ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΖΞΔΗΟΝ
ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ
ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ &
ΞΝΓΝΚΩΛ
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΞΟΔΒΔΕΑΠ
ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ
ΡΚΖΚΑ ΠΓΘΝΗΛΩΛΗΑΘΩΛ ΔΟΓΩΛ

ΔΟΓΝ: Ζλεκηροθωηιζμός επί ηης 1ης επαρτιακής οδού
ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ: ΘΑΞ ποσργείοσ Δζωηερικών
ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ: 36.600 €

ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ
Γενικά
Σν δεκνπξαηνύκελν έξγν έρεη ζαλ θύξην αληηθείκελν ηελ εγθαηάζηαζε νδηθνύ ειεθηξνθσηηζκνύ ζηελ 1ε
Δπαξρηαθή Οδνύ Π.Δ. Πξέβεδαο, από ηνλ Ι.Ν. Αγ. Αηθαηεξίλεο έσο ηελ είζνδν ηνπ νηθηζκνύ Φαζάθη.
πγθεθξηκέλα, ζα εγθαηαζηαζνύλ ηζηνί ειεθηξνθσηηζκνύ, ηνπνζεηεκέλνη αλά 25-30 κ. πεξίπνπ,
κνλόπιεπξα ζην έξεηζκα ηεο νδνύ. Οη ηειηθέο ζέζεηο ησλ ηζηώλ θαη ησλ pillar ζα νξηζηηθνπνηεζνύλ ζηε θάζε
ηεο θαηαζθεπήο.
Διδικά
Όιεο νη πξνδηαγξαθέο πιηθώλ θαη νη θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο γηα εξγαζίεο ειεθηξνθσηηζκνύ
νδώλ, πεξηιακβάλνληαη ζηα ηεύρε ΔΣΔΠ 05-07-01-00 «Τπνδνκή Οδνθσηηζκνύ» θαη 05-07-02-00 «Ιζηνί
νδνθσηηζκνύ θαη θσηηζηηθά ζώκαηα», πνπ πξέπεη λα ηεξεζνύλ. Δληειώο ελδεηθηηθά, ηα βαζηθόηεξα ζηνηρεία
ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη ηα παξαθάησ:
 Οη ηζηνί ζα είλαη εμαγσληθήο δηαηνκήο, ζπλνιηθνύ ύςνπο 9,00 m γαιβαληζκέλνη.
 Οη βξαρίνλεο ησλ ηζηώλ ζα έρνπλ κήθνο 1,80 m
 Σα θσηηζηηθά ζώκαηα ζα θέξνπλ ιακπηήξεο αηκώλ Να πςειήο πίεζεο 250 W.
 Σν θπξίσο ειεθηξηθό δίθηπν ζα απνηειείηαη από θαιώδην ηύπνπ ΝΤΤ 4Υ10 mm2 πνπ ζα νδεύεη από ηζηό ζε
ηζηό. Σν θαιώδην απηό ζα είλαη ηνπνζεηεκέλν κέζα ζε ζσιήλα PVC Φ90, ή ζε γαιβαληζκέλν ζηδεξνζσιήλα
2½ in όηαλ δηέξρεηαη από δξόκνπο ή ηερληθά. Οη ζσιήλεο απηνί ζα ηνπνζεηεζνύλ εληόο ηνπ εδάθνπο ζε
βάζνο ηνπιάρηζηνλ 70 cm.
 Σα θσηηζηηθά ζώκαηα ζα ζπλδένληαη ζην αθξνθηβώηην ηνπ ηζηνύ κε θαιώδην ηύπνπ ΝΤΜ 3Υ1.5 mm2 .
 Η γείσζε ηεο εγθαηάζηαζεο ζα απνηειείηαη από αγσγό δηαηνκήο 25mm2 εληόο ηεο ηάθξνπ ησλ ζσιήλσλ
όδεπζεο, ε νπνία ζα ζπλδέεηαη κε ηνπο αθξνδέθηεο ησλ ηζηώλ θαη ην πίιιαξ κε αγσγό δηαηνκήο 6 mm2 .
Δπίζεο θνληά ζην πίιιαξ ζα εγθαηαζηαζεί πιάθα γείσζεο 500Υ500Υ5mm ζε βάζνο 1m πνπ ζα ζπλδεζεί κε
αγσγό γείσζεο 25mm2 .
Ξιζηοποίηζη σλικών
Ο αλάδνρνο, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ, είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη ηα απαηηνύκελα
πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειόηεηαο γηα όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ηα νπνία
ζα πξέπεη λα θαιύπηνπλ όιεο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
Γοκιμές
Με ηελ ηκεκαηηθή ή νιηθή απνπεξάησζε ησλ εξγαζηώλ, ν αλάδνρνο ζα πξνβεί κε δηθά ηνπ κέζα,
όξγαλα θαη δαπάλεο ζηηο απαηηνύκελεο δνθηκέο, επαλαιακβαλόκελεο κέρξη πιήξνπο ηθαλνπνηήζεσο ησλ
απαηηεηώλ απνηειεζκάησλ, νπόηε θαη ζα ζπληαρζεί πξσηόθνιιν δνθηκήο ππνγξαθόκελν από ηνλ επηβιέπνληα
κεραληθό θαη ηνλ εξγνιάβν, πνπ ζα επηζπλαθζεί ζην πξσηόθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο. Ο αλάδνρνο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα επαλαιάβεη ηηο δνθηκέο θαη ελώπηνλ ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο, εθόζνλ δεηεζεί.
Πήμανζη
Λόγσ ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ειεθηξνθσηηζκνύ επί ηεο επαξρηαθήο νδνύ ζα πξέπεη λα ηεξεζνύλ όια ηα
κέηξα αζθάιεηαο θαη ε απαξαίηεηε ζήκαλζε.

πληάρζεθε
Ο ζπληάθηεο

Πξέβεδα, 14 Μαΐνπ 2019
Διέγρζεθε
Ο Πξντζηάκελνο Σ..Δ.

Θεσξήζεθε
Η Γ/ληξηα Γ.Σ.Δ.

Πέηξνο Βξέιιεο
Ηιεθηξνιόγνο Μεραληθόο

Γεώξγηνο Λνγνζέηεο
Πνιηηηθόο Μεραληθόο

Φηιία Ρέπα
Πνιηηηθόο Μεραληθόο

