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Χριστουγεννιάτικου Εορταστικού 
Διάκοσμου Έτους 2020» 

 

Αρ. μελέτης:  

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

 Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η ανάθεση προμήθειας και τοποθέτησης, πριν την 
έναρξη της εορταστικής περιόδου, και αποξήλωσης μετά το πέρας αυτής, διαφόρων φωτεινών 
διακοσμητικών στοιχείων (επίστηλα, φωτεινές παραστάσεις, Χριστουγεννιάτικα δέντρα, 
μικρολαμπτήρες LED), σε οδούς, πλατείες και κοινόχρηστους χώρους των οικισμών Θέρμης, 
Νέας Ραιδεστού, Φιλοθέης, Βασιλικών, Πλαγιαρίου και Τριλόφου, καθώς και προμήθεια, 
τοποθέτηση και αποξήλωση Χριστουγεννιάτικων δέντρων, αλλά και υφιστάμενων φωτεινών 
διακοσμητικών στοιχείων (επίστυλα) που υπάρχουν ήδη διαθέσιμα στην αποθήκη του Δήμου, 
στους διάφορους οικισμούς, για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2019. 

 

 

Η προμήθεια περιλαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες (CPV) 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

39298900-6 Διάφορα είδη διακόσμησης – Φωτεινές 
Παραστάσεις 

39298910-9 Χριστουγεννιάτικα δέντρα 

31522000-1 Φωτιστικά για χριστουγεννιάτικα δέντρα 

 

 

 



ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να μην εξαντλήσει το αντικείμενο της προμήθειας. 

 Ο χρόνος της σύμβασης θα έχει ισχύ για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης. 

 Σε περίπτωση βλάβης κάποιας κατασκευής η αποκατάσταση θα γίνεται εντός 24ώρου. 

 Μετά την τοποθέτηση ο ανάδοχος θα πρέπει προσκομίσει πίνακα που θα αναφέρει το 
είδος, την ποσότητα και τα σημεία τοποθέτησης των φωτεινών κατασκευών. 

 Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι επαρκώς όμοια με τα αντίστοιχα “ενδεικτικού 
σχήματος”. 

 Οι διαστάσεις των προσφερόμενων ειδών, περιγράφονται στα επί μέρους άρθρα των 
τεχνικών προδιαγραφών και θεωρούνται αποδεκτές με απόκλιση έως ±5%. 

 Όλες οι κατασκευές θα παραδοθούν πλήρως τοποθετημένες σε σημεία που θα υποδείξει η 
Υπηρεσία. 

 Οι μεταλλικές κατασκευές των φωτεινών παραστάσεων, θα στερεωθούν με 
τρόπο ώστε να μη κινδυνεύουν από ισχυρούς ανέμους, ώστε να είναι στιβαρές. 

 Η επιλογή των χρωμάτων του εκπεμπόμενου φωτός, είτε του φωτοσωλήνα, είτε των 
μικρολαμπτήρων θα γίνει από την Υπηρεσία, για τον εκάστοτε τύπο. 

 Σε όσα από τα προσφερόμενα είδη απαιτείται, θα υπάρχει μεταλλικός πίνακας 
20cmx30cm στεγανός με διακόπτη, αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη, αυτόματες ασφάλειες 
10-16Α  και μετασχηματιστή 220/48V με σταθεροποιητή κατάλληλα συνδεδεμένα, για την 
άρτια και ασφαλή λειτουργία τους. 

 Στην τιμή των προς προμήθεια ειδών θα περιλαμβάνεται η τοποθέτηση, αποξήλωση και η 
μεταφορά στις αποθήκες του Δήμου, σύμφωνα με την υπόδειξη της υπηρεσίας, με 
μέριμνα, δαπάνη κι ευθύνη του ίδιου του αναδόχου. 

 Στην τιμή της εργασίας τοποθέτησης και αποξήλωσης των φωτεινών διακοσμητικών 
στοιχείων που έχει ήδη στην κατοχή του ο Δήμος, θα περιλαμβάνεται και η παραλαβή 
τους από τους χώρους που είναι αποθηκευμένα, συντάσσοντας πρωτόκολλο παράδοσης-
παραλαβής, μεταφορά και επιστροφή για αποθήκευση στους χώρους που θα υποδείξει η 
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, με μέριμνα, δαπάνη κι ευθύνη του αναδόχου. 

 Σε κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις, μετά την αποξήλωση, θα συντάσσεται 
πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής και αποθήκευσης, με αναλυτική περιγραφή των 
ειδών και των ποσοτήτων, αναφορά στην κατάσταση και στην καλή λειτουργία τους, 
καθώς και του τόπου αποθήκευσης. 

Η αρχική σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κάνοντας συμπληρωματικές συμβάσεις, 
τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 132 του ν.4412/2016, όπως αυτό 
τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα, με την προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε τροποποίηση δεν 
θα προκαλέσει οικονομική υπέρβαση του προϋπολογισμού της μελέτης. 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώσει τις ποσότητες έως ποσοστού 30% επί 
του ποσού της σύμβασης, χωρίς να μεταβάλλεται η συμβατική δαπάνη. 

 



ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Ως περιεχόμενο του φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς, θα πρέπει να κατατεθούν, επί ποινής 
αποκλεισμού, από τους διαγωνιζόμενους, τα παρακάτω έγγραφα – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις: 

 

1. Σε ό,τι αφορά στην επιχείρησή τους: 

 Πιστοποιητικό Διαχείρησης ποιότητας κατά ISO 9001:2015 

 Πιστοποιητικό Περιβαντολλογικής Διαχείρησης κατά ISO14001:2015 

 Πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία ISO 45001:2018 

 

2. Σε ό,τι αφορά στα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν: 

 Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού, να έχουν δήλωση 
συμμόρφωσης CE, να είναι κατασκευασμένα βάση Ευρωπαϊκών προδιαγραφών , θα πρέπει να 
συνοδεύονται από : 

α) πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει συμμόρφωση των προσφερόμενων ειδών με 
τα πρότυπα ασφαλείας που σχετίζονται με τη χαμηλή τάση LVD 

 EN 60598-1:2015(IEC 60598-1:2014) 
 EN 60598-2-20:2015 (IEC 60598-2-20:2014) 
 EN 60598-2-21:2015 (IEC 60598-2-21:2014) 

από διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών, το οποίο θα αφορά το σύνολο της γραμμής 
παραγωγής και όχι μόνο ένα δείγμα. 

β) πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφαλείας που 
σχετίζονται  με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα EMC 

 EN 55015:2013+A1:2015, (CISPR 15:2013+IS1:2013+IS2:2013+A1:2015) 
 ΕΝ 61547:2009 (IEC 61547:2009) 
 EN 61000-3-3:2013 (IEC 61000-3-3:2013) 
 EN 61000-3-2:2014 (IEC 61000-3-2:2014) 

 

3. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν βεβαιώσεις συμμετοχής: 

 3.1 Σε Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης αποβλήτων και 

 3.2 Σε Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών 

 

 Όλα τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή της 
προσφοράς και εφόσον λήγουν πρέπει να ανανεώνονται και να βρίσκονται σε ισχύ κατά την 
σύναψη της σύμβασης και μέχρι τη λήξη αυτής.  

 Οι κατασκευές που αφορούν τους τύπους 2, 3, 4, 5, 13, 23, και 24, θα συνοδεύονται από 
βεβαίωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, για την ασφαλή λειτουργία τους. 

      Οι συμμετέχοντες, στο διαγωνισμό, παραγωγοί, υποβάλλουν βεβαιώσεις που αφορούν στην 
δικιά τους επιχείρηση ενώ οι μεταπωλητές-έμποροι  καταθέτουν τις βεβαιώσεις των 
προμηθευτριών εταιρειών. 



  

Οι διαγωνιζόμενοι που δεν είναι οι ίδιοι παραγωγοί των προσφερόμενων ειδών, θα 
καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν τις επιχειρήσεις από τις 
οποίες θα προμηθευτούν τα ζητούμενα είδη της προμήθειας. Αντίστοιχη υπεύθυνη 
δήλωση θα κατατεθεί, από τους δεύτερους των προαναφερομένων, περί αποδοχής 
της συνεργασίας τους με τον διαγωνιζόμενο, ώστε να προσκομίσουν τα 
προσφερόμενα είδη προς το Δήμο Θέρμης. 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 Ενδεικτικό Σχήμα 

Α/Α Τύπος 1.  

Φωτεινό σώμα «ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΛΙΟ ΔΙΠΛΟ » αποτελούμενο από σκελετό 
αλουμινίου στερεά συγκολλημένου με καλαίσθητες ενώσεις  πάνω στον οποίο δένεται  
μονοκάναλος εύκαμπτος φωτοσωλήνας LED . 

O φωτοσωλήνας LED  θα είναι λείος εύκαμπτος διαφανής  με 36 λυχνίες LED ανά μέτρο,  θερμού 
ή ψυχρού φωτισμού,  μονοκάναλος και διαμέτρου 13mm , με δυνατότητα κοπής ανά ένα μέτρο. 
Δεν θα σπάει και δεν θα ξεβάφει.  Η κατανομή φωτός θα είναι ισομερής με καθαρότητα και 
φωτεινότητα. Η τάση λειτουργίας θα είναι 220-240V, με 100.000 ωρών συνεχούς λειτουργίας και  
δείκτη στεγανότητας τουλάχιστον IP65 προκειμένου για χρήση σε εξωτερικό χώρο.  

Η παροχή  σύνδεσης θα έχει σταθεροποιητή 1,6Α με καλώδιο μήκους  1,5μ  τύπου καουτσούκ 
H05RN-F 2x1,00mm. Για χρήση σε εξωτερικό χώρο με δείκτη στεγανότητας IP65. 

Οι διαστάσεις του  θα είναι οι ακόλουθες ύψους 1,10m, πλάτος 0,85m . H όλη  κατασκευή δε θα 
ξεπερνά τα 46W.  

H κατασκευή θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένη στο σημείο που θα υποδείξει η Υπηρεσία . 

Στην τιμή του στις προμήθεια υλικού θα περιλαμβάνεται η τοποθέτηση, αποξήλωση και η 
μεταφορά, στις αποθήκες του Δήμου. 

Η ρευματοδότηση θα γίνει με υπόδειξη από την Υπηρεσία. 

 

 

 

 

 



Ενδεικτικό Σχήμα 

Α/Α Τύπος 2.   

Φωτεινό σώμα «ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ με μπλε 
Τρομπέτα» αποτελούμενο από σκελετό αλουμινίου 
στερεα συγκολλημένου με καλαίσθητες ενώσεις  πάνω 
στον οποίο δένεται  μονοκάναλος εύκαμπτος 
φωτοσωλήνας LED και λυχνίες LED. 

Οι μικρολαμπτήρες θα είναι  με  λυχνίες LED  7-8mm, 
τάσης 48V, ειδικής κατασκευής ώστε να αντέχουν σε 
όλες τις καιρικές συνθήκες, με πλαστικό καπάκι πάνω σε 
κάθε λαμπτήρα για προστασία από χτυπήματα και με 
θερμοσυστελλόμενο φιλμ στη βάση τους για διασφάλιση 
της στεγανότητάς τους. Οι  λυχνίες LED θα βρίσκονται 
σε καλώδιο καουτσούκ H03RN-F 0.50mm2 με διπλή 
εξωτερική προστασία, υψηλής ασφάλειας, για 
μεγαλύτερη μηχανική αντοχή στα τραβήγματα και σε 
ταλαντώσεις.Τάση λειτουργίας 48V με 100.000 ώρες 
συνεχούς λειτουργίας και δείκτη στεγανότητας 
τουλάχιστον IP65, προκειμένου για χρήση εξωτερικού 
χώρου. 

O φωτοσωλήνας LED  θα είναι λείος εύκαμπτος 
διαφανής  με 36 λυχνίες LED ανά μέτρο,  θερμού ή 
ψυχρού ή γαλάζιου φωτισμού,  μονοκάναλος και 
διαμέτρου 13mm , με δυνατότητα κοπής ανά ένα μέτρο. 
Δεν θα σπάει κσι δεν θα ξεβάφει.  Η κατανομή φωτός 
θα είναι ισομερής με καθαρότητα και φωτεινότητα. Η 

τάση λειτουργίας θα είναι 220-240V. Η  στεγανότητα του τουλάχιστον IP65. Η διάρκεια ζωής του 
100.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας. 

Τάση λειτουργίας 220-240V με 100.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας και δείκτη στεγανότητας 
τουλάχιστον IP65, προκειμένου για χρήση εξωτερικού χώρου. 

Η παροχής  σύνδεσης θα έχει σταθεροποιήτη 1,6Α με καλώδιο μήκους  1,5μ  τύπου καουτσούκ 
H05RN-F 3x2,50mm. Για χρήση σε εξωτερικό χώρο με δείκτη στεγανότητας IP65. 

Οι διαστάσεις του  θα είναι οι ακόλουθες ύψους 2,00m, πλάτος 1,30m . H όλη  κατασκευή δε θα 
ξεπερνά τα 138W.  

H κατασκευή θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένη στο σημείο που θα υποδείξει η Υπηρεσία . 

Στην τιμή του στις προμήθεια υλικού θα περιλαμβάνεται η τοποθέτηση, αποξήλωση και η 
μεταφορά, στις αποθήκες του Δήμου. 

Η ρευματοδότηση θα γίνει με υπόδειξη από την Υπηρεσία. 

 



 

Ενδεικτικό Σχήμα 

Α/Α Τύπος 3.   

Φωτεινό σώμα «Φάτνη» αποτελούμενο από σκελετό αλουμινίου στερεα συγκολλημένου με 
καλαίσθητες ενώσεις  πάνω στον οποίο δένεται  μονοκάναλος εύκαμπτος φωτοσωλήνας LED και 
λυχνίες LED. 

Οι μικρολαμπτήρες θα είναι  με  λυχνίες LED  7-8mm, τάσης 48V, ειδικής κατασκευής ώστε να 
αντέχουν σε όλες τις καιρικές συνθήκες, με πλαστικό καπάκι πάνω σε κάθε λαμπτήρα για 
προστασία από χτυπήματα και με θερμοσυστελλόμενο φιλμ στη βάση τους για διασφάλιση της 
στεγανότητάς τους. Οι  λυχνίες LED θα βρίσκονται σε καλώδιο καουτσούκ H03RN-F 0.50mm2 
με διπλή εξωτερική προστασία, υψηλής ασφάλειας, για μεγαλύτερη μηχανική αντοχή στα 
τραβήγματα και σε ταλαντώσεις.Τάση λειτουργίας 48V με 100.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας 
και δείκτη στεγανότητας τουλάχιστον IP65, προκειμένου για χρήση εξωτερικού χώρου. 

O φωτοσωλήνας LED  θα είναι λείος εύκαμπτος διαφανής  με 36 λυχνίες LED ανά μέτρο,  θερμού 
ή ψυχρού ή γαλάζιου φωτισμού,  μονοκάναλος και διαμέτρου 13mm , με δυνατότητα κοπής ανά 
ένα μέτρο. Δεν θα σπάει κσι δεν θα ξεβάφει.  Η κατανομή φωτός θα είναι ισομερής με 
καθαρότητα και φωτεινότητα. Η τάση λειτουργίας θα είναι 220-240V. Η  στεγανότητα του 
τουλάχιστον IP65. Η διάρκεια ζωής του 100.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας. 

Θα φέρει  μετασχηματιστή 220/48V. 

Τάση λειτουργίας 220-240V με 100.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας και δείκτη στεγανότητας 
τουλάχιστον IP65, προκειμένου για χρήση εξωτερικού χώρου. 

Η παροχής  σύνδεσης θα έχει σταθεροποιήτη 1,6Α με καλώδιο μήκους  1,5μ  τύπου καουτσούκ 
H05RN-F 3x2,50mm. Για χρήση σε εξωτερικό χώρο με δείκτη στεγανότητας IP65. 



Οι διαστάσεις του  θα είναι οι ακόλουθες ύψους 3,60m, πλάτος 4,10m . H όλη  κατασκευή δε 
θα ξεπερνά τα 240W.  

H κατασκευή θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένη στο σημείο που θα υποδείξει η Υπηρεσία. 

Στην τιμή του στις προμήθεια υλικού θα περιλαμβάνεται η τοποθέτηση, αποξήλωση και η 
μεταφορά, στις αποθήκες του Δήμου. 

Η ρευματοδότηση θα γίνει με υπόδειξη από την Υπηρεσία. 

 

 Ενδεικτικό Σχήμα 

Α/Α Τύπος 4.  

Φωτεινό σώμα «ΙΗΣΟΥΣ-ΠΑΝΑΓΙΑ-ΙΩΣΗΦ» αποτελούμενο από σκελετό αλουμινίου στερεα 
συγκολλημένου με καλαίσθητες ενώσεις  πάνω στον οποίο δένεται  μονοκάναλος εύκαμπτος 
φωτοσωλήνας LED και μοκέτα. 

O φωτοσωλήνας LED  θα είναι λείος εύκαμπτος διαφανής  με 36 λυχνίες LED ανά μέτρο,  θερμού 
ή ψυχρού  φωτισμού,  μονοκάναλος και διαμέτρου 13mm , με δυνατότητα κοπής ανά ένα μέτρο. 
Δεν θα σπάει κσι δεν θα ξεβάφει.  Η κατανομή φωτός θα είναι ισομερής με καθαρότητα και 
φωτεινότητα. Η τάση λειτουργίας θα είναι 220-240V. Η  στεγανότητα του τουλάχιστον IP65. Η 
διάρκεια ζωής του 100.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας. 

Τάση λειτουργίας 220-240V με 100.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας και δείκτη στεγανότητας 
τουλάχιστον IP65, προκειμένου για χρήση εξωτερικού χώρου. 

Η παροχής  σύνδεσης θα έχει σταθεροποιητή 1,6Α με καλώδιο μήκους  1,5μ  τύπου καουτσούκ 
H05RN-F 3x2,50mm. Για χρήση σε εξωτερικό χώρο με δείκτη στεγανότητας IP65. 

Μοκέτα από πλέγμα γαλβανιζέ ντυμένο με ίνα PVC, μη φλεγόμενη και  με αναλλοίωτα χρώματα. 

Κάθε καρέ της μοκέτας έχει διάσταση 5cmΧ5cm και μήκος ίνας 6cm. 

Οι διαστάσεις του  θα είναι οι ακόλουθες ύψους 1,55m, μήκος 3,30m . H όλη  κατασκευή δε θα 
ξεπερνά τα 166W.  

H κατασκευή θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένη στο σημείο που θα υποδείξει η Υπηρεσία. 

Στην τιμή του στις προμήθεια υλικού θα περιλαμβάνεται η τοποθέτηση, αποξήλωση και η 
μεταφορά, στις αποθήκες του Δήμου. 

Η ρευματοδότηση θα γίνει με υπόδειξη από την Υπηρεσία. 



 Ενδεικτικό Σχήμα 

Α/Α Τύπος 5.  

Φωτεινό σώμα «ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ-ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΜΕ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ» 
αποτελούμενο από σκελετό αλουμινίου στερεα συγκολλημένου με καλαίσθητες ενώσεις  πάνω 
στον οποίο δένεται  μονοκάναλος εύκαμπτος φωτοσωλήνας LED . 

O φωτοσωλήνας LED  θα είναι λείος εύκαμπτος διαφανής  με 36 λυχνίες LED ανά μέτρο,    
μονοκάναλος και διαμέτρου 13mm , με δυνατότητα κοπής ανά ένα μέτρο. Δεν θα σπάει κσι δεν 
θα ξεβάφει.  Η κατανομή φωτός θα είναι ισομερής με καθαρότητα και φωτεινότητα. Η τάση 
λειτουργίας θα είναι 220-240V. Η  στεγανότητα του τουλάχιστον IP65. Η διάρκεια ζωής του 
100.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας. 

Τάση λειτουργίας 220-240V με 100.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας και δείκτη στεγανότητας 
τουλάχιστον IP65, προκειμένου για χρήση εξωτερικού χώρου. 

Η παροχής  σύνδεσης θα έχει σταθεροποιιητή 1,6Α με καλώδιο μήκους  1,5μ  τύπου καουτσούκ 
H05RN-F 3x2,50mm. Για χρήση σε εξωτερικό χώρο με δείκτη στεγανότητας IP65. 

Οι διαστάσεις του  θα είναι οι ακόλουθες ύψους 1,55m, μήκος 3,30m . H όλη  κατασκευή δε θα 
ξεπερνά τα 166W.  

H κατασκευή θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένη στο σημείο που θα υποδείξει η Υπηρεσία. 

Στην τιμή του στις προμήθεια υλικού θα περιλαμβάνεται η τοποθέτηση, αποξήλωση και η 
μεταφορά, στις αποθήκες του Δήμου. 

Η ρευματοδότηση θα γίνει με υπόδειξη από την Υπηρεσία. 

 



 Ενδεικτικό Σχήμα 

Α/Α Τύπος 6.  

Φωτεινό σώμα (ΕΠΙΣΤΗΛΙΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 3 τεμαχίων- ΔΕΝΔΡΟ) αποτελούμενο από 
σκελετό αλουμινίου στερεά συγκολλημένου με καλαίσθητες ενώσεις, πάνω στον οποίο δένεται 
μονοκάναλος εύκαμπτος φωτοσωλήνας LED και λυχνίες LED. 

Οι μικρολαμπτήρες θα είναι  με  λυχνίες LED  7-8mm,  ειδικής κατασκευής ώστε να αντέχουν σε 
όλες τις καιρικές συνθήκες, με πλαστικό καπάκι πάνω σε κάθε λαμπτήρα για προστασία από 
χτυπήματα και με θερμοσυστελλόμενο φιλμ στη βάση τους για διασφάλιση της στεγανότητάς 
τους. Οι  λυχνίες LED θα βρίσκονται σε καλώδιο καουτσούκ H03RN-F 0.50mm2 με διπλή 
εξωτερική προστασία, υψηλής ασφάλειας, για μεγαλύτερη μηχανική αντοχή στα τραβήγματα και 
σε ταλαντώσεις. Τάση λειτουργίας 220- 240V  με 100.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας και δείκτη  
στεγανότητας τουλάχιστον IP65, Προκειμένου για χρήση εξωτερικού χώρου. 

O φωτοσωλήνας LED  θα είναι λείος εύκαμπτος διαφανής  με 36 λυχνίες LED ανά μέτρο,  θερμού 
ή ψυχρού φωτισμού,  μονοκάναλος και διαμέτρου 13mm , με δυνατότητα κοπής ανά ένα μέτρο. 
Δεν θα σπάει κσι δεν θα ξεβάφει.  Η κατανομή φωτός θα είναι ισομερής με καθαρότητα και 
φωτεινότητα. Η τάση λειτουργίας θα είναι 220-240V, με 100.000 ωρών συνεχούς λειτουργίας και  
δείκτη στεγανότητας τουλάχιστον IP65 προκειμένου για χρήση σε εξωτερικό χώρο.  

Η παροχής  σύνδεσης θα έχει σταθεροποιητή 1,6Α με καλώδιο μήκους  1,5μ  τύπου καουτσούκ 
H05RN-F 3x1,00mm. Για χρήση σε εξωτερικό χώρο με δείκτη στεγανότητας IP65. 

Οι διαστάσεις του  θα είναι οι ακόλουθες ύψος 2,00m, πλάτος 1,20m . H όλη κατασκευή δε θα 
ξεπερνά τα 68W 

H κατασκευή θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένη στο σημείο που θα υποδείξει η Υπηρεσία. 
 
Στην τιμή του προς προμήθεια υλικού θα περιλαμβάνεται η τοποθέτηση, αποξήλωση και η 
μεταφορά, στις αποθήκες του α Δήμου. 
 
Η ρευματοδότηση θα γίνει με υπόδειξη από την Υπηρεσία. 
 



 Ενδεικτικό Σχήμα 

Α/Α Τύπος 7.  

Φωτεινό σώμα (ΕΠΙΣΤΗΛΙΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ - Μπουκέτο κλαδιά με κόκκινο φιόγκο) 
αποτελούμενο από σκελετό αλουμινίου στερεά συγκολλημένου με καλαίσθητες ενώσεις  πάνω 
στον οποίο δένεται  μονοκάναλος εύκαμπτος φωτοσωλήνας LED και λυχνίες LED.  

Οι μικρολαμπτήρες θα είναι  με  λυχνίες LED  7-8mm,  θερμού ή ψυχρού φωτισμού. ειδικής 
κατασκευής ώστε να αντέχουν σε όλες τις καιρικές συνθήκες, με πλαστικό καπάκι πάνω σε κάθε 
λαμπτήρα για προστασία από χτυπήματα και με θερμοσυστελλόμενο φιλμ στη βάση τους για 
διασφάλιση της στεγανότητάς τους. Οι  λυχνίες LED θα βρίσκονται σε καλώδιο καουτσούκ 
H03RN-F 0.50mm2 με διπλή εξωτερική προστασία, υψηλής ασφάλειας, για μεγαλύτερη μηχανική 
αντοχή στα τραβήγματα και σε ταλαντώσεις. Τάση λειτουργίας 220- 240V  με 100.000 ώρες 
συνεχούς λειτουργίας και δείκτη  στεγανότητας τουλάχιστον IP65, Προκειμένου για χρήση 
εξωτερικού χώρου. 

O φωτοσωλήνας LED  θα είναι λείος εύκαμπτος διαφανής  με 36 λυχνίες LED ανά μέτρο,  θερμού 
ή ψυχρού φωτισμού,  μονοκάναλος και διαμέτρου 13mm , με δυνατότητα κοπής ανά ένα μέτρο. 
Δεν θα σπάει κσι δεν θα ξεβάφει.  Η κατανομή φωτός θα είναι ισομερής με καθαρότητα και 
φωτεινότητα. Η τάση λειτουργίας θα είναι 220-240V, με 100.000 ωρών συνεχούς λειτουργίας και  
δείκτη στεγανότητας τουλάχιστον IP65 προκειμένου για χρήση σε εξωτερικό χώρο.  

Η παροχής  σύνδεσης θα έχει σταθεροποιητή 1,6Α με καλώδιο μήκους  1,5μ  τύπου καουτσούκ 
H05RN-F 3x2,50mm. Για χρήση σε εξωτερικό χώρο με δείκτη στεγανότητας IP65. 

Οι διαστάσεις του  θα είναι οι ακόλουθες διαμέτρου 0,90m, ύψους 1,50m . H όλη κατασκευή δε 
θα ξεπερνά τα 50W. 

H κατασκευή θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένη στο σημείο που θα υποδείξει η Υπηρεσία. 
 
Στην τιμή του προς προμήθεια υλικού θα περιλαμβάνεται η τοποθέτηση, αποξήλωση και η 
μεταφορά, στις αποθήκες του Δήμου. 
 

Η ρευματοδότηση θα γίνει με υπόδειξη από την Υπηρεσία 



 

 Ενδεικτικό Σχήμα 

Α/Α Τύπος 8.  

Φωτεινό σώμα (ΕΠΙΣΤΗΛΙΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ) αποτελούμενο από σκελετό αλουμινίου στερεά 
συγκολλημένου με καλαίσθητες ενώσεις  πάνω στον οποίο δένεται  μονοκάναλος εύκαμπτος 
φωτοσωλήνας LED και λυχνίες LED. 

Οι μικρολαμπτήρες θα είναι  με  λυχνίες LED  7-8mm,  ειδικής κατασκευής ώστε να αντέχουν σε 
όλες τις καιρικές συνθήκες, με πλαστικό καπάκι πάνω σε κάθε λαμπτήρα για προστασία από 
χτυπήματα και με θερμοσυστελλόμενο φιλμ στη βάση τους για διασφάλιση της στεγανότητάς 
τους. Οι  λυχνίες LED θα βρίσκονται σε καλώδιο καουτσούκ H03RN-F 0.50mm2 με διπλή 
εξωτερική προστασία, υψηλής ασφάλειας, για μεγαλύτερη μηχανική αντοχή στα τραβήγματα και 
σε ταλαντώσεις. Τάση λειτουργίας 220- 240V  με 100.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας και δείκτη  
στεγανότητας τουλάχιστον IP65, Προκειμένου για χρήση εξωτερικού χώρου. 

O φωτοσωλήνας LED  θα είναι λείος εύκαμπτος διαφανής  με 36 λυχνίες LED ανά μέτρο,  θερμού 
ή ψυχρού φωτισμού,  μονοκάναλος και διαμέτρου 13mm , με δυνατότητα κοπής ανά ένα μέτρο. 
Δεν θα σπάει κσι δεν θα ξεβάφει.  Η κατανομή φωτός θα είναι ισομερής με καθαρότητα και 
φωτεινότητα. Η τάση λειτουργίας θα είναι 220-240V, με 100.000 ωρών συνεχούς λειτουργίας και  
δείκτη στεγανότητας τουλάχιστον IP65 προκειμένου για χρήση σε εξωτερικό χώρο.  

Η παροχής  σύνδεσης θα έχει σταθεροποιητή 1,6Α με καλώδιο μήκους  1,5μ  τύπου καουτσούκ 
H05RN-F 3x1,00mm. Για χρήση σε εξωτερικό χώρο με δείκτη στεγανότητας IP65. 

Οι διαστάσεις του  θα είναι οι ακόλουθες ύψους 0,75m, πλάτος 0,65m. H όλη κατασκευή δε θα 
ξεπερνά τα 50W 

H κατασκευή θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένη στο σημείο που θα υποδείξει η Υπηρεσία. 
 
Στην τιμή του προς προμήθεια υλικού θα περιλαμβάνεται η τοποθέτηση, αποξήλωση και η 
μεταφορά, στις αποθήκες του Δήμου. 
 

Η ρευματοδότηση θα γίνει με υπόδειξη από την Υπηρεσία 

 

 

 



 Ενδεικτικό Σχήμα 

Α/Α Τύπος 9.  

Φωτεινό σώμα (ΕΠΙΣΤΗΛΙΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ) αποτελούμενο από σκελετό αλουμινίου στερεά 
συγκολλημένου με καλαίσθητες ενώσεις  πάνω στον οποίο δένεται  μονοκάναλος εύκαμπτος 
φωτοσωλήνας LED και λυχνίες LED. 

Οι μικρολαμπτήρες θα είναι  με  λυχνίες LED  7-8mm,  ειδικής κατασκευής ώστε να αντέχουν σε 
όλες τις καιρικές συνθήκες, με πλαστικό καπάκι πάνω σε κάθε λαμπτήρα για προστασία από 
χτυπήματα και με θερμοσυστελλόμενο φιλμ στη βάση τους για διασφάλιση της στεγανότητάς 
τους. Οι  λυχνίες LED θα βρίσκονται σε καλώδιο καουτσούκ H03RN-F 0.50mm2 με διπλή 
εξωτερική προστασία, υψηλής ασφάλειας, για μεγαλύτερη μηχανική αντοχή στα τραβήγματα και 
σε ταλαντώσεις. Τάση λειτουργίας 220- 240V  με 100.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας και δείκτη  
στεγανότητας τουλάχιστον IP65, Προκειμένου για χρήση εξωτερικού χώρου. 

O φωτοσωλήνας LED  θα είναι λείος εύκαμπτος διαφανής  με 36 λυχνίες LED ανά μέτρο,  θερμού 
ή ψυχρού  φωτισμού,  μονοκάναλος και διαμέτρου 13mm , με δυνατότητα κοπής ανά ένα μέτρο. 
Δεν θα σπάει κσι δεν θα ξεβάφει.  Η κατανομή φωτός θα είναι ισομερής με καθαρότητα και 
φωτεινότητα. Η τάση λειτουργίας θα είναι 220-240V, με 100.000 ωρών συνεχούς λειτουργίας και  
δείκτη στεγανότητας τουλάχιστον IP65 προκειμένου για χρήση σε εξωτερικό χώρο.  

Η παροχής  σύνδεσης θα έχει σταθεροποιητή 1,6Α με καλώδιο μήκους  1,5μ  τύπου καουτσούκ 
H05RN-F 3x1,00mm. Για χρήση σε εξωτερικό χώρο με δείκτη στεγανότητας IP65. 

Οι διαστάσεις του  θα είναι οι ακόλουθες ύψους 0,75m, πλάτος 0,65m . H όλη κατασκευή δε θα 
ξεπερνά τα 54W 

H κατασκευή θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένη στο σημείο που θα υποδείξει η Υπηρεσία. 
 
Στην τιμή του προς προμήθεια υλικού θα περιλαμβάνεται η τοποθέτηση, αποξήλωση και η 
μεταφορά, στις αποθήκες του Δήμου. 
 

Η ρευματοδότηση θα γίνει με υπόδειξη από την Υπηρεσία 

 

 

 

 



 Ενδεικτικό Σχήμα 

 

Α/Α Τύπος 10.  

Φωτεινό σώμα (ΕΠΙΣΤΗΛΙΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ) αποτελούμενο από σκελετό αλουμινίου στερεά 
συγκολλημένου με καλαίσθητες ενώσεις  πάνω στον οποίο δένεται  μονοκάναλος εύκαμπτος 
φωτοσωλήνας LED και λυχνίες LED. 

Οι μικρολαμπτήρες θα είναι  με  λυχνίες LED  7-8mm,  ειδικής κατασκευής ώστε να αντέχουν σε 
όλες τις καιρικές συνθήκες, με πλαστικό καπάκι πάνω σε κάθε λαμπτήρα για προστασία από 
χτυπήματα και με θερμοσυστελλόμενο φιλμ στη βάση τους για διασφάλιση της στεγανότητάς 
τους. Οι  λυχνίες LED θα βρίσκονται σε καλώδιο καουτσούκ H03RN-F 0.50mm2 με διπλή 
εξωτερική προστασία, υψηλής ασφάλειας, για μεγαλύτερη μηχανική αντοχή στα τραβήγματα και 
σε ταλαντώσεις. Τάση λειτουργίας 220- 240V  με 100.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας και δείκτη  
στεγανότητας τουλάχιστον IP65, Προκειμένου για χρήση εξωτερικού χώρου. 

O φωτοσωλήνας LED  θα είναι λείος εύκαμπτος διαφανής  με 36 λυχνίες LED ανά μέτρο,  θερμού 
ή ψυχρού  φωτισμού,  μονοκάναλος και διαμέτρου 13mm , με δυνατότητα κοπής ανά ένα μέτρο. 
Δεν θα σπάει κσι δεν θα ξεβάφει.  Η κατανομή φωτός θα είναι ισομερής με καθαρότητα και 
φωτεινότητα. Η τάση λειτουργίας θα είναι 220-240V, με 100.000 ωρών συνεχούς λειτουργίας και  
δείκτη στεγανότητας τουλάχιστον IP65 προκειμένου για χρήση σε εξωτερικό χώρο.  

Η παροχής  σύνδεσης θα έχει σταθεροποιητή 1,6Α με καλώδιο μήκους  1,5μ  τύπου καουτσούκ 
H05RN-F 3x1,00mm. Για χρήση σε εξωτερικό χώρο με δείκτη στεγανότητας IP65. 

Οι διαστάσεις του  θα είναι οι ακόλουθες ύψους 0,75m, πλάτος 0,65m . H όλη κατασκευή δε θα 
ξεπερνά τα 45W 

H κατασκευή θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένη στο σημείο που θα υποδείξει η Υπηρεσία. 
 
Στην τιμή του προς προμήθεια υλικού θα περιλαμβάνεται η τοποθέτηση, αποξήλωση και η 
μεταφορά, στις αποθήκες του Δήμου. 
 

Η ρευματοδότηση θα γίνει με υπόδειξη από την Υπηρεσία 

 

 

 

 



 Ενδεικτικό Σχήμα 

Α/Α Τύπος 11.  

Φωτεινό σώμα «ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΛΙΟ – 3 τεμάχια κλαδιά» αποτελούμενο από 
σκελετό αλουμινίου στερεα συγκολλημένου με καλαίσθητες ενώσεις  πάνω στον οποίο δένεται  
μονοκάναλος εύκαμπτος φωτοσωλήνας LED . 

O φωτοσωλήνας LED  θα είναι λείος εύκαμπτος διαφανής  με 36 λυχνίες LED ανά μέτρο,  θερμού 
ή ψυχρού φωτισμού,  μονοκάναλος και διαμέτρου 13mm , με δυνατότητα κοπής ανά ένα μέτρο. 
Δεν θα σπάει κσι δεν θα ξεβάφει.  Η κατανομή φωτός θα είναι ισομερής με καθαρότητα και 
φωτεινότητα. Η τάση λειτουργίας θα είναι 220-240V, με 100.000 ωρών συνεχούς λειτουργίας και  
δείκτη στεγανότητας τουλάχιστον IP65 προκειμένου για χρήση σε εξωτερικό χώρο.  

Η παροχής  σύνδεσης θα έχει σταθεροποιητή 1,6Α με καλώδιο μήκους  1,5μ  τύπου καουτσούκ 
H05RN-F 2x1,00mm. Για χρήση σε εξωτερικό χώρο με δείκτη στεγανότητας IP65. 

Οι διαστάσεις του  θα είναι οι ακόλουθες ύψους 2,10m, πλάτος 0,90m . H όλη  κατασκευή δε θα 
ξεπερνά τα 165W.  

H κατασκευή θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένη στο σημείο που θα υποδείξει η Υπηρεσία. 

Στην τιμή του στις προμήθεια υλικού θα περιλαμβάνεται η τοποθέτηση, αποξήλωση και η 
μεταφορά, στις αποθήκες του Δήμου. 

Η ρευματοδότηση θα γίνει με υπόδειξη από την Υπηρεσία. 



 Ενδεικτικό Σχήμα 

Α/Α Τύπος 12.  

Φωτεινό σώμα (ΕΠΙΣΤΗΛΙΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ) αποτελούμενο από σκελετό αλουμινίου στερεά 
συγκολλημένου με καλαίσθητες ενώσεις  πάνω στον οποίο δένεται  μονοκάναλος εύκαμπτος 
φωτοσωλήνας LED και λυχνίες LED. 

O φωτοσωλήνας LED  θα είναι λείος εύκαμπτος διαφανής  με 36 λυχνίες LED ανά μέτρο,  θερμού 
ή ψυχρού φωτισμού,  μονοκάναλος και διαμέτρου 13mm , με δυνατότητα κοπής ανά ένα μέτρο. 
Δεν θα σπάει κσι δεν θα ξεβάφει.  Η κατανομή φωτός θα είναι ισομερής με καθαρότητα και 
φωτεινότητα. Η τάση λειτουργίας θα είναι 220-240V, με 100.000 ωρών συνεχούς λειτουργίας και  
δείκτη στεγανότητας τουλάχιστον IP65 προκειμένου για χρήση σε εξωτερικό χώρο.  

Οι μικρολαμπτήρες θα είναι  με  λυχνίες LED  7-8mm,  ειδικής κατασκευής ώστε να αντέχουν σε 
όλες τις καιρικές συνθήκες, με πλαστικό καπάκι πάνω σε κάθε λαμπτήρα για προστασία από 
χτυπήματα και με θερμοσυστελλόμενο φιλμ στη βάση τους για διασφάλιση της στεγανότητάς 
τους. Οι  λυχνίες LED θα βρίσκονται σε καλώδιο καουτσούκ H03RN-F 0.50mm2 με διπλή 
εξωτερική προστασία, υψηλής ασφάλειας, για μεγαλύτερη μηχανική αντοχή στα τραβήγματα και 
σε ταλαντώσεις. Τάση λειτουργίας 220- 240V  με 100.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας και δείκτη  
στεγανότητας τουλάχιστον IP65, Προκειμένου για χρήση εξωτερικού χώρου. 

Η παροχής  σύνδεσης θα έχει σταθεροποιητή 1,6Α με καλώδιο μήκους  1,5μ  τύπου καουτσούκ 
H05RN-F 3x1,00mm. Για χρήση σε εξωτερικό χώρο με δείκτη στεγανότητας IP65. 

Οι διαστάσεις του  θα είναι οι ακόλουθες; ύψους 1,70m, πλάτος 0,90m. H όλη κατασκευή δε θα 
ξεπερνά τα 58W. 

H κατασκευή θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένη στο σημείο που θα υποδείξει η Υπηρεσία. 
 
Στην τιμή του προς προμήθεια υλικού θα περιλαμβάνεται η τοποθέτηση, αποξήλωση και η 
μεταφορά, στις αποθήκες του Δήμου. 
Η ρευματοδότηση θα γίνει με υπόδειξη από την Υπηρεσία 



 
Ενδεικτικό Σχήμα 

Α/Α Τύπος 13.  

Φωτεινό σώμα «Τρισδιάστατη παράσταση -  ΈΛΚΗΘΡΟ ΜΕ ΕΝΑΝ ΤΑΡΑΝΔΟ» 
αποτελούμενο από σκελετό αλουμινίου στερεα συγκολλημένου με καλαίσθητες ενώσεις πάνω 
στον οποίο δένεται  μονοκάναλος εύκαμπτος φωτοσωλήνας LED και μοκέτα. 

O φωτοσωλήνας LED  θα είναι λείος εύκαμπτος διαφανής  με 36 λυχνίες LED ανά μέτρο,  θερμού 
ή ψυχρού φωτισμού,  μονοκάναλος και διαμέτρου 13mm , με δυνατότητα κοπής ανά ένα μέτρο. 
Δεν θα σπάει κσι δεν θα ξεβάφει.  Η κατανομή φωτός θα είναι ισομερής με καθαρότητα και 
φωτεινότητα. Η τάση λειτουργίας θα είναι 220-240V, με 100.000 ωρών συνεχούς λειτουργίας και 
δείκτη στεγανότητας τουλάχιστον IP65 προκειμένου για χρήση σε εξωτερικό χώρο.  

Η παροχής  σύνδεσης θα έχει σταθεροποιητή 1,6Α με καλώδιο μήκους  1,5μ  τύπου καουτσούκ 
H05RN-F 2x2,50mm. Για χρήση σε εξωτερικό χώρο με δείκτη στεγανότητας IP65. 

Μοκέτα από πλέγμα γαλβανιζέ ντυμένο με ίνα PVC, μη φλεγόμενη και  με αναλλοίωτα χρώματα. 
Κάθε καρέ της μοκέτας έχει διάσταση 5cmΧ5cm και μήκος ίνας 6cm. 

Οι διαστάσεις του  θα είναι οι ακόλουθες ύψους 1,55m, μήκος 4,00m, πλάτος 0,80m 
τουλάχιστον. H όλη  κατασκευή δε θα ξεπερνά τα 410W.  

H κατασκευή θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένη στο σημείο που θα υποδείξει η Υπηρεσία. 

Στον πίνακα θα υπάρχει γενικός διακόπτης, ασφάλεια, αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης 
κατάλληλα συνδεδεμένα. 

Στην τιμή του στις προμήθεια υλικού θα περιλαμβάνεται η τοποθέτηση, αποξήλωση και η 
μεταφορά, στις αποθήκες του Δήμου. 

Η ρευματοδότηση θα γίνει με υπόδειξη από την Υπηρεσία. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Ενδεικτικό Σχήμα 

 

Α/Α Τύπος 14. 

Φωτεινό σώμα «ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΛΙΟ – Κόκκινος Φιόγκος» αποτελούμενο από 
σκελετό αλουμινίου στερεα συγκολλημένου με καλαίσθητες ενώσεις  πάνω στον οποίο δένεται  
μονοκάναλος εύκαμπτος φωτοσωλήνας LED. 

O φωτοσωλήνας LED  θα είναι λείος εύκαμπτος διαφανής  με 36 λυχνίες LED ανά μέτρο,  θερμού 
ή ψυχρού φωτισμού,  μονοκάναλος και διαμέτρου 13mm , με δυνατότητα κοπής ανά ένα μέτρο. 
Δεν θα σπάει κσι δεν θα ξεβάφει.  Η κατανομή φωτός θα είναι ισομερής με καθαρότητα και 
φωτεινότητα. Η τάση λειτουργίας θα είναι 220-240V, με 100.000 ωρών συνεχούς λειτουργίας και  
δείκτη στεγανότητας τουλάχιστον IP65 προκειμένου για χρήση σε εξωτερικό χώρο.  

Η παροχής  σύνδεσης θα έχει σταθεροποιήτη 1,6Α με καλώδιο μήκους  1,5μ  τύπου καουτσούκ 
H05RN-F 2x1,00mm. Για χρήση σε εξωτερικό χώρο με δείκτη στεγανότητας IP65. 

Οι διαστάσεις του  θα είναι οι ακόλουθες ύψους 0,85m, πλάτος 0,90m . H όλη  κατασκευή δε θα 
ξεπερνά τα 33W.  

H κατασκευή θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένη στο σημείο που θα υποδείξει η Υπηρεσία . 

Στην τιμή του στις προμήθεια υλικού θα περιλαμβάνεται η τοποθέτηση, αποξήλωση και η 
μεταφορά, στις αποθήκες του Δήμου. 

Η ρευματοδότηση θα γίνει με υπόδειξη από την Υπηρεσία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Ενδεικτικό Σχήμα 

 

Α/Α Τύπος 15.  

Φωτεινό σώμα «ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΛΙΟ ΚΑΜΠΑΝΑ ΜΕ ΦΙΟΓΚΟ» αποτελούμενο από 
σκελετό αλουμινίου στερεά συγκολλημένου με καλαίσθητες ενώσεις  πάνω στον οποίο δένεται  
μονοκάναλος εύκαμπτος φωτοσωλήνας LED (κόκκινου και πράσινου χρώματος). 

O φωτοσωλήνας LED  θα είναι λείος εύκαμπτος διαφανής  με 36 λυχνίες LED ανά μέτρο,  
μονοκάναλος και διαμέτρου 13mm , με δυνατότητα κοπής ανά ένα μέτρο. Δεν θα σπάει κσι δεν 
θα ξεβάφει.  Η κατανομή φωτός θα είναι ισομερής με καθαρότητα και φωτεινότητα. Η τάση 
λειτουργίας θα είναι 220-240V, με 100.000 ωρών συνεχούς λειτουργίας και  δείκτη στεγανότητας 
τουλάχιστον IP65 προκειμένου για χρήση σε εξωτερικό χώρο.  

Η παροχής  σύνδεσης θα έχει σταθεροποιητή 1,6Α με καλώδιο μήκους  1,5μ  τύπου καουτσούκ 
H05RN-F 2x1,00mm. Για χρήση σε εξωτερικό χώρο με δείκτη στεγανότητας IP65. 

Οι διαστάσεις του  θα είναι οι ακόλουθες ύψους 0,85m, πλάτος 0,70m . H όλη  κατασκευή δε θα 
ξεπερνά τα 33W.  

H κατασκευή θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένη στο σημείο που θα υποδείξει η Υπηρεσία . 

Στην τιμή του στις προμήθεια υλικού θα περιλαμβάνεται η τοποθέτηση, αποξήλωση και η 
μεταφορά, στις αποθήκες του Δήμου. 

Η ρευματοδότηση θα γίνει με υπόδειξη από την Υπηρεσία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Ενδεικτικό Σχήμα 

Α/Α Τύπος 16.  

Φωτεινό σώμα «ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΛΙΟ – ΓΚΙ», αποτελούμενο από σκελετό 
αλουμινίου στερεά συγκολλημένου με καλαίσθητες ενώσεις  πάνω στον οποίο δένεται  
μονοκάναλος εύκαμπτος φωτοσωλήνας LED (κόκκινου και πράσινου χρώματος). 

O φωτοσωλήνας LED  θα είναι λείος εύκαμπτος διαφανής  με 36 λυχνίες LED ανά μέτρο,  
μονοκάναλος και διαμέτρου 13mm , με δυνατότητα κοπής ανά ένα μέτρο. Δεν θα σπάει κσι δεν 
θα ξεβάφει.  Η κατανομή φωτός θα είναι ισομερής με καθαρότητα και φωτεινότητα. Η τάση 
λειτουργίας θα είναι 220-240V, με 100.000 ωρών συνεχούς λειτουργίας και  δείκτη στεγανότητας 
τουλάχιστον IP65 προκειμένου για χρήση σε εξωτερικό χώρο.  

Η παροχής  σύνδεσης θα έχει σταθεροποιητή 1,6Α με καλώδιο μήκους  1,5μ  τύπου καουτσούκ 
H05RN-F 2x1,00mm. Για χρήση σε εξωτερικό χώρο με δείκτη στεγανότητας IP65. 

Οι διαστάσεις του  θα είναι οι ακόλουθες ύψους 1,00m, πλάτος 0,60m . H όλη  κατασκευή δε θα 
ξεπερνά τα 28W.  

H κατασκευή θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένη στο σημείο που θα υποδείξει η Υπηρεσία. 

Στην τιμή του στις προμήθεια υλικού θα περιλαμβάνεται η τοποθέτηση, αποξήλωση και η 
μεταφορά, στις αποθήκες του Δήμου. 

Η ρευματοδότηση θα γίνει με υπόδειξη από την Υπηρεσία. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Ενδεικτικό Σχήμα 

Α/Α Τύπος 17.  

Φωτεινό σώμα (ΕΠΙΣΤΗΛΙΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ) αποτελούμενο από σκελετό αλουμινίου στερεά 
συγκολλημένου με καλαίσθητες ενώσεις  πάνω στον οποίο δένεται  μονοκάναλος εύκαμπτος 
φωτοσωλήνας LED και λυχνίες LED. 

O φωτοσωλήνας LED  θα είναι λείος εύκαμπτος διαφανής  με 36 λυχνίες LED ανά μέτρο,  θερμού 
ή ψυχρού φωτισμού,  μονοκάναλος και διαμέτρου 13mm , με δυνατότητα κοπής ανά ένα μέτρο. 
Δεν θα σπάει κσι δεν θα ξεβάφει.  Η κατανομή φωτός θα είναι ισομερής με καθαρότητα και 
φωτεινότητα. Η τάση λειτουργίας θα είναι 220-240V, με 100.000 ωρών συνεχούς λειτουργίας και  
δείκτη στεγανότητας τουλάχιστον IP65 προκειμένου για χρήση σε εξωτερικό χώρο.  

Οι μικρολαμπτήρες θα είναι  με  λυχνίες LED  7-8mm,  ειδικής κατασκευής ώστε να αντέχουν σε 
όλες τις καιρικές συνθήκες, με πλαστικό καπάκι πάνω σε κάθε λαμπτήρα για προστασία από 
χτυπήματα και με θερμοσυστελλόμενο φιλμ στη βάση τους για διασφάλιση της στεγανότητάς 
τους. Οι  λυχνίες LED θα βρίσκονται σε καλώδιο καουτσούκ H03RN-F 0.50mm2 με διπλή 
εξωτερική προστασία, υψηλής ασφάλειας, για μεγαλύτερη μηχανική αντοχή στα τραβήγματα και 
σε ταλαντώσεις. Τάση λειτουργίας 220- 240V  με 100.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας και δείκτη  
στεγανότητας τουλάχιστον IP65, Προκειμένου για χρήση εξωτερικού χώρου. 

Η παροχής  σύνδεσης θα έχει σταθεροποιητή 1,6Α με καλώδιο μήκους  1,5μ  τύπου καουτσούκ 
H05RN-F 3x1,00mm. Για χρήση σε εξωτερικό χώρο με δείκτη στεγανότητας IP65. 

Οι διαστάσεις του  θα είναι οι ακόλουθες ύψους 1,52m, πλάτος 0,62m . H όλη κατασκευή δε θα 
ξεπερνά τα 42W. 

H κατασκευή θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένη στο σημείο που θα υποδείξει η Υπηρεσία. 
 
Στην τιμή του προς προμήθεια υλικού θα περιλαμβάνεται η τοποθέτηση, αποξήλωση και η 
μεταφορά, στις αποθήκες του Δήμου. 
Η ρευματοδότηση θα γίνει με υπόδειξη από την Υπηρεσία 

 



 

 Ενδεικτικό Σχήμα 

Α/Α Τύπος 18.  

Φωτεινό σώμα «ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΛΙΟ  » αποτελούμενο από σκελετό αλουμινίου 
στερεά συγκολλημένου με καλαίσθητες ενώσεις πάνω στον οποίο δένεται μονοκάναλος 
εύκαμπτος φωτοσωλήνας LED (πράσινου και κίτρινου χρώματος). 

O φωτοσωλήνας LED  θα είναι λείος εύκαμπτος διαφανής  με 36 λυχνίες LED ανά μέτρο,  
μονοκάναλος και διαμέτρου 13mm , με δυνατότητα κοπής ανά ένα μέτρο. Δεν θα σπάει και δεν 
θα ξεβάφει.  Η κατανομή φωτός θα είναι ισομερής με καθαρότητα και φωτεινότητα. Η τάση 
λειτουργίας θα είναι 220-240V, με 100.000 ωρών συνεχούς λειτουργίας και  δείκτη στεγανότητας 
τουλάχιστον IP65 προκειμένου για χρήση σε εξωτερικό χώρο.  

Η παροχής  σύνδεσης θα έχει σταθεροποιητή 1,6Α με καλώδιο μήκους  1,5μ  τύπου καουτσούκ 
H05RN-F 2x1,00mm. Για χρήση σε εξωτερικό χώρο με δείκτη στεγανότητας IP65. 

Οι διαστάσεις του  θα είναι οι ακόλουθες ύψους 1,27m, πλάτος 0,70m . H όλη  κατασκευή δε θα 
ξεπερνά τα 46W.  

H κατασκευή θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένη στο σημείο που θα υποδείξει η Υπηρεσία. 

Στην τιμή του στις προμήθεια υλικού θα περιλαμβάνεται η τοποθέτηση, αποξήλωση και η 
μεταφορά, στις αποθήκες του Δήμου. 

Η ρευματοδότηση θα γίνει με υπόδειξη από την Υπηρεσία. 

 

 

 

 



 Ενδεικτικό Σχήμα 

 

Α/Α Τύπος 19.  

Φωτεινό σώμα «ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΛΙΟ» αποτελούμενο από σκελετό αλουμινίου 
στερεά συγκολλημένου με καλαίσθητες ενώσεις πάνω στον οποίο δένεται μονοκάναλος 
εύκαμπτος φωτοσωλήνας LED . 

O φωτοσωλήνας LED  θα είναι λείος εύκαμπτος διαφανής  με 36 λυχνίες LED ανά μέτρο,  
μονοκάναλος και διαμέτρου 13mm , με δυνατότητα κοπής ανά ένα μέτρο. Δεν θα σπάει κσι δεν 
θα ξεβάφει.  Η κατανομή φωτός θα είναι ισομερής με καθαρότητα και φωτεινότητα. Η τάση 
λειτουργίας θα είναι 220-240V, με 100.000 ωρών συνεχούς λειτουργίας και  δείκτη στεγανότητας 
τουλάχιστον IP65 προκειμένου για χρήση σε εξωτερικό χώρο.  

Η παροχή  σύνδεσης θα έχει σταθεροποιητή 1,6Α με καλώδιο μήκους  1,5μ  τύπου καουτσούκ 
H05RN-F 2x1,00mm. Για χρήση σε εξωτερικό χώρο με δείκτη στεγανότητας IP65. 

Οι διαστάσεις του  θα είναι οι ακόλουθες ύψους 0,88m, πλάτος 0,65m . H όλη  κατασκευή δε θα 
ξεπερνά τα 37W.  

H κατασκευή θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένη στο σημείο που θα υποδείξει η Υπηρεσία. 

Στην τιμή του στις προμήθεια υλικού θα περιλαμβάνεται η τοποθέτηση, αποξήλωση και η 
μεταφορά, στις αποθήκες του Δήμου. 

Η ρευματοδότηση θα γίνει με υπόδειξη από την Υπηρεσία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Ενδεικτικό Σχήμα 

 

Α/Α Τύπος 20.  

Φωτεινό σώμα «ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΛΙΟ» αποτελούμενο από σκελετό αλουμινίου 
στερεά συγκολλημένου με καλαίσθητες ενώσεις πάνω στον οποίο δένεται μονοκάναλος 
εύκαμπτος φωτοσωλήνας LED. 

O φωτοσωλήνας LED  θα είναι λείος εύκαμπτος διαφανής  με 36 λυχνίες LED ανά μέτρο,  
μονοκάναλος και διαμέτρου 13mm , με δυνατότητα κοπής ανά ένα μέτρο. Δεν θα σπάει κσι δεν 
θα ξεβάφει.  Η κατανομή φωτός θα είναι ισομερής με καθαρότητα και φωτεινότητα. Η τάση 
λειτουργίας θα είναι 220-240V, με 100.000 ωρών συνεχούς λειτουργίας και  δείκτη στεγανότητας 
τουλάχιστον IP65 προκειμένου για χρήση σε εξωτερικό χώρο.  

Η παροχής  σύνδεσης θα έχει σταθεροποιήτη 1,6Α με καλώδιο μήκους  1,5μ  τύπου καουτσούκ 
H05RN-F 2x1,00mm. Για χρήση σε εξωτερικό χώρο με δείκτη στεγανότητας IP65. 

Οι διαστάσεις του  θα είναι οι ακόλουθες ύψους 0,85m, πλάτος 0,85m . H όλη  κατασκευή δε θα 
ξεπερνά τα 56W.  

H κατασκευή θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένη στο σημείο που θα υποδείξει η Υπηρεσία . 

Στην τιμή του στις προμήθεια υλικού θα περιλαμβάνεται η τοποθέτηση, αποξήλωση και η 
μεταφορά, στις αποθήκες του Δήμου. 

Η ρευματοδότηση θα γίνει με υπόδειξη από την Υπηρεσία. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

Α/Α Τύπος 21.  
 
Ειδική βάση στήριξης επιστηλίου σε ιστό ή τοίχο αποτελούμενο από δύο τμήματα η κάθε μια : 
(α) το τμήμα στήριξης από πολυαμίδιο ημικυκλικής διατομής με κατάλληλη εγκοπή στο 
εμπρόσθιο μέρος για την προσαρμογή του επιστηλίου και τέσσερις γαλβανιζέ κοχλίες και (β) το 
τμήμα συγκράτησης του επιστηλίου από πολυαμίδιο, το οποίο θα φέρει τέσσερις οπές και θα 
προσαρμόζεται στο τμήμα στήριξης με τέσσερα μπουλόνια. 
 

 

Α/Α ΤΥΠΟΣ 22.  

ΜΙΚΡΟΛΑΜΠΑΚΙΑ LED 10m, των 100LED/10m πάνω σε καλώδιο καουτσούκ τύπου H03RNF 
ή H05RNF με διπλή εξωτερική προστασία, υψηλής ασφάλειας, για μεγαλύτερη μηχανική αντοχή 
στα τραβήγματα και σε ταλαντώσεις, διατομής τουλάχιστον 0,50mm2. Η διάμετρος των 
μικρολαμπτήρων θα είναι 7mm ή 8mm, 100.000 ωρών συνεχούς λειτουργίας και τάση 
λειτουργίας 110V ή 220-240V, ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου. H στεγανοποίηση των 
λαμπτήρων γίνεται με ειδικό θερμοσυστελλόμενο φιλμ προστατευμένο με μείγμα σιλικόνης ενώ 
φέρουν και έναν δεύτερο κάλυκα προστασίας. Έτσι στεγανοποιείται ερμητικά ο κάθε λαμπτήρας 
σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας, καθιστώντας το προϊόν ανθεκτικό σε ακραίες 
συνθήκες περιβάλλοντος με στεγανότητα IP65. Υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης μέχρι και 10 
γιρλάντες. Κάθε γιρλάντα θα έχει δική της παροχή για το ρεύμα με καλώδιο  τύπου H05RN-F  
2X1,00mm2, μήκους 1,5m τουλάχιστον. 

Μέγιστη κατανάλωση 9W. Χρωματισμός λαμπτήρων: λευκό  ψυχρό ή θερμό. Χρωματισμός 
καλωδίου: πράσινο ή λευκό. 



   

Ενδεικτικό Σχήμα 

Α/Α Τύπος 23.  

Φωτεινό σώμα «ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΕΝΤΡΟ ΜΕ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΜΠΑΛΕΣ» 
αποτελούμενο από σκελετό αλουμινίου στερεά συγκολλημένου με καλαίσθητες ενώσεις  πάνω 
στον οποίο δένεται  μονοκάναλος εύκαμπτος φωτοσωλήνας LED.  

Αποτελείται από 3 μπάλες διάστασης φ60, φ70 και φ80, ενός δέντρου ύψους 4m  και μιας 
επιδαπέδιας επιγραφής ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ. Η  συνολική κατανάλωση της παράστασης δε θα 
ξεπερνά τα 510W.  

Τα μεταλλικά μέρη της κατασκευής θα είναι από αλουμίνιο, θα είναι διαιρούμενα σε τεμάχια, 
ώστε να είναι εύκολη η συναρμολόγηση και η αποσυναρμολόγηση της, καθώς και η  αποθήκευσή 
της.Η κατασκευή θα αποτελείται από βάση αλουμινίου 30x15x2mm και το υπόλοιπο μέρος του 
σκελετού θα είναι από αλουμίνιο 15x15x1,5mm και λάμα αλουμινίου 10x4mm. Θα φέρει 
μεταλλικό πίνακα 20cmx30cm στεγανό με διακόπτη, αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτης, αυτόματες 
ασφάλεια 10-16Α  και  με σταθεροποιητή. 

O φωτοσωλήνας LED  θα είναι λείος εύκαμπτος διαφανής  με 36 λυχνίες LED ανά μέτρο,  θερμού 
ή ψυχρού ή γαλάζιου φωτισμού,  μονοκάναλος και διαμέτρου 13mm , με δυνατότητα κοπής ανά 
ένα μέτρο. Δεν θα σπάει κσι δεν θα ξεβάφει.  Η κατανομή φωτός θα είναι ισομερής με 
καθαρότητα και φωτεινότητα. Η τάση λειτουργίας θα είναι 220-240V. Η  στεγανότητα του 
τουλάχιστον IP65. Η διάρκεια ζωής του 100.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας. H κατασκευή θα 
παραδοθεί πλήρως τοποθετημένη στο σημείο που θα υποδείξει η Υπηρεσία . 

Θα φέρει μεταλλικό πίνακα 20cmx30cm στεγανό με διακόπτη, αντιηλεκτροπληξιακό 
διακόπτης, αυτόματες ασφάλεια 10-16Α  και μετασχηματιστή 220/48V με σταθεροποιητή. 

H κατασκευή θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένη στο σημείο που θα υποδείξει η Υπηρεσία  

Στην τιμή του προς προμήθεια υλικού θα περιλαμβάνεται η τοποθέτηση, αποξήλωση και η 



μεταφορά, στις αποθήκες του Δήμου. 

Η ρευματοδότηση θα γίνει με υπόδειξη από την Υπηρεσία. 

 

Ενδεικτικό Σχήμα 

Α/Α Τύπος 24.  

Φωτεινό σώμα «ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ με 3 ΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ» αποτελούμενο 
από σκελετό αλουμινίου στερεα συγκολλημένου με καλαίσθητες ενώσεις  πάνω στον οποίο 
δένεται  μονοκάναλος εύκαμπτος φωτοσωλήνας LED και λυχνίες LED, ύψους 1,20, 1,40 και 1,80 
μέτρων, αντίστοιχα,  συνολικής κατανάλωσης 527W.  

Οι μικρολαμπτήρες θα είναι  με  λυχνίες LED  7-8mm, τάσης 48V, ειδικής κατασκευής ώστε να 
αντέχουν σε όλες τις καιρικές συνθήκες, με πλαστικό καπάκι πάνω σε κάθε λαμπτήρα για 
προστασία από χτυπήματα και με θερμοσυστελλόμενο φιλμ στη βάση τους για διασφάλιση της 
στεγανότητάς τους. Οι  λυχνίες LED θα βρίσκονται σε καλώδιο καουτσούκ H03RN-F 0.50mm2 με 
διπλή εξωτερική προστασία, υψηλής ασφάλειας, για μεγαλύτερη μηχανική αντοχή στα 
τραβήγματα και σε ταλαντώσεις. Τάση λειτουργίας 48V με 100.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας 
και δείκτη στεγανότητας τουλάχιστον IP65, προκειμένου για χρήση εξωτερικού χώρου. 

O φωτοσωλήνας LED  θα είναι λείος εύκαμπτος διαφανής  με 36 λυχνίες LED ανά μέτρο,  θερμού 
ή ψυχρού ή γαλάζιου φωτισμού,  μονοκάναλος και διαμέτρου 13mm , με δυνατότητα κοπής ανά 
ένα μέτρο. Δεν θα σπάει κσι δεν θα ξεβάφει.  Η κατανομή φωτός θα είναι ισομερής με 
καθαρότητα και φωτεινότητα. Η τάση λειτουργίας θα είναι 220-240V. Η  στεγανότητα του 
τουλάχιστον IP65. Η διάρκεια ζωής του 100.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας. 

Τα μεταλλικά μέρη της κατασκευής θα είναι από αλουμίνιο, 15x15x1,5mm. 

Θα φέρει μεταλλικό πίνακα 20cmx30cm στεγανό με διακόπτη, αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτης, 
αυτόματες ασφάλεια 10-16Α  και μετασχηματιστή 220/48V με σταθεροποιητή. 

H κατασκευή θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένη στο σημείο που θα υποδείξει η Υπηρεσία. 

Στην τιμή του προς προμήθεια υλικού θα περιλαμβάνεται η τοποθέτηση, αποξήλωση και η 



μεταφορά, στις αποθήκες του Δήμου. 

Η ρευματοδότηση θα γίνει με υπόδειξη από την Υπηρεσία. 



Α/Α Τύπος 25.  

"ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΛΙΟ" ΣΕ ΙΣΤΟ (ΕΡΓΑΣΙΑ) 

(επισκευή φθορών, μεταφορά, τοποθέτηση, αποξήλωση, αποθήκευση) 

Τοποθέτηση διακοσμητικών φωτεινών επιστηλίων, σε ιστούς φωτισμού του δημοτικού δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού, που βρίσκονται σε διάφορους οικισμούς του Δήμου Θέρμης. 

Οι κατασκευές βρίσκονται αποθηκευμένες σε χώρο του Δήμου. Θα πραγματοποιηθεί έλεγχος για 
την ορθή λειτουργία τους αποκατάσταση ή αντικατάσταση επιτόπου ή στο εργαστήριο τυχόν 
φθορών στο σκελετό, σε σειρές LED , σε φωτοσωλήνες LED κ.λπ. επανατοποθέτηση, δοκιμή, 
έλεγχος καλής και ασφαλούς λειτουργίας. 

Η τοποθέτηση επιστηλίου, θα γίνει σε υφιστάμενους ιστούς του Δήμου, με χρήση δυο βάσεων 
στήριξης επιστηλίου σε ιστό αποτελούμενες από δύο τμήματα η κάθε μια: (α) το τμήμα στήριξης 
από πολυαμίδιο ημικυκλικής διατομής με κατάλληλη εγκοπή στο εμπρόσθιο μέρος για την 
προσαρμογή του επιστηλίου και τέσσερις γαλβανιζέ κοχλίες και (β) το τμήμα συγκράτησης του 
επιστηλίου από πολυαμίδιο, το οποίο θα φέρει τέσσερις οπές και θα προσαρμόζεται στο τμήμα 
στήριξης με τέσσερα μπουλόνια. 

Η σύνδεση θα γίνει με φροντίδα του Αναδόχου και θα περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία υλικά και 
μικροϋλικά σύνδεσης και στήριξης, καθώς και καλώδιο,  έως τον ασφαλοδιακόπτη του ιστού. 

Μετά το πέρας της εορταστικής περιόδου, θα γίνει εκτοποθέτηση, αποσυναρμολόγηση, 
μεταφορά, έλεγχος και τακτοποίηση των κατασκευών στις αποθήκες της Υπηρεσίας. Η ευθύνη 
μεταφοράς από και προς τους χώρους αποθήκευσης, βαρύνει τον Ανάδοχο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Α/Α Τύπος 26.  

ΤΕΧΝΗΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΥΨΟΥΣ 9,00M  

(ΕΡΓΑΣΙΑ) 

(επισκευή φθορών – βλαβών, μεταφορά, 
τοποθέτηση, αποξήλωση, αποθήκευση) 

Τοποθέτηση σε οδικούς κόμβους  - πλατείες σύμφωνα 
με την υπόδειξη της Υπηρεσίας. 

Τα  δένδρα βρίσκονται αποθηκευμένα σε χώρο του 
Δήμου και πριν τη συναρμολόγησή τους θα ελεγχθούν 
για την ορθή λειτουργία τους και θα επισκευαστούν 
τυχόν βλάβες στο σκελετό, σε σειρές Led, στο 
φωτοσωλήνα Led .  

Η κατασκευή του δέντρου αποτελείται από 19 τεμ. (4 
μέρη του κωνικού δέντρου, 4τεμ. Φ30 , 10τεμ. Φ40 
και 1 αστέρι κορυφής). 

Το μεγαλύτερο τμήμα έχει ενσωματωμένη βάση για 
τη σταθεροποίησή του στο έδαφος. Αρχικά 
τοποθετείται αυτό το τμήμα το οποίο στο κάτω μέρος 
του έχει 4 σιδηρογωνίες 20x8x4cm πάχους που 
σταθεροποιούνται στο έδαφος με 8 βύσματα. Αν η 
κατασκευή τοποθετηθεί σε χώμα τότε πακτώνονται 4 
πάσσαλοι μήκους 1m. Στη συνέχεια θα τοποθετηθεί 
πάνω του το δεύτερο τμήμα με γερανό.  

Μόλις τοποθετηθούν τα δύο πρώτα τμήματα θα γίνει 
η ηλεκτρολογική τους σύνδεση από ηλεκτρολόγο. 

Η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί και για τα άλλα δύο 
τμήματα. Στο τέλος θα τοποθετηθεί αστέρι στην 
κορυφή.  

Όταν τοποθετηθεί και το αστέρι θα ολοκληρωθεί η 
ηλεκτρολογική τους σύνδεση.  

Στο τέλος η κατασκευή δένεται με 4 συρματόσχοινα (αντηρίδες), από το σκελετό της (και από το 
ύψος των 4 μέτρων) , τα οποία στερεώνονται στο έδαφος. 

Ο ηλεκτρολόγος του αναδόχου θα συνδέσει την παροχή της κατασκευής σε πίνακα με ασφάλεια 
και αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη για προστασία και στη συνέχεια αυτή θα συνδεθεί με 
φροντίδα του Δήμου στο δίκτυο.  

Μετά το πέρας της εορταστικής περιόδου θα γίνει εκτοποθέτηση, αποσυναρμολόγηση και 
μεταφορά, στις αποθήκες της Υπηρεσίας. 

 



 

 

 

Α/Α Τύπος 27.  

ΤΕΧΝΗΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΥΨΟΥΣ 7,00M  
(ΕΡΓΑΣΙΑ) 

(επισκευή φθορών – βλαβών, μεταφορά, 
τοποθέτηση, αποξήλωση, αποθήκευση) 

Τοποθέτηση σε οδικούς κόμβους  - πλατείες σύμφωνα με 
την υπόδειξη της Υπηρεσίας. 

Τα  δένδρα βρίσκονται αποθηκευμένα σε χώρο του 
Δήμου και πριν τη συναρμολόγησή τους θα ελεγχθούν για 
την ορθή λειτουργία τους και θα επισκευαστούν τυχόν 
βλάβες στο σκελετό, σε σειρές Led, στο φωτοσωλήνα Led 
.  

Η κατασκευή του δέντρου αποτελείται από 5 τεμ. (4 μέρη 
του κωνικού δέντρου και 1 αστέρι κορυφής). 

Το μεγαλύτερο τμήμα έχει ενσωματωμένη βάση για τη 
σταθεροποίησή του στο έδαφος. Αρχικά τοποθετείται 
αυτό το τμήμα το οποίο στο κάτω μέρος του έχει 4 
σιδηρογωνίες 20x8x4cm πάχους που σταθεροποιούνται 
στο έδαφος με 8 βύσματα. Αν η κατασκευή τοποθετηθεί 
σε χώμα τότε πακτώνονται 4 πάσσαλοι μήκους 1m. Στη 
συνέχεια θα τοποθετηθεί πάνω του το δεύτερο τμήμα με 
γερανό.  

Μόλις τοποθετηθούν τα δύο πρώτα τμήματα θα γίνει η 
ηλεκτρολογική τους σύνδεση από ηλεκτρολόγο. 

Η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί και για τα άλλα δύο 
τμήματα. Στο τέλος θα τοποθετηθεί αστέρι στην κορυφή.  

Όταν τοποθετηθεί και το αστέρι θα ολοκληρωθεί η 
ηλεκτρολογική τους σύνδεση.  

Στο τέλος η κατασκευή δένεται με 4 συρματόσχοινα (αντηρίδες), από το σκελετό της (και από το 
ύψος των 4 μέτρων) , τα οποία στερεώνονται στο έδαφος. 

Ο ηλεκτρολόγος του αναδόχου θα συνδέσει την παροχή της κατασκευής σε πίνακα με ασφάλεια 
και αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη για προστασία και στη συνέχεια αυτή θα συνδεθεί με 
φροντίδα του Δήμου στο δίκτυο.  

Μετά το πέρας της εορταστικής περιόδου θα γίνει εκτοποθέτηση, αποσυναρμολόγηση και 
μεταφορά στις αποθήκες της Υπηρεσίας. 



 

 

Α/Α Τύπος 28.  

ΤΕΧΝΗΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΥΨΟΥΣ 6,00M 

(ΕΡΓΑΣΙΑ) 

(επισκευή φθορών – βλαβών, μεταφορά, 

τοποθέτηση, αποξήλωση, αποθήκευση) 

Τοποθέτηση σε οδικούς κόμβους  - πλατείες σύμφωνα με 
την υπόδειξη της Υπηρεσίας. 

Τα  δένδρα βρίσκονται αποθηκευμένα σε χώρο του Δήμου 
και πριν τη συναρμολόγησή τους θα ελεγχθούν για την 
ορθή λειτουργία τους και θα επισκευαστούν τυχόν βλάβες 
στο σκελετό, σε σειρές Led, στο φωτοσωλήνα Led  

Η κατασκευή του δέντρου αποτελείται από 4 τεμ. (3 μέρη 
του κωνικού δέντρου και 1 αστέρι κορυφής). 

Το μεγαλύτερο τμήμα έχει ενσωματωμένη βάση για τη 
σταθεροποίησή του στο έδαφος. Αρχικά τοποθετείται αυτό 
το τμήμα το οποίο στο κάτω μέρος του έχει 4 
σιδηρογωνίες 20x8x4cm πάχους που σταθεροποιούνται 
στο έδαφος με 8 βύσματα. Αν η κατασκευή τοποθετηθεί 
σε χώμα τότε πακτώνονται 4 πάσσαλοι μήκους 1m. Στη 
συνέχεια θα τοποθετηθεί πάνω του το δεύτερο τμήμα με 
γερανό.  

Μόλις τοποθετηθούν τα δύο πρώτα τμήματα θα γίνει η 
ηλεκτρολογική τους σύνδεση από ηλεκτρολόγο. 

Η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί και για τα άλλα δύο 
τμήματα. Στο τέλος θα τοποθετηθεί αστέρι στην κορυφή.  

Όταν τοποθετηθεί και το αστέρι θα ολοκληρωθεί η 
ηλεκτρολογική τους σύνδεση.  

Στο τέλος η κατασκευή δένεται με 4 συρματόσχοινα (αντηρίδες), από το σκελετό της (και από το 
ύψος των 4 μέτρων) , τα οποία στερεώνονται στο έδαφος. 

Ο ηλεκτρολόγος του αναδόχου θα συνδέσει την παροχή της κατασκευής σε πίνακα με ασφάλεια 
και αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη για προστασία και στη συνέχεια αυτή θα συνδεθεί με 
φροντίδα του Δήμου στο δίκτυο.  

Μετά το πέρας της εορταστικής περιόδου, θα γίνει εκτοποθέτηση, αποσυναρμολόγηση και 
μεταφορά στις αποθήκες της υπηρεσίας. 



 

Α/Α Τύπος 29.  

ΤΕΧΝΗΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΥΨΟΥΣ 5,00M 
(ΕΡΓΑΣΙΑ) 

(επισκευή φθορών – βλαβών, μεταφορά, 
τοποθέτηση, αποξήλωση, αποθήκευση) 

Τοποθέτηση σε οδικούς κόμβους  - πλατείες 
σύμφωνα με την υπόδειξη της Υπηρεσίας. 

Τα δένδρα βρίσκονται αποθηκευμένα σε χώρο του 
Δήμου και πριν τη συναρμολόγησή τους θα 
ελεγχθούν για την ορθή λειτουργία τους και θα 
επισκευαστούν τυχόν βλάβες στο σκελετό, σε σειρές 
Led, στο φωτοσωλήνα Led .  

Η κατασκευή του δέντρου αποτελείται από 5 τεμ. (4 
μέρη του κωνικού δέντρου και 1 αστέρι κορυφής). 

Το μεγαλύτερο τμήμα έχει ενσωματωμένη βάση για 
τη σταθεροποίησή του στο έδαφος. Αρχικά 
τοποθετείται αυτό το τμήμα το οποίο στο κάτω 
μέρος του έχει 4 σιδηρογωνίες 20x8x4cm πάχους 
που σταθεροποιούνται στο έδαφος με 8 βύσματα. Αν 
η κατασκευή τοποθετηθεί σε χώμα τότε πακτώνονται 
4 πάσσαλοι μήκους 1m. Στη συνέχεια θα τοποθετηθεί 
πάνω του το δεύτερο τμήμα με γερανό.  

Μόλις τοποθετηθούν θα γίνει η ηλεκτρολογική τους 
σύνδεση από ηλεκτρολόγο.Στο τέλος θα τοποθετηθεί 
αστέρι στην κορυφή.  

Όταν τοποθετηθεί και το αστέρι θα ολοκληρωθεί η ηλεκτρολογική τους σύνδεση.  

Στο τέλος η κατασκευή δένεται με 4 συρματόσχοινα (αντηρίδες), από το σκελετό της (και από το 
ύψος των 4 μέτρων) , τα οποία στερεώνονται στο έδαφος. 

Ο ηλεκτρολόγος του αναδόχου θα συνδέσει την παροχή της κατασκευής σε πίνακα με ασφάλεια 
και αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη για προστασία και στη συνέχεια αυτή θα συνδεθεί με 
φροντίδα του Δήμου στο δίκτυο.  

Μετά το πέρας της εορταστικής περιόδου θα γίνει εκτοποθέτηση, αποσυναρμολόγηση,  και 
μεταφορά στις αποθήκες της Υπηρεσίας. 

 

 

 

 



 

Α/Α Τύπος 30.  

Φωτεινό σώμα «Τρισδιάστατη παράσταση -  ΈΛΚΗΘΡΟ ΜΕ ΕΝΑΝ ΤΑΡΑΝΔΟ» 
(ΕΡΓΑΣΙΑ) 

(επισκευή φθορών – βλαβών, μεταφορά, τοποθέτηση, αποξήλωση, αποθήκευση) 

 

Τοποθέτηση σε πλατεία σύμφωνα με την υπόδειξη της Υπηρεσίας. 

Το έλκηθρο βρίσκεται αποθηκευμένο σε χώρο του Δήμου και πριν τη συναρμολόγησή του θα 
ελεγχθεί για την ορθή λειτουργία του και θα επισκευαστούν τυχόν βλάβες στο σκελετό,  στο 
φωτοσωλήνα Led και στην μοκέτα. 

Η κατασκευή του αποτελείται από 2 τεμ. (1 μέρος έλκηθρο και 1 τάρανδο). 

Η κατασκευή θα τοποθετηθεί σε χώμα και  θα πακτωθεί με  8 πάσσαλους μήκους 1m.  

Μόλις τοποθετηθεί θα γίνει η ηλεκτρολογική του σύνδεση από ηλεκτρολόγο.  

Ο ηλεκτρολόγος του αναδόχου θα συνδέσει την παροχή της κατασκευής με ασφάλεια και 
αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη για προστασία και στη συνέχεια αυτή θα συνδεθεί με φροντίδα 
του Δήμου στο δίκτυο.  

Μετά το πέρας της εορταστικής περιόδου θα γίνει εκτοποθέτηση, αποσυναρμολόγηση,  και 
μεταφορά στις αποθήκες της Υπηρεσίας. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α Τύπος 31.  

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΟΡΜΟΥ (4-5Μ) ΜΕΓΑΛΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ ΜΕ LED (ΕΡΓΑΣΙΑ) 

(αντικατάσταση καμένων σειρών, μεταφορά, τοποθέτηση, αποξήλωση, αποθήκευση) 

 

Τοποθέτηση στις Δημοτικές Κοινότητες Θέρμης, Τριλόφου & Πλαγιαρίου 

Διακόσμηση κορμών δέντρων με υπάρχοντα σετ μικρολαμπτήρων των 100 LED και  σύνδεση 
των μετασχηματιστών 60 έως 100VA 220V-110V, που βρίσκονται αποθηκευμένα σε χώρο του 
Δήμου, αφού ελεγχθούν για την ορθή λειτουργία τους και αντικατασταθούν τυχόν καμένες 
σειρές Led, μετασχηματιστές κ.λπ.   

Η τοποθέτηση των μικρολαμπτήρων θα γίνει σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:   

Σε απόσταση 20cm από το έδαφος θα δεθεί μονωμένο σύρμα περιμετρικά του δέντρου. Το ίδιο 
θα γίνει και σε ύψος 4-5m από το κάτω σύρμα. Τα λαμπάκια θα δεθούν με δεματικά σε κάθετες 
γραμμές και σε απόσταση περίπου 5cm η μία γραμμή από την άλλη. Στο τέλος θα δεθεί 
περιμετρικά  μονωμένο σύρμα 1,5m ανά μέτρο για σταθεροποίηση των καλωδίων. 

Θα γίνει σύνδεση ανά 6 έως 7 δέντρων παράλληλα, από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη του 
αναδόχου, με ασφάλεια και αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη ή μετασχηματιστή ανάλογου φορτίου 
για προστασία. Η σύνδεση στο δίκτυο για κάθε παροχή θα γίνει με φροντίδα του Δήμου.  

Μετά το πέρας της εορταστικής περιόδου θα γίνει εκτοποθέτηση, αποσυναρμολόγηση, μεταφορά 
στις αποθήκες της Υπηρεσίας. 

 

 



 

Α/Α Τύπος 32.  

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ RGB LED  50W 

 

Τοποθέτηση στη Δημοτική Κοινότητα Θέρμης 

Διακόσμηση δέντρων με προβολείς RGB LED 
50W 

 

Προβολέας LED διαστάσεων 255mmx215mmx43mm από σώμα χυτού αλουμινίου για ιδανική 
απαγωγή της θερμότητας, διαφανές πυρίμαχο γυαλί 5mm, ανταυγαστήρας αλουμινίου υψηλής 
καθαρότητας με ανοξείδωτες allen βίδες. 

Ενεργειακή κλάση Α+, ΜΕ 30.000 ώρες διάρκεια ζωής Τάση εισόδου 230V AC 50Ηz ισχύς 50W. 
Θερμοκρασία RGB 6000K. Μοίρες 110ο . 

 

Πρότυπα : EMC EN55015:2013+A1:2015,  EN61000-3-3:2013 

                   EN61547:2009, EN61000-3-2:2014 

 LVD             EN50598-1:2015, 

                    EN62493:2015, EN62471:2008 

RoHs            EN62321-1:2013 

 

 
 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ-ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Θέρμη,  10  /  09  / 2020  Θέρμη,    10/ 09 / 2020 

Η Συντάξασα 

Η Προϊσταμένη Τμήματος  
Συντήρησης & Αυτεπιστασίας 

 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης 

   

Ρούλα Τάτση  Ιωάννα Γαλαζούλα 

Πολιτικός Μηχανικός  Πολιτικός Μηχανικός 



 


