
  
    
 
 
 
 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

  
 

1. Γενικά : Η πην θάησ Σερληθή Πεξηγξαθή αλαθέξεηαη ζε έλα ηππνπνηεκέλν θσηηζκό 
ππαίζξηνπ ζηίβνπ θαη γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ πνπ ζα είλαη θαηάιιεινο γηα ηελ επηκήθπλζε 
ησλ σξώλ πξνπόλεζεο ή ηελ δηεμαγσγή αγώλσλ εξαζηηερληθήο θαηεγνξίαο ζύκθσλα κε 
ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνύο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνύ. 

Ο ανάδοτος θα πρέπει να προζκομίζει πλήρη θωηοηετνική μελέηη από 
σπολογιζηή όποσ θα θαίνονηαι όλα ηα πιο πάνω ζηοιτεία. 

 

1. ΦΩΣΟΣΔΥΝΙΚΑ 

Ο θσηηζκόο αλαθέξεηαη ζε όιε ηελ αγσληζηηθή επηθάλεηα ηνπ γεπέδνπ θαη ε έληαζε ηνπ 
ζα θπκαίλεηαη ζε επίπεδα πάλσ από 250 LUX . Ο θσηηζκόο ηνπ γεπέδνπ επηηπγράλεηαη κε 
6 ζπλνιηθά πξνβνιείο από ρπηνπξεζζαξηζηό θξάκα αινπκηλίνπ πνπ ζα θέξνπλ έθαζηνο 
δύν  ιακπηήξεο αινγνλνύρσλ κεηάιισλ ηζρύνο 400 W. Οη πξνβνιείο ζα αλαξηεζνύλ αλά 
3 ζε 2 ζηδεξντζηνύο ύςνπο 10 κέηξσλ. Οη ηζηνί ζα ηνπνζεηεζνύλ ζε απόζηαζε 4.5 κέηξσλ 
από ηε πιάγηα γξακκή νξηνζέηεζεο ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ ηνπ δηπινύ ηέληο  (γξακκή ηνπ 
άνπη) θαη 8 κέηξσλ από ηε γξακκή ηνπ άμνλα ηνπ νξζνζηάηε (κεζαία γξακκή ηνπ 
γεπέδνπ). Η ηξνθνδόηεζε ησλ πξνβνιέσλ κε ειεθηξηθό ξεύκα ζα γίλεηαη από πίλαθεο 
ηύπνπ PILLAR πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ θαη ηα όξγαλα αθήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 
πξνβνιέσλ θαη ζα ηνπνζεηεζνύλ ζηε βάζε θάζε ηζηνύ. 

Η ηξνθνδόηεζε ησλ PILLARS κε ξεύκα ζα γίλεηαη από ην Γεληθό Πίλαθα θσηηζκνύ πνπ ζα 
θαηαζθεπαζζεί θαη ζα ηνπνζεηεζεί ζε κέξνο κε πξνζηηό ζηνπο ζεαηέο θαη ηνπο επηζθέπηεο 
ηνπ γεπέδνπ (θαηά πξνηίκεζε ζην γξαθείν δηνίθεζεο ηνπ γεπέδνπ). 

Σα θαιώδηα πνπ ζα ηξνθνδνηνύλ κε ξεύκα ηνπο πίλαθεο PILLAR ησλ ηζηώλ ζα 
αλαρσξνύλ από ην Πίλαθα θσηηζκνύ θαη ζα νδεύνπλ ππόγεηα κέζα ζε πιαζηηθνύο 
ζσιήλεο από ζθιεξό PVC κέζα ζε θαλάιη επαξθώλ δηαζηάζεσλ κέρξη λα ζπλαληήζνπλ 
ηνπο ηζηνύο. 

Αλ θξηζεί απαξαίηεην από ηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ ζα θαηαζθεπαζζνύλ θάζε 20 σο 25 
κέηξα ή όπνπ ρξεηάδεηαη αιιαγή θαηεύζπλζεο θξεάηηα επίζθεςεο ησλ ειεθηξηθώλ 
θαισδίσλ. 

Γηα ηνλ ηειερεηξηζκό ησλ πξνβνιέσλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ρεηξηζηήξην πνπ ζα ηνπνζεηεζεί 
ζε ρώξν πνπ ζα ππνδείμεη ε επίβιεςε ηνπ έξγνπ. Σν ρεηξηζηήξην ζα είλαη κεηαιιηθό από 
ιακαξίλα D.K.P. πάρνπο 1,5 ρηι. 

Οη εληνιέο από ην ρεηξηζηήξην ζα κεηαβηβάδνληαη ζηα όξγαλα δεύμεο πνπ βξίζθνληαη ζηνπο 
πίλαθεο PILLARS ησλ ηζηώλ κε θαιώδηα θαηάιιειεο δηαηνκήο πνπ ζα νδεύνπλ 
παξάιιεια κε ηα θαιώδηα παξνρήο ησλ ηζηώλ κέζα ζε πιαζηηθνύο ζσιήλεο από PVC 10 
ATM. 
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2. ΙΣΟΙ ΚΑΙ ΘΔΜΔΛΙΩΔΙ. 

Οη ζηδεξντζηνί ζα είλαη είηε ζηαζεξνί, είηε, θαηά πξνηίκεζε, αλαθιηλόκελνη θαηαθιηλόκελνη ή 
κε θηλεηή ηελ εμέδξα ησλ πξνβνιέσλ  νιόζσκνη, βηνκεραληθνύ ηύπνπ ζρήκαηνο θόινπξνπ 
ππξακίδαο κε βάζε θαλνληθό νθηάγσλν θαη ύςνο 10 κέηξα. Ο ζηδεξντζηόο ζα έρεη 
κεηαιιηθή ζπξίδα επαξθώλ δηαζηάζεσλ γηα ηελ είζνδν, εγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε ηνπ 
αθξνθηβσηίνπ ηνπ ηζηνύ. Οη θνριίεο ζηήξημεο ηεο ζπξίδαο επί ηνπ ηζηνύ ζα είλαη 
νξεηράιθηλνη. 

Ο ηζηόο κεηά ηε πξνεξγαζία (απόμεζε, θαζαξηζκό θαη ινηπέο εξγαζίεο ώζηε λα κελ 
δηαθξίλνληαη ηα ζεκεία ξαθήο ηνπ ) ζα βάθεηαη κε κία ζηξώζε αληηζθσξηαθήο βαθήο θαη 
δύν ζηξώζεηο  ρξώκαηνο ληνύθνπ αλζεθηηθνύ ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, απόρξσζεο 
αλνηθηνύ γθξη ρξώκαηνο. 

Οη ζηαζεξνί ηζηνί από ύςνο 2,5 κ θαη πάλσ ζα θέξνπλ ζθάια αλόδνπ πνπ ζα 
πξνζηαηεύεηαη από νξηδόληηεο ζηεθάλεο ζηε δε θνξπθήο ηνπο ζα θαηαζθεπαζζεί εμέδξα 
επίζθεςεο ησλ πξνβνιέσλ. 

Οη αλαθιηλόκελνη ηζηνί ζα θέξνπλ θαη ηε ζπζθεπή αλάθιεζεο θαηάθιηζεο (κία θαη γηα ηνπο 
4 ηζηνύο).  

ηε βάζε ηνπ ν ηζηόο ζα θέξεη πιάθα έδξαζεο από ράιπβα δηαζηάζεσλ αλαιόγσλ ηνπ 
θνξηίνπ ηνπ όπσο αλαιπηηθά απηό ππνινγίδεηαη από ηνπο θαλνληζκνύο έξγσλ πνιηηηθνύ 
κερ/θνπ, ε νπνία ζα ζπγθνιιεζεί κε ην θνξκό ηνπ ηζηνύ θαη ζα θέξεη λεύξα ελίζρπζεο 
ζρήκαηνο νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ. 

Ο αλάδοτος σποτρεούηαη ζηελ σποβοιή πιήροσς θαη αλαισηηθής 

κειέηες (ηετληθή περηγραθή, ζηοητεία σποιογηζκού, ζτέδηα) γηα ηε 

κέζοδο σποιογηζκού θαη θαηαζθεσής ηοσ θορκού, ηοσ δηθησώκαηος 

θορσθής θαη ηες βάζες από ζθσρόδεκα ζηελ οποία ζα εδράδεηαη κε 

ηελ θαηάιιειε αγθύρωζε ο ηζηός.   

 

3. PILLAR ΙΣΩΝ 

Γηα ηε ηξνθνδόηεζε ησλ πξνβνιέσλ κε ειεθηξηθό ξεύκα ζα θαηαζθεπαζζνύλ 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 αέξα γηα ηηο εληνιέο πνπ πξνέξρνληαη από ην ρεηξηζηήξην. 

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. Σν θάζε PILLAR ζα 
κπνξεί λα αθαηξεζεί κε απνθνριίσζε. 

 

4. ΠΡΟΒΟΛΔΙ – ΛΑΜΠΣΗΡΔ 

Οη πξνβνιείο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη από ρπηνπξεζζαξηζηό θξάκα αινπκηλίνπ ή από 
ζπλδπαζκό ρπηνπξεζζαξηζηνύ θξάκαηνο αινπκηλίνπ θαη θύιινπ αινπκηλίνπ. 

Η θύξηα αλαθιαζηηθή επηθάλεηα ηνπ πξνβνιέα ζα είλαη παξαβνιηθή ή παξαβνινεηδήο εθ 
πεξηζηξνθήο από αινπκίλην κεγάιεο θαζαξόηεηαο πνπ ζα έρεη ππνζηεί αλνδείσζε, 



ζθιήξπλζε θαη ζηίιβσζε. Ο πξνβνιέαο ζα θέξεη γπαιί αλζεθηηθό ζηηο ζεξκνθξαζηαθέο 
κεηαβνιέο θαη ζα ζηεγαλνπνηείηαη κε παξέκβπζκα πιηθνύ αλζεθηηθνύ ζηηο πςειέο 
ζεξκνθξαζίεο. Ο πξνβνιέαο ζα είλαη βαζκνύ πξνζηαζίαο ΙΡ55 . Ο πξνβνιέαο ζα 
πεξηιακβάλεη δίραιν ζηεξέσζεο είηε από αλνμείδσην ράιπβα είηε από γαιβαληζκέλν 
ραιπβδνέιαζκα θαη ζα θέξεη ζύζηεκα ζθόπεπζεο κε αθίδα ή ππνδνρή γηα ζθόπεπζε. 

Οη ρξεζηκνπνηνύκελνη ιακπηήξεο ζα είλαη αηκώλ πδξαξγύξνπ πςειήο πίεζεο κε 
αινγνλίδηα . Ο δείθηεο ρξσκαηηθήο απόδνζεο ησλ ιακπηήξσλ ζα είλαη R> = 70 ε δε 
ζεξκνθξαζία  ρξώκαηνο Θ > = 4000 βαζκνί Κέιβηλ. 

 

5. ΚΑΛΩΓΙΑ 

Από ην Πίλαθα Φσηηζκνύ ηνπ ζηαδίνπ κε μερσξηζηά θαιώδηα ηύπνπ ΝΤΤ ζε ραληάθη 
βάζνπο 1 κέηξν θαη κέζα ζε πιαζηηθνύο ζσιήλεο από ζθιεξό PVC 10 ΑΣΜ. ζα 
κεηαθεξζεί ε ηάζε ζηνπο πίλαθεο PILLAR πνπ βξίζθνληαη ζηε βάζε θάζε ηζηνύ. 

Μέζα ζηνπο ίδηνπο πιαζηηθνύο ζσιήλεο ζα δηέξρνληαη θαη ηα θαιώδηα ηειερεηξηζκνύ πνπ 
ζα ζπλδένπλ ην ηειερεηξηζηήξην κε ηηο νκάδεο ησλ πξνβνιέσλ. 

Καηά κήθνο ησλ δηαδξνκώλ ησλ θαισδίσλ  θαη αλ θξηζεί απαξαίηεην από ηελ επίβιεςε ζα 
θαηαζθεπαζζεί θαηάιιεινο αξηζκόο θξεαηίσλ επίζθεςεο δηαζηάζεσλ 50 Υ 50 εθ. θαη 
βάζνπο 1 κ. κε δηπιό ρπηνζηδεξέλην θάιπκκα. 

Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε ησλ πξνβνιέσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ εμέδξα ησλ ηζηώλ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνύλ θαιώδηα ΝΤΤ, έλα γηα θάζε πξνβνιέα πνπ ζα ηνπνζεηεζεί κέζα ζηνπο 
ηζηνύο θαη ζα ζηεξεώλεηαη ζε απηνύο κε πεξηιαίκηα απόζηαζεο. 

Όια ηα θαιώδηα ζα ππνινγηζζνύλ γηα πηώζε ηάζεο ην πνιύ 2,5% ηεο νλνκαζηηθήο 
ρακειήο θαζηθήο ηάζεο (220 V) από ηνλ Τ/ ηεο Δ.Ε.Η. κέρξη ην πην απνκαθξπζκέλν 
θσηηζηηθό. 

    

6. ΓΔΙΩΗ 

Γηα ηε γείσζε ησλ ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ζα θαηαζθεπαζζεί ηξίγσλν γείσζεο ζε 
θαηάιιειν ζεκείν ηνπ πεξηβάιινληα ρώξνπ. Θα παθησζνύλ ζηδεξνζσιήλεο δηακέηξνπ 2 
½¨ θαη κήθνπο 2,5 κ ζην έδαθνο ζε δηάηαμε ηζνπιεύξνπ ηξηγώλνπ πιεπξάο 3 – 4 κ θαη ζα 
ζπλδεζνύλ κεηαμύ ηνπο κε ράιθηλν αγσγό γείσζεο δηαηνκήο 50 ρ 5 ρηι. 

Σν πην πάλσ άθξν θάζε ζσιήλα ζα βξίζθεηαη ζε βάζνο 0,4 κ θαη ζα ζθεπάδεηαη από 
θξεάηην επίζθεςεο 30 ρ30 εθ. κε δηπιό ρπηνζηδεξέλην θάιπκκα. 
 
 

Δεζθάηε  21/03/2018 
                                                          Ο     πληάμαο 
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