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ΤΜΗΜΑ Α΄

Γενικά

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

στην κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού στη είσοδο της κοινότητας Πραστού του 

Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, μήκους περίπου 200m.

1. Ακριβής διεύθυνση του έργου: Κοινότητα Πραστού 

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
Αναπροσαρμογής 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  στη  Κοινότητα  Πραστού  του  Δήμου  Βόρειας  Κυνουρίας. 
Προτείνονται συνοπτικά οι ακόλουθες παρεμβάσεις:

1. Τομή  τσιμεντοστρωμένου  οδοστρώματος  με  ασφαλτοκόπτη  σε  μήκος  περίπου 
10m.

2. Καθαίρεση  τμήματος  της  τσιμεντοστρωμένης  οδού  για  τη  δημιουργία  του 
σκάμματος.

3. Κατασκευή  δικτύου  κάθετα  επί  της  δημοτικής  οδού,  μήκους  10m περίπου, 
σύμφωνα  με  το  τυπικό  σκάμμα  που  αποτυπώνεται  στο  σχέδιο  ΗΛΜ.03, 
λεπτομέρεια Σ.01
• Εκσκαφή του ορύγματος του υπογείου δικτύου επί της δημοτικής οδού, μήκους 

10m περίπου.
• Διάστρωση άμμου λατομείου στον πυθμένα του ορύγματος.
• Διάστρωση πλαστικών σωληνώσεων Φ63mm, εντός των οποίων θα διέλθουν 

τα καλώδια παροχής ηλεκτρικού ρεύματος
• Τοποθέτηση δικτύου γείωσης εντός της άμμου, με χάλκινο πολύκλωνο αγωγό 

διατομής 25mm2

• Εγκιβωτισμός των πλαστικών σωληνώσεων και του αγωγού γείωσης με άμμο 
λατομείου

• Τοποθέτηση πλαστικής ταινίας (πλέγματος) σήμανσης όδευσης καλωδίων
• Επίχωση με θραυστό υλικό λατομείου
• Αποκατάσταση οδοστρώματος με σκυρόδεμα C16/20

4. Κατασκευή δικτύου στην στέψη του υφιστάμενου τοιχίου, μήκους 200m περίπου, 
σύμφωνα  με  το  τυπικό  σκάμμα  που  αποτυπώνεται  στο  σχέδιο  ΗΛΜ.03, 
λεπτομέρεια Σ.02:
• Καθαίρεση λιθοδομής στα σημεία όπου απαιτούνται, για να εισέλθει το δίκτυο 

από το οδόστρωμα και να καταλήξει στο άνω μέρος του τοιχίου
• Κατασκευή ξυλοτύπων στο καπάκι του υφιστάμενου τοιχίου
• Διάστρωση πλαστικών σωληνώσεων Φ63mm, εντός των οποίων θα διέλθουν 

τα καλώδια παροχής ηλεκτρικού ρεύματος
• Τοποθέτηση Δομικού πλέγματος Β500C
• Τοποθέτηση  ηλεκτρολογικών  φρεατίων  διαστάσεων  20x20cm,  στα  σημεία 

τοποθέτησης των ιστών φωτισμού
• Αποκατάσταση λιθοδομής στα σημείο όπου έχουν γίνει επεμβάσεις
• Διαμόρφωση όψεων λιθοδομής
• Σκυροδέτηση καπακιού τοιχίου, για όλο το μήκος του τοιχίου, για πλάτος 50cm 

περίπου και για πάχος 15cm



5. Τοποθέτηση  δεκαπέντε  (15)  μικρών  κολώνων  φωτισμού,  αλουμινίου,  ύψους 
1,5m μετά του φωτιστικού τους σώματος, με χρήση αυτοεκτονούμενων αγκυρίων 
έδρασης τύπου HILTI, εντός του σκυροδέματος.

6. Κατασκευή βάσης έδρασης του νέου πιλαρ, από οπλισμένο σκυρόδεμα
7. Τοποθέτηση ενός (1) κεντρικού Ηλεκτρικού Πίνακα (Pillar), πλήρους, μετά του 

υποπίνακά του και  του πλήρη ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του καθώς και  του 
απαιτούμενου  σιδηροϊστού  για  τη  σύνδεση  με  τη  ΔΕΔΔΗΕ,  πλήρως 
διασυνδεδεμένου  και  σε  ετοιμότητα  λειτουργίας,  σύμφωνα  με  τα  σχέδια  της 
μελέτης

8. Κατασκευή γείωσης  του κεντρικού πιλαρ,  με  γειωτή τύπου «Ε» (1Π+1Γ)  από 
ανοξείδωτο χάλυβα και διασύνδεσή του με τον αγωγό γείωσης μέσω διμεταλλικού 
ελάσματος με ενδιάμεσο πλακίδιο INOX.

9. Τοποθέτηση δύο (2) ηλεκτροδίων γείωσης Φ17x1500mm χαλύβδινου πυρήνα με 
ηλεκτρολυτική επιχάλκωση (St/E-Cu) και πάχος επιχάλκωσης 250μm, στα άκρα 
του δικτύου και διασύνδεσή του με το δίκτυο γείωσης.

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

11. Την  πλήρη  διασύνδεση  όλων των ανωτέρω,  τους  απαραίτητους  ελέγχους,  τις 
δοκιμές απόδοσης και την παράδοση ολόκληρης της εγκατάστασης σε ετοιμότητα 
λειτουργίας. 

12. Σε  κάθε  άλλη  εργασία  που  πιθανόν  δεν  αναφέρεται  ανωτέρω,  αλλά  είναι 
απαραίτητη  για  την  πλήρη,  σωστή  και  ασφαλή  ολοκλήρωση  της  ηλεκτρικής 
εγκατάστασης. 

13. Μετά την ολοκλήρωση όλης της ηλεκτρικής εγκατάστασης θα πραγματοποιηθεί 
έλεγχος και δοκιμές σε ολόκληρη την ηλεκτρολογική εγκατάσταση από αδειούχο 
ηλεκτρολόγο  εγκαταστάτη  κατάλληλης  κατηγορίας  και  ειδικότητας,  με  επαρκή 
δυναμικότητα  σε  σχέση  με  την  εγκατεστημένη  ισχύ,  ο  οποίος  να  διαθέτει  τα 
νόμιμα προσόντα σύμφωνα με το Π.Δ. 108/13 (ΦΕΚ 141Β’) και το Ν.4483/63 και 
τον απαιτούμενο πιστοποιημένο εξοπλισμό, όπως ορίζεται στην παρ. 61.1.5 του 
προτύπου  ΕΛΟΤ  HD  384.  Ο  έλεγχος  και  οι  δοκιμές  θα  πρέπει  να 
πραγματοποιηθούν  σύμφωνα με  όσα αναφέρονται  στο  μέρος  6  του προτύπου 
ΕΛΟΤ HD 384 (Μέρος 6: Έλεγχος των Εγκαταστάσεων). Σε περίπτωση που τα 
αποτελέσματα του ελέγχου δεν είναι επιτυχή, θα πραγματοποιείται εντοπισμός της 
αιτίας,  στη  συνέχεια  θα  πραγματοποιούνται  όλες  οι  απαιτούμενες  εργασίες 
επισκευής και θα επαναλαμβάνονται οι δοκιμές μέχρι την επίτευξη του επιθυμητού 
αποτελέσματος (επιτυχής έλεγχος). Μετά το πέρας του ελέγχου και αφού όλες οι 
δοκιμές ολοκληρωθούν με επιτυχία, ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης θα πρέπει να 
προσκομίσει  προς τη σχολική επιτροπή την σχετική Υ.Δ.Ε.  (Υπεύθυνη Δήλωση 
Εγκαταστάτη) που θα αφορά στο σύνολο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης της 
σχολικής μονάδας (όλα τα κτίρια) και η οποία θα περιλαμβάνει:

• Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη

• Έκθεση παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης

• Πρωτόκολλο ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD-384

• Μονογραμμικό σχέδιο ηλεκτρικών πινάκων

• Κάτοψη της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης όπου αποτυπώνονται οι οδεύσεις 
των  ηλεκτρικών  γραμμών,  οι  θέσεις  των  πινάκων,  των  διακοπτών,  των 



ρευματοδοτών, των ηλεκτρικών συσκευών, των φωτιστικών, των κινητήρων 
κ.λ.π. 

Όλες  οι  εργασίες  θα  εκτελεστούν  σύμφωνα  με  τη  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 δημοτικές 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, 01/03/2021

Συντάχθηκε - Θεωρήθηκε
     Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

            Δημήτριος Κούσουλας
                                                              Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.


