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Με ηελ παξνύζα κειέηε πξνβιέπεηαη λα γίλεη ειεθηξνθσηηζκόο ηεο Αγνξάο ηεο 
Δεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Παιαηνθήπνπ ηνπ Δήκνπ Μπηηιήλεο  
πγθεθξηκέλα ζα ηνπνζεηεζνύλ 30 θσηηζηηθά ύςνπο 4 κέηξσλ κε θσηηζηηθό ζώκα θσληθνύ 
ηύπνπ κε πιαθέηα LED ηζρύνο 30W κε ζθνπό ηνλ επαξθή θσηηζκό ηνπ ρώξνπ. 
πγθεθξηκέλα  ε εγθαηάζηαζε  ζα απνηειείηαη από: 
 
Α)Ιστός  
Πεξηιακβάλνληαη,  
α) Ο ηζηόο ζπλνιηθνύ ύςνπο 4,6m (4m πάλσ από ην έδαθνο ) ζα είλαη ζηαζεξήο δηαηνκήο από 
ραιπβδνζσιήλα θπθιηθήο δηαηνκήο δηαζηάζεσλ Φ102 ρσξίο εγθάξζηα ξαθή , ην θάησ άθξν 
ηνπ θνξκνύ θαηά κήθνο 600mm παγθηώλεηαη ζηελ βάζε ηνπ.  
Θα θέξεη δηαθνζκεηηθή πνδηά από ρπηνπξεζαξηζηό θξάκα αινπκηλίνπ απνηεινύκελε από δύν 
ζπλαξκνινγνύκελα κέξε κέζσ 4αξσλ θνριηώλ..  
δ)Επίζεο ζα θέξεη αθξνθηβώηην εηζαγσγήο πνπ ζα πξνζαξκόδεηαη ζην ζσιήλα Φ89mm θαη ζε 
ύςνο ίδην κε ηε ρπηνζηδεξά βάζε. 
Β) Φωτιστικό σώμα κώνικου τύπου , με ταμπλέτα LED . 
Σν ζώκα θαη ην θαπάθη ηνπ θσηηζηηθνύ (ηεηξαγσληθό πξίζκα πιεπξάο πεξίπνπ 50cm), ζα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλα από ρπηνπξεζζαξηζηό θξάκα αινπκηλίνπ, βακκέλα κε πνιπεζηεξηθό ρξώκα 
πνύδξαο ζε ρξώκα επηινγήο ηεο ππεξεζίαο. ην ρώξν πνπ δεκηνπξγείηαη γηα ην ιακπηήξα LED  
θαη θάησ από ην θαπάθη , ζα πξνζαξκόδεηαη αληαπγαζηήξαο αινπκηλίνπ, αλεζηξακκέλεο κνξθήο 
 γηα ζηαζεξή νπηηθή απόδνζε θαη ειαρηζηνπνίεζε ηεο θσηνξύπαλζεο. 
Η απόδνζε ηνπ ιακπηήξα ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 70Lm/W, ελώ ν ειάρηζηνο ρξόλνο δσήο θαηά  
ηνλ νπνίν ηνπιάρηζηνλ ην 50% ησλ ιακπηήξσλ ζα βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία ζα είλαη ίζνο πξνο  
30.000 ώξεο ιεηηνπξγίαο. 
Αλάκεζα ζην ζώκα θαη ην θαπάθη ζα ηνπνζεηείηαη εηδηθό νιόζσκν δηαθαλέο πνιπθαξβνληθό 
θάιιπκα (ύςνπο πεξίπνπ 35cm), αλζεθηηθό ζηε UV αθηηλνβνιία πνπ ζα πξνζαξκόδεηαη κε εηδηθά 
παξεκβύζκαηα. 
Σν ζώκα ζα αλνίγεη κέζσ αξζξσζεζ ώζηε λα κελ ρξεηάδεηαη λα θαηέβεη ην θσηηζηηθό από ηνλ  
ηζηό θαηά ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ θσηηζηηθνύ 
Θα δηαζέηεη πξνζηαζία έλαληη πγξώλ θαη ζηεξεώλ ζσκαηηδίσλ ΙΡ66, αληνρή ζηελ Μεραληθή Κξνύζε 
 ΙΚ08 θαη θιάζε Μόλσζεο ClassI 
 
Θα ζπλνδεύεηαη από επίζεκα πηζηνπνηεηηθά δνθηκώλ ηύπνπ, ζηεγαλόηεηαο. 
Σo θσηηζηηθό πξέπεη λα ζπλνδεύηεηαη κε ζήκαλζε CE θαη  ΕΝΕC. 
 
Επίζεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη εμήο επηκέξνπο εξγαζίεο/πιηθά:  
- ε εθζθαθή ηάθξνπ πιάηνπο 0,50 θαη βάζνπο ηνπιάρηζηνλ 0,40 cm, 
- ε ηνπνζέηεζε ζηδεξνζσιήλαο γηα ηελ  πξνζηαζίαο ππνγείσλ θαισδίσλ DN 50mm γηα ηελ 
δηέιεπζε ηνπ θαισδίνπ, 
- ην θαιώδην ΝΤΤ 3Υ4 ,  
- ε πιήξσζε ηεο ηάθξνπ κε ζθπξόδεκα  πάρνπο 0,10 cm  
- ηνπνζέηεζε πιαζηηθνύ πιέγκαηνο πξνζηαζίαο ρξώκαηνο πνξηνθαιί πάλσ από ηελ 
ζηδεξνζσιήλα . 



- ε απνθαηάζηαζε ηεο ηάθξνπ κε αζθαιηηθό ε κε επαλαρξεζηκνπνίεζε πιαθώλ όπνπ 
απαηηείηαη . 
- ηα θαιώδηα ηξνθνδνζίαο ησλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ πνπ νδεύνπλ εληόο ησλ ηζηώλ 3Υ1,5. 
- H πξνκήζεηα θαη πξνζθόκηζε επί ηόπνπ, ηνπ ηζηνύ θαη ηεο βάζεο ηνπ από νπιηζκέλν 
ζθπξόδεκα (60Υ60Υ60cm), κε ελζσκαησκέλν θισβό αγθύξσζεο από γαιβαληζκέλεο ελ 
ζεξκώ ξάβδνπο θαη ζσιήλα αλόδνπ ησλ θαισδίσλ, δηακνξθσκέλεο ζύκθσλα κε ηα Πξόηππα 
Καηαζθεπήο Εξγσλ (ΠΚΕ).Πεξηιακβάλεηαη θαη ε απαηηνύκελε εθζθαθή.  
- Tν αθξνθηβώηην ηνπ ηζηνύ, κνλό, κε ηελ ζπξίδα πνπ ζα ζηεγαλνπνηεί κε ειαζηηθό παξέκβπζκα 
θαη ηελ δηάηαμε καλδάισζήο ηεο.Ο βαζκόο πξνζηαζίαο ηνπ αθξνθηβσηίνπ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 
IP43 θαη ζα κπνξεί λα δερηεί θαιώδην σο θαη 6mm2.Πεξηιακβάλνληε νη απαηηνύκελεο 
αζθάιεηεο. 
- Οη αθξνδέθηεο ησλ αγσγώλ γείσζεο. 
- Oη απαηηνύκελεο ειεθηξηθέο ζπλδέζεηο.  
Η ζύλδεζε ηεο ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο ζα γίλεη ζε πθηζηάκελν πίιιαξ. 
Οη δύν λένη θιάδνη ζα αζθαιηζηνύλ ζε δπό γεληθέο αζθάιεηεο θαη ζα ξπζκίδνληαη από  
αζηξνλνκηθό ρξνλνδηαθόπηε αθήο.  

Ωο ηξόπνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ πξνηείλεηαη ε εξγνιαβία θαηόπηλ ζπλνπηηθνύ 
δηαγσληζκνύ  . 
 

Ωο ρξόλνο  εθηέιεζεο νξίδνληαη νη ηξείο  (3) εκεξνινγηαθνί κήλεο από ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο . 
 Μάξηηνο  2020 
 
                                                                                                                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                     Ο ΤΝΣΑΞΑ                                                 Η ΑΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ  Σ.Τ.Δ.Μ 
 
 
 
                ΣΑΚΣΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟ                                                       ΜΑΚΡΗ ΔΕΠΟΙΝΑ 
 ΜΗΥ/ΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΣΕ                                               ΜΗΥ/ΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΠΕ 


		2020-09-15T13:17:38+0300




