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1.-   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ 
Αντικείμενο του έργου είναι : 
Α!. Η συντήρηση των δικτύων ήλεκτροφωτισμού και των φωτεινών σηματοδοτών 

των ευρισκόμενων επί του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε  Σερρών. Δι΄ 
αυτής προβλέπεται η διαπίστωση και άρση πάσης φύσεως λειτουργικής   ατέλειας, υπόγει-
ας ή υπέργειας στα δίκτυα ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών. Δηλαδή είτε 
πρόκειται για προβληματικά φωτιστικά σώματα, φωτεινούς σηματοδότες οχημάτων ή πε-
ζών και αναλαμπής, κατεστραμμένους ιστούς, βραχυκυκλώματα σε καλώδια, κυτία δια-
κλαδώσεως η στην περιοχή παροχής των φωτιστικών σωμάτων και φωτεινών σηματοδο-
τών ή στην περιοχή παροχής δηλ. Δ.Ε.Η.- Ηλεκτρικός πίνακας.  

Β! H αντικατάσταση παντός φθαρθέντος η αλειωθέντος εξυπηρετικού λειτουργικού 
εξαρτήματος είτε αυτό είναι: 

 -Λυχνία Φωτιστικού σώματος ή Φωτεινών Σηματοδοτών 
 -Φωτιστικό Σώμα  ή Φωτεινός Σηματοδότης 
 -Βραχίονας φωτιστικού σώματος 
 -Ιστός (Σιμεντοϊστός η Σιδηροϊστός) 
 -Καλώδιο παροχής της λυχνίας του Φωτιστικού Σώματος ή των Φωτεινών Σηματο-

δοτών (Ν.Υ.Μ. 3Χ1,5 η 3Χ2,5 τ.χ. η Ν.Υ.Υ. 5Χ1.5 τ.χ. ή ΝΥΥ 21Χ1,5 τ.χ η καλώδιο παρο-
χής άκροκιβωτίων των ιστών φωτισμού Ν.Υ.Υ. 4Χ6 τ.χ η Ν.Υ.Υ. διατομής 4Χ10 τ.χ. η  γυ-
μνός αγωγός γειώσεως 25 τ.χ. χάλκινος κ.τ.λ.). 

 -Ράβδοι γείωσης Φ14 χλστά/1,5 μ. μήκους ή πλάκες γείωσης 500Χ500Χ3χλστά, 
  χάλκινες. 
 -Ηλεκτρικός πίνακας (διακόπτες, ασφάλειες, τηλεχειριζόμενοι διακόπτες, 
  αμπερόμετρα, βολτόμετρα,  ενδεικτικές λυχνίες, διακόπτες μεταγωγής, 
  χρονοδιακόπτες, φωτοκύτταρα).                    
- Σιδηροσωλήνες Φ 2'' η 2 1/2" .  
- Βαφές σιδηροϊστών ,τσιμεντοϊστών , βραχιόνων, κιβωτίων, πινάκων κ.λ.π. 
- Η συντήρηση  των εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης πραγματοποιείται 

κατά τρόπο ώστε οι εγκαταστάσεις να βρίσκονται πάντα σε άριστη κατάσταση 
λειτουργίας. Κατά την συντήρηση αυτή θα ενεργείται προληπτική αντικατάστα-
ση φθαρμένων  υλικών και εξαρτημάτων, με σκοπό την μείωση των εμφανιζόμε-
νων βλαβών. Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κάνει έλεγχο καλής ορα-
τότητας των σηματοδοτών, λόγω των φυλλωμάτων δέντρων και δενδροστοιχιών, 
των πινακίδων σημάνσεως κ.λ.π. και να ενημερώνει με σχετική έγγραφη αναφορά 
την Υπηρεσία. Για την άρση βλαβών θα πρέπει ο ανάδοχος να διαθέτει το απαι-
τούμενο κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, σε ετοιμότητα, ώστε να υπάρχει 
δυνατότητα αμέσου επεμβάσεως για την αποκατάσταση της βλάβης που θα πα-
ρουσιασθεί. Εφόσον η διαπίστωση της βλάβης γίνει από τεχνικό προσωπικό του 
αναδόχου τότε θα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά για την βλάβη και η υπηρεσία 
σε καθημερινή βάση. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επέμβει αυθημερόν και 
να αντικαταστήσει κάθε κατεστραμμένο εξάρτημα ή ανταλλακτικό, ώστε η εγκα-
τάσταση να επαναλειτουργήσει στο μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα. Τυχόν 
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βλάβη στήν συσκευή λειτουργίας των φωτεινών σηματοδοτών ο ανάδοχος θα 
πληρώνεται από το κονδύλιο των απολογιστικών. 

Γ! Επέκταση η συμπλήρωση υφισταμένων δικτύων η κατασκευή νέων, όπου 
  γίνεται χρήση όλων των παραπάνω εξαρτημάτων κατά περίπτωση. 
2.-  ΘΕΣΗ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ 
Το έργο δεν έχει συγκεκριμμένη θέση. Περιλαμβάνει ως θέση εργασίας όλα        
τα υπάρχοντα δίκτυα Ηλεκτροφωτισμού και Φωτεινών σηματοδοτών στο Επαρχιακό     
Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Σερρών.   
 
3.ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 
3.1 ΗΛΕΚΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 

 
 Όπως προελέχθη με την εργολαβία αυτή προβλέπεται η συντήρηση των υφισταμένων 

δικτύων ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών των  Κόμβων της Π.Ε  Σερρών. 
Όλα τα υλικά πού θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σύμφωνα με τις υφιστάμενες προδιαγρα-
φές όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, σε συσχετισμό με την υφισταμένη Τεχνική 
Προδιαγραφή της μελέτης. Τα χρησιμοποιούμενα και εγκατεστημένα υλικά στο έργο έχουν 
μακροσκοπικά τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

1.Τα φωτιστικά σώματα   είναι κατάλληλα να φέρουν λυχνίες  Νa. Υ.Π. ισχύος 
400.W, Νa Υ.Π. 250.W, Νa Χ.Π. 180.W. 

2.Oι ιστοί ποικίλουν τόσο στο ύψος -από 9 έως 15 μέτρα - όσο και στο είδος. 
Υπάρχουν τσιμεντοϊστοί λευκού τσιμέντου, μεταλλικοί βαμμένοι - γαλβανισμένοι ε-

ξαγωγικής ή οκταγωνικής μορφής, συνεχώς μεταβαλλόμενης, διατομής, ως και τηλεσκοπι-
κοί. Οι αντικαθιστάμενοι σιδηροϊστοί θα είναι όμοιοι με τους υπάρχοντες στους κόμβους,  
εξαγωγικοί ή οκταγωνικοί, συνεχώς μεταβαλλόμενης διατομής ολόσωμα γαλβανισμένοι ή 
βαμμένοι   

3.Οι αρμοί είναι κατά περίπτωση  άπλοί, διπλοί ή τριπλοί ευθύγραμμοι ή καμπύλοι 
προβολής από 1,00 μ. έως 1,5 μ. από σωλήνα μαύρο γαλβανισμένο. 
Νοείται ότι σε κάθε περίπτωση η αντικατάσταση φθαρθέντων αρμών θα γίνεται 

με αυτούς πού θα έχουν όμοια γεωμετρικά στοιχεία. 
 
4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ Η/Μ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΔΙΚΤΥΑ Η/Φ & Φ/Σ 
Προβλέπεται, μεταξύ άλλων. 
1. Η κατασκευή νέων δικτύων ή αποπεράτωσης μη ολοκληρωμένων εργασιών σε υ-

φιστάμενους οδικούς άξονες ο οποίοι διαθέτουν διαμορφωμένους κόμβους και εφόσον τα 
οικονομικά περιθώρια αυτό το επιτρέψουν. Μέρος υλικών που θα χρησιμοποιηθούν θα χο-
ρηγηθούν από την Υπηρεσία μας π.χ ( Ιστοί-Φωτιστικά Σώματα βραχίονες κτλ)  Κατά 
πρώτον θα δοθεί προτεραιότητα στην συντήρηση και εξυγίανση του υφιστάμενου δικτύου.  

Θέσεις οι οποίες προβλέπεται να δεχθούν ή να περατωθούν νέες εγκατάστασεις είναι: 
1. Στην Ε.Ο. Σερρών –  Καβάλας στο ύψος συμβολής του κόμβου προς Κορμίστα. 
2. Στην γέφυρα του ποταμού Αγγίτη περιοχής Σ.Σ. Αγγίστας. 

 
5.Γενικές Παρατηρήσεις 
 
1. Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα τεύχη της μελέτης και τις προφορικές και 

έγγραφες οδηγίες της Υπηρεσίας. 
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2. Ο εργολάβος οφείλει να τηρεί κατά την εκτέλεση του έργου τους κανονισμούς ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων της Ελλάδας που ισχύουν και τις πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

3. Το είδος και τα τεχνικά στοιχεία των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι κατά το εφι-
κτό (εφόσον υπάρχουν στο εμπόριο) όμοια με αυτά που έχουν οι εγκαταστάσεις και υπόκει-
νται στην έγκριση της Υπηρεσίας οι δε εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντας 
κανονισμούς και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

4. Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει έγκαιρα για την παραγγελία των υλικών που 
απαιτούνται και δεν είναι άμεσα διαθέσιμα στο εμπόριο ώστε η τυχόν καθυστέρηση στην 
άφιξη των υλικών να μην επηρεάσει την έγκαιρη αποκατάσταση των ζημιών και γενικότερα 
την συντήρηση των εγκαταστάσεων. 

5. Εάν κατά την παρουσίαση της βλάβης στην εγκατάσταση απαιτείται να γίνει διακοπή της 
ηλεκτροδότησης από την ΔΕΗ τότε ο ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει για την διακοπή αλ-
λά και για την  επανηλεκτροδότηση της εγκατάστασης αφού υπογράψει τα τυχόν απαιτούμε-
να σχέδια και την σχετική δήλωση προς την ΔΕΗ ότι έγινε αποκατάσταση της βλάβης στην 
εγκατάσταση. 

6. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση πριν από κάθε επέμβαση να μεταβεί από κοινού με την ε-
πίβλεψη στον τόπο του έργου για καταγραφή στο Ημερολόγιο του έργου των εργασιών που 
θα εκτελέσει και των υλικών ενσωμάτωσης σε αυτό. Τα αναφερόμενα στο ημερολόγιο θα 
υπογράφονται από τον ανάδοχο ή τον εκπρόσωπό του και τον επιβλέποντα ή τον βοηθό 
του και θα αποτελούν βασικό επιμετρητικό στοιχείο  για το έργο. 

Ο ανάδοχος, κατά το στάδιο της εκτέλεσης του έργου, οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα 
μέτρα ασφαλείας ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα.   
 
 

 
 
                                                                                                                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
  Σέρρες       5  - 6 - 2020                                                                  Σέρρες        10   -  06  -  2020         
     Ο   Συντάξας                                                                                     Ο Προϊστάμενος ΤΣΕ              
 
 
 
Ζιγκιρκάς Γρηγόρης                                                                               Τάτλης Αλέξανδρος             
Ηλ/γος Μηχ/κός ΤΕ με Α΄ β.                                                                  Τοπ. Μηχ/κός με Α¨β.        
 
 
 
                                                  
 
                                                                                

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
Σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ. οικ. 295902(1765)/11-06-2020 Απόφαση 

της Υ.Τ.Ε./Π.Ε ΣΕΡΡΩΝ. 
Σέρρες       11    -  06   - 2020 

 
Ο  ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ  

Τ.Ε. Π.Ε ΣΕΡΡΩΝ 
 
 
 

Αναστασιάδης Παναγιώτης 
Πολ. Μηχ/κός με Α΄  β. 
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