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ΤΜΗΜΑ Α΄

Γενικά

Είδος του έργου και χρήση αυτού: Η παρούσα Τεχνική περιγραφή αναφέρεται 

στην  κατασκευή  δικτύου  ηλεκτροφωτισμού  στο  Κορακοβούνι  του  Δήμου  Βόρειας 

Κυνουρίας, μήκους περίπου 220m, της δημοτικής οδού που οδηγεί στο Κοιμητήριο 

της Κοινότητας Κορακοβουνίου, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

1. Ακριβής διεύθυνση του έργου: Κορακοβούνι Δήμου Βόρειας 

Κυνουρίας

2. Αριθμός Αδείας: Δεν απαιτείται

3. Το έργο ανήκει: Στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας

4. Στοιχεία συντάκτη ΦΑΥ: Δημήτρης Κούσουλας

Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.

5. Στοιχεία Υπευθύνων ενημέρωσης
Αναπροδασμογής ΦΑΥ: Θα οριστούν από την Υπηρεσία

μετά την ανάδειξη αναδόχου



ΤΜΗΜΑ Β΄

ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

1. Τεχνική περιγραφή του έργου:

Η  παρούσα  Τεχνική  περιγραφή  αναφέρεται  στην  κατασκευή  δικτύου 

ηλεκτροφωτισμού στο Κορακοβούνι του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, μήκους περίπου 

220m,  της  δημοτικής  οδού  που  οδηγεί  στο  Κοιμητήριο  της  Κοινότητας 

Κορακοβουνίου, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Οι εργασίες οι οποίες προβλέπεται να εκτελεσθούν είναι σε γενικές γραμμές οι εξής:

1. Τομή ασφαλτικού σκυροδέματος με ασφαλτοκόπτη σε μήκος περίπου 220m.

2. Καθαίρεση  τμήματος  της  ασφαλτοστρωμένης  οδού  για  τη  δημιουργία  του 

σκάμματος.

3. Αποξήλωση  υφιστάμενης  ηλεκτρολογικής  εγκατάστασης  και  καθαίρεση 

υφιστάμενης βάσης ηλεκτρολογικού πίνακα.

4. Εκσκαφή του ορύγματος του υπογείου δικτύου

5. Διάστρωση άμμου λατομείου στον πυθμένα του ορύγματος.

6. Διάστρωση πλαστικών σωληνώσεων Φ90mm, εντός των οποίων θα διέλθουν τα 

καλώδια παροχής ηλεκτρικού ρεύματος

7. Τοποθέτηση δικτύου γείωσης εντός της άμμου,  με  χάλκινο πολύκλωνο αγωγό 

διατομής 25mm2

8. Εγκιβωτισμός  των πλαστικών  σωληνώσεων  και  του  αγωγού  γείωσης  με  άμμο 

λατομείου

9. Τοποθέτηση πλαστικής ταινίας (πλέγματος) σήμανσης όδευσης καλωδίων

10. Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών

11. Τοποθέτηση δεκαπέντε (15) φρεατίων έλξης καλωδίων (δεκατρία στους ιστούς 

και δύο στο πιλαρ)

12. Κατασκευή  δεκατριών  (13)  βάσεων  έδρασης  των  ιστών  φωτισμού,  από 

σκυρόδεμα

13. Κατασκευή βάσης έδρασης του νέου πιλαρ

14. Τοποθέτηση  ενός  (1)  κεντρικού  Ηλεκτρικού  Πίνακα,  πλήρους,  μετά  του 

υποπίνακά  του  και  του  πλήρη  ηλεκτρολογικού  εξοπλισμού  του,  πλήρως 

διασυνδεδεμένου  και  σε  ετοιμότητα  λειτουργίας,  σύμφωνα  με  τα  σχέδια  της 



μελέτης

15. Κατασκευή πλάκας γείωσης του κεντρικού πιλαρ.

16. Την πλήρη ηλεκτρολογική διασύνδεση του πιλαρ, σύμφωνα με τη μελέτη και τα 

σχέδια

17. Τοποθέτηση  δεκατριών  (13)  ιστών  φωτισμού  μετά  των  φωτιστικών  σωμάτων 

τους, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 

18. Αποκατάσταση οδοστρώματος με σκυρόδεμα C16/20 

19. Την  πλήρη  διασύνδεση  όλων των ανωτέρω,  τους  απαραίτητους  ελέγχους,  τις 

δοκιμές απόδοσης και την παράδοση ολόκληρης της εγκατάστασης σε ετοιμότητα 

λειτουργίας. 

20. Σε  κάθε  άλλη  εργασία  που  πιθανόν  δεν  αναφέρεται  ανωτέρω,  αλλά  είναι 

απαραίτητη  για  την  πλήρη,  σωστή  και  ασφαλή  ολοκλήρωση  της  ηλεκτρικής 

εγκατάστασης. 

21. Μετά  την  ολοκλήρωση  όλης  της  ηλεκτρικής  εγκατάστασης  θα  γίνουν  οι 

απαραίτητες δοκιμές καλής συνδέσεως και μονώσεως, σύμφωνα με το πρότυπο 

ΕΛΟΤ HD-384, με ειδικά όργανα και δαπάνη του αναδόχου. 

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τη παρούσα Τεχνική περιγραφή, 

τα σχέδια που συνοδεύουν την μελέτη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη.

«Ως κατασκευάσθη» σχέδια του έργου και των εγκαταστάσεων

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ



ΤΜΗΜΑ Γ΄

Επισημάνσεις
Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισημάνσεις, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  ζωής  του  έργου  και  απευθύνονται  στους 

μεταγενέστερους χρήστες και τους συντηρητές / επισκευαστές του.

Οι επισημάνσεις αφορούν κατεξοχήν στα ακόλουθα στοιχεία:

1. Θέσεις δικτύων

Ηλεκτρικά δίκτυα οδοφωτισμού και λοιπά δίκτυα ΟΚΩ, σύμφωνα με τις 
υποδείξεις και τα σχέδια της επίβλεψης.

2. Σημεία των κεντρικών διακοπτών

Για τη γενική διακοπή των διαφόρων παροχών της παραγράφου 1 και 

σύμφωνα με τις υποδείξεις και τα σχέδια του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

3. Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να 
προκαλέσουν κίνδυνο 
Δεν υφίστανται

4. Οδοί διαφυγής
Οι υπάρχοντες επαρχιακοί οδοί

5. Περιοχές εκπομπής ιοντίζουσας ακτινοβολίας 
Δεν υφίστανται

6. Χώροι με υπερπίεση ή υποπίεση 
Δεν υφίστανται

7. Άλλες ζώνες κινδύνου. 
Δεν υφίστανται

8. Καθορισμός συστημάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή 
λειτουργία.
Δεν υφίστανται



ΤΜΗΜΑ Δ΄

Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία

1. Η υπηρεσία μπορεί να προβεί σε τροποποιήσεις ανάλογα με την 

περίπτωση κατά απόλυτη κρίση για τη έντεχνη και άρτια εκτέλεση του 

έργου.

2. Για  κάθε εργασία που θα γίνεται  στους  οδικούς  άξονες  θα τηρούνται  οι 

προδιαγραφές  σήμανσης  εκτέλεσης  οδικών έργων (υπ΄αριθμ.  ΔΙΠΑΠ/οικ 

502 Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ , ΦΕΚ 946/9-7-2003, τεύχος Β).



ΤΜΗΜΑ Ε΄

Πρόγραμμα αναγκαίων επιθεωρήσεων και συντηρήσεων του έργου και 
των εγκαταστάσεών του

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 171 του Ν.4412/16, ο χρόνος εγγύησης, 

κατά  τον  οποίο  ο  ανάδοχος  φέρει  τον  κίνδυνο  του  έργου  και  υποχρεούται  στη 

συντήρηση του, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 157 και την παρ. 2 του 

άρθρου  172  και  μετά  την  πάροδο  του  οποίου  ενεργείται  η  οριστική  παραλαβή, 

ορίζεται γενικά σε δεκαπέντε (15) μήνες.

Κατά  το  χρόνο  εγγύησης  και  υποχρεωτικής  συντήρησης  ο  ανάδοχος  είναι 

υποχρεωμένος  να  επιθεωρεί  τακτικά  τα  έργα,  να  τα  διατηρεί  σε  ικανοποιητική 

κατάσταση και  να  αποκαθιστά  κάθε  βλάβη τους.  Εργασίες  για  την αποκατάσταση 

βλαβών  κλοπών  ή  βανδαλισμών  από  τη  χρήση,  εφόσον  δεν  οφείλονται  σε  κακή 

ποιότητα του έργου εκτελούνται με έγκριση της υπηρεσίας και η δαπάνη αποδίδεται 

στον ανάδοχο ή οι εργασίες αυτές εκτελούνται από την υπηρεσία.

Μετά  την  οριστική  παραλαβή  της  εργολαβίας,  η  συντήρηση  του  έργου  θα 

πραγματοποιείται από τους αρμόδιους ηλεκτρολόγους του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. 

Η συντήρηση θα πραγματοποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα (ανά 15 ημέρες).

Οι  βλάβες  που  τυχόν  διαπιστώνονται  θα  αποκαθίστανται  άμεσα  από  τα 

ειδικευμένα συνεργεία του αναδόχου.

                                                                  

                                                                   Άστρος, 25/11/2020

Συντάχθηκε - Θεωρήθηκε
     Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

            Δημήτριος Κούσουλας
                                                              Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.


