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Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ 

 

Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού κωνικής, οκταγωνικής διατομής, ύψους 7,00 m 

 

1. Κορμός 

Κωνικής οκταγωνικής διατομής με περιγεγραμμένη διάμετρο βάσης και κορυφής Ø146mm και Ø65mm 

αντίστοιχα, πάχους 4mm και ύψους 6800mm, από χαλυβδοέλασμα ποιότητας S235JR κατά ΕΝ10025 (St37-

2/DIN17100), με μία διαμήκη και καμία εγκάρσια ραφή, με πιστοποιητικά ποιότητας από τον προμηθευτή, 

θερμής εξέλασης. Σε απόσταση 800mm από τη βάση του διαθέτει θύρα κατάλληλων διαστάσεων για την 

είσοδο, εγκατάσταση και σύνδεση του ακροκιβωτίου. 

 

2. Πλάκα έδρασης 

Χαλύβδινη πλάκα διατομής 400x400mm και πάχους 12mm, από υλικό ποιότητας S235JR κατά ΕΝ10025 

(St37-2/DIΝ17100), με κεντρική οπή διαμέτρου Ø100mm για τη διέλευση των καλωδίων και του αγωγού 

γειώσεως καθώς και με τέσσερις (4) οπές, οβάλ σχήματος, κατάλληλων διαστάσεων για τη στερέωση των 

αγκυρίων. Η έδραση του ιστού ενισχύεται με 4 τρίγωνα, συγκολλημένα στην πλάκα έδρασης και στον κορμό 

του ιστού. 

 

3. Θυρίδα – πορτάκι 

Θυρίδα διαστάσεων 300x72mm από το ίδιο έλασμα του κορμού του ιστού, που στην κλειστή θέση δεν 

εξέχει από τον κορμό, η οποία προσαρμόζεται σε οπή-θύρα του κορμού ίδιων διαστάσεων, με ειδική 

κλειδαριά και δικό της κλειδί για εύκολο άνοιγμα – κλείσιμο, παρέχει στεγανότητα ΙΡ54 στην ηλεκτρολογική 

εγκατάσταση και ΙΚ10 έναντι μηχανικής κρούσης. 

 

4. Ακροκιβώτιο 

Ακροκιβώτιο, απλό ή διπλό, από ρητίνες πολυαμιδίων, άθραυστο, προστασίας ΙΡ54 έναντι στερεών και 

υγρών και ΙΚ08 έναντι μηχανικής κρούσης. 

 

5. Βάση Αγκύρωσης 

Βάση αγκύρωσης αποτελούμενη από 4 αγκύρια Μ20x600mm σε διάταξη 280x280mm για εύκολη 

τοποθέτηση επί τόπου στο έργο, γαλβανισμένη εν θερμώ. Τα τέσσερα αγκύρια συγκρατούνται με 

σιδηρογωνίες ή λάμες 30x3mm που είναι ηλεκτροσυγκολλημένες πάνω σ’ αυτά και τα οποία έχουν διάταξη 

σχήματος τετραγώνου στο άνω και κάτω μέρος των αγκυρίων και χιαστί περίπου στο μέσο τους. Τα αγκύρια 

στο εκτεθειμένο τμήμα και επιπλέον σε τμήμα 100mm (που βυθίζεται μέσα στο σκυρόδεμα), όπως και τα 

περικόχλια και οι ροδέλες (δύο ανά αγκύρια) είναι προστατευμένα με θερμό βαθύ γαλβάνισμα. 

 

 

Κατασκευαστικά Στοιχεία 

Οι ραφές είναι ευθύγραμμες, αφανείς και στεγανές με συνεχή ηλεκτροσυγκόλληση σε λοξοτμημένα 

ελάσματα σύμφωνα με τους κανονισμούς. Ο κορμός του ιστού συγκολλείται στην πλάκα έδρασης. Επιπλέον 

συγκολλούνται και τα τρίγωνα ενίσχυσης. Οι συγκολλήσεις γίνονται ημιαυτόματα με σύρμα ποιότητας SG 2. 

Η εταιρεία παραγωγής θα διαθέτει πιστοποίηση κατά EN ISO9001:2015 - Συστήματος Διαχείρισης 

Ποιότητας, EN ISO 14001:2015 - Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και OHSAS 18001/ ΕΛΟΤ 1801 - 

Συστήματος για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία. Οι ιστοί θα φέρουν σήμανση CE βάσει του προτύπου 

ΕΝ 40-5:2002. Οι ιστοί θα παραδίδονται γαλβανισμένοι εν θερμώ. 
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Πρότυπα και Προδιαγραφές 

Κατά τον υπολογισμό επάρκειας του ιστού θα ελέγχονται τα επιμέρους τμήματά του σε κάμψη για κύριο και 

πλευρικό άνεμο βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, δηλαδή σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ40 και 

τον ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 1. Κατά την στατική ε̟πίλυση του ιστού λαμβάνεται η δυσμενέστερη ̟περίπτωση με διπλό 

βραχίονα. 

 

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ 

 

Χαλύβδινος βραχίονας φωτιστικών σωμάτων, μονός ή διπλός 

 

Μονός ή διπλός ευθύγραμμος χαλύβδινος βραχίονας οριζόντιας ̟προβολής και σταθερής κλίσης ως π̟ρος το 

οριζόντιο επίπεδο. Θα κατασκευάζεται από συνεχή χαλυβδοσωλήνα σταθερής διατομής και στερεώνεται 

στην κορυφή του ιστού με ειδικό μεταλλικό π̟εριλαίμιο (χοάνη) κατάλληλης διατομής ̟που συναρμολογείται 

με μπουλόνια ή κοχλίες στερέωσης. Η σύνδεση του βραχίονα με την χοάνη ενισχύεται με δύο τρίγωνα 

στην ̟περίπτωση που η οριζόντια ̟προβολή είναι μεγαλύτερη από 1.20m. Ο βραχίονας στο άκρο του 

καταλήγει σε ειδική μεταλλική απόληξη για την υποδοχή του φωτιστικού σώματος. Η διάμετρος της 

α̟πόληξης είναι τέτοια ώστε να δέχεται το φωτιστικό σώμα που ̟προτείνεται για την τοποθέτηση. Ο 

βραχίονας μαζί με τη χοάνη και την απόληξη, μετά την ολοκλήρωση των συγκολλήσεων, προστατεύονται 

εσωτερικά και εξωτερικά με θερμό βαθύ γαλβάνισμα. 

 

Διαστάσεις 

Οριζόντια π̟ροβολή: έως 1.50m (σύμφωνα με την φωτοτεχνική μελέτη) 

Κλίση: 0-15ο.(σύμφωνα με την φωτοτεχνική μελέτη) 

Διάμετρος χαλυβδοσωλήνα: Φ60mm 

Υλικό: S235JR / EN10025 

Διάμετρος α̟πόληξης: Φ42 ή Φ60mm (ανάλογα με το φωτιστικό) 

Διατομή χοάνης: Φ76 
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Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 

 

Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα, LED, έως 50W, υψηλής απόδοσης, με ενσωματωμένη 

υποδοχή για ελεγκτή 

 

Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο και θα είναι κατάλληλα 

διαμορφωμένο έτσι ώστε να σχηματίζονται ψύκτρες για την αποτελεσματική απαγωγή της θερμότητας, ενώ 

θα είναι βαμμένο με κατάλληλη βαφή και κατόπιν κατάλληλης διαδικασίας ώστε να είναι εξαιρετικής 

αντοχής σε διάβρωση από νερό και UV ακτινοβολία.  

Το φωτιστικό θα μπορεί να τοποθετηθεί σε βραχίονα κυλινδρικής διατομής από Ø46mm έως Ø76mm και 

θα διαθέτει κατάλληλο εξάρτημα προσάρτησης από χυτό αλουμίνιο ή από ανοξείδωτο ατσάλι το οποίο θα 

δίνει στο φωτιστικό τη δυνατότητα κλίσης προς τα κάτω κατά τουλάχιστον 15⁰.  

Το κάλυμμα της φωτεινής πηγής (LED board) θα είναι από διαφανές πυρίμαχο γυαλί, πάχους τουλάχιστον 

4mm με υψηλή μηχανική αντοχή. Θα φέρει ανοιγόμενο κάλυμμα για εύκολη πρόσβαση στο χώρο των 

οργάνων έναυσης ενώ με το άνοιγμα του καλύμματος και για λόγους ασφαλείας θα διακόπτεται η παροχή 

ηλεκτρικού ρεύματος μέσω διακόπτη ασφαλείας. 

 Θα φέρει πολλαπλά LEDs με φακό ή ανακλαστήρα και στο εσωτερικό του θα διαθέτει ηλεκτρονική διάταξη 

για αυτόματο έλεγχο της θερμοκρασίας έτσι ώστε σε περίπτωση μεγάλης αύξησης της θερμοκρασίας στο 

εσωτερικό του φωτιστικού να γίνεται αυτόματα διακοπή ή μείωση της τροφοδοσίας του φωτιστικού. Θα 

πρέπει επίσης να διαθέτει κατάλληλες διατάξεις που προστατεύουν τα LED από τις διακυμάνσεις του 

ηλεκτρικού δικτύου διανομής και  ρεύματα αιχμής έως και 10kV. 

Η τελική φωτεινή ισχύς τoυ φωτιστικού δεν θα είναι μικρότερη από 7.000lm και η συνολική του 

κατανάλωση (led + driver) δεν θα υπερβαίνει τα 50W. Ο βαθμός απόδοσης του φωτιστικού (τελικά lumens / 

τελικά watts) δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 160lm/W.  

H θερμοκρασία χρώματος των LED θα είναι 4.000Κ ±10% και ο δείκτης CRI θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 

70, ενώ η διάρκεια ζωής των LED θα είναι τουλάχιστον 80.000 ώρες για L80B20 σύμφωνα με το πρότυπο 

LM80 ώστε να διασφαλίζεται ότι στη διάρκεια των πρώτων 80.000 ωρών λειτουργίας του φωτιστικού η 

φωτεινή εκροή του δεν θα πέσει χαμηλότερα από το 80% της αρχικής. Η δηλούμενη διάρκεια ζωής των led 

θα συνοδεύεται από το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με το πρότυπο LM80.  

Τα φωτομετρικά στοιχεία του φωτιστικού (πολικό διάγραμμα – φωτεινή εκροή – καταναλισκώμενη ισχύς - 

θερμοκρασία χρώματος – δείκτης χρωματικής απόδοσης) θα πρέπει να προκύπτουν από εργαστηριακό 

έλεγχο (test report) σύμφωνα με το πρότυπο LM79, από διαπιστευμένο/αναγνωρισμένο φωτομετρικό 

εργαστήριο.   

Το τροφοδοτικό του φωτιστικού (driver) θα πρέπει να είναι dimmable (1-10V ή DALI), με δυνατότητα 

λειτουργίας σε τουλάχιστον μία ακόμη στάθμη (χαμηλότερη) πλην της ονομαστικής.  

Το φωτιστικό θα φέρει παρέμβυσμα από σιλικόνη ή από άλλο παρεμφερές συνθετικό υλικό ώστε να 

εξασφαλίζεται βαθμός προστασίας από εισχώρηση νερού-σκόνης τουλάχιστον IP66 και θα έχει καλώδιο 

τροφοδοσίας διατομής τουλάχιστον 2x1,5mm2 εάν έχει κλάση μόνωσης ΙΙ ή 3x1,5mm2 εάν έχει κλάση 

μόνωσης Ι, με στεγανό ΙΡ67 ταχυσύνδεσμο. Η τελική επιλογή της κλάσης μόνωσης θα γίνει από την 

επιβλέπουσα Υπηρεσία.  

Το φωτιστικό θα φέρει κατάλληλη διάταξη που θα αποτρέπει την δημιουργία σταγονιδίων 

(συμπυκνωμάτων) στο εσωτερικό του φωτιστικού και θα έχει δείκτη προστασίας έναντι χτυπημάτων 

τουλάχιστον ΙΚ09.  

Το φωτιστικό θα έχει κατανομή φωτισμού FULL CUT-OFF και θα φέρει πιστοποιητικό CE. Θα φέρει 

πιστοποιητικό ENEC από ανεξάρτητο - διαπιστευμένο εργαστήριο από το οποίο θα προκύπτει η 

συμμόρφωση του με τα πρότυπα της οδηγίας LVD, ΕΝ60598-1 (luminaires-general requirements & tests) και 
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ΕΝ60598-2-3 (luminaires-street lighting) καθώς και με το πρότυπο ΕΝ62471 (photobiological compatibility). 

Το φωτιστικό θα φέρει επίσης εργαστηριακές δοκιμές (test report) συμμόρφωσης με τα πρότυπα της 

οδηγίας EMC,  ΕΝ61547, ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-3, & ΕΝ55015.  

Το φωτιστικό θα φέρει ειδική υποδοχή (NEMA ή Zhaga), κατάλληλη για σύνδεση και εγκατάσταση έξυπνου 

ασύρματου ελεγκτή χωρίς την αλλοίωση κάποιου γενικού ή ειδικού λειτουργικού χαρακτηριστικού αυτού. 

Τα χαρακτηριστικά του ασύρματου ελεγκτή περιγράφονται παρακάτω, ενώ όλα τα παραπάνω ζητούμενα 

πιστοποιητικά θα πρέπει να περιλαμβάνουν και την ειδική υποδοχή για τον ασύρματο ελεγκτή. Η τελική 

επιλογή του τύπου της υποδοχής θα γίνει από την Υπηρεσία. 

Το εργοστάσιο κατασκευής του φωτιστικού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001 για το σχεδιασμό 

και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων & ISO 14001. Το φωτιστικό θα πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή 

εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών από τον κατασκευαστή. 

Το φωτιστικό, θα πρέπει να είναι τυποποιημένο – βιομηχανοποιημένο προϊόν και να βρίσκεται 

δημοσιευμένο σε επίσημο κατάλογο του κατασκευαστή, είτε έντυπο (hard copy) είτε ηλεκτρονικό (site), και 

σε πλήρη συμφωνία με τα δηλούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά τους 

Τα ζητούμενα test reports θα προέρχονται από εργαστήρια δοκιμών που θα είναι 

αναγνωρισμένα/διαπιστευμένα για τους εκάστοτε εργαστηριακούς ελέγχους, από τον ΕΣΥΔ ή άλλο 

αντίστοιχο φορέα διαπίστευσης χώρας της ΕΕ. 

 

 

 

Απαιτούμενα Πιστοποιητικά - Δικαιολογητικά 

1. 
Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 ή μεταγενέστερο του κατασκευαστή των φωτιστικών, για σχεδιασμό 

και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων. 

2. Πιστοποιητικό ISO 14001:2015 ή μεταγενέστερο του κατασκευαστή των φωτιστικών. 

3. 

Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή των Φ.Σ. κατά CE σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα ή 

μεταγενέστερα : 

 ΕΝ 60598-1 (Γενικό Πρότυπο Φωτιστικών) 

 ΕΝ 60598-2-3 (Ειδικό Πρότυπο για Φωτιστικά Δρόμων) 

 EN 55015:2011 / ΕΝ61547 (Πρότυπο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, EMC) 

 ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3 (Όρια Εκπομπών Αρμονικών Διακυμάνσεων) 

 ΕΝ 62471:2010  (Πρότυπο για τη Φωτοβιολογική Ασφάλεια) 

 

Τα Φ.Σ. θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις κάτωθι ή μεταγενέστερες οδηγίες τις Ευρωπαϊκής 

Ένωσης: 

 Οδηγία 2014/35/EU (Low Voltage Directive, LVD) 

 Οδηγία 2014/30/ΕU (Electromagnetic Compatibility, EMC) 

 Οδηγία 2011/65/ΕC (Restriction of Certain Hazardous Substances) 

 Οδηγία 2012/19/EU (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) 

 Οδηγία 2009/125/EU (Energy Related Products, ERP) 

4. 

Έκθεση ελέγχου (test report) συμμόρφωσης με τα πρότυπα της οδηγίας EMC (Ηλεκτρομαγνητική 

Συμβατότητα) , ΕΝ61547, ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-3, & ΕΝ55015, για τα προσφερόμενα 

φωτιστικά σώματα. 

5. 

Έκθεση ελέγχου (test report) του κατασκευαστή των στοιχείων LED, αναφορικά με την διάρκεια 

ζωής των LEDs εντός του φωτιστικού σώματος, για L80B20, ώστε να διασφαλίζεται ότι μετά το 

πέρας των πρώτων 80.000 ωρών λειτουργίας του φωτιστικού σώματος, το 80% των LEDs του 
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φωτιστικού θα έχουν φωτεινή εκροή όχι χαμηλότερη από το 80% της ονομαστικής τους. Στην 

έκθεση ελέγχου θα εμφανίζεται σχετική καμπύλη ή πίνακας τιμών πτώσης της φωτεινής ροής των 

LED (εντός του φωτιστικού) σε συνάρτηση του χρόνου και θα αναγράφονται όλα τα απαραίτητα 

στοιχεία όπως ο κατασκευαστής των φωτιστικών, ο τύπος του φωτιστικού LED (προσφερόμενο 

φωτιστικό), το ρεύμα λειτουργίας (mA), η θερμοκρασία Tj ή Ts  του LED και το ποσοστό αστοχιών 

B20 για το οποίο δίδεται η καμπύλη. 

6. Εγγύηση Καλής Λειτουργίας των Φ.Σ. από τον κατασκευαστή τους, τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 

7. 

Έκθεση ελέγχου (test report) κατά το πρότυπο LM79 ή ΕΝ13032-4:2015, από αναγνωρισμένο 

εργαστήριο στην οποία θα αναγράφονται τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του φωτιστικού και κατ’ 

ελάχιστον η συνολική ισχύς (W) καθώς και τα φωτομετρικά χαρακτηριστικά του φωτιστικού και 

κατ’ ελάχιστον η φωτεινή εκροή (lm), η θερμοκρασία χρώματος (CCT), ο δείκτης χρωματικής 

απόδοσης (CRI) και ο βαθμός απόδοσης (lm/W).  Επίσης θα πρέπει να κατατεθεί και η 

αναγνώριση του εργαστηρίου. 

8. 
Πιστοποιητικό ENEC από διαπιστευμένο εργαστήριο, για τα προσφερόμενα φωτιστικά σώματα.  

Επίσης θα πρέπει να κατατεθεί και η διαπίστευση του εργαστηρίου. 

9. 

Πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο εργαστήριο με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με το 

πρότυπο ΕΝ62471 (photobiological safety) βάσει του οποίου θα προκύπτει ότι το προσφερόμενο 

φωτιστικό εντάσσεται στην ανώτατη κατηγορία “exempt – risk group 0”. Επίσης θα πρέπει να 

κατατεθεί και η αναγνώριση του εργαστηρίου. 

10. 

Υποδοχή ασύρματου ελεγκτή: ΝΕΜΑ SOCKET 7pin ANSI C136.41 ή εναλλακτικά ZHAGA (Book 18 

Ed.2). Η υποδοχή θα είναι τοποθετημένη και συνδεδεμένη από το εργοστάσιο κατασκευής, μη 

αλλοιώνοντας τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και τους όρους εγγύησης και θα καλύπτεται με 

στεγανό καπάκι. 

 

 

 

 

 

 

 

Για να αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων φωτιστικών θα πρέπει, απαραιτήτως, να 

προσκομισθεί φωτοτεχνική μελέτη που θα έχει πραγματοποιηθεί σε πρόγραμμα προσομοιώσεων (Relux ή 

Dialux), η οποία θα επιβεβαιώνει την επίτευξη των ζητούμενων φωτοτεχνικών απαιτήσεων όπως 

παρουσιάζονται παρακάτω για τα δεδομένα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και την καθορισμένη κλάση 

φωτισμού. 
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Φωτοτεχνικό μοντέλο 

 
Τυπική διατομή 1 Τυπική διατομή 2 Τυπική διατομή 3 Τυπική διατομή 4 

Τυπική διατομή 

γέφυρας 

Φωτεινή ροή Φ.Σ. [lm] ≥7000 ≥7000 ≥7000 ≥7000 ≥7000 

Συνολική Ισχύς [W] ≤50 ≤50 ≤50 ≤50 ≤50 

Συντελεστής συντήρησης 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Χαρακτηριστικά εγκατάστασης   

Πλάτος πεζοδρομίου [m] / Κατηγορία P 2 m P1 5 m P1 2,5 m P1 2,5 m P1 Δεν υπάρχει 

Πλάτος ζώνης πρασίνου [m] Δεν υπάρχει Δεν υπάρχει 1,5 m 0,8 m Δεν υπάρχει 

Πλάτος ποδηλατοδρόμου [m] / Κατηγορία P 1,5 m P1 1,5 m P1 1,5 m P1 1,5 m P1 Δεν υπάρχει 

Πλάτος πεζοδρομίου [m] / Κατηγορία P 0,7 m P1 0,7 m P1 0,7 m P1 0,7 m P1 1,75 m P1 

Πλάτος οδοστρώματος [m] / Κατηγορία M 10,00 m M2 10,00 m M2 10,00 m M2 10,00 m M2 10,00 m M2 

Αρ. ρευμάτων κυκλοφορίας οδοστρώματος 2 2 2 2 2 

Πλάτος πεζοδρομίου [m] / Κατηγορία P 0,7 m P1 0,7 m P1 0,7 m P1 0,7 m P1 1,65 m P1 

Πλάτος ζώνης πρασίνου [m] Δεν υπάρχει Δεν υπάρχει 0,55 m 2,60 m Δεν υπάρχει 

Πλάτος ποδηλατοδρόμου [m] / Κατηγορία P 1,5 m P1 1,5 m P1 1,5 m P1 1,5 m P1 Δεν υπάρχει 

Πλάτος πεζοδρομίου [m] / Κατηγορία P 2,5 m P1 5 m P1 2 m P1 2 m P1 Δεν υπάρχει 

Τύπος οδοστρώματος (στεγνό) R3, q0:0,07 R3, q0:0,07 R3, q0:0,07 R3, q0:0,07 R3, q0:0,07 

Μήκος βραχίονα  1,50 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m 

Κλίση βραχίονα   0° -10° 0° -10° 0° -10° 0° -10° 0° -10° 

Απόσταση κολόνα - οδόστρωμα 0,350 m 0,350 m 0,350 m 0,350 m 0,350 m 

Προεξοχή [m] 

προκύπτει από 

προηγούμενες 

παραμέτρους 

προκύπτει από 

προηγούμενες 

παραμέτρους 

προκύπτει από 

προηγούμενες 

παραμέτρους 

προκύπτει από 

προηγούμενες 

παραμέτρους 

προκύπτει από 

προηγούμενες 

παραμέτρους 

Γωνία περιστροφής  0° 0° 0° 0° 0° 
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Διάταξη ιστών  

Και από τις δύο 

πλευρές 

μετατοπισμένα 

Και από τις δύο 

πλευρές 

μετατοπισμένα 

Και από τις δύο 

πλευρές 

μετατοπισμένα 

Και από τις δύο 

πλευρές 

μετατοπισμένα 

Και από τις δύο πλευρές 

μετατοπισμένα 

Ύψος φωτεινού σημείου  [m]    7,00 m 7,00 m 7,00 m 7,00 m 7,00 m 

Αρ. φωτιστικών ανά ιστό 2 2 2 2 1 

Απόσταση μεταξύ δύο ιστών [m] 30m 30m 30m 30m 24m 

Μετατόπιση κατά μήκος [m] 0m 0m 0m 0m 0m 

 

 

 

Τρίκαλα, 17-02-2020 

Συντάχθηκε 

 

 

 

 

Θεμιστοκλής Καραμούστος 

Ηλεκ/γος Μηχ/κός 

Ελέγχθηκε 

Η Προϊσταμένη 

Τμ. Μελετών & Κατασκευών 

 

 

Παναγιώτα Μάντζαρη 

Αγρ. Τοπ. Μηχ/κός 

ΜΕΔ 

Η Αναπλ. Προϊσταμένη  

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

 

Θεοδώρα Σαργιώτη 

Πολιτικός Μηχ/κός 
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