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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Αντικείµενο της παρούσας µελέτης είναι η επισκευή του φωτισµού του λόφου του Αγίου ∆ηµητρίου. 
 
Η υπάρχουσα κατάσταση αυτή τη στιγµή είναι η εξής: 
Ο λόφος του Αγίου ∆ηµητρίου φωτίζεται περιµετρικά από δώδεκα (12) δικτυωτούς ιστούς ύψους 9,00 µέτρων 
ο καθένας, στου οποίου την κορυφή είναι τοποθετηµένος προβολέας HQI των 1000 W. Σήµερα ο φωτισµός 
του λόφου είναι ελλιπής και από τους δώδεκα προβολείς ανάβουν οι τέσσερις εξ αυτών. Η πρόσβαση στην 
κορυφή του ιστού για την αντικατάσταση της λάµπας ή την επισκευή του προβολέα είναι εξαιρετικά δύσκολη. 
Για το λόγο αυτό εποµένως απαιτείται να γίνει επέµβαση στην κορυφή του ιστού, ώστε να είναι πιο εύκολη η 
πρόσβαση στον προβολέα.  
 
Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται για κάθε προβολέα να γίνει κατασκευή και τοποθέτηση ενός µηχανικού 
συστήµατος που θα ανεβοκατεβάζει τον προβολέα του κάθε ιστού εύκολα και γρήγορα για την συντήρηση 
του ή την επισκευή του. 
 
Ο κάθε µηχανισµός θα αποτελείται από τα παρακάτω: 
α)   ∆ύο (2) γαλβανισµένες ράγες τύπου Π διαστάσεων 40Χ35Χ35 mm και µήκους 9,00 µέτρα η καθεµία, 
β)   Ανοξείδωτο συρµατόσχοινο διατοµής Φ6 mm και µήκους 20,00 µέτρων, 
γ)   Ανοξείδωτη τροχαλία διαµέτρου 70 mm, 
δ)   Τέσσερα ράουλα µε τέσσερα ροδάκια το καθένα, τα οποία θα τρέχουν πάνω στις δύο ράγες, 
ε)   Βίντσι-παλάγκο χειρός για το ανεβοκατέβασµα της όλης κατασκευής, 
στ) Ανοξείδωτη βάση πάνω στην οποία θα στηριχθούν τα ράουλα και ο προβολέας διαστάσεων 600Χ600Χ3  

mm. 
 
Μετά την ολοκλήρωση των προαναφερόµενων θα γίνουν οι κατάλληλες δοκιµές προκειµένου να διαπιστωθεί η 
ορθή λειτουργία του µηχανισµού. 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παραπάνω εργασίας ανέρχεται στα 9.700,00 € συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α. Θα βαρύνει σχετικό κωδικό αριθµό ο οποίος θα εγγραφεί στον προϋπολογισµό εξόδων του ∆ήµου του 
οικονοµικού έτους 2018. 
 
Η διάθεση των πιστώσεων και η εκτέλεση της εργασίας θα γίνουν µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 
και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στους Ν.2690/1999, Ν.3463/2006, Ν.3852/2010, Ν.3861/2010, 
Ν.4013/2011, Ν.4250/2014, Ν.4270/2014, Ν.4412/2016, Π.∆.80/2016 όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν σήµερα. 
 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 
 

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αρ. Μελέτης:  88/2018 

Εργασία:   «Επισκευή εγκαταστάσεων φωτισµού    
λόφου  Αγίου  ∆ηµητρίου» 

Προϋπολογισµός:  9.700,00 € 
Χρήση: 2018 
CPV:  50232100-1 
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 
 
 
 

A/A ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ (€) 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

∆ΑΠΑΝΗ (€) 

1 

Κατασκευή και τοποθέτηση µηχανισµού 
ανεβοκατεβάσµατος προβολέα πλήρης µε 
τροχαλία, συρµατόσχοινο, ράουλα 
κύλισης και βίντσι-παλάγκο χειρός ΤΕΜ. 12,00 650,00 7.800,00 

                                    ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   7.800,00 

  ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ        22,58 
  ∆ΑΠΑΝΗ   7.822,58 
  ΦΠΑ 24%   1.877,42 
  ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ   9.700,00 

 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 
 

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αρ. Μελέτης:  88/2018 

Εργασία:   «Επισκευή εγκαταστάσεων φωτισµού    
λόφου  Αγίου  ∆ηµητρίου» 

Προϋπολογισµός:  9.700,00 € 
Χρήση: 2018 
CPV: 50232100-1 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

 

 

 

A/A ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ (€) 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

∆ΑΠΑΝΗ (€) 

1 

Κατασκευή και τοποθέτηση µηχανισµού 
ανεβοκατεβάσµατος προβολέα πλήρης µε 
τροχαλία, συρµατόσχοινο, ράουλα 
κύλισης και βίντσι-παλάγκο χειρός  ΤΕΜ. 12,00   

                                    ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    
  ΦΠΑ 24%  
  ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ  

 
 
 
 
 
 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αρ. Μελέτης:  88/2018 

Εργασόια:   «Επισκευή εγκαταστάσεων φωτισµού    
λόφου  Αγίου  ∆ηµητρίου» 

Προϋπολογισµός:  9.700,00 € 
Χρήση: 2018 
CPV: 50232100-1 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ      -   - 2018 

 
 
 
 
 

(ΣΦΡΑΓΙ∆Α  -ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 


