ 97 όταν 

είναι κεκλιμένο υπό τη γωνία εγκατάστασης που προβλέπει ο 

σχεδιασμός. 

ΤΠ8. Όχληση 

(Η τιμή CCT σχετίζεται άμεσα με την ανθρώπινη αντίληψη και ως εξ αυτού πρέπει να αναφέρεται όταν υπάρχει θέμα όχλησης για τον 

άνθρωπο). 

(Το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

 

Σε κατοικημένες περιοχές, για να περιοριστεί ο κίνδυνος όχλησης για τον άνθρωπο, η CCT των φωτεινών πηγών πρέπει να είναι ≤ 3000K και 

πρέπει να χρησιμοποιείται πρόγραμμα ρύθμισης έντασης ή απενεργοποίησης του φωτισμού. 

Επαλήθευση: 

Εφόσον του ζητηθεί, ο προσφέρων παρέχει τα φάσματα φωτός όλων των λαμπτήρων που πρόκειται να προμηθεύσει.  
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Ο προσφέρων παρέχει μετρήσεις της CCT σύμφωνα με το CIE 15.  

Όσον αφορά τη ρύθμιση έντασης φωτισμού, ο προσφέρων περιγράφει λεπτομερώς τις προτεινόμενες διατάξεις ελέγχου έντασης φωτισμού και το 

εύρος δυνατοτήτων ρύθμισης της έντασης, οι οποίες πρέπει να επιτρέπουν τουλάχιστον ρύθμιση της έντασης ή απενεργοποίηση του φωτισμού με 

βάση ρολόι αστρονομικής χρήσης.  

* Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του αναθέτοντα (που ενδεχομένως ορίζονται στην ΤΠ3 εάν αυτή περιλαμβάνεται στην ΠΥΠ). 

ΤΠ9. Περιβαλλοντική φωτορύπανση και ορατότητα των άστρων 

(Η τιμή του δείκτη G συνδέεται άμεσα με την ποσότητα κυανού 

φωτός και ως εκ τούτου πρέπει να αναφέρεται όταν οι επιπτώσεις της 

φωτορύπανσης στην άγρια πανίδα ή στην ορατότητα των άστρων 

αποτελούν πηγή ανησυχίας).  

 

Σε πάρκα, κήπους και περιοχές που θεωρούνται περιβαλλοντικά 

ευαίσθητες, ο δείκτης G πρέπει να είναι ≥ 1,5*. 

Εφαρμόζεται πρόγραμμα ρύθμισης έντασης φωτισμού** για πάρκα και 

κήπους που παραμένουν ανοικτά στη διάρκεια της νύκτας.  

Εφαρμόζεται πρόγραμμα απενεργοποίησης φωτισμού τις ώρες κατά τις 

οποίες τα πάρκα και οι κήποι παραμένουν κλειστά. 

Εφαρμόζεται πρόγραμμα ρύθμισης έντασης και/ή απενεργοποίησης 

φωτισμού** για κάθε άλλη περιβαλλοντικά ευαίσθητη περιοχή. 

 

Επαλήθευση: 

Ο προσφέρων υποβάλλει μετρήσεις του δείκτη G***.  

 

* Εάν δεν είναι δυνατός ο υπολογισμός του δείκτη G, η τιμή CCT μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως οδηγός, με την επίγνωση ωστόσο ότι η χρήση της εν είδει 

ΤΠ9. Περιβαλλοντική φωτορύπανση και ορατότητα των άστρων 

(Η τιμή του δείκτη G συνδέεται άμεσα με την ποσότητα κυανού 

φωτός και ως εκ τούτου πρέπει να αναφέρεται όταν οι επιπτώσεις της 

φωτορύπανσης στην άγρια πανίδα ή στην ορατότητα των άστρων 

αποτελούν πηγή ανησυχίας. Οι αναθέτοντες πρέπει να γνωρίζουν ότι 

τα φωτιστικά σώματα που συμμορφώνονται με την παρούσα 

απαίτηση είναι απίθανο να πληρούν την ΤΠ1 σχετικά με την απόδοση 

των φωτιστικών σωμάτων).  

 

Σε πάρκα, κήπους και περιοχές που θεωρούνται από τον αναθέτοντα 

περιβαλλοντικά ευαίσθητες ή σε περιοχές εντός ακτίνας 30 km από 

αστικό αστεροσκοπείο οπτικής αστρονομίας ή εντός ακτίνας 100 km 

από μεγάλο αστεροσκοπείο οπτικής αστρονομίας, ο δείκτης G πρέπει να 

είναι ≥ 2,0*. 

Εφαρμόζεται πρόγραμμα ρύθμισης έντασης φωτισμού** για πάρκα και 

κήπους που παραμένουν ανοικτά στη διάρκεια της νύκτας.  

Εφαρμόζεται πρόγραμμα απενεργοποίησης φωτισμού κατά τις ώρες που 

τα πάρκα και οι κήποι παραμένουν κλειστά. 

Εφαρμόζεται πρόγραμμα ρύθμισης έντασης και/ή απενεργοποίησης 

φωτισμού** για κάθε άλλη περιβαλλοντικά ευαίσθητη περιοχή ή για 

περιοχές εντός των καθορισμένων ακτίνων από τα συναφή 
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μέτρησης για το κυανό φως δεν χαρακτηρίζεται από απόλυτη ακρίβεια. Ένας 

δείκτης G της τάξης του ≥ 1,5 ισούται σε γενικές γραμμές (αλλά όχι πάντα) με 

CCT ≤ 3000K.  

** Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του αναθέτοντα (που ενδεχομένως ορίζονται 

στην ΤΠ3 εάν αυτή περιλαμβάνεται στην ΠΥΠ). 

*** Ο δείκτης G μπορεί να υπολογιστεί γρήγορα και εύκολα χρησιμοποιώντας τα 

φωτομετρικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν και για τον υπολογισμό της CCT 

μέσω φύλλου Excel το οποίο διατίθεται στον ακόλουθο δικτυακό τόπο: 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/cieloandaluzindiceg 

αστεροσκοπεία οπτικής αστρονομίας. 

 

Επαλήθευση: 

Ο προσφέρων υποβάλλει μετρήσεις του δείκτη G***.  

 

* Εάν δεν είναι δυνατός ο υπολογισμός του δείκτη G, η τιμή CCT μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως οδηγός, με την επίγνωση ωστόσο ότι η χρήση της εν είδει 

μέτρησης για το κυανό φως δεν χαρακτηρίζεται από απόλυτη ακρίβεια. Ένας 

δείκτης G της τάξης του ≥ 2,0 ισούται σε γενικές γραμμές (αλλά όχι πάντα) με 

CCT ≤ 2700 K.  

** Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του αναθέτοντα (που ενδεχομένως ορίζονται 

στην ΤΠ3 εάν αυτή περιλαμβάνεται στην ΠΥΠ). 

*** Ο δείκτης G μπορεί να υπολογιστεί γρήγορα και εύκολα χρησιμοποιώντας τα 

φωτομετρικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν και για τον υπολογισμό της CCT 

μέσω φύλλου Excel το οποίο διατίθεται στον ακόλουθο δικτυακό τόπο: 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/cieloandaluzindiceg 

 

  

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/cieloandaluzindiceg
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/cieloandaluzindiceg
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2.5 Ανθεκτικός και καλής ποιότητας εξοπλισμός φωτισμού: τεχνικές προδιαγραφές (ΤΠ), κριτήρια ανάθεσης (ΚΑ) και 

σχετικές ρήτρες εκτέλεσης της σύμβασης (ΡΕΣ) 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Τα κριτήρια στην ενότητα 3.5 αφορούν συγκεκριμένα την αγορά ανθεκτικού και καλής ποιότητας εξοπλισμού οδικού φωτισμού για: νέες 

εγκαταστάσεις φωτισμού, ανακαίνιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων φωτισμού, τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων σε υφιστάμενες 

εγκαταστάσεις, ή για τοποθέτηση νέων φωτεινών πηγών ή διατάξεων ελέγχου σε υφιστάμενα φωτιστικά σώματα. 
 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΠ10. Παροχή οδηγιών 

(Έχει εφαρμογή όταν ο εξοπλισμός και/ή οι διατάξεις ελέγχου στη συγκεκριμένη εγκατάσταση φωτισμού που ζητείται στην ΠΥΠ διαφέρουν 

από τον κανονικό εξοπλισμό που είναι εγκατεστημένος αλλού στο ευρύτερο δίκτυο φωτισμού που διαχειρίζεται ο αναθέτων). 

(Το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

 

Ο προσφέρων παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες κατά την εγκατάσταση νέων, ή την ανακαίνιση, συστημάτων φωτισμού: 

 οδηγίες αποσυναρμολόγησης για τα φωτιστικά σώματα· 

 οδηγίες σχετικά με τον τρόπο αντικατάστασης των φωτεινών πηγών (κατά περίπτωση), και το είδος λαμπτήρων που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στα φωτιστικά σώματα χωρίς να μειωθεί η ενεργειακή απόδοση· 

 οδηγίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας και συντήρησης των διατάξεων ελέγχου φωτισμού· 

 για τις διατάξεις ελέγχου που σχετίζονται με τον φυσικό φωτισμό, οδηγίες σχετικά με την εκ νέου βαθμονόμηση και ρύθμισή τους· και 

 για τους χρονοδιακόπτες, οδηγίες σχετικά με τη ρύθμιση των χρόνων απενεργοποίησης, και συμβουλές προκειμένου αυτό να γίνεται με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται επαρκής φωτισμός χωρίς υπερβολική αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας. 
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Επαλήθευση: 

Ο προσφέρων υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο, τεκμηριούμενη με παραδείγματα γραπτών οδηγιών τα οποία υποβάλλονται 

στην αναθέτουσα αρχή αν επιλεγεί η προσφορά του. 

ΤΠ11. Ανάκτηση αποβλήτων 

(Το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

 

Ο προσφέρων εφαρμόζει κατάλληλα περιβαλλοντικά μέτρα με στόχο τη μείωση και την ανάκτηση των αποβλήτων που παράγονται κατά την 

εγκατάσταση νέου, ή την ανακαίνιση, συστήματος φωτισμού.  

Όλα τα απόβλητα λαμπτήρων και διατάξεων ελέγχου φωτισμού συλλέγονται ξεχωριστά και υποβάλλονται σε ανάκτηση σύμφωνα με την οδηγία 

ΑΗΗΕ6. Άλλα απόβλητα υλικά που αναμένεται να παραχθούν και είναι ανακυκλώσιμα συλλέγονται και μεταφέρονται στις αντίστοιχες 

εγκαταστάσεις. 

 

Επαλήθευση:  

Ο προσφέρων περιγράφει λεπτομερώς τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες διαχείρισης αποβλήτων και προτείνει κατάλληλους χώρους στους οποίους 

μπορούν να μεταφέρονται τα ΑΗΗΕ και λοιπά ανακυκλώσιμα υλικά για διαχωρισμό, ανακύκλωση και ανάκτηση θερμότητας.  

                                                           

6 Οδηγία 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 

(αναδιατύπωση) (ΕΕ L 197 της 24.7.2012, σ. 38). 



 

  33   

 

ΤΠ12. Διάρκεια ζωής, ανταλλακτικά και εγγύηση προϊόντων  

(Τα ελάχιστα όρια που ορίζονται εδώ ισχύουν για φωτεινές πηγές, 

λαμπτήρες και φωτιστικά σώματα τύπου LED). 

 

Οι φωτεινές πηγές τύπου LED έχουν την ακόλουθη ονομαστική διάρκεια 

ζωής στους 25°C:  

 L96 στις 6 000 ώρες, 

 L70 στις 50 000 ώρες (πρόβλεψη), 

 C0 στις 3 000 ώρες ή C10 στις 6 000 ώρες, 

 C50 στις 50 000 ώρες (πρόβλεψη). 

Η επισκευή ή η προμήθεια των αντίστοιχων ανταλλακτικών για 

δομοστοιχεία LED που υφίστανται ξαφνική βλάβη καλύπτονται από 

εγγύηση διάρκειας 5 ετών από την ημερομηνία εγκατάστασης.  

 

Επαλήθευση: 

Τα δεδομένα δοκιμών σχετικά με τη διατηρούμενη απόδοση των 

φωτεινών πηγών παρέχονται από εργαστήριο με διαπίστευση της 

Διεθνούς Συνεργασίας Διαπίστευσης Εργαστηρίων (International 

Laboratory Accreditation Cooperation) που πληροί το πρότυπο IES LM-

80* για τα πραγματικά δεδομένα και το IES TM-21* για τις προβλέψεις 

δεδομένων. 

Ο προσφέρων καταθέτει αντίγραφο τουλάχιστον 5ετούς εγγύησης που θα 

ΤΠ12. Διάρκεια ζωής, ανταλλακτικά και εγγύηση προϊόντων  

(Τα ελάχιστα όρια που ορίζονται εδώ ισχύουν για φωτεινές πηγές, 

λαμπτήρες και φωτιστικά σώματα τύπου LED). 

 

Οι φωτεινές πηγές τύπου LED έχουν την ακόλουθη ονομαστική 

διάρκεια ζωής στους 25°C:  

 L96 στις 6 000 ώρες, 

 L70 στις 100 000 ώρες (πρόβλεψη), 

 C0 στις 3 000 ώρες ή C10 στις 6 000 ώρες, 

 C50 στις 100 000 ώρες (πρόβλεψη). 

Η επισκευή ή η προμήθεια των αντίστοιχων ανταλλακτικών για 

δομοστοιχεία LED που υφίστανται ξαφνική βλάβη καλύπτονται από 

εγγύηση διάρκειας 7 ετών από την ημερομηνία εγκατάστασης.  

 

Επαλήθευση: 

Τα δεδομένα δοκιμών σχετικά με τη διατηρούμενη απόδοση των 

φωτεινών πηγών παρέχονται από εργαστήριο με διαπίστευση της 

Διεθνούς Συνεργασίας Διαπίστευσης Εργαστηρίων (International 

Laboratory Accreditation Cooperation) που πληροί το πρότυπο IES 

LM-80* για τα πραγματικά δεδομένα και το IES TM-21* για τις 

προβλέψεις δεδομένων. 

Ο προσφέρων καταθέτει αντίγραφο τουλάχιστον 7ετούς εγγύησης που 
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υπογραφεί εάν επιλεγεί η προσφορά του.  

Ο ανάδοχος καταθέτει αντίγραφο της εγγύησης που θα ισχύσει εάν 

επιλεγεί η προσφορά και παρέχει τα αναγκαία στοιχεία επικοινωνίας 

(αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

τουλάχιστον) για σχετικά ερωτήματα ή τυχόν αξιώσεις.  

Για λόγους σαφήνειας, η εγγύηση καλύπτει, τουλάχιστον, το κόστος 

επισκευής ή αντικατάστασης ελαττωματικών μερών δομοστοιχείων LED 

εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την κοινοποίηση της βλάβης 

(το οποίο καθορίζεται από τον αναθέτοντα στην ΠΥΠ), είτε απευθείας 

είτε μέσω άλλων εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων. Τα ανταλλακτικά 

πρέπει να είναι τα ίδια με τα πρωτότυπα, αλλά αν αυτό δεν είναι εφικτό, 

μπορούν να χρησιμοποιούνται ισοδύναμα ανταλλακτικά μέρη που 

επιτελούν την ίδια λειτουργία στο ίδιο ή σε υψηλότερο επίπεδο 

επιδόσεων.  

Η εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής: 

α) ελαττωματική λειτουργία λόγω βανδαλισμών, ατυχημάτων ή 

ακραίων καιρικών φαινομένων· 

β) λαμπτήρες ή φωτιστικά σώματα τα οποία λειτουργούν επί μεγάλο 

χρονικό διάστημα υπό μη κανονικές συνθήκες (π.χ. 

χρησιμοποιούνται με λάθος γραμμή τάσης), στο μέτρο που αυτό 

μπορεί να αποδειχθεί από τον ανάδοχο. 

*Θα επικαιροποιηθούν σε LM-84 και TM 28 όταν δημοσιευτούν οι εκδόσεις 

αυτές. 

 

θα υπογραφεί εάν επιλεγεί η προσφορά του.  

Ο ανάδοχος καταθέτει αντίγραφο της εγγύησης που θα ισχύσει εάν 

επιλεγεί η προσφορά και παρέχει τα αναγκαία στοιχεία επικοινωνίας 

(αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

τουλάχιστον) για σχετικά ερωτήματα ή τυχόν αξιώσεις.  

Για λόγους σαφήνειας, η εγγύηση καλύπτει, τουλάχιστον, το κόστος 

επισκευής ή αντικατάστασης ελαττωματικών μερών δομοστοιχείων 

LED εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την κοινοποίηση της 

βλάβης (το οποίο καθορίζεται από τον αναθέτοντα στην ΠΥΠ), είτε 

απευθείας είτε μέσω άλλων εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων. Τα 

ανταλλακτικά πρέπει να είναι τα ίδια με τα πρωτότυπα, αλλά αν αυτό 

δεν είναι εφικτό, μπορούν να χρησιμοποιούνται ισοδύναμα 

ανταλλακτικά μέρη που επιτελούν την ίδια λειτουργία στο ίδιο ή σε 

υψηλότερο επίπεδο επιδόσεων.  

Η εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής: 

α) ελαττωματική λειτουργία λόγω βανδαλισμών, ατυχημάτων ή 

ακραίων καιρικών φαινομένων· 

β) λαμπτήρες ή φωτιστικά σώματα τα οποία λειτουργούν επί μεγάλο 

χρονικό διάστημα υπό μη κανονικές συνθήκες (π.χ. 

χρησιμοποιούνται με λάθος γραμμή τάσης), στο μέτρο που αυτό 

μπορεί να αποδειχθεί από τον ανάδοχο. 

*Θα επικαιροποιηθούν σε LM-84 και TM 28 όταν δημοσιευτούν οι εκδόσεις 

αυτές. 
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ΤΠ13. Δυνατότητα επισκευής 

(Το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

 

Ο προσφέρων διασφαλίζει ότι η πρόσβαση στα διάφορα στοιχεία (π.χ. φωτεινή πηγή, λαμπτήρας, δομοστοιχείο LED, οδηγός) είναι εφικτή και 

πρακτική για έναν επαγγελματία μετά την έναρξη λειτουργίας του φωτιστικού σώματος. 

Τα στοιχεία πρέπει να είναι αναγνωρίσιμα, προσβάσιμα και αφαιρέσιμα χωρίς πρόκληση βλάβης στο ίδιο το στοιχείο ή στο φωτιστικό σώμα.  

Η αντικατάσταση των στοιχείων πρέπει να είναι εφικτή επί τόπου (δηλ. στο ύψος τοποθέτησης του φωτιστικού σώματος), χωρίς εργαλεία (σύνδεση 

και άμεση λειτουργία) ή με έναν από τους εξής τύπους κατσαβιδιού: 

- κοινό κατσαβίδι, κατσαβίδι Pozidriv, Phillips, Torx, κλειδί τύπου Allen ή γαλλικό κλειδί. 

 

Επαλήθευση:  

Ο προσφέρων παρέχει τεχνικό εγχειρίδιο, στο οποίο περιλαμβάνεται ανεπτυγμένη εικόνα του φωτιστικού σώματος που απεικονίζει τα μέρη που 

είναι προσβάσιμα και μπορούν να αντικατασταθούν. Τα μέρη που καλύπτονται από συμφωνίες εξυπηρέτησης βάσει της εγγύησης πρέπει επίσης να 

υποδεικνύονται. 

 

ΤΠ14. Δείκτης προστασίας από εισχώρηση (IP) 

(Το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

 

Τα φωτιστικά σώματα για οδούς κατηγορίας M και C πρέπει να διαθέτουν οπτικό σύστημα με δείκτη προστασίας από εισχώρηση IP65 ή 

υψηλότερο, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες.  

Τα φωτιστικά σώματα για οδούς κατηγορίας P πρέπει να έχουν IP65 ή υψηλότερο, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες. 
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Επαλήθευση: 

Ο προσφέρων προσκομίζει τις τεχνικές προδιαγραφές, αποδεικνύοντας τη συμμόρφωση με το παρόν κριτήριο σύμφωνα με το κεφάλαιο 9 του IEC 

60598-1. 

 

Σημείωση: Οι δοκιμές για εισχώρηση σκόνης, στερεών αντικειμένων και υγρασίας που ορίζονται στο πρότυπο IEC 60598-1 δεν είναι όλες πανομοιότυπες με τις 

δοκιμές του IEC 60529 λόγω των τεχνικών χαρακτηριστικών των φωτιστικών σωμάτων. Το σύστημα αρίθμησης για την προστασία IP εξηγείται στο παράρτημα J 

του προτύπου. 

ΤΠ15. Ποσοστό αστοχίας του εξοπλισμού ελέγχου 

Το καθορισμένο ποσοστό αστοχίας του εξοπλισμού ελέγχου πρέπει να 

είναι χαμηλότερο του 0,2 % ανά 1000 ώρες και να καλύπτεται από 8ετή 

εγγύηση για τον εξοπλισμό ελέγχου. 

 

Επαλήθευση: 

Ο προσφέρων υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το ανωτέρω ποσοστό 

αστοχίας για τον εξοπλισμό ελέγχου που προτίθεται να προμηθεύσει. Η 

δήλωση συνοδεύεται από τις σχετικές διαδικασίες δοκιμών βάσει των 

προτύπων του κλάδου. 

 

ΤΠ15. Ποσοστό αστοχίας του εξοπλισμού ελέγχου 

Το καθορισμένο ποσοστό αστοχίας του εξοπλισμού ελέγχου πρέπει να 

είναι χαμηλότερο του 0,1 % ανά 1 000 ώρες και να καλύπτεται από 

10ετή εγγύηση για τον εξοπλισμό ελέγχου. 

 

Επαλήθευση: 

Ο προσφέρων υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το ανωτέρω 

ποσοστό αστοχίας για τον εξοπλισμό ελέγχου που προτίθεται να 

προμηθεύσει. Η δήλωση συνοδεύεται από τις σχετικές διαδικασίες 

δοκιμών βάσει των προτύπων του κλάδου. 

ΤΠ15. Σήμανση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED 

(Έχει εφαρμογή σε περίπτωση εγκατάστασης φωτιστικών σωμάτων τύπου LED). 

(Το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
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Τα φωτιστικά σώματα που προτείνονται προς εγκατάσταση από τον προσφέροντα φέρουν σήμανση με τις ακόλουθες τεχνικές πληροφορίες 

τουλάχιστον: 

 όνομα του κατασκευαστή, κωδικός, αριθμός σειράς και ημερομηνία κατασκευής· 

 ονομαστική ισχύς εισόδου· 

 φωτεινή ροή στους 25°C· 

 ποσοστό προς τα άνω εκπεμπόμενου φωτός (RULO)· 

 κωδικοί ροής CIE· 

 συσχετιζόμενη θερμοκρασία χρώματος (CCT)· 

 δείκτης G· 

 ένδειξη της τεχνολογίας ελέγχου έντασης φωτισμού (αν έχει εφαρμογή). 

Οι πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνονται στο φωτιστικό σώμα και, όπου είναι δυνατό, σε σημείο του στύλου που είναι προσβάσιμο από το 

επίπεδο του εδάφους. Ο προσφέρων εξηγεί πώς ακριβώς θα παρουσιάζονται οι πληροφορίες (π.χ. σε ετικέτα με κωδικό QR, ετικέτα με γραπτές 

πληροφορίες ή χαραγμένη μεταλλική πλακέτα). 

 

Επαλήθευση: 

Ο προσφέρων υποβάλλει υπόδειγμα περιγραφής της προτεινόμενης σήμανσης που θα φέρει ο εξοπλισμός φωτισμού τον οποίο θα προμηθεύσει 

εφόσον επιλεγεί η προσφορά του. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

ΚΑ3. Εκτεταμένη εγγύηση 
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(Αφορά την ΤΠ12). 

(Το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

 

Ένας μέγιστος αριθμός X βαθμών θα δίδεται στους προσφέροντες που είναι πρόθυμοι να παράσχουν αρχικές εγγυήσεις οι οποίες υπερβαίνουν τις 

ελάχιστες περιόδους εγγύησης που ορίζονται στην ΤΠ12 και των οποίων το κόστος περιλαμβάνεται ήδη στην προσφερόμενη τιμή. Οι βαθμοί θα 

κατανέμονται αναλογικά προς τον χρόνο επέκτασης της εγγύησης σε σχέση με τις ελάχιστες απαιτήσεις, ως εξής: 

 Ελάχιστη περίοδος + 1 έτος: 0,2Χ βαθμοί 

 Ελάχιστη περίοδος + 2 έτη: 0,4Χ βαθμοί 

 Ελάχιστη περίοδος + 3 έτη: 0,6Χ βαθμοί 

 Ελάχιστη περίοδος + 4 έτη: 0,8Χ βαθμοί 

 Ελάχιστη περίοδος + 5 έτη και άνω: Χ βαθμοί 

Οι προσφέροντες δύνανται επίσης προαιρετικά να υποβάλουν προσφορές για εκτεταμένες εγγυήσεις που δεν περιλαμβάνονται στην προσφερόμενη 

τιμή, χωρίς ωστόσο να τους χορηγούνται βαθμοί για αυτό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν θα απαιτείται πληρωμή για εκτεταμένη εγγύηση έως το 

τελευταίο έτος της αρχικής εγγύησης, μετά τη λήξη της οποίας ο αναθέτων θα πραγματοποιεί ετήσιες πληρωμές στον επιλεγέντα προσφέροντα 

στην αρχή κάθε έτους της εκτεταμένης εγγύησης.  

Επιπροσθέτως, ο αναθέτων θα έχει την επιλογή να ενεργοποιήσει ή να απορρίψει την προσφορά εκτεταμένης εγγύησης έως και το τελευταίο έτος 

της αρχικής εγγύησης· το κόστος της εκτεταμένης εγγύησης θα είναι το αρχικά προτεινόμενο κόστος, προσαυξημένο βάσει του πληθωρισμού. 

 

 

ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΡΕΣ7. Δέσμευση για ανάκτηση αποβλήτων και μεταφορά σε κατάλληλους χώρους 

(Αφορά την ΤΠ11). 

(Το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 
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Ο ανάδοχος υποβάλλει κατάλογο των αποβλήτων που συλλέχθηκαν στη διάρκεια του έργου. Επιπροσθέτως, ο ανάδοχος περιγράφει λεπτομερώς τη 

διαδικασία διαλογής που εφαρμοζόταν πριν από τη μεταφορά σε κατάλληλους χώρους που υποδεικνύονταν στην αρχική προσφορά ή σε άλλους 

κατάλληλους χώρους στους οποίους τα απόβλητα υπόκεινται σε διαλογή, επεξεργασία, ανακύκλωση και, αν χρειαστεί, ανάκτηση θερμότητας. 

Τα τιμολόγια παράδοσης κατατίθενται ως αποδεικτικό παραλαβής. 

 

ΡΕΣ8. Σήμανση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED 

(Αφορά την ΤΠ16). 

(Το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει δέσμευση ότι τα φωτιστικά σώματα που θα προμηθεύσει θα φέρουν σήμανση με τις ελάχιστες πληροφορίες που 

ορίζονται στην ΤΠ16. 
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3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΔΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 

3.1 Τεχνικές προδιαγραφές (ΤΠ) και κριτήρια ανάθεσης (ΚΑ) 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Τα κριτήρια στην ενότητα 4.1 αφορούν συγκεκριμένα την αγορά εξοπλισμού φωτισμού για φωτεινή σηματοδότηση κυκλοφορίας και το κόστος της 

λειτουργίας και συντήρησής του για καθορισμένο χρονικό διάστημα.  

 

 

Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΠ1. Κόστος κύκλου ζωής (ΚΚΖ) 

(Το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

 

Το κόστος κύκλου ζωής υπολογίζεται με βάση τις προδιαγραφές που ορίζει ο αναθέτων, στις οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνονται: 

 το χρονικό πλαίσιο (π.χ. 8 έτη)· 

 κατάλογος των απαιτούμενων σηματοδοτών κυκλοφορίας (π.χ. κόκκινοι φωτεινοί δίσκοι, πορτοκαλί φωτεινοί δίσκοι, πράσινοι φωτεινοί 

δίσκοι, ενδείξεις με φωτεινό πράσινο βέλος, φωτεινοί σηματοδότες για διαβάσεις πεζών)· 

 ο μέσος κύκλος λειτουργίας του κάθε σηματοδότη κυκλοφορίας (π.χ. κόκκινο σήμα 55 %, πορτοκαλί σήμα 2 %, πράσινο σήμα 43 %)· και 

 η τιμή ηλεκτρικού ρεύματος (π.χ. 0,12 EUR/kWh). 

Ο προσφέρων παρέχει τα ακόλουθα αναλυτικά στοιχεία προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκτίμηση του κόστους κύκλου ζωής: 
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 τη χρονική περίοδο κατά την οποία οι λαμπτήρες καλύπτονται από εγγύηση για ξαφνική βλάβη· 

 την ονομαστική διάρκεια ζωής του λαμπτήρα (δηλ. τον χρόνο που αναμένεται να χρειαστεί για να μειωθεί η απόδοση του λαμπτήρα στο 

70 % της αρχικής απόδοσης)· 

 το κόστος αγοράς για τους λαμπτήρες (τόσο αρχικό κόστος όσο και κόστος κάθε αναγκαίας αντικατάστασης στη διάρκεια του 

καθορισμένου χρονικού πλαισίου)· 

 το κόστος αγοράς για τυχόν επικουρικό εξοπλισμό· 

 το κόστος αγοράς για στύλους, βάσεις και νέες ηλεκτρικές συνδέσεις· και 

 το κόστος εγκατάστασης (ώρες εργασίας πολλαπλασιαζόμενες επί τα ωρομίσθια συν τα έξοδα για εξοπλισμό ανύψωσης κ.λπ.).  

Επαλήθευση: 

Ο αναθέτων παρέχει στους προσφέροντες κοινό φύλλο υπολογισμού του κόστους κύκλου ζωής στο οποίο ο αναθέτων έχει ήδη καταχωρίσει τις 

απαιτούμενες πληροφορίες.  

Ο προσφέρων υποβάλλει αντίγραφο του συμπληρωμένου φύλλου, συνοδευόμενο από δήλωση η οποία βεβαιώνει ότι τα συγκεκριμένα κόστη είναι 

έγκυρα τουλάχιστον για ένα καθορισμένο διάστημα το οποίο καλύπτει το αρχικό χρονοδιάγραμμα για την εκτέλεση της σύμβασης μετά την 

κατακύρωση στον προσφέροντα. 
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ΤΠ2. Διάρκεια ζωής, ανταλλακτικά και εγγύηση προϊόντων  

(Τα ελάχιστα όρια που ορίζονται εδώ ισχύουν για φωτεινές πηγές, 

λαμπτήρες και φωτιστικά σώματα τύπου LED). 

 

Οι φωτεινές πηγές τύπου LED έχουν την ακόλουθη ονομαστική 

διάρκεια ζωής στους 25°C:  

 L96 στις 6 000 ώρες, 

 L70 στις 50 000 ώρες (πρόβλεψη), 

 L0C0 στις 3 000 ώρες ή C10 στις 6 000 ώρες, 

 C50 στις 50 000 ώρες (πρόβλεψη). 

Η επισκευή ή η προμήθεια των αντίστοιχων ανταλλακτικών για 

δομοστοιχεία LED που υφίστανται ξαφνική βλάβη καλύπτονται από 

εγγύηση διάρκειας 5 ετών από την ημερομηνία εγκατάστασης.  

 

Επαλήθευση: 

Οι δοκιμές και η επαλήθευση διενεργούνται από εργαστήριο με 

διαπίστευση της Διεθνούς Συνεργασίας Διαπίστευσης Εργαστηρίων 

(International Laboratory Accreditation Cooperation) που πληροί το 

πρότυπο IES LM-80* για τα πραγματικά δεδομένα και το IES TM-21* 

για τις προβλέψεις δεδομένων. 

Ο προσφέρων καταθέτει αντίγραφο τουλάχιστον 5ετούς εγγύησης που 

θα υπογραφεί εάν επιλεγεί η προσφορά του.  

ΤΠ2. Διάρκεια ζωής, ανταλλακτικά και εγγύηση προϊόντων  

(Τα ελάχιστα όρια που ορίζονται εδώ ισχύουν για φωτεινές πηγές, 

λαμπτήρες και φωτιστικά σώματα τύπου LED). 

 

Οι φωτεινές πηγές τύπου LED έχουν την ακόλουθη ονομαστική 

διάρκεια ζωής στους 25°C:  

 L96 στις 6 000 ώρες,  

 L70 στις 100 000 ώρες (πρόβλεψη), 

 L0C0 στις 3 000 ώρες ή C10 στις 6 000 ώρες, 

 C50 στις 100 000 ώρες (πρόβλεψη). 

Η επισκευή ή η προμήθεια των αντίστοιχων ανταλλακτικών για 

δομοστοιχεία LED που υφίστανται ξαφνική βλάβη καλύπτονται από 

εγγύηση διάρκειας 7 ετών από την ημερομηνία εγκατάστασης. 

 

Επαλήθευση: 

Οι δοκιμές και η επαλήθευση διενεργούνται από εργαστήριο με 

διαπίστευση της Διεθνούς Συνεργασίας Διαπίστευσης Εργαστηρίων 

(International Laboratory Accreditation Cooperation) που πληροί το 

πρότυπο IES LM-80* για τα πραγματικά δεδομένα και το IES TM-21* 

για τις προβλέψεις δεδομένων. 

Ο προσφέρων καταθέτει αντίγραφο τουλάχιστον 7ετούς εγγύησης που 

θα υπογραφεί εάν επιλεγεί η προσφορά του.  
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Ο ανάδοχος καταθέτει αντίγραφο της εγγύησης που θα ισχύσει εάν 

επιλεγεί η προσφορά και παρέχει τα αναγκαία στοιχεία επικοινωνίας 

(αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

τουλάχιστον) για σχετικά ερωτήματα ή τυχόν αξιώσεις.  

Για λόγους σαφήνειας, η εγγύηση καλύπτει, τουλάχιστον, το κόστος 

επισκευής ή αντικατάστασης ελαττωματικών μερών δομοστοιχείων 

LED εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την κοινοποίηση της 

βλάβης (το οποίο καθορίζεται από τον αναθέτοντα στην ΠΥΠ), είτε 

απευθείας είτε μέσω άλλων εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων. Τα 

ανταλλακτικά πρέπει να είναι τα ίδια με τα πρωτότυπα, αλλά αν αυτό 

δεν είναι εφικτό, μπορούν να χρησιμοποιούνται ισοδύναμα 

ανταλλακτικά μέρη που επιτελούν την ίδια λειτουργία στο ίδιο ή σε 

υψηλότερο επίπεδο επιδόσεων.  

Η εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής: 

α) ελαττωματική λειτουργία λόγω βανδαλισμών, ατυχημάτων ή 

ακραίων καιρικών φαινομένων· 

β) λαμπτήρες ή φωτιστικά σώματα τα οποία λειτουργούν επί μεγάλο 

χρονικό διάστημα υπό μη κανονικές συνθήκες (π.χ. 

χρησιμοποιούνται με λάθος γραμμή τάσης), στο μέτρο που αυτό 

μπορεί να αποδειχθεί από τον ανάδοχο. 

*Θα επικαιροποιηθούν σε LM-84 και TM 28 όταν δημοσιευτούν οι 

εκδόσεις αυτές. 

Ο ανάδοχος καταθέτει αντίγραφο της εγγύησης που θα ισχύσει εάν 

επιλεγεί η προσφορά και παρέχει τα αναγκαία στοιχεία επικοινωνίας 

(αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

τουλάχιστον) για σχετικά ερωτήματα ή τυχόν αξιώσεις.  

Για λόγους σαφήνειας, η εγγύηση καλύπτει, τουλάχιστον, το κόστος 

επισκευής ή αντικατάστασης ελαττωματικών μερών δομοστοιχείων 

LED εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την κοινοποίηση της 

βλάβης (το οποίο καθορίζεται από τον αναθέτοντα στην ΠΥΠ), είτε 

απευθείας είτε μέσω άλλων εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων. Τα 

ανταλλακτικά πρέπει να είναι τα ίδια με τα πρωτότυπα, αλλά αν αυτό 

δεν είναι εφικτό, μπορούν να χρησιμοποιούνται ισοδύναμα 

ανταλλακτικά μέρη που επιτελούν την ίδια λειτουργία στο ίδιο ή σε 

υψηλότερο επίπεδο επιδόσεων.  

Η εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής: 

α) ελαττωματική λειτουργία λόγω βανδαλισμών, ατυχημάτων ή 

ακραίων καιρικών φαινομένων· 

β) λαμπτήρες ή φωτιστικά σώματα τα οποία λειτουργούν επί μεγάλο 

χρονικό διάστημα υπό μη κανονικές συνθήκες (π.χ. 

χρησιμοποιούνται με λάθος γραμμή τάσης), στο μέτρο που αυτό 

μπορεί να αποδειχθεί από τον ανάδοχο. 

*Θα επικαιροποιηθούν σε LM-84 και TM 28 όταν δημοσιευτούν οι 

εκδόσεις αυτές. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

ΚΑ1. Χαμηλότερο κόστος κύκλου ζωής 

(Αφορά την ΤΠ1). 

(Το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

 

Ένας μέγιστος αριθμός X βαθμών θα δίδεται στον προσφέροντα που έχει αποδεδειγμένα υποβάλει την πρόταση με το χαμηλότερο κόστος κύκλου 

ζωής.  

Οι βαθμοί θα κατανέμονται στους λοιπούς προσφέροντες αναλογικά, κατόπιν σύγκρισης του κόστους κύκλου ζωής που έχουν υποβάλει με το 

χαμηλότερο κόστος βάσει του ακόλουθου τύπου: 

 

𝛽𝛼𝜃𝜇𝜊ί 𝜋𝜊𝜐 𝛿ί𝜈𝜊𝜈𝜏𝛼𝜄 𝜎𝜏𝜂𝜈 𝜋𝜌𝜊𝜎𝜑𝜊𝜌ά 𝐴 =  𝑋 𝑥 
𝜒𝛼𝜇𝜂𝜆ό𝜏휀𝜌𝜊 𝐿𝐶𝐶 ό𝜆𝜔𝜈 𝜏𝜔𝜈 𝜋𝜌𝜊𝜎𝜑𝜊𝜌ώ𝜈

𝐿𝐶𝐶 𝜋𝜌𝜊𝜎𝜑𝜊𝜌ά𝜍 𝐴
 

 

Επαλήθευση: 

Αφού παραληφθούν όλες οι προσφορές, ο αναθέτων θα είναι σε θέση να προσδιορίσει ποια προσφορά παρέχει το χαμηλότερο κόστος κύκλου ζωής 

και βάσει αυτού να καθορίσει πόσοι βαθμοί πρέπει να αποδοθούν στην κάθε προσφορά. 

ΚΑ2. Εκτεταμένη εγγύηση 

(Αφορά την ΤΠ2). 

(Το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

 

Ένας μέγιστος αριθμός X βαθμών θα δίδεται στους προσφέροντες που είναι πρόθυμοι να παράσχουν αρχικές εγγυήσεις οι οποίες υπερβαίνουν τις 

ελάχιστες περιόδους εγγύησης που ορίζονται στην ΤΠ2 και των οποίων το κόστος περιλαμβάνεται ήδη στην προσφερόμενη τιμή. Οι βαθμοί θα 

κατανέμονται αναλογικά προς τον χρόνο επέκτασης της εγγύησης σε σχέση με τις ελάχιστες απαιτήσεις, ως εξής: 
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 Ελάχιστη περίοδος + 1 έτος: 0,2Χ βαθμοί 

 Ελάχιστη περίοδος + 2 έτη: 0,4Χ βαθμοί 

 Ελάχιστη περίοδος + 3 έτη: 0,6Χ βαθμοί 

 Ελάχιστη περίοδος + 4 έτη: 0,8Χ βαθμοί 

 Ελάχιστη περίοδος + 5 έτη και άνω: Χ βαθμοί 

Οι προσφέροντες δύνανται επίσης προαιρετικά να υποβάλουν προσφορές για εκτεταμένες εγγυήσεις που δεν περιλαμβάνοντα στην προσφερόμενη 

τιμή, χωρίς ωστόσο να τους χορηγούνται βαθμοί για αυτό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν θα απαιτείται πληρωμή για εκτεταμένη εγγύηση έως το 

τελευταίο έτος της αρχικής εγγύησης, μετά τη λήξη της οποίας ο αναθέτων θα πραγματοποιεί ετήσιες πληρωμές στον επιλεγέντα προσφέροντα 

στην αρχή κάθε έτους της εκτεταμένης εγγύησης.  

Επιπροσθέτως, ο αναθέτων θα έχει την επιλογή να ενεργοποιήσει ή να απορρίψει την προσφορά εκτεταμένης εγγύησης έως και το τελευταίο έτος 

της αρχικής εγγύησης· το κόστος της εκτεταμένης εγγύησης θα είναι το αρχικά προτεινόμενο κόστος, προσαυξημένο βάσει του πληθωρισμού. 

 

ΚΑ3. Διατάξεις ελέγχου έντασης φωτισμού 

(Έχει εφαρμογή σε όλες τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών, εκτός εάν είναι σαφές ότι οι διατάξεις ελέγχου έντασης φωτισμού θα 

συνεπαγόταν αυξημένο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας. Οι αναθέτοντες θα πρέπει να ορίζουν σαφώς τις επιθυμητές επιδόσεις της ρύθμισης 

έντασης φωτισμού στην εκάστοτε ΠΥΠ). 

(Το ίδιο για τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια) 

 

Θα δίδονται βαθμοί στους προσφέροντες που ορίζουν φωτεινές πηγές και φωτιστικά σώματα με πλήρως λειτουργικές διατάξεις ελέγχου έντασης 

φωτισμού οι οποίες μπορούν να προγραμματιστούν για ρύθμιση του φωτισμού σε διαστήματα χαμηλής έντασης χρήσης του οδικού δικτύου στη 

διάρκεια της νύκτας, 

 

Επαλήθευση: 

Ο προσφέρων προσκομίζει σχετική τεκμηρίωση από τον/τους κατασκευαστή/-ές των φωτεινών πηγών και των φωτιστικών σωμάτων που 
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προτείνονται προς χρήση από τον προσφέροντα, βάσει της οποίας αποδεικνύεται η συμβατότητά τους με διατάξεις ελέγχου έντασης φωτισμού.  

Η τεκμηρίωση πρέπει επίσης να περιλαμβάνει καμπύλη ισχύος της σχέσης ανάμεσα στη φωτεινή ισχύ και στην κατανάλωση ενέργειας, να αναφέρει 

τη μέγιστη δυνατή μείωση έντασης φωτισμού και να παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο προγραμματισμού και επαναπρογραμματισμού των 

διατάξεων ελέγχου. 
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4 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ 
 

Η κοστολόγηση κύκλου ζωής αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική παράμετρο για τον οδικό φωτισμό. Το κυριότερο κόστος κύκλου ζωής για τις 

παραδοσιακές τεχνολογίες εκκένωσης υψηλής έντασης (HID) οφειλόταν ανέκαθεν στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη χρήση. Οι 

τεχνολογίες LED είναι μεν πιο αποδοτικές αλλά, παρά το γεγονός ότι το κόστος τους μειώθηκε με ταχείς ρυθμούς στη διάρκεια της τελευταίας 

πενταετίας, απαιτούν μεγαλύτερη δαπάνη για την αγορά τους. Για τον λόγο αυτό οι δημόσιες αρχές πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν την πιο 

συμφέρουσα οικονομικά απόφαση. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα, καθώς η μετατροπή μιας εγκατάστασης οδικού φωτισμού από HID 

σε LED απαιτεί συνήθως υψηλή κεφαλαιουχική δαπάνη που υπερβαίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό οδικού φωτισμού μιας δημόσιας αρχής. Κατά 

συνέπεια, η τεκμηρίωση χαμηλότερου κόστους κύκλου ζωής μπορεί πράγματι να αποτελεί προαπαιτούμενο για την εξασφάλιση χρηματοδότησης με 

σκοπό τη μετάβαση σε εγκατάσταση LED. 

Έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές συγκρίσεις του κόστους κύκλου ζωής σε μικρές και μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, στις οποίες άρχισε να αξιοποιείται η 

τεχνολογία LED για τις εγκαταστάσεις οδικού φωτισμού. Ορισμένες από αυτές περιγράφονται εν συντομία στη συνέχεια. 

 Το Πόρτλαντ επένδυσε 18,5 εκατ. δολάρια για την αντικατάσταση 45 000 σημείων φωτισμού HPS με λαμπτήρες LED που κατανάλωναν το 

50 % της ενέργειας – επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση 1,5 εκατ. δολαρίων ετησίως λόγω του μειωμένου κόστους κατανάλωσης ενέργειας και 

συντήρησης. Αυτό ισοδυναμεί με περίοδο αποπληρωμής οκτώ ετών λαμβανομένων υπόψη των προεξοφλητικών επιτοκίων (Portland, 2015). 

 Το Λος Άντζελες επένδυσε 57 εκατ. δολάρια για την αντικατάσταση 140 000 σημείων φωτισμού HPS με λαμπτήρες LED με 63 % χαμηλότερη 

κατανάλωση ενέργειας (Los Angeles, 2013). Η αρχική εκτίμηση για την εξοικονόμηση ενέργειας ανερχόταν γύρω στο 40 %, αλλά οι εξελίξεις 

στην τεχνολογία LED που προηγήθηκαν του έργου είχαν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση. Η μελέτη διαπίστωσε επίσης ταχεία 

πτώση του κόστους μονάδας (π.χ. μεταξύ Μαρτίου και Σεπτεμβρίου 2012, το κόστος μειώθηκε από 495 σε 309 δολάρια). Αναμένεται ετήσια 

εξοικονόμηση ύψους 2,5 εκατ. δολαρίων μόνο σε δαπάνες συντήρησης, λόγω της μικρότερης συχνότητας βλαβών στην τεχνολογία LED 

(0,2 % για τα LED έναντι 10 % για τα HPS). Μαζί με την εξοικονόμηση 7,5 εκατ. δολαρίων σε κόστος ηλεκτρικού ρεύματος, η συνολική 

ετήσια εξοικονόμηση ανέρχεται σε 10 εκατ. δολάρια με εκτιμώμενη περίοδο αποπληρωμής πέντε έως έξι έτη. Ωστόσο, η μελέτη συνιστά 

προσοχή κατά την προμήθεια λύσεων LED, καθώς διαπιστώθηκε ότι μόλις 84 από τις 244 μονάδες LED πληρούσαν τις προδιαγραφές 

ποιότητας που ορίζονται στον δικτυακό τόπο του Bureau of Street Lighting (Υπηρεσία Φωτισμού Οδών) (BSL, 2018). 

https://1190kex.iheart.com/articles/portland-local-news-123543/led-streetlight-conversion-saves-portland-thousands-13791851/#ixzz3s3aSKNiE
https://www.forbes.com/sites/justingerdes/2013/01/25/los-angeles-saves-millions-with-led-street-light-deployment/#66b07d398d90
http://bsl.lacity.org/led-contractors-vendors.html
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 Το 2016 η κομητεία Charlotte στη Φλόριντα των ΗΠΑ μελέτησε το κόστος που θα συνεπαγόταν η αλλαγή των 2 145 σημείων φωτισμού της 

από HPS σε LED. Υπολογίστηκε ότι οι υφιστάμενες δαπάνες συντήρησης ήταν μεταξύ 28 και 55 δολαρίων ανά σημείο φωτισμού, ανάλογα με 

τον τύπο. Το κόστος ηλεκτρικού ρεύματος για ένα φως HPS ανερχόταν σε περίπου 12 δολάρια μηνιαίως και για ένα φως LED σε 6 δολάρια 

μηνιαίως (50 % χαμηλότερο). Το υφιστάμενο κόστος ενέργειας και συντήρησης (για τους HPS) ανέρχεται σε 310 000 δολάρια και 

80 000 δολάρια αντίστοιχα. Τα κόστη που δόθηκαν για τους διάφορους τύπους φωτιστικών σωμάτων ήταν τα εξής: κεφαλή τύπου Cobra (HPS 

345 δολάρια, LED 780 δολάρια) και διακοσμητική κεφαλή (HPS 1 200 δολάρια, LED 1 800 δολάρια). Έγινε η παραδοχή ότι ένας λαμπτήρας 

HPS πρέπει να αντικαθίσταται ανά 5ετία, η μονάδα ισχύος LED (150 δολάρια) επίσης ανά 5ετία, και το οπτικό δομοστοιχείο LED 

(750 δολάρια) πρέπει να αντικαθίσταται ανά 20ετία. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το κόστος των τεχνολογιών HPS και LED ήταν 

παρεμφερές σε βάθος 20ετίας, αλλά ότι λόγω της πτώσης στις τιμές λαμπτήρων LED, οι τελευταίοι θα αποτελούσαν σύντομα την πιο 

οικονομική επιλογή. 

 Στη Μινεσότα (δήμος Chanhassen) το 2012 υπολογίστηκαν απλές περίοδοι αποπληρωμής της τάξης των 8-12 ετών για τη μετάβαση από 

φωτισμό HID σε LED (Swanson and Carlson, 2012). Οι παραδοχές για τη διάρκεια ζωής των λαμπτήρων HID και LED ήταν 6 έτη (21 000 

ώρες) και 22 έτη (78 000 ώρες) αντίστοιχα (με βάση 3 550 ώρες λειτουργίας ετησίως). Η έρευνα διαπίστωσε ότι η τιμολόγηση για την αγορά 

φωτιστικών LED ποίκιλλε σημαντικά ανάλογα με την απαιτούμενη απόδοση, το μέγεθος της παραγγελίας και το μήκος της αλυσίδας 

εφοδιασμού. Για παραγγελίες 500 φωτιστικών, οι τιμές κυμαίνονταν από 250 δολάρια έως 1 325 δολάρια ανά φωτιστικό LED. Το κόστος ενός 

καινούριου λαμπτήρα HPS υπολογίστηκε στα 11 δολάρια και ενός καινούριου στύλου στα 800 δολάρια. Το κόστος εγκατάστασης ενός 

καινούριου λαμπτήρα HPS ή ενός καινούριου φωτιστικού LED εκτιμήθηκε σε 110 δολάρια και το κόστος εγκατάστασης ενός στύλου σε 

1 500 δολάρια. Θεωρήθηκε ότι οι λαμπτήρες LED επιτυγχάνουν εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 60 %, ενώ το συνολικό κόστος 

εξυπηρέτησης των LED για διάστημα 22 ετών εκτιμήθηκε σε 220 δολάρια. Εφαρμόστηκαν διαφορετικά προεξοφλητικά επιτόκια της τάξης του 

2 %, 4 % και 8 %, τιμή ηλεκτρικού ρεύματος ίση με 0,046 δολάρια/kWh και εξετάστηκαν τρία διαφορετικά επιτόκια μίσθωσης. Σε όλες 

σχεδόν τις περιπτώσεις, η επιλογή των LED αποδείχθηκε πιο οικονομική από την επιλογή HID όσον αφορά το κόστος κύκλου ζωής. Η 

ελκυστικότητα της λύσης των LED ήταν αντιστρόφως ανάλογη του ύψους του προεξοφλητικού επιτοκίου. 

 Στο Φοίνιξ (Αριζόνα) εξετάστηκε το 2013 το ενδεχόμενο μετατροπής σχεδόν 95 000 σημείων φωτισμού HPS σε LED (Silsby, 2013). Με 

προοπτική δεκαετίας, εξέτασαν λαμπτήρες HPS και LED με τα εξής χαρακτηριστικά: κόστος ενέργειας για κάθε φως ετησίως (HPS 

72,36 δολάρια, LED 32,88 δολάρια), κόστος διάταξης στερέωσης (HPS 250 δολάρια, LED 475 δολάρια), εγκατάσταση διάταξης στερέωσης 

(HPS 29 δολάρια, LED 29 δολάρια), και διάρκεια ζωής λαμπτήρα (HPS 20 000 ώρες, LED 50 000 ώρες). Συμπερασματικά, διαπιστώθηκε ότι 

https://www.cleanenergyresourceteams.org/sites/default/files/roadway-lighting.pdf
https://www1.eere.energy.gov/buildings/publications/pdfs/ssl/silsby_msslc-phoenix2013.pdf
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οι LED ήταν πιο οικονομικοί κατά 20 % περίπου σε βάθος 10ετίας. Εφαρμοζόμενο στον δήμο του Phoenix, αυτό ισοδυναμούσε με περίπου 

5 εκατ. δολάρια ετησίως μετά την ολοκλήρωση της μετατροπής ολόκληρου του συστήματος. Για επένδυση 1 εκατ. δολαρίων σε LED, 

υπολογίστηκε ότι θα απαιτούνταν απλή περίοδος αποπληρωμής της τάξης των 9 ετών.  

Στο τεχνικό παράρτημα IV της έκθεσης που συνοδεύει τα παρόντα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ έχει συμπεριληφθεί μια σειρά σεναρίων προμηθειών· 

τα σενάρια χρησιμοποιούν το φύλλο υπολογισμού κόστους κύκλου ζωής (LCC) από τον σουηδικό Εθνικό Οργανισμό Δημόσιων Συμβάσεων. Οι 

αναγνώστες που ενδιαφέρονται για περισσότερα παραδείγματα σχετικά με το κόστος κύκλου ζωής στις προμήθειες οδικού φωτισμού μπορούν να 

συμβουλευτούν την τεχνική έκθεση για περαιτέρω πληροφορίες.  
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5 TEXNIKO ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ PDI ΚΑΙ AECI 

 
Έτος 

Επίπεδο φιλοδοξίας και πλάτος οδού (που πρόκειται να φωτιστεί) 
Στοιχειώδη Αναλυτικά Στοιχειώδη Αναλυτικά Στοιχειώδη Αναλυτικά Στοιχειώδη Αναλυτικά Στοιχειώδη Αναλυτικά Στοιχειώδη Αναλυτικά 

≤5m ≤5m 5-6m 5-6m 6-7m 6-7m 7-8m 7-8m 8-9m 8-9m ≥9m ≥9m 

Τιμές αναφοράς PDI 
W.lx-1.m-2 

=1 / (απόδ. φωτ. σώμ. x ΣΣ x 
συντ. χρήσης) 

2018-19 0,023 0,018 0,020 0,016 0,018 0,015 0,016 0,013 0,014 0,012 0,014 0,012 

2020-21 0,021 0,016 0,018 0,015 0,015 0,013 0,014 0,011 0,012 0,011 0,012 0,011 

2022-23 0,018 0,014 0,016 0,013 0,014 0,012 0,012 0,010 0,011 0,010 0,011 0,010 

Τιμές βάσης AECI  
kWh.m-2.yr-1.lx-1 

(βασικά PDI x 0,001kW/W x 
4015 ώρες/έτος και x 1,00 

(στοιχ.) ή 0,73 (αναλ.) επί τον 
συντελεστή ρύθμισης έντασης) 

2018-19 0,094 0,053 0,081 0,048 0,071 0,044 0,063 0,038 0,057 0,035 0,057 0,035 

2020-21 0,083 0,047 0,071 0,042 0,062 0,039 0,055 0,033 0,050 0,031 0,050 0,031 

2022-23 0,074 0,042 0,063 0,038 0,055 0,035 0,049 0,030 0,044 0,028 0,044 0,028 

Πραγματικές τιμές 
αναφοράς AECI, 

δηλαδή απλώς οι 
τιμές βάσης AECI 

πολλαπλασιαζόμενες 
επί τον φωτισμό 

(illuminance) (lux).  
 

*Τα επίπεδα C0 ή C1 
πρέπει να μπορούν να 
συμμορφώνονται με 

τον AECI με βάση τα 20 
lux (π.χ. μέσω 

βελτιωμένης ρύθμισης 
της έντασης φωτισμού). 

 
Επισημαίνεται ότι για 
τις οδούς κατηγορίας 

M, πρέπει να 
προσδιορίζεται η 

C0*, 
C1*, 
C2  

(μέσος 
όρος 

20 lux) 

2018-19 1,874 1,057 1,607 0,961 1,406 0,881 1,250 0,755 1,125 0,705 1,125 0,705 

2020-21 1,654 0,935 1,418 0,850 1,240 0,779 1,103 0,668 0,992 0,623 0,992 0,623 

2022-23 1,470 0,833 1,260 0,757 1,103 0,694 0,980 0,595 0,882 0,555 0,882 0,555 

C3 / P1 
(μέσος 
όρος 

15 lux) 

2018-19 1,406 0,793 1,205 0,721 1,054 0,661 0,937 0,566 0,843 0,529 0,843 0,529 

2020-21 1,240 0,701 1,063 0,637 0,930 0,584 0,827 0,501 0,744 0,467 0,744 0,467 

2022-23 1,103 0,625 0,945 0,568 0,827 0,520 0,735 0,446 0,662 0,416 0,662 0,416 

C4 / P2 
(μέσος 
όρος 

10 lux) 

2018-19 0,937 0,529 0,803 0,480 0,703 0,440 0,625 0,378 0,562 0,352 0,562 0,352 

2020-21 0,827 0,467 0,709 0,425 0,620 0,389 0,551 0,334 0,496 0,312 0,496 0,312 

2022-23 0,735 0,416 0,630 0,379 0,551 0,347 0,490 0,297 0,441 0,278 0,441 0,278 

C5 / P3 
(μέσος 
όρος 

7,5 lux) 

2018-19 0,703 0,396 0,602 0,360 0,527 0,330 0,469 0,283 0,422 0,264 0,422 0,264 

2020-21 0,620 0,351 0,532 0,319 0,465 0,292 0,413 0,250 0,372 0,234 0,372 0,234 

2022-23 0,551 0,312 0,473 0,284 0,413 0,260 0,368 0,223 0,331 0,208 0,331 0,208 

P4 2018-19 0,469 0,264 0,402 0,240 0,351 0,220 0,312 0,189 0,281 0,176 0,281 0,176 
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φωτεινότητα, η οποία 
επηρεάζεται από την 
ανακλαστικότητα του 

οδοστρώματος 
(φωτεινότητα = 

φωτισμός x 
ανακλαστικότητα). 

(μέσος 
όρος 
5 lux) 

2020-21 0,413 0,234 0,354 0,212 0,310 0,195 0,276 0,167 0,248 0,156 0,248 0,156 

2022-23 0,368 0,208 0,315 0,189 0,276 0,173 0,245 0,149 0,221 0,139 0,221 0,139 

P5 
(μέσος 
όρος 
3 lux) 

2018-19 0,281 0,159 0,241 0,144 0,211 0,132 0,187 0,113 0,169 0,106 0,169 0,106 

2020-21 0,248 0,140 0,213 0,127 0,186 0,117 0,165 0,100 0,149 0,093 0,149 0,093 

2022-23 0,221 0,125 0,189 0,114 0,165 0,104 0,147 0,089 0,132 0,083 0,132 0,083 

P6 
(μέσος 
όρος 
2 lux) 

2018-19 0,187 0,106 0,161 0,096 0,141 0,088 0,125 0,076 0,112 0,070 0,112 0,070 

2020-21 0,165 0,093 0,142 0,085 0,124 0,078 0,110 0,067 0,099 0,062 0,099 0,062 

2022-23 0,147 0,083 0,126 0,076 0,110 0,069 0,098 0,059 0,088 0,056 0,088 0,056 

Οι διαφορές στις τιμές του PDI για τα διάφορα έτη βασίζονται σε κλιμακωτή αύξηση της απόδοσης των φωτιστικών σωμάτων η οποία αναμένεται να επιτευχθεί από τη βιομηχανία 
LED, συγκεκριμένα 17 lm/W ανά διετία μεταξύ 2018 και 2023. Οι αποδόσεις εκκίνησης είναι 120 lm/W (στοιχ.) και 130 lm/W (αναλ.) για το 2018. Πραγματοποιήθηκε 
απλουστευμένος υπολογισμός των τιμών αναφοράς PDI, όπου PDI = 1 / (απόδοση φωτιστικού σώματος Χ συντελεστή συντήρησης Χ συντελεστή χρήσης). 

Για όλες τις τιμές αναφοράς PDI θεωρείται συντελεστής συντήρησης (ΣΣ) 0,85. Οι τιμές του συντελεστή χρήσης κλιμακώνονται σε συνάρτηση με το πλάτος της οδού και το επίπεδο 
φιλοδοξίας του κριτηρίου, ως εξής: 

Στοιχ./Αναλ.: πλάτος ≤5m (U=0,42/0,5)· πλάτος 5-6m (U=0,49/0,55)· πλάτος 6-7m (U=0,56/0,6)· πλάτος 7-8m (U=0,63/0,7)· πλάτος 8-9m (U=0,7/0,75)· πλάτος ≥9m 
(U=0,7/0,75).  

 


