
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 9: ΠΙΝΑΚΕ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

Οι υποψιφιοι ανάδοχοι οφείλουν, επί ποινι αποκλειςμοφ, να ςυμπλθρϊςουν και να 

υποβάλλουν τουσ ακόλουκουσ πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ για όλα τα προςφερόμενα προϊόντα. 

Οι πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ υπζχουν κζςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ και δεςμεφουν τουσ 

υποψιφιουσ αναδόχουσ, για όλεσ τισ ζννομεσ ςυνζπειεσ. 
 

Πίνακασ υμμόρφωςησ – Φωτιςτικό ςώμα led, Σφποσ Φ#1 και Σφποσ Φ#2 (Ιςχφοσ ≤40 W και ιςχφοσ ≤ 70 W) 

α/α Περιγραφή Κριτηρίου Απαίτηςη 
Πιςτοποίηςη 

απαίτηςησ 
υμμόρφωςη - 

Παραπομπή 

1 
ιμανςθ CE (ςυμπεριλαμβάνει οδθγίεσ χαμθλισ 
τάςθσ LVD 2006/95 EK και ΗΜ ςυμβατότθτασ 
EMC 2004/108/EK) 

ΝΑΙ 

Βεβαίωςθ CE 
(προςκόμιςθ του 

πιςτοποιθτικοφ και 
διλωςθ ότι το 

ςφνολο του 
φακζλου με τισ 

δοκιμζσ είναι ςτθ 
διάκεςθ τθσ 
επιτροπισ 

αξιολόγθςθσ) 

 

2 
Πιςτοποίθςθ του καταςκευαςτι από τον οποίο 
προζρχονται τα φωτιςτικά ςϊματα 

ISO 9001:2015 
Πιςτοποιθτικό ςε 

ιςχφ 
 

3 
Πιςτοποίθςθ του καταςκευαςτι από τον οποίο 
προζρχονται τα φωτιςτικά ςϊματα 

ISO 14001:2015 
Πιςτοποιθτικό ςε 

ιςχφ 
 

4 
Πιςτοποίθςθ του καταςκευαςτι από τον οποίο 
προζρχονται τα φωτιςτικά ςϊματα 

ΕΛΟΣ 1801:2008 
(OHSAS 

18001:2007) 

Πιςτοποιθτικό ςε 
ιςχφ 

 

5 

Ενεργι πιςτοποίθςθ φωτιςτικοφ κατά ENEC ι 
εναλλακτικά κατά ΕΝ60598-2-3, ΕΝ62031, 
ΕΝ62262, ΕΝ 62471, IEC TR 62778 (για το ςφνολο 
των αναφερόμενων προτφπων) 

ΝΑΙ 

Πιςτοποιθτικό 
ENEC ςε ιςχφ από 

διαπιςτευμζνο 
εργαςτιριο κατά 

EN 17025, ςε κάκε 
περίπτωςθ 

 

6 
Πιςτοποίθςθ φωτοδιόδων LED κατά IES LM80-
08, IES TM-21-11 

ΝΑΙ 

Ζκκεςθ δοκιμισ 
από τον 

καταςκευαςτι των 
ledchips 

 

7 

ϊμα φωτιςτικοφ από αλουμίνιο με διζλαςθ, 
χωρίσ βαφι, με γραμμικό ςχιμα (λόγοσ 
μικοσ/πλάτοσ ≥ 5) και κατάλλθλο μικοσ μζχρι 50 
cm (max +5%) 

 ΝΑΙ 

 Μικοσ/πλάτοσ 
≥5 

 Μικοσ ≤ 50 cm 
(max +5%) 

Διλωςθ 
υποψθφίου 

αναδόχου και 
τεχνικό φυλλάδιο 

 

8 
Διάφανο κάλυμμα φωτιςτικϊν ςτοιχείων από 
πολυκαρβονικό υλικό 

ΝΑΙ 

Διλωςθ 
υποψθφίου 

αναδόχου και 
τεχνικό φυλλάδιο 

 

9 
Βακμόσ μθχανικισ προςταςίασ / κροφςθσ του 
διάφανου καλφμματοσ και ςϊματοσ φωτιςτικοφ 
ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 62262 

ΙΚ = 10 

Πιςτοποιθτικό ςε 
ιςχφ από 

διαπιςτευμζνο 
εργαςτιριο κατά 

EN 17025 

 

10 
Κατθγορία προςταςίασ ςε ςκόνθ / υγραςία του 
διάφανου καλφμματοσ και ςϊματοσ φωτιςτικοφ 
ςφμφωνα με το πρότυπο EN 60529 

IP66 
Πιςτοποιθτικό ςε 

ιςχφ από 
διαπιςτευμζνο 

 



εργαςτιριο κατά 
EN 17025 

11 

Αρικμόσ θλεκτρικϊν φωτεινϊν πθγϊν (led), επί 
ποινι αποκλειςμοφ, για φωτιςτικά ςϊματα 
Σφπου Φ#1, ιςχφοσ ≤40 W και για φωτιςτικά 
ςϊματα Σφπου Φ#2, ιςχφοσ ≤70 W 

≥ 10 και≤ 25 

Διλωςθ 
υποψθφίου 

αναδόχου και 
τεχνικό φυλλάδιο 

 

12 

Υπαρξθ χωριςτοφ οπτικοφ ςυςτιματοσ (φακόσ) 
ςε κάκε LED για τθν παραγωγι αςφμμετρθσ 
φωτεινισ δζςμθσ. Δεκτά και προϊόντα που ο 
φακόσ είναι ενςωματωμζνοσ ςτο κάλυμμα τθσ 
οπτικισ μονάδασ (multilens) 

ΝΑΙ 

Διλωςθ 
υποψθφίου 

αναδόχου και 
τεχνικό φυλλάδιο 

 

13 
Εφροσ γωνίασ δζςμθσ φωτιςμοφ (αςφμμετρθ 
ςτενι δζςμθ) 

140° – 150° 
Διλωςθ 

υποψθφίου 
αναδόχου 

 

14 Σφποσ προβολζα/φωτιςτικοφ, fullcut-off ΝΑΙ 

Διλωςθ 
καταςκευαςτι, 

υποψθφίου 
αναδόχου και 

τεχνικό φυλλάδιο 

 

15 
Πιςτοποίθςθ πλακζτασ ΕΝ 62031, επί ποινι 
αποκλειςμοφ 

ΝΑΙ 

Ζκκεςθ δοκιμισ 
κατά το πρότυπο 

EN 62031 από 
διαπιςτευμζνο 

εργαςτιριο κατά 
17025 

 

16 
Διάταξθ παράκαμψθσ ςτο κφκλωμα κάκε 
φωτοδιόδου (led), επί ποινι αποκλειςμοφ 

ΝΑΙ 

Ζκκεςθ δοκιμισ 
κατά το πρότυπο 

EN 62031 από 
διαπιςτευμζνο 

εργαςτιριο κατά 
17025 

 

17 
Αντοχι ςε εφροσ κερμοκραςιϊν περιβάλλοντοσ 
τουλάχιςτον 

-30°C ωσ +40°C 

Διλωςθ 
καταςκευαςτι και 

διλωςθ 
υποψθφίου 
αναδόχου 

 

18 
Αντοχι καλφμματοσ φωτιςτικοφ ςε ςυνκικεσ 
ζκκεςθσ ςτον ιλιο / υπεριϊδθ ακτινοβολία (UV) 

ΝΑΙ 

Διλωςθ 
καταςκευαςτι και 

διλωςθ 
υποψθφίου 
αναδόχου 

 

19 
Αντοχι ςϊματοσ αλουμινίου ςε αντίξοεσ 
καιρικζσ ςυνκικεσ / παρακαλάςςιεσ περιοχζσ 
(βεβαίωςθ καταςκευαςτι) 

ΝΑΙ 

Διλωςθ 
καταςκευαςτι και 

διλωςθ 
υποψθφίου 
αναδόχου 

 

20 
Χριςθ ανοξείδωτων (inox) βιδϊν φωτιςτικοφ για 
αντοχι ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ 

ΝΑΙ 
Διλωςθ 

υποψθφίου 
αναδόχου 

 

21 Ελάχιςτοσ βακμόσ απόδοςθσ ≥ 100 lm/W 

Ζκκεςθ δοκιμισ 
κατά το πρότυπο 

LM79, από 
διαπιςτευμζνο 

εργαςτιριο κατά 
EN 17025 

 

22 Πιςτοποίθςθ τροφοδοτικοφ (driver) κατά το ΝΑΙ Ζκκεςθ δοκιμισ  



πρότυπο IEC 61347-2-13, επί ποινι αποκλειςμοφ κατά το πρότυπο 
IEC 61347-2-13, 

από διαπιςτευμζνο 
εργαςτιριο κατά 

EN 17025 

23 Προςταςία Τπζρταςθσ/ Τπερζνταςθσ ≥ 8 kV 

Ζκκεςθ δοκιμισ 
κατά EN 60060, 

από διαπιςτευμζνο 
εργαςτιριο κατά 

EN 17025 ι 
εξωτερικι διάταξθ 
προςταςίασ από 
υπζρταςθ (SPD) 

 

24 
Ονομαςτικι ιςχφσ φωτιςτικοφ, W, ςφμφωνα με 
το πρότυπο LM79 

 
Ζκκεςθ δοκιμισ 
κατά το πρότυπο 

LM79, από 
διαπιςτευμζνο 

εργαςτιριο κατά 
EN 17025 

 

 Φωτιςτικό ςϊμα Σφποσ Φ#1 ≤ 40 W  

 Φωτιςτικό ςϊμα Σφποσ Φ#2 ≤ 70 W 
 

25 
Κακαρι φωτεινι ροι φωτιςτικοφ, lm, κατά το 
πρότυπο LM79, για φωτιςτικό ςϊμα ιςχφοσ 
≤50W (max +5%) 

 
Ζκκεςθ δοκιμισ 
κατά το πρότυπο 
LM79 ι κατά ΕΝ 

13032, από 
διαπιςτευμζνο 

εργαςτιριο κατά 
EN 17025 

 

 Φωτιςτικό ςϊμα Σφποσ Φ#1, ιςχφοσ ≤ 40 W ≥3.300 lm  

 Φωτιςτικό ςϊμα Σφποσ Φ#2, ιςχφοσ ≤ 70 W ≥5.000 lm 
 

26 
Θερμοκραςία χρϊματοσ CCT, ςφμφωνα με το 
πρότυποLM79 

4000 K (±10%) 

Ζκκεςθ δοκιμισ 
κατά το πρότυπο 

LM79 από 
διαπιςτευμζνο 

εργαςτιριο κατά 
EN 17025 

 

27 CRI, ςφμφωνα με το πρότυπο LM79 > 70 

Ζκκεςθ δοκιμισ 
κατά το πρότυπο 

LM79 από 
διαπιςτευμζνο 

εργαςτιριο κατά 
EN 17025 

 

28 
Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ (ςε ζτθ), κατ’ 
ελάχιςτο 

10 

Διλωςθ του 
καταςκευαςτι και 

του υποψθφίου 
αναδόχου 

 

29 Protection Class I NAI 

Πιςτοποιθτικό 
ENEC ςε ιςχφ, από 

διαπιςτευμζνο 
εργαςτιριο κατά 

EN 17025 

 

30 Ονομαςτικι τάςθ τροφοδοςίασ φωτιςτικοφ VAC 230V ± 10% 

Ζκκεςθ δοκιμισ 
κατά το πρότυπο 

LM79, από 
διαπιςτευμζνο 

εργαςτιριο κατά 
EN 17025 

 

31 
Εφροσ διακφμανςθσ τθσ τάςθσ ειςόδου για 
αςφαλι λειτουργία VAC 

120 V – 277 V 
Ζκκεςθ δοκιμισ 
κατά το πρότυπο 
IEC 61347-2-13 

 



32 υντελεςτισ ιςχφοσ του φωτιςτικοφ ≥ 0,9 

Ζκκεςθ δοκιμισ 
κατά το πρότυπο 

LM79, από 
διαπιςτευμζνο 

εργαςτιριο κατά 
EN 17025 

 

33 
Ρεφμα λειτουργίασ led φωτιςτικϊν Φ#1 ≤40 W 
και Φ#2 ≤70 W(ςε mA) 

700±10% 
ι 

1.000±10% 

Ζκκεςθ δοκιμισ 
κατά το πρότυπο 
LM79, και ζκκεςθ 
δοκιμισ κατά EN 

60060, από 
διαπιςτευμζνο 

εργαςτιριο κατά 
EN 17025 

 

34 
Μονάδα θλεκτρικισ τροφοδοςίασ με 
δυνατότθτα τθλελζγχου (dimming) 0 – 10 V ι Dali 

Διλωςθ 
υποψθφίου 

αναδόχου και 
τεχνικό φυλλάδιο 

 

35 

Σο ςϊμα του φωτιςτικοφ να είναι 
καταςκευαςμζνο από υψθλισ κερμικισ 
αγωγιμότθτασ αλουμίνιο με διζλαςθ (προφίλ 
αλουμινίου), γραμμικοφ τφπου και πλιρωσ 
ανακυκλϊςιμο (υμμόρφωςθ RoHS) 

NAI 

Διλωςθ 
καταςκευαςτι και 

διλωςθ 
υποψθφίου 
αναδόχου 

 

36 
Σο φωτιςτικό κα πρζπει να διακζτει ειδικι 
ςχεδίαςθ για τθν καλφτερθ απαγωγι 
κερμότθτασ 

NAI 

Διλωςθ 
καταςκευαςτι και 

διλωςθ 
υποψθφίου 
αναδόχου 

 

37 
Ζλεγχοσ διατιρθςθσ τθσ φωτεινισ ροισ και 
διάρκεια ηωισ των φωτοδιόδων (LED) ωσ προσ το 
πρότυπο IEC LM-80-08/ΣΜ-21-11 

NAI 
L70 > 60.000 

ϊρεσ 

Ζκκεςθ δοκιμισ 
κατά IECLM-80-

08/TM-21-11, από 
τον καταςκευαςτι 
των φωτοδιόδων 

 

38 

Αναφορά (TestReport) φωτομετρικϊν ελζγχων 
και φωτομετρικά αρχεία Eulumdat (.LDT) ι Iesna 
(.IES) κατά EN 13032‐4:2015 ι κατά LM79 από 
πιςτοποιθμζνα εργαςτιρια φωτομετρικϊν 
μετριςεων 

NAI 

Ζκκεςθ δοκιμισ 
κατά EN 13032-
4:2015 ι κατά 

LM79, από 
διαπιςτευμζνο 

εργαςτιριο κατά 
EN 17025 

 

39 
Φωτοβιολογικόσ ζλεγχοσ των φωτοδιόδων (LED) 
και των φωτιςτικϊν κατά το πρότυπο IECTR 
62778, από πιςτοποιθμζνο εργαςτιριο 

NAI 

Ζκκεςθ δοκιμισ 
κατά IEC 62778, ςε 
εφαρμογι του IEC 

62471, από 
διαπιςτευμζνο 

εργαςτιριο κατά 
EN 17025 

 

40 

Ο προμθκευτισ φωτιςτικϊν να ςυμμετζχει ςε 
εγκεκριμζνο ςφςτθμα ανακφκλωςθσ ςχετικά με 
τισ ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ των 
διαγωνιηόμενων προϊόντων φωτιςτικά είδθ & 
λαμπτιρεσ (ΑΗΗΕ), επί ποινι αποκλειςμοφ 

NAI 

Επίςθμθ βεβαίωςθ 
ςε ιςχφ για τθν 

ςυμμετοχι τουσ ςε 
εγκεκριμζνο από το 

ΤΠΕΚΑ ςφςτθμα 
εναλλακτικισ 

διαχείριςθσ ΑΗΗΕ, 
θ οποία να 

ςυνοδεφεται από 

 



Πιςτοποιθτικό ςε 
ιςχφ, εγγραφισ ςτο 

Εκνικό Μθτρϊο 
Παραγωγϊν 

(ΕΜΠΑ), με τον 
Αρικμό Μθτρϊου 

Παραγωγοφ (ΑΜΠ) 

 

 

 

Φωτιςτικό ςώμα led, Σφποσ Φ#3 (ιςχφοσ ≤110W) και Σφποσ Φ#4 (ιςχφοσ ≤150W) 

α/α Περιγραφή Κριτηρίου Απαίτηςη 
Πιςτοποίηςη 

απαίτηςησ 
Παραπομπή-
υμμόρφωςη 

1 
ιμανςθ CE (ςυμπεριλαμβάνει οδθγίεσ χαμθλισ 
τάςθσ LVD 2006/95 EK και ΗΜ ςυμβατότθτασ 
EMC 2004/108/EK) 

ΝΑΙ 

Βεβαίωςθ CE 
(προςκόμιςθ του 

πιςτοποιθτικοφ και 
διλωςθ ότι το 

ςφνολο του 
φακζλου με τισ 

δοκιμζσ είναι ςτθ 
διάκεςθ τθσ 
επιτροπισ 

αξιολόγθςθσ) 

 

2 
Πιςτοποίθςθ του καταςκευαςτι από τον οποίο 
προζρχονται τα φωτιςτικά ςϊματα 

ISO 9001:2015 
Πιςτοποιθτικό ςε 

ιςχφ 
 

3 
Πιςτοποίθςθ του καταςκευαςτι από τον οποίο 
προζρχονται τα φωτιςτικά ςϊματα 

ISO 14001:2015 
Πιςτοποιθτικό ςε 

ιςχφ 
 

4 
Πιςτοποίθςθ του καταςκευαςτι από τον οποίο 
προζρχονται τα φωτιςτικά ςϊματα 

ΕΛΟΣ 1801:2008 
(OHSAS 

18001:2007) 

Πιςτοποιθτικό ςε 
ιςχφ 

 

5 

Ενεργι πιςτοποίθςθ φωτιςτικοφ κατά ENEC ι 
εναλλακτικά κατά ΕΝ60598-2-3, ΕΝ62031, 
ΕΝ62262, ΕΝ 62471, IEC TR 62778 (για το ςφνολο 
των αναφερόμενων προτφπων) 

ΝΑΙ 

Πιςτοποιθτικό 
ENEC ςε ιςχφ από 

διαπιςτευμζνο 
εργαςτιριο κατά 

EN 17025, ςε κάκε 
περίπτωςθ 

 

6 
Πιςτοποίθςθ φωτοδιόδων LED κατά IES LM80-
08, IES TM-21-11 

ΝΑΙ 

Ζκκεςθ δοκιμισ 
από τον 

καταςκευαςτι των 
ledchips 

 

7 
Χρϊμα φωτιςτικοφ κατ’ επιλογι πελάτθ (για 
λόγουσ αιςκθτικισ) 

ΝΑΙ 

Διλωςθ 
υποψθφίου 

αναδόχου για τα 
χρϊματα του 
ςϊματοσ του 

φωτιςτικοφ που 
μπορεί να παρζχει 

 

8 
Διάφανο κάλυμμα φωτιςτικϊν ςτοιχείων από 
πολυκαρβονικό υλικό 

ΝΑΙ 

Διλωςθ 
υποψθφίου 

αναδόχου και 
τεχνικό φυλλάδιο 

 

9 
Βακμόσ μθχανικισ προςταςίασ / κροφςθσ του 
διάφανου καλφμματοσ και ςϊματοσ φωτιςτικοφ 
ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 62262 

ΙΚ = 10 

Πιςτοποιθτικό ςε 
ιςχφ από 

διαπιςτευμζνο 
εργαςτιριο κατά 

 



EN 17025 

10 
Κατθγορία προςταςίασ ςε ςκόνθ / υγραςία του 
διάφανου καλφμματοσ και ςϊματοσ φωτιςτικοφ 
ςφμφωνα με το πρότυπο EN 60529 

IP66 

Πιςτοποιθτικό ςε 
ιςχφ από 

διαπιςτευμζνο 
εργαςτιριο κατά 

EN 17025 

 

11 
Αρικμόσ θλεκτρικϊν φωτεινϊν πθγϊν (led), επί 
ποινι αποκλειςμοφ, για φωτιςτικά ςϊματα 

≥ 10 
Διλωςθ 

υποψθφίου 
αναδόχου και 

τεχνικό φυλλάδιο 

 

 Σφποσ Φ#3, ιςχφοσ ≤110W και≤ 50  

 Σφποσ Φ#4, ιςχφοσ ≤150W και≤ 50  

12 

Υπαρξθ χωριςτοφ οπτικοφ ςυςτιματοσ (φακόσ) 
ςε κάκε LED για τθν παραγωγι αςφμμετρθσ 
φωτεινισ δζςμθσ. Δεκτά και προϊόντα που ο 
φακόσ είναι ενςωματωμζνοσ ςτο κάλυμμα τθσ 
οπτικισ μονάδασ (multilens) 

ΝΑΙ 

Διλωςθ 
υποψθφίου 

αναδόχου και 
τεχνικό φυλλάδιο 

 

13 
Εφροσ γωνίασ δζςμθσ φωτιςμοφ (αςφμμετρθ 
ςτενι δζςμθ) 

140° – 150° 
Διλωςθ 

υποψθφίου 
αναδόχου 

 

14 Σφποσ προβολζα/φωτιςτικοφ, fullcut-off ΝΑΙ 
Διλωςθ 

υποψθφίου 
αναδόχου 

 

15 
Πιςτοποίθςθ πλακζτασ ΕΝ 62031, επί ποινι 
αποκλειςμοφ 

ΝΑΙ 

Ζκκεςθ δοκιμισ 
κατά το πρότυπο 

EN 62031 από 
διαπιςτευμζνο 

εργαςτιριο κατά 
17025 

 

16 
Διάταξθ παράκαμψθσ ςτο κφκλωμα κάκε 
φωτοδιόδου (led) 

ΝΑΙ 

Ζκκεςθ δοκιμισ 
κατά το πρότυπο 

EN 62031 από 
διαπιςτευμζνο 

εργαςτιριο κατά 
17025 

 

17 
Αντοχι ςε εφροσ κερμοκραςιϊν περιβάλλοντοσ 
τουλάχιςτον 

-30°C ωσ +40°C 

Διλωςθ 
καταςκευαςτι και 

διλωςθ 
υποψθφίου 
αναδόχου 

 

18 
Αντοχι καλφμματοσ φωτιςτικοφ ςε ςυνκικεσ 
ζκκεςθσ ςτον ιλιο / υπεριϊδθ ακτινοβολία (UV) 

ΝΑΙ 

Διλωςθ 
καταςκευαςτι και 

διλωςθ 
υποψθφίου 
αναδόχου 

 

19 
Αντοχι ςϊματοσ αλουμινίου ςε αντίξοεσ 
καιρικζσ ςυνκικεσ / παρακαλάςςιεσ περιοχζσ 
(βεβαίωςθ καταςκευαςτι) 

ΝΑΙ 

Διλωςθ 
καταςκευαςτι και 

διλωςθ 
υποψθφίου 
αναδόχου 

 

20 
Αντοχι εξωτερικισ βαφισ ςϊματοσ αλουμινίου 
ςε αντίξοεσ καιρικζσ ςυνκικεσ (βεβαίωςθ 
καταςκευαςτι) 

ΝΑΙ 

Διλωςθ 
καταςκευαςτι και 

διλωςθ 
υποψθφίου 
αναδόχου 

 

21 
Χριςθ ανοξείδωτων (Inox) βιδϊν φωτιςτικοφ για 
αντοχι ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ 

ΝΑΙ 
Διλωςθ 

υποψθφίου 
αναδόχου 

 



22 Ελάχιςτοσ βακμόσ απόδοςθσ ≥ 100 lm/W 

Ζκκεςθ δοκιμισ 
κατά το πρότυπο 

LM79, από 
διαπιςτευμζνο 

εργαςτιριο κατά 
EN 17025 

 

23 
Πιςτοποίθςθ τροφοδοτικοφ (driver) κατά το 
πρότυπο IEC 61347-2-13, επί ποινι αποκλειςμοφ 

ΝΑΙ 

Ζκκεςθ δοκιμισ 
κατά το πρότυπο 
IEC 61347-2-13, 

από διαπιςτευμζνο 
εργαςτιριο κατά 

EN 17025 

 

24 Ονομαςτικι τάςθ τροφοδοςίασ φωτιςτικοφ VAC 230V ± 10% 

Ζκκεςθ δοκιμισ 
κατά το πρότυπο 

LM79, από 
διαπιςτευμζνο 

εργαςτιριο κατά 
EN 17025 

 

25 
Εφροσ διακφμανςθσ τθσ τάςθσ ειςόδου για 
αςφαλι λειτουργία VAC 

120 V – 277 V 
Ζκκεςθ δοκιμισ 
κατά το πρότυπο 
IEC 61347-2-13 

 

26 υντελεςτισ ιςχφοσ του φωτιςτικοφ ≥ 0,9 

Ζκκεςθ δοκιμισ 
κατά το πρότυπο 

LM79, από 
διαπιςτευμζνο 

εργαςτιριο κατά 
EN 17025 

 

27 
Μονάδα θλεκτρικισ τροφοδοςίασ με 
δυνατότθτα τθλελζγχου (dimming) 

0 – 10 V ι Dali 

Διλωςθ 
υποψθφίου 

αναδόχου και 
τεχνικό φυλλάδιο 

 

28 
Ρεφμα λειτουργίασ led φωτιςτικϊν Σφπου Φ#3 
(ιςχφοσ ≤110 W) και Σφπου Φ#4 (ιςχφοσ 
≤150W) (ςεmA) 

1.000±10% 

Ζκκεςθ δοκιμισ 
κατά το πρότυπο 
LM79, και ζκκεςθ 
δοκιμισ κατά EN 

60060, από 
διαπιςτευμζνο 

εργαςτιριο κατά 
EN 17025 

 

29 

Σο ςϊμα του φωτιςτικοφ καταςκευαςμζνο από 
υψθλισ κερμικισ αγωγιμότθτασ 
χυτοπρεςςαριςτό αλουμίνιο και πλιρωσ 
ανακυκλϊςιμο (υμμόρφωςθ RoHS) 

NAI 
Διλωςθ 

Τποψθφίου 
αναδόχου 

 

30 

Σο φωτιςτικό ςϊμα κα πρζπει, επί ποινι 
αποκλειςμοφ, να διακζτει ςχεδίαςθ με 
ενςωματωμζνα πτερφγια για τθν καλφτερθ 
απαγωγι κερμότθτασ, τόςο ςτο επάνω μζροσ, 
όςο και πλευρικά, καταςκευαςμζνα από χυτό 
αλουμίνιο ωσ ενιαίο τμιμα του ςϊματοσ του 
φωτιςτικοφ, χωρίσ ςυγκολλιςεισ. Σα πτερφγια 
(ψικτρεσ) πρζπει να διακζτουν κατάλλθλα 
διάκενα, που να επιτρζπουν τθν διζλευςθ του 
αζρα, ϊςτε να ευνοείται θ απαγωγι κερμότθτασ 
και ταυτόχρονα να μειϊνεται θ αντίςταςθ ςτον 
αζρα (ςυντελεςτισ οπιςκζλκουςασ) 

ΝΑΙ 

Διλωςθ 
Τποψθφίου 

αναδόχου και 
τεχνικό φυλλάδιο 

 

31 Σο κφκλωμα του τροφοδοτικοφ (driver) του ΝΑΙ Διλωςθ  



φωτιςτικοφ μπορεί να αντικακίςταται χωρίσ τθν 
αποςυναρμολόγθςθ του κεντρικοφ καλάμου των 
φωτιςτικϊν ςθμείων 

καταςκευαςτι και 
διλωςθ 

υποψθφίου 
αναδόχου 

32 
Ονομαςτικι ιςχφσ, ςφμφωνα με το πρότυπο 
LM79  

Ζκκεςθ δοκιμισ 
κατά το πρότυπο 

LM79, από 
διαπιςτευμζνο 

εργαςτιριο κατά 
EN 17025 

 

 ΣφποσΦ#3 ≤110W  

 ΣφποσΦ#4 ≤150W 
 

33 
Κακαρι φωτεινι ροι φωτιςτικοφ, lm, κατά το 
πρότυπο LM79 

 
Ζκκεςθ δοκιμισ 
κατά το πρότυπο 

LM79, από 
διαπιςτευμζνο 

εργαςτιριο κατά 
EN 17025 

 

 Σφποσ Φ#3, ιςχφοσ ≤110W ≥9.500 lm  

 Σφποσ Φ#4, ιςχφοσ ≤150W ≥11.500 lm 
 

34 
Θερμοκραςία χρϊματοσ CCT, ςφμφωνα με το 
πρότυποLM79 

4000 K (±10%) 

Ζκκεςθ δοκιμισ 
κατά το πρότυπο 

LM79 από 
διαπιςτευμζνο 

εργαςτιριο κατά 
EN 17025 

 

35 CRI, ςφμφωνα με το πρότυπο LM79 > 70 

Ζκκεςθ δοκιμισ 
κατά το πρότυπο 

LM79 από 
διαπιςτευμζνο 

εργαςτιριο κατά 
EN 17025 

 

36 
Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ (ςε ζτθ), κατ’ 
ελάχιςτο 

10 

Διλωςθ του 
καταςκευαςτι και 

του υποψθφίου 
αναδόχου 

 

37 Protection Class I NAI 

Πιςτοποιθτικό 
ENEC ςε ιςχφ, από 

διαπιςτευμζνο 
εργαςτιριο κατά 

EN 17025 

 

38 Προςταςία Τπζρταςθσ/ Τπερζνταςθσ ≥ 8 kV 

Ζκκεςθ δοκιμισ 
κατά EN 60060, 

από διαπιςτευμζνο 
εργαςτιριο κατά 

EN 17025 ι 
εξωτερικι διάταξθ 
προςταςίασ από 
υπζρταςθ (SPD) 

 

39 
Ομοιόμορφθ εξωτερικι εμφάνιςθ για τα 
φωτιςτικά Σφπου Φ#3 (ιςχφοσ ≤110W), Φ#4 
(ιςχφοσ ≤150W) 

ΝΑΙ 

Διλωςθ 
καταςκευαςτι, 

διλωςθ 
υποψθφίου 

αναδόχου και 
τεχνικά φυλλάδια 

 

40 

Αναφορά (TestReport) φωτομετρικϊν ελζγχων 
και φωτομετρικά αρχεία Eulumdat (.LDT) ι Iesna 
(.IES) κατά EN 13032‐4:2015 ι κατά LM79, από 
πιςτοποιθμζνα εργαςτιρια φωτομετρικϊν 
μετριςεων 

NAI 

Ζκκεςθ δοκιμισ 
κατά EN 13032-
4:2015 ι LM79, 

από διαπιςτευμζνο 
εργαςτιριο κατά 

 



EN 17025 

41 
Φωτοβιολογικόσ ζλεγχοσ των φωτοδιόδων (LED) 
και των φωτιςτικϊν κατά το πρότυπο IECTR 
62778, από πιςτοποιθμζνο εργαςτιριο 

NAI 

Ζκκεςθ δοκιμισ 
κατά IEC 62778, ςε 
εφαρμογι του IEC 

62471, από 
διαπιςτευμζνο 

εργαςτιριο κατά 
EN 17025 

 

42 
Ζλεγχοσ διατιρθςθσ τθσ φωτεινισ ροισ και 
διάρκεια ηωισ των φωτοδιόδων (LED) ωσ προσ το 
πρότυπο IEC LM-80-08/ΣΜ-21-11 

NAI 
L70 > 60.000 

ϊρεσ 

Ζκκεςθ δοκιμισ 
κατά IECLM-80-

08/TM-21-11, από 
τον καταςκευαςτι 
των φωτοδιόδων 

 

43 

Ο προμθκευτισ φωτιςτικϊν να ςυμμετζχει ςε 
εγκεκριμζνο ςφςτθμα ανακφκλωςθσ ςχετικά με 
τισ ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ των 
διαγωνιηόμενων προϊόντων φωτιςτικά είδθ & 
λαμπτιρεσ (ΑΗΗΕ), επί ποινι αποκλειςμοφ 

NAI 

Επίςθμθ βεβαίωςθ 
ςε ιςχφ για τθν 

ςυμμετοχι τουσ ςε 
εγκεκριμζνο από το 

ΤΠΕΚΑ ςφςτθμα 
εναλλακτικισ 

διαχείριςθσ ΑΗΗΕ, 
θ οποία να 

ςυνοδεφεται από 
Πιςτοποιθτικό ςε 

ιςχφ, εγγραφισ ςτο 
Εκνικό Μθτρϊο 

Παραγωγϊν 
(ΕΜΠΑ), με τον 

Αρικμό Μθτρϊου 
Παραγωγοφ (ΑΜΠ) 

 

 

 

 

Πίνακασ υμμόρφωςησ – Λαμπτήρεσ, Σφποσ Λ#1 (ιςχφοσ ≤18W) 

α/α Περιγραφή Απαίτηςη 
Σρόποσ βεβαίωςησ 

απαίτηςησ 
υμμόρφωςη-
Παραπομπή 

1 Σφποσ λαμπτιρα 
Καλαμπόκι 

(corntype) ι 
αντίςτοιχο 

Διλωςθ 
Τποψθφίου 

αναδόχου και 
τεχνικό φυλλάδιο 

 

2 
ιμανςθ CE (ςυμπεριλαμβάνει οδθγίεσ 
χαμθλισ τάςθσ LVD 2006/95 EK και ΗΜ 
ςυμβατότθτασ EMC 2004/108/EK) 

ΝΑΙ 
Βεβαίωςθ CE 

(προςκόμιςθ του 
πιςτοποιθτικοφ) 

 

3 Πιςτοποίθςθ του προμθκευτι των λαμπτιρων  ISO 9001:2015 Πιςτοποιθτικό  

4 Πιςτοποίθςθ του προμθκευτι των λαμπτιρων ISO 14001:2015 Πιςτοποιθτικό  

5 Πιςτοποίθςθ του προμθκευτι των λαμπτιρων 
OHSAS 1701:2007 

ι ΕΛΟΣ 
(18001:2008) 

Πιςτοποιθτικό 
 

6 
Ελάχιςτοσ χρόνοσ ηωισ λαμπτιρων όπωσ τθν 
παρζχει ο καταςκευαςτισ 

≥ 40.000 ϊρεσ 

Διλωςθ 
Τποψθφίου 

αναδόχου και 
Σεχνικό Φυλλάδιο 

 

7 
Αρικμόσ θλεκτρικϊν φωτεινϊν πθγϊν (led), επί 
ποινι αποκλειςμοφ, για τουσ λαμπτιρεσ 

 
Σεχνικό φυλλάδιο 

και διλωςθ 
Τποψθφίου 
αναδόχου 

 

 Σφποσ Λ#1 (ιςχφοσ ≤18W) ≥50 και ≤70 
 



8 Αρικμόσ πλακετϊν οπτικισ μονάδασ ≥10 

Διλωςθ 
Τποψθφίου 

αναδόχου και 
Σεχνικό Φυλλάδιο 

 

9 Φωτεινι Ροι (lumen) 
 

Σεχνικό φυλλάδιο 
και διλωςθ 
Τποψθφίου 
αναδόχου 

 

 Σφποσ Λ#1 (ιςχφοσ ≤18W) ≥ 1.500 
 

 
Κατθγορία προςταςίασ ςε ςκόνθ / υγραςία του 
λαμπτιρα, IP 

IP ≥ 64 

Σεχνικό φυλλάδιο 
και διλωςθ 
Τποψθφίου 
αναδόχου 

 

10 πείρωμα Ε27 

Διλωςθ 
Τποψθφίου 

αναδόχου ι τεχνικό 
φυλλάδιο 

 

11 Θερμοκραςία περιβάλλοντοσ τουλάχιςτον -20°C και +40°C 

Διλωςθ 
Τποψθφίου 

αναδόχου ι τεχνικό 
φυλλάδιο 

 

12 Ελάχιςτοσ βακμόσ απόδοςθσ ≥ 110 lm/W 

Διλωςθ 
Τποψθφίου 

αναδόχου ι τεχνικό 
φυλλάδιο 

 

13 
Διακφμανςθ τθσ τάςθσ ειςόδου για λειτουργία 
(για ονομαςτικι τάςθ τροφοδοςίασ είναι 
Vac=230V) 

100 – 277 V 

Διλωςθ 
Τποψθφίου 

αναδόχου ι τεχνικό 
φυλλάδιο 

 

14 υντελεςτισ ιςχφοσ  ≥0,9 

Διλωςθ 
Τποψθφίου 

αναδόχου ι τεχνικό 
φυλλάδιο 

 

15 Ονομαςτικι ιςχφσ  ≤ 18W Σεχνικό φυλλάδιο  

16 Προςταςία από υπζρταςθ/υπερζνταςθ 6 kV Σεχνικό φυλλάδιο  

17 Θερμοκραςία χρϊματοσ 4000 Κ (±10%) Σεχνικό φυλλάδιο  

18 CRI  >80 

Διλωςθ 
Τποψθφίου 

αναδόχου ι τεχνικό 
φυλλάδιο 

 

19 Διαςτάςεισ, Ø x H, (mm) *  Διλωςθ 
Τποψθφίου 

αναδόχου και 
τεχνικό φυλλάδιο 

 

 Σφποσ Λ#1 (ιςχφοσ ≤18W) 
≤ Ø65 mm και H≤ 

175 mm 

 

20 
Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ (κατ’ ελάχιςτον ςε 
ζτθ) 

10 
Διλωςθ 

Τποψθφίου 
αναδόχου 

 

 

ΓΕΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. 

Σθλε-ζλεγχοσ και τθλε-διαχείριςθ ςτο ςφνολο των φωτιςτικϊν 
ςωμάτων και λαμπτιρων, με τθν χριςθ αςφρματου δικτφου, το 
οποίο κα είναι απαλλαγμζνο από τθλεπικοινωνιακά κόςτθ και κα 
παρζχει τθν δυνατότθτα επζκταςθσ ςε επιπλζον φωτιςτικά ι ςε 
άλλεσ εφαρμογζσ ςτθν λογικι των ζξυπνων πόλεων. 

ΝΑΙ   



2. 

Ο τθλε-ζλεγχοσ και θ τθλεδιαχείριςθ κα πρζπει να 
πραγματοποιοφνται, επί ποινή αποκλειςμοφ, ςε επίπεδο 
κατανεμθτι (Pillar) για τουσ 8.004 λαμπτιρεσ (300 Pillar) και ςε 
επίπεδο φωτιςτικοφ ςϊματοσ για τα 10.153 φωτιςτικά ςϊματα 

ΝΑΙ   

 

ΑΤΡΜΑΣΟΙ ΕΛΕΓΚΣΕ ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ (LUMINAIRECONTROLLERS) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. 
Δυνατότθτα να ςυνοδεφουν κάκε φωτιςτικό και να είναι 
ενςωματωμζνοι ςε αυτό (εςωτερικά ι εξωτερικά). 

ΝΑΙ   

2. 

Χαρακτθριςτικά 
Luminaire 
Controller: 

Προςταςία IP67 ΝΑΙ   

3. Θερμοκραςία λειτουργίασ: -30°C ... +60°C. ΝΑΙ   

4. 
Κατανάλωςθ ενζργειασ: 230V -15% .. +10% 
<1V A. 

ΝΑΙ   

5. 
Προςταςία από υπερτάςεισ: τουλάχιςτον 
1.5kV 

ΝΑΙ   

6. 
RF φάςμα ελεφκερου φάςματοσ: 868MHz ι 
2,4GHz 

ΝΑΙ   

7. Εμβζλεια: 2km. ΝΑΙ   

8. 
Επικοινωνία: LoRaWAN ι αντίςτοιχο, 
BluetoothLE (για αρχικοποίθςθ – 
διαμόρφωςθ). 

ΝΑΙ   

9. 

Δυνατότθτα επικοινωνίασ με τον ενδιάμεςο 
κόμβο τθλεδιαχείριςθσ για τον πλιρθ 
απομακρυςμζνο ζλεγχο των Φωτιςτικϊν 
ωμάτων LED και τθν παρακολοφκθςθ τθσ 
λειτουργίασ τουσ (εφόςον το απαιτεί θ 
προτεινόμενθ λφςθ). 

ΝΑΙ   

10. 
Να κζτουν ςε πραγματικό χρόνο (realtime) ςε κατάςταςθ 
on/off/dimming (On: 100%, Off: 0% Dimming: 20% -100% τθσ max 
φωτεινότθτασ), κατόπιν λιψθσ ςχετικισ εντολισ. 

ΝΑΙ   

11. 
Για τισ ςτάκμεσ dimming δεν κα πρζπει να υπάρχει ςχετικόσ 
περιοριςμόσ και κα πρζπει να εξαςφαλίηεται ελάχιςτο βιμα 
dimming 1%. 

ΝΑΙ   

12. 
Να παρζχουν ςτοιχεία για τθν κατανάλωςθ ενζργειασ κάκε 
φωτιςτικοφ. 

ΝΑΙ   

13. Να καταγράφουν τισ ϊρεσ λειτουργίασ κάκε φωτιςτικοφ. ΝΑΙ   

14. 
Να εκτελοφν αυτόματο ζλεγχο βλάβθσ του Φωτιςτικοφ ϊματοσ 
LED και να παρζχουν ςχετικι ειδοποίθςθ.  

ΝΑΙ   

15. 

Να ζχουν τθν δυνατότθτα λειτουργίασ με προκακοριςμζνο 
πρόγραμμα (schedule), το οποίο κα πρζπει να μποροφν να το 
αποκθκεφουν ςε ενςωματωμζνθ μνιμθ, προκειμζνου τα 
φωτιςτικά να μποροφν να λειτουργοφν, ανεξάρτθτα αν τα 
controllersεπικοινωνοφν με το υπόλοιπο δίκτυο (gateways, 
κεντρικό ςφςτθμα τθλε-διαχείριςθσ, κτλ). 

ΝΑΙ   

16. 
Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ του καταςκευαςτι των controllers 
αναφορικά με τθν κάλυψθ τθσ οδθγίασ 2014/53/EU. 

ΝΑΙ   

17. 

τθ διλωςθ ςυμμόρφωςθσ να υπάρχει ρθτι αναφορά ςτθν 
εφαρμογι των κάτωκι προτφπων:  

 EN 55011:2009 

 EN 60950-1:2006+A2:2013 

 EN 60950-22:2006/AC:2008 

ΝΑΙ   



 EN 300 220-2 ι EN 300 440-2 

 EN 61000-3-2:2014 

 EN 61547:2009 

18. 
Κατά τθν παράδοςθ τα controllers κα πρζπει να είναι 
προεγκατεςτθμζνα ςτα φωτιςτικά και πλιρωσ  
παραμετροποιθμζνα. 

ΝΑΙ   

19. 

Κατά τθν εγκατάςταςθ των φωτιςτικϊν, θ αναγνϊριςθ τθσ 
εκάςτοτε κζςθσ κα πραγματοποιείται με αυτόματο τρόπο, χωρίσ 
τθν χριςθ προεγκατεςτθμζνου ςυςτιματοσ GPS ςτο εςωτερικό 
του controller. 

ΝΑΙ   

20. 

Η αναγνϊριςθ τθσ εκάςτοτε κζςθσ κα πραγματοποιείται με τθν 
ανάγνωςθ ειδικοφ αναγνωριςτικοφ (ενδεικτικά QR code), με τθ 
χριςθ smartphone και κατάλλθλθσ εφαρμογισ, θ οποία κα 
πρζπει να διατίκεται δωρεάν για μελλοντικζσ επεκτάςεισ του 
δικτφου. 

ΝΑΙ   

 
 

ΑΤΡΜΑΣΟΙ ΕΛΕΓΚΣΕ ΚΑΣΑΝΕΜΗΣΩΝ (PILLAR CONTROLLERS) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. 

Δυνατότθτα να τοποκετθκοφν ςτο εςωτερικό των κατανεμθτϊν 
θλεκτρικοφ ρεφματοσ (pillars), προκειμζνου να εξαςφαλίηεται ο 
τθλε-ζλεγχοσ και θ τθλε-διαχείριςθ του ςυνόλου των φωτιςτικϊν 
που θλεκτροδοτοφνται από το εκάςτοτε pillar. 

ΝΑΙ   

2. 

Χαρακτθριςτικά 
Pillar Controller: 

Προςταςία IP67 (οι ίδιεσ οι ςυςκευζσ ι με τθν 
χριςθ κατάλλθλου κυτίου). 

ΝΑΙ   

3. Θερμοκραςία λειτουργίασ: -20°C ... +50°C. ΝΑΙ   

4. Κατανάλωςθ ενζργειασ: <30W. ΝΑΙ   

5. 
Επικοινωνία: GSM/ LTE - 2G, 3G ι LoRaWAN ι 
αντίςτοιχο. 

ΝΑΙ   

6. 
RF φάςμα ελεφκερου φάςματοσ: 868MHz ι 
2,4GHz. 

ΝΑΙ   

7. Ρεφμα ειςόδου:  0V - 265V / 45-65 Hz. ΝΑΙ   

8. Κλάςθ μόνωςθσ: Class Ι ι Class ΙΙ ι ClassIII. ΝΑΙ   

9. 
Να παρζχουν ςτοιχεία για τθν κατανάλωςθ ενζργειασ του 
ςυνόλου των φωτιςτικϊν που θλεκτροδοτοφνται από το εκάςτοτε 
pillar. 

ΝΑΙ   

10. 

Να εκτελοφν αυτόματο ζλεγχο βλάβθσ ςτθν γραμμι 
θλεκτροδότθςθσ και να παρζχουν ςχετικι ειδοποίθςθ. Ο ζλεγχοσ 
βλάβθσ ςε επίπεδο φωτιςτικοφ κα πρζπει να γίνεται με 
υπολογιςτικι μζκοδο, χωρίσ να είναι απαραίτθτθ θ ανίχνευςθ 
του ςυγκεκριμζνου φωτιςτικοφ που δεν λειτουργεί. 
Ειδοποιιςεισ (alarms): υπζρταςθ, υψθλι κατανάλωςθ, 
αςυνικιςτθ κατανάλωςθ. 

ΝΑΙ   

11. 
Να κζτουν τα φωτιςτικά που θλεκτροδοτοφνται από το εκάςτοτε 
pillar, ςε κατάςταςθ on/off (On: 100%, Off: 0%), κατόπιν λιψθσ 
ςχετικισ εντολισ. 

ΝΑΙ   

12. 
Να καταγράφουν τισ ϊρεσ λειτουργίασ τθσ ομάδασ φωτιςτικϊν 
που ελζγχεται από το εκάςτοτε pillar. 

ΝΑΙ   

13. 
Να ζχουν τθν δυνατότθτα λειτουργίασ με προκακοριςμζνο 
πρόγραμμα (schedule), το οποίο κα πρζπει να μποροφν να το 
αποκθκεφουν ςε ενςωματωμζνθ μνιμθ, προκειμζνου τα 

ΝΑΙ   



φωτιςτικά που θλεκτροδοτοφνται από τα αντίςτοιχα pillars, να 
μποροφν να λειτουργοφν, ανεξάρτθτα αν τα pillarcontrollers 
επικοινωνοφν με το υπόλοιπο δίκτυο (gateways, κεντρικό 
ςφςτθμα τθλε-διαχείριςθσ). 

14. Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ του καταςκευαςτι ΝΑΙ   

15. Δυνατότθτα τοποκζτθςθσ εςωτερικά ςτα τοιχϊματα των pillars. ΝΑΙ   

16. Να διακζτουν καλϊδια μικουσ τουλάχιςτον 30cm. ΝΑΙ   

17. 

Κατά τθν εγκατάςταςθ των pillarcontrollers, θ αναγνϊριςθ τθσ 
εκάςτοτε κζςθσ κα πραγματοποιείται με αυτόματο τρόπο, χωρίσ 
τθν χριςθ προεγκατεςτθμζνου ςυςτιματοσ GPS ςτο εςωτερικό 
του pillarcontroller. 

ΝΑΙ   

18. 

Η αναγνϊριςθ τθσ εκάςτοτε κζςθσ κα πραγματοποιείται με τθν 
ανάγνωςθ ειδικοφ αναγνωριςτικοφ (ενδεικτικά QR code), με τθ 
χριςθ smartphone και κατάλλθλθσ εφαρμογισ, θ οποία κα 
πρζπει να διατίκεται δωρεάν για μελλοντικζσ επεκτάςεισ του 
δικτφου. 

ΝΑΙ   

 
 

ΕΝΔΙΑΜΕΟ ΚΟΜΒΟ ΣΗΛΕ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ (GATEWAY)  
Εφόςον το απαιτεί η αρχιτεκτονική τησ προςφερόμενησ λφςησ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. 
Αςφρματθ ςφνδεςθ ενδιάμεςων κόμβων (gateways) με τουσ 
ελεγκτζσ (LuminaireControllers και PillarControllers) και με το 
ςφςτθμα τθλε-διαχείριςθσ. 

ΝΑΙ   

2. 

Η επικοινωνία όλων των λειτουργικϊν υπομονάδων λογιςμικοφ 
και hardware κα πραγματοποιείται με χριςθ αςφρματθσ ηεφξθσ, 
θ οποία κα είναι απαλλαγμζνθ από τθ χριςθ τρίτων παρόχων και 
τθν επιβολι οποιονδιποτε επιπλζον χρεϊςεων.  

ΝΑΙ   

3. 
Κάκε ενδιάμεςοσ κόμβοσ κα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα να 
διαχειριςτεί περιςςότερουσ από πζντε χιλιάδεσ controllers. 

ΝΑΙ   

4. 
Κάκε ενδιάμεςοσ κόμβοσ κα πρζπει να καλφπτει ζκταςθ ςε 
ακτίνα τουλάχιςτον δυο χιλιομζτρων χωρίσ απευκείασ οπτικι 
επαφι. 

ΝΑΙ   

5. 

Χαρακτθριςτικά 
Gateway: 

Προςταςία IP67. ΝΑΙ   

6. Θερμοκραςία λειτουργίασ: -30°C ... +60°C. ΝΑΙ   

7. υχνότθτα: 868 MHz ι 2,4GHz. ΝΑΙ   

8. Εμβζλεια: κατ’ ελάχιςτο2 km. ΝΑΙ   

9. MAClayer: LoRaWAN ι αντίςτοιχο. ΝΑΙ   

10. Physical layer: LoRaιαντίςτοιχο. ΝΑΙ   

11. 
Επικοινωνία: Ethernet και δυνατότθτα χριςθσ 
κάρτασ sim για τθν περίπτωςθ μθ φπαρξθσ 
επιτόπιασ πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο. 

ΝΑΙ   

12. 

Δυνατότθτα επικοινωνίασ ςε τουλάχιςτον 8 
διαφορετικά ςυχνοτικά κανάλια που κα 
λειτουργοφν παράλλθλα για λιψθ και εκπομπι 
(ςτθν περίπτωςθ επικοινωνίασ μζςω δικτφου 
LoRaWAN) 

ΝΑΙ   

13. Ιςχυρι καταςκευι ανκεκτικι ςε πτϊςεισ και ΝΑΙ   



ακτινοβολίεσ UV. 

14. Κατανάλωςθ μικρότερθ από 30W ΝΑΙ   

15. 
Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ του καταςκευαςτι αναφορικά με τθν 
κάλυψθ τθσ οδθγίασ 2014/53/EU. 

ΝΑΙ   

16. 

Η διλωςθ ςυμμόρφωςθσ, κα αναφζρεται ρθτϊσ ςτθν εφαρμογι 
των κάτωκι προτφπων: 

 EMCImmunity (Iκανότθτα του εξοπλιςμοφ να λειτουργεί 
ςωςτά ςτθ παρουςία RFI – RadioFrequencyInterference) 
- EN 301 489-1, EN 55011 

 Radio—EN 300 220-2 ι EN 300 440-2 

 Health and Safety—EN 60950-1/-22, EN 62479 

ΝΑΙ   

17. 
Σο αςφρματο δίκτυο κα είναι μεγάλθσ εμβζλειασ, χαμθλισ 
κατανάλωςθσ ενζργειασ, ενϊ κα εξαςφαλίηει τθν αςφαλι και ςε 
πραγματικό χρόνο μετάδοςθ δεδομζνων. 

ΝΑΙ   

18. 

Η επικοινωνία των Controllers και των gateways κα είναι 
κρυπτογραφθμζνθ με χριςθ δυο δυναμικϊν κλειδιϊν 
κρυπτογράφθςθσ και τα δεδομζνα τθσ κάκε ςυςκευισ κα 
αναγνωρίηονται με το μοναδικό χαρακτθριςτικό τθσ ςυςκευισ, 
ενϊ θ διεφκυνςθ τθσ μζςα ςτο δίκτυο κα είναι δυναμικι.  

ΝΑΙ   

19. 
Η επικοινωνία του κάκε gateway με τον κεντρικό εξυπθρετθτι κα 
γίνεται κρυπτογραφθμζνα και εντόσ ιδεατοφ δικτφου. 

ΝΑΙ   

20. 

Σο ςφνολο τθσ προτεινόμενθσ λφςθσ κα πρζπει να περιλαμβάνει 
μεταφορά δεδομζνων από κόμβο ςε κόμβο, ο όγκοσ των οποίων 
δεν κα πρζπει να υπερβαίνει τον περιοριςμό του 10% του κφκλου 
δράςθσ εκπομπισ που ορίηει θ οδθγία EN 300 220-2 Etsiι EN 300 
440-2 Etsi. 

ΝΑΙ   

 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Εφαρμογι τθλε-ελζγχου και τθλε-διαχείριςθσ. ΝΑΙ   

2. Εφαρμογι προλθπτικισ ςυντιρθςθσ. ΝΑΙ   

3. Εφαρμογι διαχείριςθσ μαρίνων. ΝΑΙ   

4. Εφαρμογι διαχείριςθσ κοιμθτθρίων. ΝΑΙ   

5. 
Εφαρμογι αποτφπωςθσ ςθμείων, διαδρομϊν και επιφανειϊν 
ενδιαφζροντοσ.  

ΝΑΙ   

6. 

Σο ςφνολο των εφαρμογϊν κα αποτελοφν υποςυςτιματα μιασ 
ενιαίασ πλατφόρμασ, με ζνα ενιαίο ςφςτθμα αυκεντικοποίθςθσ 
προκειμζνου να εξαςφαλίηεται πρόςβαςθ με τουσ ίδιουσ 
κωδικοφσ (Single – Sign – On), για τισ περιπτϊςεισ χρθςτϊν που 
κα πρζπει να ζχουν πρόςβαςθ ςε περιςςότερεσ από μια 
εφαρμογζσ (π.χ. τεχνικι υπθρεςία). 

ΝΑΙ   

7. 
Η πλατφόρμα κα υποςτθρίηεται από μια ενιαία βάςθ δεδομζνων 
για όλεσ τισ εφαρμογζσ που κα περιλαμβάνει. 

ΝΑΙ   

8. 

Η πλατφόρμα κα ενςωματϊνει τισ υφιςτάμενεσ εφαρμογζσ που 
διακζτει ο διμοσ, ιτοι το ςφςτθμα διαχείριςθσ αιτθμάτων 
πολιτϊν, το ςφςτθμα διαχείριςθσ παραγγελιϊν και επιςκευϊν 
ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ και το ςφςτθμα ζκδοςθσ ψθφιακϊν 
πιςτοποιθτικϊν. 

ΝΑΙ   



9. 
Η πλατφόρμα κα ζχει τθν δυνατότθτα να δια-λειτουργιςει με 
οποιοδιποτε τρίτο ςφςτθμα, είτε είναι ιδθ εγκατεςτθμζνο ςτο 
διμο, είτε πρόκειται να εγκαταςτακεί. 

ΝΑΙ   

10. 

Η πλατφόρμα κα είναι επεκτάςιμθ ςε επίπεδο υπθρεςιϊν 
SmartCities, με τθν δυνατότθτα προςκικθσ νζων αιςκθτιρων και 
ςυςκευϊν και απομακρυςμζνθσ αποςτολισ θλεκτρονικοφ 
περιεχομζνου. 

ΝΑΙ   

11. 

Demo τθσ πλατφόρμασ με τθ μορφι online ςυςτιματοσ ςτο 
διαδίκτυο, το οποίο κα περιλαμβάνει ςε ενιαίο περιβάλλον, το 
ςφνολο των τεςςάρων (4) απαιτοφμενων εφαρμογϊν, κακϊσ και 
τουλάχιςτον άλλεσ πζντε (5) εφαρμογζσ τθσ επιλογισ του 
αναδόχου, για μελλοντικι επζκταςθ. 

ΝΑΙ   

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ ΣΗΛΕ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΟΔΟΦΩΣΙΜΟΤ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

12. Λειτουργία μζςω διαδικτφου (webapplication). ΝΑΙ   

13. 
Να διακζτει εφχρθςτο διαχειριςτικό εργαλείο ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα, το οποίο να είναι προςβάςιμο από όλα τα λειτουργικά 
ςυςτιματα (π.χ. Windows, Μac OS, Linux, Unix). 

ΝΑΙ   

14. 

Δυνατότθτα δθμιουργίασ ομάδων φωτιςτικϊν και ομάδων pillar, 
είτε με επιλογι ςθμείων ςε χάρτθ, είτε με γραφικι μζκοδο 
επιλογισ πλικουσ αντικειμζνων που περιλαμβάνονται μζςα ςε 
μια επιφάνεια. 

ΝΑΙ   

15. 
Αυτόματοσ ζλεγχοσ ομάδων φωτιςτικϊν ςωμάτων LED και 
ομάδων pillar ςε πραγματικό χρόνο. 

ΝΑΙ   

16. 

Προβολι των φωτιςτικϊν, των ομάδων φωτιςτικϊν, των pillar, 
των ομάδων pillar και των gateways ςε χάρτθ και ςε πίνακα, με 
προβολι όλων των αποτυπωμζνων χαρακτθριςτικϊν (δυνατότθτα 
προβολισ ςε GoogleStreets, GoogleSatellite και GoogleHybrid). 
τθν περίπτωςθ του χάρτθ, τα χαρακτθριςτικά του κάκε 
φωτιςτικοφ και του κάκε pillar κα πρζπει να εμφανίηονται ςε 
ςχετικό αναδυόμενο παράκυρο (popupwindow) και να 
ενθμερϊνονται ςε πραγματικό χρόνο. 

ΝΑΙ   

17. 

Δυνατότθτα δθμιουργίασ προγράμματοσ ι διαφορετικϊν 
προγραμμάτων λειτουργίασ ανά φωτιςτικό ι ανά ομάδα 
φωτιςτικϊν (light on, lightoff, lightdim on schedule, sunset - 
sunrise), κακϊσ και ανά pillar και ανά ομάδα pillar (light on, 
lightoff, sunset - sunrise). 

ΝΑΙ   

18. 

Για το dimming on schedule ςτα φωτιςτικά ςϊματα, να παρζχεται 
θ δυνατότθτα ομαδοποίθςθσ luminairecontroller και 
προγραμματιςμοφ λειτουργίασ ςε κατάςταςθ dimming για ζνα 
ςφνολο ζωσ και 45 χρονικϊν διαςτθμάτων εντόσ του 
εικοςιτετραϊρου. Η εν λόγω ρφκμιςθ να μπορεί να 
πραγματοποιείται δυνάμει το ευρωπαϊκοφ προτφπου 13201-1 / 
2015 και ςφμφωνα με τισ παραμζτρουσ οριςμοφ χρονικϊν 
διαςτθμάτων Δt1, Δt2, Δt3…..Δtν. 

ΝΑΙ   

19. 

Δυνατότθτα χειροκίνθτθσ λειτουργίασ ςε πραγματικό χρόνο ανά 
φωτιςτικό ι ανά ομάδα φωτιςτικϊν (light on, lightoff, lightdim on 
demand), κακϊσ και ανά pillar ι ανά ομάδα pillar (light on, 
lightoffondemand). 

ΝΑΙ   

20. 

Πρόςβαςθ από οποιαδιποτε ςυςκευι ανεξάρτθτα από το 
μζγεκοσ ι το λειτουργικό ςφςτθμα (desktop, laptop, tablet, 
smartphone ςε λειτουργικά android και iOS – πολυκαναλικι 
διάκεςθ). 

ΝΑΙ   

21. Παροχι ςτοιχείων για τθν κατανάλωςθ ενζργειασ ανά φωτιςτικό, ΝΑΙ   



ανά ομάδα φωτιςτικϊν, ανά pillar και ανά ομάδα pillar ςε 
πραγματικό χρόνο.  

22. 
Παροχι ωρϊν λειτουργίασ ανά φωτιςτικό, ανά ομάδα 
φωτιςτικϊν, ανά pillar και ανά ομάδα pillar. 

ΝΑΙ   

23. 
Εκτζλεςθ αυτόματου ελζγχου βλάβθσ ανά φωτιςτικό και ανά 
pillar και παροχι ςχετικισ ειδοποίθςθσ ςε πραγματικό χρόνο.  

ΝΑΙ   

24. 
Παραγωγι αναφορϊν εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, κόςτουσ και 
εκπομπϊν CO2. 

ΝΑΙ   

25. 

Παροχι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων και ιςτορικοφ μεταβλθτϊν με 
δυνατότθτα προβολισ ςυγκεκριμζνων χρονικϊν διαςτθμάτων 
(από - ζωσ), αλλά και δυνατότθτα υπολογιςμοφ μζςων, μεγίςτων 
και ελαχίςτων τιμϊν. 

ΝΑΙ   

26. 
Παροχι πλιρουσ ςειράσ ειδοποιιςεων ςε ξεχωριςτό τμιμα τθσ 
κονςόλασ διαχείριςθσ, κακϊσ και ςε εμφανζσ ςθμείο ωσ 
notification με ευδιάκριτο χρϊμα. 

ΝΑΙ   

27. 
Παροχι πλιρουσ εικόνασ των χαρακτθριςτικϊν του εκάςτοτε 
controller. 

ΝΑΙ   

28. 
Να διατίκεται ςε εφαρμογι για Android και iOS, θ οποία να 
διατίκεται μζςω των καταςτθμάτων Googleplay και AppStore 
αντιςτοίχωσ. 

ΝΑΙ   

29. 
Οι εφαρμογζσ να διακζτουν pushnotifications για ενθμζρωςθ των 
ενδιαφερομζνων ςτο κινθτό τουσ τθλζφωνο και ςε πραγματικό 
χρόνο.  

ΝΑΙ   

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

30. Καταγραφι των ενεργειϊν προλθπτικισ ςυντιρθςθσ. ΝΑΙ   

32. 
Παρακολοφκθςθ/Διαχείριςθ υλικϊν - ανταλλακτικϊν και 
αποκικθσ. 

ΝΑΙ   

32. 
Διαχείριςθ προςωπικοφ ςυντιρθςθσ και ζκδοςθ εντολϊν 
εργαςίασ. 

ΝΑΙ   

33. 
Κατάλογοσ όλων των κατθγοριϊν ςυςκευϊν που ςυνιςτοφν το 
ςφςτθμα δθμοςίου φωτιςμοφ, όπωσ ιςτοφσ, φωτιςτικά, 
λαμπτιρεσ, μετρθτζσ κ.λπ. 

ΝΑΙ   

34. 
Για κάκε κατθγορία ςυςκευϊν αναλυτικόσ κατάλογοσ με τον 
αντίςτοιχο κωδικό, ςτοιχεία τθσ κζςθσ του, τεχνικά 
χαρακτθριςτικά κλπ. 

ΝΑΙ   

35. 

Για κάκε κατθγορία ςυςκευισ κατάλογοσ των απαιτοφμενων 
ενεργειϊν προλθπτικισ ςυντιρθςθσ, περιοδικότθτα ςυντιρθςθσ 
ι ϊρεσ λειτουργίασ, ςτοιχεία ελζγχου και ενζργειεσ ςυντιρθςθσ, 
απαιτοφμενα μθχανικά μζςα και προςωπικό, εκτιμωμζνθ 
διάρκεια κλπ. 

ΝΑΙ   

36. 
Καταλόγουσ διατικζμενων μθχανικϊν, μζςων και λοιποφ 
προςωπικοφ. 

ΝΑΙ   

37. 
Κατάλογοσ απαιτοφμενων και υπαρχόντων ανταλλακτικϊν ςτθν 
αποκικθ. 

ΝΑΙ   

38. 
Κατάλογοσ αιτθμάτων ζκτακτθσ ςυντιρθςθσ που προζρχονται 
είτε από τθν υπθρεςία του Διμου είτε από αιτιματα πολιτϊν. 

ΝΑΙ   

39. 
Προγραμματιςμόσ των ενεργειϊν προλθπτικισ και ζκτακτθσ 
ςυντιρθςθσ και ζκδοςθ των κατάλλθλων εντολϊν εργαςίασ. 

ΝΑΙ   

40. Παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ εκτζλεςθσ των ςχετικϊν εργαςιϊν. ΝΑΙ   

41. 
Προςδιοριςμόσ του αντίςτοιχου κόςτουσ, μετά το κλείςιμο κάκε 
εντολισ και ςυνολικοφ κόςτουσ ςυντιρθςθσ του όλου 
ςυςτιματοσ. 

ΝΑΙ   



42. Παρακολοφκθςθ τθσ κατάςταςθσ τθσ αποκικθσ ανταλλακτικϊν. ΝΑΙ   

43. Ζκδοςθ ςειράσ εκκζςεων, αναφορϊν και ςτατιςτικϊν.  ΝΑΙ   

44. 
Η εφαρμογι κα είναι πλιρωσ παραμετροποιιςιμθ και 
επεκτάςιμθ.  

ΝΑΙ   

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

45. 
Παρακολοφκθςθ ςε πραγματικό χρόνο όλων των λειτουργιϊν των 
Κοιμθτθρίων 

ΝΑΙ   

46. 
ψθφιακι αποτφπωςθ των κζςεων ταφισ και κα ενθμερϊνεται ςε 
πραγματικό χρόνο για τισ αλλαγζσ που ςυμβαίνουν ς’ αυτζσ 

ΝΑΙ   

47. 
Ενθμζρωςθ «επιτόπια» από ςτελζχθ του διμου, μζςω ειδικισ 
εφαρμογισ που κα αναπτυχκεί για το ςκοπό αυτό 

ΝΑΙ 
  

48. 
Δυνατότθτα άντλθςθσ ςτοιχείων (περιγραφικά ι οικονομικά) από 
τθν εφαρμογι οικονομικισ διαχείριςθσ του διμου 

ΝΑΙ 
  

49. 
Online υποβολι αιτιματοσ για «κράτθςθ» κζςθσ ταφισ από 
πολίτεσ ι γραφεία τελετϊν, με ςτόχο τθν αυςτθρι και διαφανι 
τιρθςθ τθσ ςειράσ προτεραιότθτασ 

ΝΑΙ 
  

50. 

Όλοι οι τάφοι κα είναι αρικμθμζνοι ακολουκϊντασ τθν 
πραγματικι αρίκμθςθ ςτο πεδίο, ενϊ παράλλθλα για κακζναν 
από αυτοφσ κα παρζχονται πλθροφορίεσ και χαρακτθριςτικά (π.χ. 
διαςτάςεισ, ατομικόσ ι οικογενειακόσ κ.λπ) 

ΝΑΙ 

  

51. 
Για κάκε τάφο κα παρζχονται αναλυτικά ςτοιχεία του κανόντοσ, 
ενϊ παράλλθλα κα υπάρχει ιςτορικό ςχετικό με τισ ταφζσ που 
ζχουν πραγματοποιθκεί ςτο παρελκόν 

ΝΑΙ 
  

52. 
Θα παρζχονται αναλυτικά ςτοιχεία των υπόχρεων πολιτϊν που 
ζχουν τθν ευκφνθ, κακϊσ και πλιρθ οικονομικά ςτοιχεία 

ΝΑΙ 
  

53. 

Σο είδοσ του εκάςτοτε τάφου αναφορικά με το αν είναι κενόσ ι 
κατειλθμμζνοσ κ.λπ, κα μπορεί να αποτυπϊνεται με 
διαφορετικοφσ χρωματιςμοφσ ςτον ψθφιακό χάρτθ που 
αναφζρεται ανωτζρω 

ΝΑΙ   

54. 

Θα διατίκεται app για τθν εξυπθρζτθςθ των ςτελεχϊν πεδίου που 
κα ενθμερϊνουν το ςφςτθμα για τισ αλλαγζσ ςε πραγματικό 
χρόνο. Η εφαρμογι κα παράγει ςχετικι ειδοποίθςθ που κα 
διατίκεται ςτο γραφείο κοιμθτθρίων. 

ΝΑΙ 

  

55. 

Ο ψθφιακόσ χάρτθσ αποτφπωςθσ των τάφων κα είναι πλιρωσ 
παραμετροποιιςιμοσ ωσ προσ τον αρικμό, τθ κζςθ και τισ 
διαςτάςεισ των τάφων, οφτωσ ϊςτε να είναι δυνατι οποιαδιποτε 
αλλαγι προκφψει ςτο πλαίςιο χωροταξικϊν τροποποιιςεων που 
κα αποφαςίςει ο διμοσ. 

ΝΑΙ 

  

56. 

Να δίνεται θ δυνατότθτα δθμιουργίασ «νζου νεκροταφείου» ςε 
περίπτωςθ που δθμιουργθκεί μελλοντικά νζο Κοιμθτιριο. Όλεσ 
οι παραπάνω παραμετροποιιςεισ κα πρζπει να μποροφν να 
υλοποιθκοφν από τον εκπαιδευμζνο χριςτθ εντόσ του διμου. 

ΝΑΙ 

  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟΣΤΠΩΕΩΝ ΗΜΕΙΩΝ, ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

57. 
Η εφαρμογι κα αποτελείται από ζνα App για ζξυπνεσ κινθτζσ 
ςυςκευζσ (smartphones, tablets), το οποίο κα διατίκεται δωρεάν 
ςε ζκδοςθ για Android και iOS. 

ΝΑΙ   

58. Αυτόματοσ εντοπιςμόσ τθσ κζςθσ του χριςτθ. ΝΑΙ   

59. 
Εφόςον θ κζςθ του χριςτθ εντοπιςτεί εκτόσ των ορίων του 
Διμου, κα επιςτρζφεται μινυμα λάκουσ και δεν κα είναι δυνατι 

ΝΑΙ   



θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ. 

60. 

Εφόςον, θ κζςθ του χριςτθ βρίςκεται εντόσ των ορίων του 
Διμου, θ εφαρμογι κα ηθτά να δθλωκεί: α) το είδοσ του ςθμείου 
ενδιαφζροντοσ από ζτοιμθ λίςτα και β) τα λοιπά δεδομζνα που 
ζχουν οριςτεί από τον διαχειριςτι ωσ ηθτοφμενα. 

ΝΑΙ   

61. 

Επιλζγοντασ «αποςτολι αναφοράσ», το ςφςτθμα κα εμφανίηει 
μινυμα επιτυχοφσ καταχϊριςθσ και κα επιςτρζφει ςτθν αρχικι 
οκόνθ προκειμζνου ο χριςτθσ να προχωριςει ςτο επόμενο 
ςθμείο. 

ΝΑΙ   

62. 
Ο χριςτθσ κα ζχει τθ δυνατότθτα διόρκωςθσ τθσ κζςθσ του με 
χειροκίνθτο τρόπο εντόσ τθσ εφαρμογισ και διόρκωςθσ 
(επανεντοπιςμοφ) τθσ κζςθσ του με αυτόματο τρόπο. 

ΝΑΙ   

63. 

Σο ςφςτθμα κα εντοπίηει τισ περιπτϊςεισ πικανϊν μεγάλων 
αποκλίςεων πραγματικισ και εντοπιςμζνθσ κζςθσ και κα 
ενθμερϊνει το χριςτθ προκειμζνου να επαναλάβει τθ διαδικαςία 
εντοπιςμοφ, όπου κρίνεται ςκόπιμο. 

ΝΑΙ   

64. 
Η εφαρμογι κα χρθςιμοποιεί ςυγκεκριμζνο αλγόρικμο, ο οποίοσ 
κα υπολογίηει τθν πικανότθτα μεγάλθσ απόκλιςθσ ςτον 
υπολογιςμό τθσ κζςθσ και κα εμφανίηει ςχετικό μινυμα. 

ΝΑΙ   

65. 

Ο διαχειριςτισ του ςυςτιματοσ κα μπορεί να δθμιουργιςει μια 
κατθγορία ςθμείων ενδιαφζροντοσ και να τθσ αποδϊςει 
ςυγκεκριμζνο εικονίδιο που επικυμεί να εμφανίηεται ςτο χάρτθ 
και κα ορίηει τισ παραμζτρουσ που πρζπει να αποτυπωκοφν, με 
ζνδειξθ, για κακεμία από αυτζσ, εάν ςυμπλθρϊνεται από το 
ςτζλεχοσ που εκτελεί τισ αποτυπϊςεισ ι από το ςτζλεχοσ του 
γραφείου. 

ΝΑΙ   

66. 
Σα Apps των κινθτϊν ςυςκευϊν κα ενθμερϊνονται αυτόματα, 
χωρίσ τθν απαίτθςθ για εγκατάςταςθ νζασ ζκδοςθσ. 

ΝΑΙ   

67. 
Ο διαχειριςτισ κα ζχει τθν δυνατότθτα να δει ςυγκεντρωτικά 
ςτοιχεία για τα αποτυπωμζνα ςθμεία. 

ΝΑΙ   

68. 
Για κάκε κατθγορία ςθμείων κα διατίκεται προβολι ςε χάρτθ ι 
ςε λίςτα. 

ΝΑΙ   

69. 

Εκτόσ από τισ κινθτζσ ςυςκευζσ, αποτφπωςθ ςθμείων κα μπορεί 
να πραγματοποιθκεί και από τον διαχειριςτι, κάνοντασ κλικ 
πάνω ςτο χάρτθ και επιλζγοντασ τθν «πινζηα» που δθμιουργείται, 
προκειμζνου να καταςτεί δυνατι θ ςυμπλιρωςθ των 
απαιτοφμενων παραμζτρων. 

ΝΑΙ   

 
 
 


