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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
  

Ζ παξνύζα ηερληθή αλαθέξεηαη ζηνλ ειεθηξνθσηηζκό ησλ Γεκνηηθώλ Γεπέδσλ 

Πνδνζθαίξνπ θαη Μπάζθεη ζηελ πεξηνρή αξαβάιη, Πνδνζθαίξνπ ζηελ πεξηνρή Άλσ 

Καζηξηηζίνπ, Πνδνζθαίξνπ ζηελ πεξηνρή Βξαρλείθσλ θαη Πνδνζθαίξνπ ζηελ πεξηνρή 

Πεηξσηό, ζηελ πεξηνρή Ψαζόππξγνπ θαη ζηελ πεξηνρή Εαξνπριείθσλ ηεο πόιεο ησλ 

Παηξώλ, πνπ ζα είλαη θαηάιιεινο γηα ηελ επηκήθπλζε ησλ σξώλ πξνπόλεζεο ή ηελ 

δηεμαγσγή αγώλσλ θαηεγνξίαο Οκάδαο Α2, όπσο νξίζζεθε κε ηελ κε αξ.750/25-10-2017 

απόθαζε ηνπ Γ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη ζύκθσλα κε ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνύο θαη ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνύ. 

 

Δπηζπλάπηνληαη επίζεο ελδεηθηηθέο θσηνηερληθέο κειέηεο όπνπ θαίλνληαη όια ηα 

ζηνηρεία θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνηεηλόκελνπ θσηηζκνύ (ζηνηρεία πξνβνιέσλ, αθξηβήο 

ζέζε ηζηώλ, ζεκεία ζθόπεπζεο ησλ πξνβνιέσλ, έληαζε θσηηζκνύ, νκνηνκνξθία θ.ι.π.). 

 

Σα έξγα πνπ ζα εθηειεζηνύλ πεξηιακβάλνπλ ηε δεκηνπξγία ηνπ ππόγεηνπ δηθηύνπ 

ειεθηξνθσηηζκνύ, απνηεινύκελν θπξίσο από πιαζηηθέο ζσιελώζεηο, θαιώδηα, ραιθό 

γείσζεο θαη θξεάηηα επηζθέςεσο, ηελ ηνπνζέηεζε επίζηπισλ πξνβνιέσλ θαη ηνπο 

ππαίζξηνπο πίλαθεο ηξνθνδνζίαο (PILLAR). Λεπηνκέξεηεο ηνπ ειεθηξηθνύ δηθηύνπ, ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ε ζέζε ηνπ ειεθηξηθνύ πίλαθα θαζώο θαη ησλ πξνβνιέσλ, θαίλνληαη ζηα 

ζρέδηα θαη ην ηεύρνο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ πνπ ζπλνδεύνπλ ηε κειέηε θαη απνηεινύλ 

αλαπόζπαζην κέξνο απηήο. 

 

Γηα ηε ηξνθνδόηεζε ησλ πξνβνιέσλ κε ειεθηξηθό ξεύκα ζα θαηαζθεπαζζνύλ, όπνπ 

πξνβιέπεηαη, ζηε βάζε θάζε ηζηνύ πίλαθεο ηύπνπ PILLAR πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ θαη ηα 

όξγαλα αθήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ πξνβνιέσλ. Θα πεξηιακβάλνπλ επίζεο θαη ηνπο 

απαξαίηεηνπο ηειερεηξηδόκελνπο δηαθόπηεο – ξειέ γηα ηηο εληνιέο πνπ πξνέξρνληαη από ην 

ζύζηεκα ηειερεηξηζκνύ. 

 

Σν θάζε PILLAR ζα εδξάδεηαη ζε βάζε από ζθπξόδεκα θαη ζηα ζεκεία επαθήο ηνπ κε 

ηε βάζε ζα θέξεη πεξηθεξεηαθή ζηδεξνγσληά ηηο 4 γσληέο ηνπ ζα ππάξρεη ζπγθνιιεκέλε ζηε 



ζηδεξνγσληά ηξηγσληθή ιακαξίλα ζηελ νπνία ζα αλνηρζνύλ ηξύπεο γηα λα βηδσζνύλ ηα 

αγθύξηα πνπ ζα είλαη ελζσκαησκέλα ζηε βάζε από ζθπξόδεκα. 

 
Καηά ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηειερεηξηζκνύ ζα πξέπεη λα ππνινγηζζεί ν 

ζσζηόο ηξόπνο έλαπζεο ησλ πξνβνιέσλ κε ρξνλνθαζπζηέξεζε, ιακβάλνληαο ππόςε ηα 

ξεύκαηα έλαπζεο ησλ πξνβνιέσλ γηα θάζε ηζηό θαη ζπλνιηθά. 

 

Οη γξακκέο αλαρώξεζεο από ηνλ ειεθηξηθό πίλαθα ζα νδεύνπλ ζε ζσιήλσζε HDPE 

Φ90 κε κία γξακκή αλά ζσιήλα θαη όπνπ απαηηείηαη ζα δηαθιαδίδνληαη εληόο θξεαηίνπ κε ηε 

ρξήζε εηδηθνύ πιαζηηθνύ θνπηηνύ ζηεγαλνπνηεκέλνπ κε επνμηθή ξεηίλε. Οδεύζεηο εληόο 

ρώκαηνο (παξηεξηώλ θ.ι.π.), ζα γίλνληαη γηα ιόγνπο αζθαιείαο κε ηε ρξήζε γαιβαληζκέλσλ 

ζηδεξνζσιήλσλ θαη ηελ ηνπνζέηεζε θαηάιιεινπ πιαζηηθνύ πιέγκαηνο ζήκαλζεο. ε θάζε 

ζέζε ηζηνύ ζα ππάξρεη από έλα θξεάηην δηαθιαδώζεσο θαη πιάθα γείσζεο ζύκθσλα κε ηα 

ζρέδηα ηεο κειέηεο. Ζ ζύλδεζε ησλ πξνβνιέσλ ζα γίλεηαη ώζηε ην ειεθηξηθό θνξηίν λα 

κνηξάδεηαη εμίζνπ ζε όιεο ηηο θάζεηο ηεο ειεθηξηθήο παξνρήο. 

 

Ζ ηνπνζέηεζε ησλ ηζηώλ θαη ησλ πξνβνιέσλ ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηε κειέηε θαη ζε 

θάζε πεξίπησζε ώζηε λα επηηεπρζνύλ θσηνηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ζύκθσλα κε ηελ ζρεηηθή 

κειέηε θσηνηερλίαο θαη ηα νξηδόκελα ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία. Ο αλάδνρνο πξηλ ηελ επηινγή 

ησλ πιηθώλ πξνο εγθαηάζηαζε είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε: 

 

α) ζρεηηθή κειέηε θσηνκεηξίαο, 

β) ζρέδην ζπλδεζκνινγίαο ζπζηήκαηνο ηειερεηξηζκνύ θαη 

β) πιήξεο θαη αλαιπηηθή κειέηε (ηερληθή πεξηγξαθή, ζηνηρεία ππνινγηζκνύ, ζρέδηα) γηα ηε 

κέζνδν ππνινγηζκνύ θαη θαηαζθεπήο ηνπ θνξκνύ, ηνπ δηθηπώκαηνο θνξπθήο θαη ηεο βάζεο 

από ζθπξόδεκα ζηελ νπνία ζα εδξάδεηαη κε ηελ θαηάιιειε αγθύξσζε ν ηζηόο. 

 

Ο θσηηζκόο αλαθέξεηαη ζε όιε ηελ αγσληζηηθή επηθάλεηα ησλ γεπέδσλ θαη ζα είλαη 

δπλαηή ε επίηεπμε επηπέδσλ θσηηζκνύ: 

- Πξνπόλεζεο θαη αγσληζηηθήο ρξήζεο (Κιάζε θώηηζκνύ II - EN 12193:207), 

όπνπ κε έλαπζε όισλ ησλ πξνβνιέσλ, ε κέζε νξηδόληηα έληαζε ζα θπκαίλεηαη ζε επίπεδα 

πάλσ από 200 LUX, ε δε νκνηνκνξθία Δmin/Em ζα είλαη κεγαιύηεξε ή ίζε ηνπ 0,6 όπσο 

νξίδεηαη ζην πξόηππν EN 12193:2007 θαη ηελ ελδεηθηηθή ζπλεκκέλε κειέηε θσηνκεηξίαο 

 

Δθηόο ηνπ δηθηύνπ ειεθηξνθσηηζκνύ θαη ησλ γεηώζεσλ ηνπ, ζα εγθαηαζηαζεί θαη 

ζύζηεκα αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ θαη ησλ ηζηώλ, απνηεινύκελν 

από αιεμηθέξαπλα πξώηκνπ νρεηνύ θαη αθίδεο franklin, καδί κε ην ζύζηεκα θαζόδνπ θαη 

γεηώζεσλ, ζύκθσλα κε ην Σεύρνο Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ. 

 

ε γεληθέο γξακκέο ζπλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ, απηά πνπ πξέπεη λα εγθαηαζηαζνύλ 

είλαη νη ηζηνί, πξνβνιείο θσηηζκνύ, πιαζηηθνί ζσιήλεο πξνζηαζίαο ππνγείσλ θαισδίσλ, 

θαιώδηα παξνρήο, θαιώδηα ηξνθνδνζίαο ησλ ηζηώλ – πξνβνιώλ, θαιώδηα ηειερεηξηζκνύ, 



θαιώδηα θαλώλ αζθαιείαο, αγσγνί ράιθηλνη, γεληθόο πίλαθαο ηύπνπ Pillar, ειεθηξηθνί πίλαθεο 

ηζηώλ ηύπνπ Pillar, ζύζηεκα ηειερεηξηζκνύ, αληηθεξαπληθή πξνζηαζία ηζηώλ, γείσζε, θξεάηηα 

θαη όηη άιιν είλαη απαξαίηεην γηα ηελ έληερλε θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο. 

  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη αθελόο λα πξνβεί ζε 

όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηε ζύλδεζε κε ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ (ζρέδηα, έιεγρνη,  

ππεύζπλεο δειώζεηο θιπ,) θαη αθεηέξνπ λα παξαδώζεη εθηόο ησλ ζπκβαηηθώλ παξαδνηέσλ 

ηνπ έξγνπ (αλαιπηηθέο επηκεηξήζεηο θιπ.), ζε  θαηάιιειε ειεθηξνληθή κνξθή, ιεπηνκεξή θαη 

αλαιπηηθή απνηύπσζε όισλ ησλ δηθηύσλ θαη επηκέξνπο ζηνηρείσλ (πίλαθεο, θξεάηηα θιπ.) 

θαζώο θαη αλαιπηηθέο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ ζπλόινπ ηνπ εμνπιηζκνύ. 

 

Πάηξα  04 /12 /2019 

 
Ο πληάθηεο  ΕΛΕΓΥΘΗΚΕ 
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