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οδού ΞΔ Ξρέβεδας  

   

ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ: ΠΑΔΞ 030 Ζπείροσ 

     
ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ: 100.000 € 

 
 

ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 
 

Γενικά 
Τν δεκνπξαηνχκελν έξγν έρεη ζαλ θχξην αληηθείκελν εξγαζίεο ηελ θαηαζθεπή πεδνδξνκίσλ θαη ηελ 

επέθηαζε ηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ ηεο 2εο επαξρηαθήο νδνχ ΠΔ Πξέβεδαο. Πξνβιέπεηαη ε εθηέιεζε ησλ θάησζη 

εξγαζηψλ:  
 Απνμήισζε αζθαιηνηαπήησλ θαη ζηξψζεσλ νδνζηξσζίαο ζηα ζεκεία πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ ηα 

πεδνδξφκηα 

 Αλχςσζε θαη κεηαηφπηζε θξεαηίσλ νκβξίσλ πδάησλ 

 Καηαζθεπή επηρσκάησλ πεδνδξνκίσλ 

 Καηαζθεπή θξαζπέδσλ απφ ζθπξφδεκα 

 Πιαθνζηξψζεηο πεδνδξνκίσλ 

 Γηαγξακκίζεηο 

 Τνπνζέηεζε ηζηψλ ειεθηξνθσηηζκνχ 

Οη εξγαζίεο ζα γίλνπλ επί ηεο 2εο επαξρηαθήο νδνχ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ αλαγθψλ θαηά ην 
ρξφλν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. Οη πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ έρνπλ πξνζαξκνζζεί ζηα πιαίζηα ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

Οη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ έληερλα, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Υπεξεζίαο καο θαη ζχκθσλα κε ηνπο 
ηζρχνληεο λφκνπο – δηαηάμεηο θαη πξνδηαγξαθέο. 

 
 

Διδικά για ηον ελεκηροθωηιζμό 
 Θα εγθαηαζηαζνχλ ηζηνί ειεθηξνθσηηζκνχ, ηνπνζεηεκέλνη αλά 25-30 κ. πεξίπνπ, κνλφπιεπξα ζην 

έξεηζκα ηεο νδνχ. Οη ηειηθέο ζέζεηο ησλ ηζηψλ ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ ζηε θάζε ηεο θαηαζθεπήο.  

Όιεο νη πξνδηαγξαθέο πιηθψλ θαη νη θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο γηα εξγαζίεο ειεθηξνθσηηζκνχ νδψλ, 
πεξηιακβάλνληαη ζηα ηεχρε ΔΤΔΠ 05-07-01-00 «Υπνδνκή Οδνθσηηζκνχ» θαη 05-07-02-00 «Ιζηνί νδνθσηηζκνχ 

θαη θσηηζηηθά ζψκαηα», πνπ πξέπεη λα ηεξεζνχλ. Δληειψο ελδεηθηηθά, ηα βαζηθφηεξα ζηνηρεία ηεο 
εγθαηάζηαζεο είλαη ηα παξαθάησ: 

 Οη ηζηνί ζα είλαη εμαγσληθήο δηαηνκήο, ζπλνιηθνχ χςνπο 9,00 m γαιβαληζκέλνη. 

 Οη βξαρίνλεο ησλ ηζηψλ ζα έρνπλ κήθνο 1,80 m 

 Τα θσηηζηηθά ζψκαηα ζα θέξνπλ ιακπηήξεο αηκψλ Να πςειήο πίεζεο 250 W. 

 Τν θπξίσο ειεθηξηθφ δίθηπν ζα απνηειείηαη απφ θαιψδην ηχπνπ ΝΥΥ 4Φ10 mm2 πνπ ζα νδεχεη απφ ηζηφ ζε 

ηζηφ. Τν θαιψδην απηφ ζα είλαη ηνπνζεηεκέλν κέζα ζε ζσιήλα PVC Φ90, ή ζε γαιβαληζκέλν ζηδεξνζσιήλα 

2½ in φηαλ δηέξρεηαη απφ δξφκνπο ή ηερληθά. Οη ζσιήλεο απηνί ζα ηνπνζεηεζνχλ εληφο ηνπ εδάθνπο ζε 
βάζνο ηνπιάρηζηνλ 70 cm. 

 Τα θσηηζηηθά ζψκαηα ζα ζπλδένληαη ζην αθξνθηβψηην ηνπ ηζηνχ κε θαιψδην ηχπνπ ΝΥΜ 3Φ1.5 mm2 . 

 Η γείσζε ηεο εγθαηάζηαζεο ζα απνηειείηαη απφ αγσγφ δηαηνκήο 25mm2 εληφο ηεο ηάθξνπ ησλ ζσιήλσλ 

φδεπζεο, ε νπνία ζα ζπλδέεηαη κε ηνπο αθξνδέθηεο ησλ ηζηψλ θαη ην πίιιαξ κε αγσγφ δηαηνκήο 6 mm2 . 
Δπίζεο θνληά ζην πίιιαξ ζα εγθαηαζηαζεί πιάθα γείσζεο 500Φ500Φ5mm ζε βάζνο 1m πνπ ζα ζπλδεζεί κε 

αγσγφ γείσζεο 25mm2 . 
 

 

 
 

 
 

 



Ξιζηοποίεζε σλικών 
Ο αλάδνρνο, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα 

πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειφηεηαο γηα φια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ηα νπνία 
ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ φιεο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

 

 
Γοκιμές 

Με ηελ ηκεκαηηθή ή νιηθή απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ, ν αλάδνρνο ζα πξνβεί κε δηθά ηνπ κέζα, 
φξγαλα θαη δαπάλεο ζηηο απαηηνχκελεο δνθηκέο, επαλαιακβαλφκελεο κέρξη πιήξνπο ηθαλνπνηήζεσο ησλ 

απαηηεηψλ απνηειεζκάησλ, νπφηε θαη ζα ζπληαρζεί πξσηφθνιιν δνθηκήο ππνγξαθφκελν απφ ηνλ επηβιέπνληα 
κεραληθφ θαη ηνλ εξγνιάβν, πνπ ζα επηζπλαθζεί ζην πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο. Ο αλάδνρνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα επαλαιάβεη ηηο δνθηκέο θαη ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο, εθφζνλ δεηεζεί. 

 
 

Πήμανζε 
Θα πξέπεη λα ηεξεζνχλ φια ηα κέηξα αζθάιεηαο θαη ε απαξαίηεηε ζήκαλζε θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

έξγνπ. 

 
 

 
Πξέβεδα, 3 Οθησβξίνπ 2018 

Σπληάρζεθε 
Οη ζπληάθηεο 

 

 

Διέγρζεθε 
Ο Πξντζηάκελνο Τ.Σ.Δ. 

 

Θεσξήζεθε 
Ο Γ/ληεο Γ.Τ.Δ. 

Γεψξγηνο Λνγνζέηεο 

Πνιηηηθφο Μερ/θφο 

Πέηξνο Βξέιιεο 

Ηι/γνο Μερ/θφο 

Γεκήηξηνο Κξεηηθφο 

Πνιηηηθφο Μερ/θφο 

Αγαζάγγεινο Καιηζίδεο 

Πνιηηηθφο Μερ/θφο 
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