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ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ – ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ Α∆ΕΛΦΟΙ
ΓΡΑΒΑΝΗ Α.Ε.

ΘΕΜΑ: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
«Αντικατάσταση φωτιστικών και εγκατάσταση συστήµατος διαχείρισης οδοφωτισµού
στη Λεωφ. Ηρώων και στις οδούς Γ. Κονδύλη-Ν. Πλαστήρα για εξοικονόµηση ενέργειας
στο ∆ήµο Κοµοτηνής»
Σχετ. έγγραφα µε αριθµ. Πρωτ. 19800/05-05-2014 εταιρεία Αδελφοί Γραβάνη Α.Ε.

Παρακάτω σας διευκρινίζουµε τις απορίες που εκφράσατε µε το υπ’ αριθµ.
19800/05-05-2014 έγγραφό σας:
1. Όσον αφορά στο άρθρο 11 της διακήρυξης, στη σελ. 12, συµφωνούµε ότι οι
απαιτήσεις για πιστοποιητικό συµφωνίας ΕΝ 62471 (πρότυπο φωτοβιολογικής
(photobiological) καταλληλότητας , η υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή των
φωτιστικών αναφορικά µε την διάρκειας ζωής και ο τρόπος και το σύστηµα
προστασίας από την υπερθέρµανση αφορούν φωτιστικά LED, θα πρέπει να
θεωρηθούν ως µη απαιτητές , διότι αφορά λαµπτήρες LED και άρα δεν πρέπει να
είναι στα απαιτούµενα στοιχεία του φακέλου της παρούσας διακήρυξης.
2. Όσον αφορά την φωτοτεχνική µελέτη συνηµµένα σας αναρτούµε την χάραξη των
οδών σε µορφή αρχείου pdf.

Συγκεκριµένα
- για την Λ. Ηρώων: το µήκος της οδού είναι 1449 µ. αρχόµενη από το
Ο.Τ. 251A έως το τέρµα του OT502 µε φάρδος 8,50µ – 9,00µ καθαρό
οδόστρωµα χωρίς τα πεζοδρόµια
- για την οδό Γ. Κονδύλη : το µήκος της οδού είναι 335 µ αρχόµενη από το Ο.Τ.
31 έως το τέρµα του Ο.Τ. 40 µε φάρδος οδού 8,00 µ καθαρό οδόστρωµα χωρίς
τα πεζοδρόµια
- Και για την οδό Ν. Πλαστήρα : το µήκος της οδού είναι 418µ αρχόµενη από το
Ο.Τ. 45 έως το τέρµα του Ο.Τ. 54 µε φάρδος οδού 10,00 µ καθαρό οδόστρωµα
χωρίς τα πεζοδρόµια
Το βήµα τοποθέτησης θα ακολουθεί την θέση του υφιστάµενου ιστού , που είναι
προς αποξήλωση, δηλ. µεταξύ 26µ και 28 µ και το ύψος των ιστών θα είναι 9 µ.
3. Στο άρθρο 2 των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ( ΙΣΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ) περιγράφονται οι προδιαγραφές του ιστού που θα
τοποθετηθούν. Στο άρθρο 2.2 περιγράφεται η ισχύουσα προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ:
1501-05-07-02-00:2009 που πρέπει να καλύπτει ο ιστός. Το ύψος του ιστού θα
πρέπει να είναι 9µ.
Επειδή ότι θα πρέπει να υπάρξει µια οµοιοµορφία των ιστών µε τους υπάρχοντες
ιστούς των υφιστάµενων οδών, οι ιστοί να είναι κυκλικοί και οι βραχίονες όπως
φαίνεται σο παρακάτω σχήµα, όπως διατυπώθηκε στην διακήρυξη.

4. Σας εφιστούµε την προσοχή ότι η απαίτηση «Προµήθεια, εγκατάσταση & θέση σε
λειτουργία ηλεκτρονικού συστήµατος τηλεδιαχείρισης φωτιστικών, αφορά έλεγχο
97 φωτιστικών στις οδούς Λεωφ. Ηρώων & Κονδύλη – Πλαστήρα (2 πίνακες
ελεγκτές τριφασικής ισχύος και το αντίστοιχο λογισµικό)» αφορά έναν πίνακα
ηλεκτρονικού συστήµατος τηλεδιαχείρισης στην Λεωφ. Ηρώων και έναν πίνακα
ηλεκτρονικού συστήµατος τηλεδιαχείρισης επί των οδών Ν. Πλαστήρα και Γ.
Κονδύλη , δηλ. θα τοποθετηθούν 2 πίνακες
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