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H παρούσα   μελέτη συντάσσεται ύστερα από εντολή του Δημάρχου  του Δήμου Παιανίας και αφορά την 

επισκευή και  & συντήρηση του δικτύου Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου μας και αντικατάσταση των 

υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων με αντίστοιχα τύπου LED με σκοπό την αναβάθμιση του δικτύου , την 

μικρότερη  συντήρηση και την εξοικονόμηση ενέργειας.Στα σημεία που θα αναφερθούν πάρα κάτω το 

δίκτυο είναι πεπαλαιωμένο και ενεργοβόρο και απαιτεί μεγάλο   κόστος συντήρησης.   

 

Θα γίνουν επεμβάσεις σε εγκαταστάσεις του Δήμου  μας στη Δημοτική Ενότητα Παιανίας και στη Δημοτική 

Ενότητα Γλυκών Νερών  και συγκεκριμένα στη Κεντρική πλατεία Παιανίας , στο κλειστό γυμναστήριο 

Παιανίας , στον Άγιο Ιωάννη καμάρθι  στη Δημοτική Ενότητα Παιανίας  , στο μεγάλο κλειστό γυμναστήριο 

Γλυκών Νερών , στο μικρό κλειστό γυμναστήριο Γλυκών Νερών , στην οδό Θεσσαλίας στη Δημοτική 

Ενότητα Γλυκών Νερών , στην οδό Σαλώνων στη Δημοτική Ενότητα Γλυκών Νερών και σε άλλες 

κοινόχρηστες και  αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου μας. 

 

Ο σκοπός είναι ο εκσυγχρονισμός του πεπαλαιωμένου δικτύου και η αναβάθμισή του , η μικρότερη και 

ανέξοδη συντήρησή του και το πολύ μικρότερο πλέον κόστος κατανάλωσης του δικτύου. 

 

Τα φωτιστικά σώματα  και τα υπόλοιπα είδη  θα πρέπει να είναι επώνυμα  και να καλύπτουν 

κατ΄ελάχιστο τις προδιαγραφές της Μελέτης.  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει  τύπους φωτιστικών και ειδών προς έγκριση. 

 Η επιλογή του φωτιστικού θα είναι αποκλειστικά  αρμοδιότητα της  Τεχνικής Υπηρεσίας. 

 

Για την υλοποίηση του έργου θα  χρησιμοποιηθούν   υλικά όπως : 

 

1.Φωτιστικό   σώμα τύπου καμπάνας με λαμπτήρα  ισχύος         W, προστασίας IP40, με σώμα από 

αλουμίνιο ή inox , το οποίο φέρει περιμετρικά οπές αερισμού , πλήρες με όλα τα απαραίτητα όργανα 

λειτουργίας , αναρτημένο,  δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση,  εγκατάσταση  φωτιστικού σώματος σε ύψος 

άνω των πέντε (5) μέτρων , δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. 

 

2. Ιστός διακοσμητικός φωτισμού οδών, ύψους 3,5 m περίπου , τηλεσκοπικός, πάχους ελάσματος 3mm , με 

χυτοσιδηρή διαστολή στα σημεία αλλαγής διατομής , βαμμένος σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας 

γυαλιστερό , με ακροκιβώτιο και την μεταλλική βάση αγκύρωσης, πλήρως εγκατεστημένος , δηλαδή 

προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση σιδηροιστού. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

- Η προμήθεια του ιστού και του αγκυρίου 

- Η τοποθέτηση του αγκυρίου εντός της βασης 

- Η τοποθέτηση του ιστού επί της βάσης 

- Η προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικού σώματος ενδεικτικού τύπου ¨φανάρι Κερκύρας¨ σύμφωνα με 

την τεχνική περιγραφή της μελέτης. 

- Το ακροκιβώτιο 

- Τα απαραίτητα καλώδια μέχρι το αντίστοιχο φρεάτιο 



- Η σύνδεση και παράδοση του ιστού σε πλήρη λειτουργία  

 

3. Ιστός διακοσμητικός LED φωτισμού οδών, ύψους 3,5 m  περίπου , χυτοσιδηρός ή μαντεμένιος,  

τηλεσκοπικός, πάχους ελάσματος 3mm , με χυτοσιδηρή διαστολή στα σημεία αλλαγής διατομής , βαμμένος 

σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας , με ακροκιβώτιο και την μεταλλική βάση αγκύρωσης, πλήρως 

εγκατεστημένος , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση σιδηροιστού. Στην τιμή μονάδος 

περιλαμβάνονται: 

- Η προμήθεια του ιστού και του αγκυρίου 

- Η τοποθέτηση του αγκυρίου εντός της βασης 

- Η τοποθέτηση του ιστού επί της βάσης 

- Η προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικού σώματος τύπου LED σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της 

μελέτης. 

- Το ακροκιβώτιο 

- Τα απαραίτητα καλώδια μέχρι το αντίστοιχο φρεάτιο 

- Η σύνδεση και παράδοση του ιστού σε πλήρη λειτουργία   

 

 

4.Καλώδιο ΝΥY , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος μέτρου καλωδίου 

ΝΥY, 1000 W μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή τσιμεντοσωλήνα. 

 

5. Καλώδιο ΝΥY , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος μέτρου 

καλωδίου ΝΥY, 1000 W μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή τσιμεντοσωλήνα. 

 

6. Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) , δηλαδή προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ενός  πίλλαρ  

κατασκευασμένου  από  μεταλλικά  πλαίσια από προφίλ (σιδηρογωνίες, λάμες  κλπ.)  συγκολλημένα  ή  

συνδεμένα  με  κοχλίες  και  εξωτερικό μεταλλικό, κιβώτιο   από  χαλυβδοέλασμα  ΝΤΕΚΑΠΕ  

πρεσσαριστό  πάχους  2mm.  Οι  εσωτερικές  (ενδεικτικές) ωφέλιμες  διαστάσεις του θα είναι: πλάτος 

1,45m, ύψος 1,30m, και βάθος 0,36m. Το εσωτερικό  του  πίλλαρ θα είναι χωρισμένο με λαμαρίνα σε δύο 

ανεξάρτητους χόρους από  τους  οποίους ο ένας προς τα αριστερά πλάτους 0,60m. Θα προορίζεται για τον 

μετρητή  και  τον  δέκτη, της Δ.Ε.Η. και ο άλλος πλάτους 0,85m για την ηλεκτρική διανομή. Στο  χώρο  που  

προορίζεται  για  την  Δ.Ε.Η.  και στην ράχη του πίλλαρ θα είναι στερεωμένη  με  κοχλίες και περικόχλια 

στρατζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1mm  για  να μπορούν να στερεωθούν επάνω σε αυτήν τα 

όργανα της Δ.Ε.Η.  Στο χώρο που  προορίζεται  για  την  Υπηρεσία,  θα  υπάρχει  κατασκευή  από 

σιδηρογωνίες, ελάσματα κλπ. για την στερέωση της ηλεκτρικής διανομής. Το  επάνω  μέρος  του  πίλλαρ  θα 

έχει σχήμα στέγης ή τόξου και θα προεξέχει της υπόλοιπης  κατασκευής κατά 6cm.  Ολόκληρη η κατασκευή 

θα είναι στεγανή στη βροχή και  αφού προηγηθεί επιμελής καθαρισμός θα βαφεί με δύο στρώσεις χρώματος 

μινίου και δύο στρώσεις από βερνικόχρωμα αποχρώσεως της αρεσκείας της Υπηρεσίας. Στην τιμή μονάδος 

περιλαμβάνεται το σύνολο του διακοπτικού υλικού καθώς και αποξήλωση  παλαιού υπάρχοντος pillar που 

υπάρχει εκεί  και εργασίες σχετικής μεταγωγής .Περιλαμβάνονται  ασφάλειες , γενικοι διακόπτες 

αναχώρησης και κεντρικοί , επιμέρους ασφάλειες  λαμπάκια , γενικές ασφάλειες , κεντρικος γενικος 

διακόπτης , ράγες σύνδεσης και γέφυρες , καλώδια σύνδεσεων     - προμήθεια και τοποθέτηση  αυτών των 

υλικών μ;eσα στο Pillar καθώς και έλεγχος , μέτρηση και προμήθεια και τοποθέτηση ράβδου 

γείωσης.Επίσης περιλαμβάνονται εργασίες αποξήλωσης και επανασύνδεσης όλων των αναχωρήσων του 

παλαιού pillar , προηγούμενη καταγραφή και σήμανση  , μεταγωγή έλεγχοι και δοκιμές και παράδοση σε 

πλήρη λειτουργία.Επίσης  μεταφορά και τοποθέτηση της κεντρικής παροχής , συνενοησεις και ραντεβού με 

τη ΔΕΗ για διακοπή εάν χρειάζεται. 

 

7. Φωτιστικό  σώμα  βραχίονα , με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED)  , ισχύος        

W , IP 65 , για τοποθέτηση σε σιδηροιστό φωτισμού ύψους έως 7 m, Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η 

προμήθεια και τοποθέτηση του ευθύγραμμου ή καμπύλου βραχίονα, η προμήθεια και τοποθέτηση του 

φωτιστικού , η συναρμολόγηση και σύνδεση βραχίονα και φωτιστικού στην κορυφή του ιστού, τα 

μικροϋλικά στερέωσης και σύνδεσης και η εργασία πλήρους εγκατάστασης και παράδοσης σε λειτουργία. 

 

8. Φωτιστικό  σώμα  με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 15 W , IP 65 , 

ονομαστικής εισόδου 200 - 240 V , με ενσωματωμένα όργανα , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και 

τοποθέτηση ενός φωτιστικού σώματος όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή της μελέτης , τα 

μικροϋλικά στερέωσης και σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης και παράδοσης σε λειτουργία. 



 

9. Φωτιστικό  σώμα  με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 100 W 

(Αντιστοιχία με 400 W συμβατικού προβολέα)  , IP 65 , για τοποθέτηση σε σιδηροιστό φωτισμού ,  με 

ενσωματωμένα όργανα , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός φωτιστικού σώματος επί ιστού 

ύψους έως 7 μέτρα , όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή της μελέτης , τα μικροϋλικά στερέωσης και 

σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης και παράδοσης σε λειτουργία. 

 

10. Φωτιστικό  σώμα  με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 200 W 

(Αντιστοιχία με 1000 W συμβατικού προβολέα)  , IP 65 , για τοποθέτηση σε σιδηροιστό φωτισμού ,  με 

ενσωματωμένα όργανα , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός φωτιστικού σώματος επί ιστού 

ύψους έως 7 μέτρα , όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή της μελέτης , τα μικροϋλικά στερέωσης και 

σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης και παράδοσης σε λειτουργία. 

 

11. Φωτιστικό  σώμα  με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 600 W 

(Αντιστοιχία με 2000 W συμβατικού προβολέα)  , IP 65 , για τοποθέτηση σε σιδηροιστό φωτισμού ,  με 

ενσωματωμένα όργανα , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός φωτιστικού σώματος επί ιστού 

ύψους έως 7 μέτρα , όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή της μελέτης , τα μικροϋλικά στερέωσης και 

σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης και παράδοσης σε λειτουργία. 

 

12. Φωτιστικό  σώμα  με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED)  , ισχύος W , IP 65 , για 

τοποθέτηση σε παραδοσιακό ιστό φωτισμού ,  με ενσωματωμένα όργανα , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και 

τοποθέτηση ενός φωτιστικού σώματος επί ιστού ύψους έως 4 μέτρα , όπως περιγράφεται στην τεχνική 

περιγραφή της μελέτης , τα μικροϋλικά στερέωσης και σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης 

και παράδοσης σε λειτουργία. 

 

 

Όλα τα υλικά θα εγκατασταθούν σε διάφορα σημεία του Δήμου και τμήματα αυτών όπως και όπου ακριβώς 

υποδειχθεί από την υπηρεσία. 

Το έργο  θα δημοπρατηθεί με διαγωνισμό και το κόστος θα βαρύνει  το Κ.Α.:20.7325.010 

      
     Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντηρεί δωρεάν το έργο για δώδεκα (18) μήνες από την 
βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών, στο διάστημα αυτό ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
επισκευάζει και να επιδιορθώνει με δικά του μέσα κάθε βλάβη και φθορά που προέρχεται από την 
συνηθισμένη χρήση. 

 

 

 

 

                            Συντάχθηκε θεωρήθηκε 

                    Παιανία       /    / 2020 Παιανία      /    / 2020 

 

Ο Συντάξας 

Προισταμένη 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

 

 

 

Σαρματζής Παναγιώτης 

                   Hλεκτρολόγος  ΔΕ-24 

  Μουντράκη Ελισάβετ 

   Πολιτικός Μηχανικός  ΤΕ   
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