
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                      ΔΡΓΟ :Έξγα ειεθηξνθσηηζκνχ      
    ΝΟΜΟ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ      Γήκνπ Μεζνινγγίνπ 2019 
ΓΗΜΟ Ι.Π. ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ 
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ    Αξηζκ. Μειέηεο : 21/2019 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
     Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ «Έργα ηλεκηροθωηιζμού Δήμοσ 
Μεζολογγίοσ 2019 »  
 ηε κειέηε πεξηιακβάλνληαη εξγα ειεθηξνθσηηζκνχ ζηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο Μεζνινγγίνπ, Ρέηζηλα, 
Αηησιηθνχ, Νενρσξίνπ , Καηνρήο θαη Πεληαιφθνπ. 
  Αλαιπηηθά νη εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ είλαη : 
 

1)  ηε η.θ Μεζνινγγίνπ ζα θαηαζθεπαζζεί δίθηπν ειεθηξνθσηηζκνχ  ζηνλ δξφκν έκπξνζζελ ηεο 
εθνξίαο θαη ζε φιν ην κήθνο πεξίπνπ 500m . Θα ηνπνζεηεζνχλ ζηχινη 7 m κε ηελ απφιεμε  θαη 
θσηηζηηθά led 84W θαη 36W, επίζεο πεξηιακβάλνληαη θαη φιεο νη απαξαίηεηεο εθζθαθέο, 
ζσιελψζεηο θαη θαισδηψζεηο. 
ηελ νδφ Βαιηηλνχ (Αλαηνιηθή πεξηκεηξηθή)  ζα γίλεη επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ ειεθηξνθσηηζκνχ 
κε ζηχινπο θαη θσηηζηηθά παξφκνηα κε ηα ππάξρνληα. 
  ηελ νδν  Έπαγγειάηνπ πιεζίνλ ηνπ Ραδηνκέγαξνπ ζα θαηαζθεπαζζεί δίθηπν 
ειεθηξνθσηηζκνχ ζε κήθνο πεξίπνπ 100 m. 
Δπίζεο ζα ηνπνζεηεζνχλ θαη δχν ζε ζηχινη εληφο ηεο πφιεο ζε ζέζεηο πνπ ππήξραλ θαη έρνπλ 
θαηαζηξαθεί. 

2)  ηε η.θ. Αηησιηθνχ ζα θαηαζθεπαζζεί δίθηπν ειεθηξνθσηηζκνχ ζην λφηην ηκήκα κε επηηνίρηα 
θσηηζηηθά παξαδνζηαθνχ ηχπνπ . 

3) ηε η.θ. Νενρσξίνπ ζα γίλεη επέθηαζε δεκνηηθνχ θσηηζκνχ κε ζηχινπο παξφκνηνπο κε ηνπο 
ππάξρνληεο θαη ζε κήθνο πεξίπνπ 220 m ζην δξφκν πξνο ην γήπεδν Νενρσξίνπ.Δπίζεο ζα 
γίλεη θαη ε κεηαθνξά ηνπ Ηιεθηξηθνχ πίλαθα , θαζψο θαη ηνπ κεηξεηή παξνρήο εθηφο νηθνπέδνπ, 
πνπ βξίζθεηαη έκπξνζζελ ηεο νηθίαο ηεο θ. Μαληέθα Διέλεο ζην Νενρψξη.  

4) ηε γέθπξα ηεο η.θ. Καηνρήο ζα ηνπνζεηεζνχλ δχν ζηχινη κε θσηηζηηθά παξφκνηα κε ηα 
ππάξρνληα, φπσο θαη έλαο ζηχινο 7m  κε ηελ απφιεμε κεηά ηε γέθπξα ηεο η.θ. Καηνρήο 
παξφκνηνο κε ηνπο ππάξρνληεο. 
Δπίζεο ζα γίλεη επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ ζηχινη θσηηζκνχ ζην δξφκν πίζσ απφ ην γήπεδν ηεο 
η.θ. Καηνρήο  . Θα αληηθαηαζηαζνχλ νη ππάξρνληεο ζηχινη  θαη ζα γίλεη επέθηαζε ζε κήθνο 
πεξίπνπ 120m. 

5) ε νδφ κήθνπο πεξίπνπ 150 m πξνο ηελ εθθιεζία ηεο η.θ. Πεληαιφθνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ 
επηηνίρηα θσηηζηηθά ζψκαηα πεξίπνπ 10 ηεκ..  

6) Θα αληηθαηαζηαζνχλ ηα θσηηζηηθά απφ ηνπο ζηχινπο ζηνλ αχιεην ρψξν ηεο εθθιεζίαο ζηελ 
Αγξηιηά κε θσηηζηηθά θνξπθήο παξαδνζηαθνχ ηχπνπ .   

7) Θα αληηθαηαζηαζνχλ 4 ζηχινη ζηε πιαηεία ηεο η.θ. Ρεηζίλσλ. 
 
    Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ ζηχισλ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην ηηκνιφγην ηεο 
κειέηεο, νη δε ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηνπο ζηχινπο παξαδνζηαθνχ ηχπνπ χςνπο 2,8m 
κε έλα ή δχν θαλάξηα παξαδνζηαθνχ ηχπνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ : 
 

Ο ζηχινο ζα είλαη παξαδνζηαθήο µνξθήο, ηειεζθνπηθφο θαη ζα απνηειείηαη απφ 2 (δχν) ηµήµαηα.  
Α.ΒΑΗ 
Κνπινπξνθσληθή βάζε µε ζσιήλα Φ 76 µε πάρνο 3". Η βάζε ζα είλαη απφ ρπηνζίδεξν θαη ζα έρεη 
χςνο 90 cm θαη βάξνο 37 kg πεξίπνπ. ην ραµειφηεξν ζεµείν ηεο βάζεο ζα ππάξρεη ζηεγαλή 
είζνδνο, ε νπνία ζα είλαη θαηάιιειε γηα ηελ ειεθηξηθή ζχλδεζε. Μέζα ζηελ βάζε ζα ππάξρεη µηα 
εηδηθή βίδα γείσζεο  Μ10 θαη θσηηζηηθή πξνζαξκνγή γηα ηελ ζηήξημε ηνπ µεηαζρεµαηηζηή. Σν 
βάξνο ηεο βάζεο ζα είλαη 37 kg  θαη ζα παρηψλεηαη ζην έδαθνο µε ηέζζεξα ζεµεία ζηήξημεο.  
 
Β.ΚΟΡΜΟ 
   Ο θνξµφο ηεο θνιφλαο ζα απνηειείηαη απφ ζσιήλα. Ο ζσιήλαο ζα είλαη βαµµέλνο µε  
ειεθηξνζηαηηθή βαθή. Ο ζσιήλαο ζα έρεη χςνο 2,00m  πεξίπνπ θαη πάρνο 3 mm.  Η  
θνιφλα έρεη θψλν ζρήµαηνο πεχθνπ ζην ηειείσµα ηεw. Σν ζπλνιηθφ χςνο ζα είλαη 3  
µέηξα πεξίπνπ µαδί µε ηα θαλάξηα. 
  



Γ.ΜΠΡΑΣΑ 
    Σα µπξάηζα ηεο θνιφλαο ζα είλαη απφ ρπηνζίδεξν. Σν βάξνο ηνπο ζα είλαη πεξίπνπ 3.50 kg.  
ζα είλαη βηδσµέλα µε δχν βίδεο ην θαζέλα  ζε µηα εηδηθή βάζε  ε νπνία ζα είλαη ηνπνζεηεµέλε ζην 
αλψηεξν ηµήµα ηεο θνιφλαο. Μέζα ζε θάζε µπξάηζν ζα ππάξρεη µία ηξχπα γηα ηελ δηέιεπζε ησλ 
θαισδίσλ. Σν κήθνο ηνπ µπξάηζνπ ζα είλαη 30cm. ηελ άθξε θάζε µπξάηζνπ ζα ππάξρεη µία 
βάζε  πάλσ ζ 'απηήλ βηδψλεηαη ην θαλάξη γηα λα έρεη µεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα.  
 
 
Γ.ΦΑΝΑΡΙΑ 
Σν θαλάξη ζα είλαη ζηδεξέλην γαιβαληζµέλν θαη ζα έρεη χςνο  610mm  θαη πιάηνο 325mm  
πεξίπνπ. Σν βάξoο ηνπ ζα είλαη πεξίπνπ 4,50 kg. Η βαθή ζα είλαη ειεθηξνζηαηηθή βαθή  
πνχδξαο θαη ηα ηδαµάθηα ζα είλαη δηαθαλή αθξπιηθά θαη ζα έρεη Δ27 ληνπί. 
  
Δ. ΓΙΑΣΑΔΙ  
Σν ζπλνιηθφ χςνο ηνπ ηζηνχ είλαη πεξίπνπ 3.00m. To ζπλνιηθφ βάξνο ηεο θνιφλαο  
είλαη πεξίπνπ 50 Kg.  
 
Σ. ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  
Ο ηζηφο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο µε αξίζηεο  πνηφηεηαο ρπηνζίδεξν ζχµθσλα µε ηηο  
επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο.  
 
 Για όλοσς ηοσς  ζηύλοσς θωηιζμού και ηα θωηιζηικά ο Ανάδοτος θα πρέπει πριν προβεί 

ζηην ηοποθέηηζή ηοσς θα σποβάλει ζηη ηετνική σπηρεζία ηετνικά θσλλάδια για έγκριζη.  

 Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο  πξνκήζεηαο αλέξρεηαη  ζην πνζφ ησλ 264.000, 00 € θαη ζα 

θαιπθζεί απφ πηζηψζεηο  ηνπ Γήκνπ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ο ΤΝΣΑΞΑ                 ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 
    Ι.Π.  ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ  10 / 04 /2019          Ι.Π. ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ 10 / 04  /2019          
                                                                                         ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ  Γ.Σ.Τ.          
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