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ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΖΞΔΗΟΝ 

ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ 
ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ & 

ΞΝΓΝΚΩΛ 

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΞΟΔΒΔΕΑΠ 
ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ 

ΡΚΖΚΑ ΠΓΘΝΗΛΩΛΗΑΘΩΛ ΔΟΓΩΛ 

ΔΟΓΝ:  «Πσνηήρεζε - ζήμανζε - ηετνικά έργα απορροής 

όμβριων και αποκαηάζηαζε δικηύοσ 

ελεκηροθωηιζμού 3ες επαρτιακής οδού Ξ.Δ. 

Ξρέβεδας, 4ες επαρτιακής οδού Ξ.Δ. Ξρέβεδας και 

παρόδων ασηής προς Κεζοπόηαμο - Αμμοσδιά και 

προς Ατεροσζία και 7ες επαρτιακής οδού Ξ.Δ. 

Ξρέβεδας» 

 

ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ: ΘΑΞ Ξ. ΔΠΩΡ. 
     

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ: 264.000 € 

 
 

ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 
 

Γενικά 

Τν δεκνπξαηνχκελν έξγν έρεη ζαλ θχξην αληηθείκελν εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζε ηκήκαηα ηεο 3εο, 4εο, 7εο 

επαξρηαθήο νδνχ Π.Δ. Πξέβεδαο θαη παξφδσλ ηεο 4εο επαξρηαθήο νδνχ πξνο Μεζνπφηακν – Ακκνπδηά. 
Πξνβιέπεηαη ε εθηέιεζε ησλ θάησζη εξγαζηψλ:  

 Φσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο, θαζαξηζκφο ηάθξσλ, νρεηψλ, ηερληθά έξγα, νδνζηξσζία, αζθαιηηθέο εξγαζίεο, 

ζήκαλζε – αζθάιεηα. 

 ηνπνζέηεζε ξαληάξ αλίρλεπζεο ηαρχηεηαο ζην Καλαιάθη, κε ζθνπφ ηελ κείσζε ησλ παξαβάζεσλ 

ππεξβνιηθήο ηαρχηεηαο θαη ηελ αχμεζε ηεο αζθάιεηαο δηέιεπζεο νρεκάησλ θαη πεδψλ. Οη ηειηθέο ζέζεηο 

ησλ ξαληάξ, ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ ζηε θάζε ηεο θαηαζθεπήο.  

 ηελ βαθή ππαξρφλησλ ηζηψλ νδνθσηηζκνχ, πνπ έρνπλ παξνπζηάζεη επηθαλεηαθέο θζνξέο 

 ηελ αθαίξεζε ηζηψλ νδνθσηηζκνχ πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη πιένλ 

 ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηζηψλ ειεθηξνθσηηζκνχ κε ηελ επαλεγθαηάζηαζε θαισδηψλ 

Οη εξγαζίεο ζα γίλνπλ ζε δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ επαξρηαθνχ θαη βαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Πξέβεδαο, 
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 ηα ρανηάρ ανίτνεσζες ηατύηεηας 

 Οη πηλαθίδεο ησλ ξαληάξ αλίρλεπζεο ηαρχηεηαο ζα ηξνθνδνηεζνχλ απφ λέα πίιιαξ θαη λέεο ζπλδέζεηο 

κε ηε ΓΔΗ. Η γείσζε ηεο θάζε εγθαηάζηαζεο ζα απνηειείηαη απφ αγσγφ δηαηνκήο 25mm2 εληφο ηεο ηάθξνπ ησλ 
ζσιήλσλ φδεπζεο. Δπίζεο θνληά ζε θάζε πίιιαξ ζα εγθαηαζηαζεί πιάθα γείσζεο 500Φ500Φ5mm ζε βάζνο 1m 

πνπ ζα ζπλδεζεί κε αγσγφ γείσζεο 25mm2 . 

Όιεο νη πξνδηαγξαθέο πιηθψλ θαη νη θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο γηα εξγαζίεο ειεθηξνθσηηζκνχ νδψλ 
ζε φηη αθνξά ηα πίιιαξ πεξηιακβάλνληαη ζηα ηεχρε ΔΤΔΠ 05-07-01-00 «Υπνδνκή Οδνθσηηζκνχ», πνπ πξέπεη 

λα ηεξεζνχλ.  

 

Διδικά για ηε ζσνηήρεζε ηων ιζηών οδοθωηιζμού 

 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. 

 

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, 25 Ινπλίνπ 2018 
Σπληάρζεθε 

Οη ζπληάθηεο 
 
 

 

Διέγρζεθε 

Ο Πξντζηάκελνο Τ.Σ.Δ. 
 

Θεσξήζεθε 

Ο Γ/ληεο Γ.Τ.Δ. 

Φαξάιακπνο Μπνχξαο 
Πνιηηηθφο Μεραληθφο 

Πέηξνο Βξέιιεο 
Ηιεθηξνιφγνο Μεραληθφο 

Γεκήηξηνο Κξεηηθφο 
Πνιηηηθφο Μεραληθφο 

Αγαζάγγεινο Καιηζίδεο 
Πνιηηηθφο Μεραληθφο 
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