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ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

Η παξνύζα Σερληθή Πεξηγξαθή αθνξά ζηελ επέθηαζε ενξηαζηηθνύ θσηηζκνύ ηνπ Δήκνπ γηα 

ηελ πεξίνδν ησλ ενξηώλ ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηεο Πξσηνρξνληάο.  

 

ην αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο είλαη: 

1. Η πύθλσζε ησλ επηζηύιησλ ενξηαζηηθώλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ ζηνπο ηζηνύο ηεο Ιεξάο 

Οδνύ  θαη ηεο Λ. Θεβώλ, κε θαηαζθεπέο ίδηεο κε ηηο ππάξρνπζεο ή ην δπλαηόλ 

θνληηλόηεξεο (θαηαζθεπαζηηθά θαη νπηηθά κ’ απηέο). 

2. ηνιηζκό δέλδξσλ θαη ζάκλσλ κε κηθξνιακπάθηα LED.  

 

 

ηηο εξγαζίεο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ ησλ 

απαηηνπκέλσλ πιηθώλ θαη κηθξνϋιηθώλ θαζώο θαη ε εξγαζία ηνπνζέηεζεο θαη ζύλδεζεο απηώλ θαη 

παξάδνζεο πξνο ιεηηνπξγία. 

 

Σα αθξηβή ζεκεία ηνπνζέηεζεο ζα ππνδεηρζνύλ ζηνλ αλάδνρν από ηελ ππεξεζία, θαηά ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. Εηδηθόηεξα ηα επηζηύιηα  ζα ηνπνζεηεζνύλ ζε ηζηνύο ηεο Ιεξάο Οδνύ  θαη ηεο 

Λ. Θεβώλ, πξνο πύθλσζε ησλ ππαξρόλησλ, θαη ζε αληίζηνηρν ύςνο κε ηα ππάξρνληα.  

 

Ο ζηνιηζκόο δέλδξσλ θαη ζάκλσλ κε κηθξνιακπάθηα LED, ζα γίλεη ζε πιαηείεο θαη 

πεδνδξόκνπο ηνπ Δήκνπ. Κπξίσο δε αθνξά ζηελ πεξηνρή ηεο πιαηείαο Εηαπξσκέλνπ. Οη ηξνθνδηζίεο 

κε ξεύκα ζα γίλεηαη κέζσ ησλ θνληηλόηεξσλ πθηζηάκελσλ πεγώλ ξεύκαηνο (πίιαξ, ηζηνί θσηηζκνύ 

θ.ι.π.) κε ηελ κεζνιάβεζε κεηαζρεκαηηζηή ξεύκαηνο. Όιε ε θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλε ηνπνζεηεκέλε θαη ζπλδεδεκέλε κε ηέηνην ηξόπν  πνπ λα εμαζθαιίδεη ζηεγαλόηεηα , 

θαη λα ιεηηνπξγεί απξόζθνπηα ζε ρεηκεξηλέο ζπλζήθεο (βξνρέο, πγξαζία). Γηα ην ιόγν απηό όια ηα 

πιηθά θαη κηθξνϋιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα είλαη θαηάιιεια  πξνο απηό ην ζθνπό. 

 

Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ  εγθαηάζηαζεο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ πιηθώλ, ζα γίλεη 

δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπο ώζηε λα δηαπηζησζεί ή θαιή θαη αζθαιήο ιεη ζα επηδνζεί ζηνλ θύξην 

ηνπ έξγνπ επηζηνιή-βεβαίσζε όηη ε εγθαηάζηαζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ηα πιηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ πιεξνύλ ηνπο Γεξκαληθνύο Καλνληζκνύο DIN θαη ζα αλαθέξνληαη ηα κεγέζε ησλ 

κεηξήζεσλ σο θαη ηπρόλ παξαηεξήζεηο πνπ ζα πξέπεη λα γλσξίδεη ν θάηνρνο ηεο εγθαηάζηαζεο. 
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