
                                                         

                                                                                       
                                                                                                                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ :  

Προϋπ: 

  

“Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού
- φωτοσήμανσης στο οδικό δί-
κτυο  αρμοδιότητας  ΥΤΕ  ΠΕ
ΠΙΕΡΙΑΣ”

500.000 € (με ΦΠΑ   24%)            

       

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

. 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η παρούσα μελέτη αφορά την συντήρηση και την επέκταση εγκαταστάσεων φωτεινών σηματοδοτών και
ηλεκτροφωτισμού δρόμων που ανήκουν στην αρμοδιότητα  της  Περιφερειακής Ενότητας  Πιερίας  (Αριθμ.
Πρωτ.  οικ.  490948  (1766)/15-2-2018  Απόφαση  του  Γ.Δ.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  &  ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΑΔΑ:
9ΩΧΓ7ΛΛ-ΞΙΞ, όπως ισχύει σήμερα). Το έργο είναι εγγεγραμμένο στην ΠΕΔ 2018 ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΕΛΗ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) ΕΤΟΥΣ 2018- 2η Τροποποίηση της ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ, ΑΞΟΝΑΣ 2/ΜΕΤΡΟ
2.1/ΣΤΟΧΟΣ  2.1.3/ΔΡΑΣΗ  2.1.3.1,  κωδικό  έργου  2131ΠΙΕ001ΙΔΠ18  με  προτεινόμενο  προϋπολογισμό
500.000,00€, με τίτλο «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού - φωτοσήμανσης στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΥΤΕ
ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ» 
Η σύμβαση θα έχει διάρκεια για δεκαπέντε (15) μήνες, με δυνατότητα παράτασης.

Α)         ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ
Οι εγκαταστάσεις φωτοσήμανσης - σηματοδότησης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας 
που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της παρούσας Μελέτης είναι οι παρακάτω:
α/α ΤΟΠΟΘΕΣΊΑ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ

Σηματοδοτούμενος οδικός κόμβος :

1 1ης Επαρ. οδού & Αγίου Γεωργίου  – στην Περίσταση.
2 1ης Επαρ. οδού & 28ης Οκτωβρίου – στην Περίσταση.
3 1ης Επαρ. οδού & Ι.Δικικου – στην Περίσταση.
4 1ης Επαρ. οδού SHELL ενδιάμεσα Περίσταση & Καλλιθέα.
5 1ης Επαρ. οδού & Καλλιθέας  – στην Καλλιθέα.(1η είσοδο)
6 1ης Επαρ. οδού & Καλλιθέας  – στην Καλλιθέα. (2η είσοδο)
7 Κατερίνης Παραλίας & Κορινού Παραλίας - στην Παραλία
8 Στην 4η επαρχιακή οδό στο ύψος του ΕΠΑΛ -στο Ν. Κεραμίδι
9 Διασταύρωση 3ης – 4ης Επαρχιακής οδού
10 5ης  Επαρ.  Οδού στην αρχή της Περιφερειακής οδού  στη Ν. Εφέσου

 ***  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ   &

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ των ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ***
Α:  Σκοπός είναι  να αντικατασταθούν τμηματικά όλοι  οι  φωτεινοί  σηματοδότες με  led.  Οι
θέσεις εγκατάστασης, ο τύπος συσκευών  &  εξαρτημάτων, στοιχεία εξοπλισμού λειτουργίας
κ.ο.κ. των Φωτεινών Σηματοδοτών (Φ/Σ), που υπάρχουν & λειτουργούν έχει ως Εξής :

1) Στην Περίσταση, επί της   1  ης   Επαρ. οδού & Αγίου Γεωργίου (σχολείο)     .



Ελεγκτής Κυκλοφορίας:
α).                                                                                                                                               1

τεμ.
Ιστοί & Λαμπτήρες:

α). Ιστός ύψους Η = 4,50 m                                                                                                        5
τεμ.

β). Ιστό με βραχίονα & ύψους : Η = 7,00 m                                                                                1
τεμ.

γ). Λαμπτήρες Αντικραδασμικοί Διαφανείς led                                                                          21
τεμ.

Σηματοδότες :
α). Φωτεινοί Σηματοδότες (Φ / Σ) ΄΄ Δύο (2) Πεδίων ΄΄ για Πεζούς                                        2

τεμ.
β). Φωτεινοί Σηματοδότες (Φ/ Σ) ΄΄ Τριών (3)  Πεδίων ΄΄ για Οχήματα                                       4

τεμ.
γ). Φωτεινοί Σηματοδότες (Φ/ Σ)  με Παλλόμενα ΄΄ Δύο (2)  Πεδίων ΄΄                                       1

τεμ.
δ). Φωτεινοί Σηματοδότες (Φ/ Σ)  με Παλλόμενα ΄΄ Τρίών (3)  Πεδίων ΄΄                                    1

τεμ.

2) Στην Περίσταση, επί της   1  ης   Επαρ. οδού & 28  ης   Οκτωβρίου (πλατεία)  .

Ελεγκτής Κυκλοφορίας:
α).                                                                                                                                               1

τεμ.
Ιστοί & Λαμπτήρες:

α). Ιστός ύψους Η = 4,50 m                                                                                                        4
τεμ.

β). Ιστό με βραχίονα & ύψους : Η = 7,00 m                                                                                1
τεμ.

γ). Λαμπτήρες Αντικραδασμικοί Διαφανείς & ισχύος : Ρ = 75 [ w ].                                           29
τεμ.

Σηματοδότες :
α). Φωτεινοί Σηματοδότες (Φ / Σ) Δύο (2) Πεδίων για Πεζούς                                                    7

τεμ.
β). Φωτεινοί Σηματοδότες (Φ/ Σ) Τριών (3)  Πεδίων για Οχήματα                                              5

τεμ.
 

3) Στην Περίσταση  ,   επί της     1  ης   Επαρ. οδού   & Ι.Δικικου  . (γήπεδο) 

Ελεγκτής Κυκλοφορίας:
α).                                                                                                                                               1

τεμ.
Ιστοί & Λαμπτήρες:

α). Ιστός ύψους Η = 4,50 m                                                                                                          6
τεμ.

β). Ιστό με βραχίονα & ύψους : Η = 7,00 m                                                                                0
τεμ.

γ). Λαμπτήρες Αντικραδασμικοί Διαφανείς led                                                                          19
τεμ.

Σηματοδότες :
α). Φωτεινοί Σηματοδότες (Φ / Σ) Δύο (2) Πεδίων για Πεζούς                                                    2

τεμ.
β). Φωτεινοί Σηματοδότες (Φ/ Σ) Τριών (3)  Πεδίων για Οχήματα                                                5

τεμ.

4) Ε  νδιάμεσα   Περίσταση & Καλλιθέα  , στο Πρατήριο της   SHELL     .

Ελεγκτής Κυκλοφορίας:
                                                                                                                                                    1

τεμ.



Ιστοί & Λαμπτήρες:
α). Ιστός ύψους Η = 4,50 m                                                                                                        3

τεμ.
β). Ιστό με βραχίονα & ύψους : Η = 7,00 m                                                                                3

τεμ.
γ). Λαμπτήρες Αντικραδασμικοί Διαφανείς led                                                                          27

τεμ.
Σηματοδότες :

α). Φωτεινοί Σηματοδότες (Φ / Σ) Δύο (2) Πεδίων για Πεζούς                                                    0
τεμ.

β). Φωτεινοί Σηματοδότες (Φ/ Σ) Τριών (3)  Πεδίων για Οχήματα                                              7
τεμ.

γ). Φωτεινοί Σηματοδότες (Φ/ Σ) με Παλλόμενα Δύο (2) Πεδίων ΄΄                                             3
τεμ.

δ). Φωτεινοί Σηματοδότες (Φ/ Σ) με Παλλόμενα Τριών (3) Πεδίων ΄΄                                         0
τεμ.

5) Στην   Καλλιθέα  , επί της   1  ης   Επαρ. οδού   & Καλλιθέας 1  η   είσοδος  .

Ελεγκτής Κυκλοφορίας:
α).                                                                                                                                               1

τεμ.
Ιστοί & Λαμπτήρες:

α). Ιστός ύψους Η = 4,50 m                                                                                                        7
τεμ.

β). Ιστό με βραχίονα & ύψους : Η = 7,00 m                                                                                7
τεμ.

γ). Λαμπτήρες Αντικραδασμικοί Διαφανείς led                                                                        103
τεμ.

Σηματοδότες :
α). Φωτεινοί Σηματοδότες (Φ/Σ) ΄΄ Δύο (2) Πεδίων ΄΄ για Πεζούς                                              12

τεμ.
β). Φωτεινοί Σηματοδότες (Φ/Σ) ΄΄ Τριών (3)  Πεδίων ΄΄ για Οχήματα                                      17

τεμ.
γ). Φωτεινοί Σηματοδότες (Φ/Σ)  με Παλλόμενα ΄΄ Δύο (2)  Πεδίων ΄΄                                      14

τεμ.
δ). Φωτεινοί Σηματοδότες (Φ/Σ)  με Παλλόμενα ΄΄ Τρίών (3)  Πεδίων ΄΄                                     0

τεμ.

6) Στην   Καλλιθέα  , επί της   1  ης   Επαρ. οδού   & Καλλιθέας 2  η   είσοδος  .

Ελεγκτής Κυκλοφορίας:
α).                                                                                                                                               1

τεμ.
Ιστοί & Λαμπτήρες:

α). Ιστός ύψους Η = 4,50 m                                                                                                        8
τεμ.

β). Ιστό με βραχίονα & ύψους : Η = 7,00 m                                                                                4
τεμ.

γ). Λαμπτήρες Αντικραδασμικοί Διαφανείς led                                                                          79
τεμ.

Σηματοδότες :
α). Φωτεινοί Σηματοδότες (Φ/Σ) ΄΄ Δύο (2) Πεδίων ΄΄ για Πεζούς                                              10

τεμ.
β). Φωτεινοί Σηματοδότες (Φ/Σ) ΄΄ Τριών (3)  Πεδίων ΄΄ για Οχήματα                                      17

τεμ.
γ). Φωτεινοί Σηματοδότες (Φ/Σ)  με Παλλόμενα ΄΄ Δύο (2)  Πεδίων ΄΄                                        4

τεμ.
δ). Φωτεινοί Σηματοδότες (Φ/Σ)  με Παλλόμενα ΄΄ Τρίών (3)  Πεδίων ΄΄                                     0



τεμ.

7) Στην   Παραλία  , επί των οδών   Κατερίνης-Παραλίας & Κορινού-Παραλίας  .

Ελεγκτής Κυκλοφορίας:
α). Γαλλική  Συσκευή  SILEC/AQUILON                                                                                     1

τεμ.
Ιστοί & Λαμπτήρες:

α). Ιστός ύψους Η = 4,50 m                                                                                                      10
τεμ.

β). Ιστό με βραχίονα & ύψους : Η = 7,00 m                                                                                2
τεμ.

γ). Λαμπτήρες Αντικραδασμικοί Διαφανείς & ισχύος led                                                           58
τεμ.

Σηματοδότες :
α). Φωτεινοί Σηματοδότες (Φ/Σ) ΄΄ Δύο (2) Πεδίων ΄΄ για Πεζούς                                              12

τεμ.
β). Φωτεινοί Σηματοδότες (Φ/Σ) ΄΄ Τριών (3)  Πεδίων ΄΄ για Οχήματα                                      10

τεμ.
γ). Φωτεινοί Σηματοδότες (Φ/Σ)  με Παλλόμενα ΄΄ Δύο (2)  Πεδίων ΄΄                                        2

τεμ.
δ). Φωτεινοί Σηματοδότες (Φ/Σ)  με Παλλόμενα ΄΄ Τρίών (3)  Πεδίων ΄΄                                     0

τεμ.

8) Στ  o     Νέο Κεραμίδι επί της 4  ης   Επαρχιακής οδού στο Ύψος του Ε.Π.Α.Λ. 

Ελεγκτής Κυκλοφορίας:
α). Ιταλική Συσκευή  Semaforica LS 300                                                                                     1

τεμ.
Ιστοί & Λαμπτήρες:

α). Ιστός ύψους Η = 4,50 m                                                                                                        1
τεμ.

β). Ιστό με βραχίονα & ύψους : Η = 7,00 m                                                                                4
τεμ.

γ). Λαμπτήρες Αντικραδασμικοί Διαφανείς & ισχύος led                                                             27
τεμ.

Σηματοδότες :
α). Φωτεινοί Σηματοδότες (Φ/Σ) ΄΄ Δύο (2) Πεδίων ΄΄ για Πεζούς                                               2

τεμ.
β). Φωτεινοί Σηματοδότες (Φ/Σ) ΄΄ Τριών (3)  Πεδίων ΄΄ για Οχήματα                                        5

τεμ.
γ). Φωτεινοί Σηματοδότες (Φ/Σ)  με Παλλόμενα ΄΄ Δύο (2)  Πεδίων ΄΄                                        4

τεμ.
δ). Φωτεινοί Σηματοδότες (Φ/Σ)  με Παλλόμενα ΄΄ Τρίών (3)  Πεδίων ΄΄                                     0

τεμ.

                   9) Διασταύρωση 3  ης   – 4  ης   Επαρχιακής οδού
Ελεγκτής Κυκλοφορίας:

α). Ιταλική Συσκευή  Semaforica LS 300                                                                                     1
τεμ.

Ιστοί & Λαμπτήρες:
α). Ιστός ύψους Η = 4,50 m                                                                                                        0

τεμ.
β). Ιστό με βραχίονα & ύψους : Η = 7,00 m                                                                                4

τεμ.
γ). Λαμπτήρες Αντικραδασμικοί Διαφανείς & ισχύος led                                                             20

τεμ.
Σηματοδότες :

α). Φωτεινοί Σηματοδότες (Φ/Σ) ΄΄ Δύο (2) Πεδίων ΄΄ για Πεζούς                                               0
τεμ.



β). Φωτεινοί Σηματοδότες (Φ/Σ) ΄΄ Τριών (3)  Πεδίων ΄΄ για Οχήματα                                        4
τεμ.

γ). Φωτεινοί Σηματοδότες (Φ/Σ)  με Παλλόμενα ΄΄ Δύο (2)  Πεδίων ΄΄                                        4
τεμ.

δ). Φωτεινοί Σηματοδότες (Φ/Σ)  με Παλλόμενα ΄΄ Τρίών (3)  Πεδίων ΄΄                                     0
τεμ.

10).  Στην    είσοδο προς τον περιφερειακό Εφέσου.

α). Ιστός ύψους Η = 4 m                                                                                                             2
τεμ..

β). Λαμπτήρες Αντικραδασμικοί Διαφανείς & ισχύος                                                                    4
τεμ.

Σηματοδότες :
α). Φωτεινοί Σηματοδότες (Φ/Σ)  με Παλλόμενα ΄΄ Δύο (2)  Πεδίων ΄΄                                        4

τεμ.
Στον κόμβο αυτόν έχουν τοποθετηθεί φωτοσημαντήρες με ηλιακό πάνελ

Α1. Επέκταση εγκαταστάσεων φωτοσήμανσης, ενδεικτικά αναγράφονται τα παρακάτω σημεία: 

1. Στην 4η Επαρχιακής οδού στο ύψος του Ε.Π.Α.Λ., θα γίνει προσθήκη βρόγχου επαγωγικού και (1) 
ενός απλού ιστού με φωτεινό σηματοδότη 3 πεδίων για την εξυπηρέτηση του μεταφορικού μέσου των 
ΑΜΕΑ μαθητών.
2. Στον κόμβο της 2ης Εισόδου Καλλιθέας στη διασταύρωση παραπλεύρου με δημοτική οδό που 
μπαίνει στον οικισμό, θα τοποθετηθούν (3) τρεις επαγωγικοί βρόγχοι για τη μείωση του χρόνου ενός 
κύκλου.
3. Στον κόμβο της Ν. Περιφερειακής οδού με την οδό Μακεδονίας επέκταση της φωτοσήμανσης στον 
παράπλευρο ο οποίος σημειακά θα ανοιχθεί, καθώς και αναμονή για μελλοντικό επαγωγικό βρόγχο.



Β)         ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Οι εργασίες αφορούν τη συντήρηση και βελτίωση, την αντιμετώπιση των βλαβών αλλά και
των απροβλέπτων και επειγουσών αναγκών του δικτύου ηλεκτροφωτισμού που αφορά
τους δρόμους αρμοδιότητας (όσον αφορά τη συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού και  της
φωτοσήμανσης) της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας. Αναφέρεται ρητά ότι ο ανάδοχος θα
πρέπει να αποκαταστήσει όλες τις βλάβες οι οποίες θα αποζημειωθούν με βάση τα άρθρα
του  Τιμολογίου  ή  των  Απολογιστικών  Εργασιών  και  κατόπιν  τούτου  θα  υπάρχει
τετραμηνιαία συντήρηση με την οποία θα έχει  την ευθύνη της εγκατάστασης όπως την
περιγράφει το εν λόγω άρθρο. 
Δίκτυα ηλεκτροφωτισμού υπάρχουν α)  στην 5η Επαρχιακή οδό (κόμβος προς Βαρικό,
αρχή περιφερειακής οδού κόβος 2ης έξοδου Ν.Έφεσου), διασταύρωση Κονταριώτισσας,
διασταύρωση Αγ.Σπυρίδωνα, διασταύρωση Βροντούς, Δίου, στην είσοδο και έξοδο του
οικισμού Πλατανακίων, στη διασταύρωση  προς Λιτόχωρο), β) στην 7η Επαρχιακή οδό
κόμβος προς μονή Αγ. Διονυσίου, γ) στην 1η Επαρχιακή οδό (Παραλία-Περίσταση) δ) στην
4η Επαρχιακή  Οδό  (κόμβοι  προς  νοσοκομείο),  είσοδο  Αρωνά,   ε)  στην  1η  Π.Ε.Ο.
Κατερίνης – Θεσσαλονίκης (Κόμβο Μακρυγιάλου, Μεθώνης, Ν. Αγαθούπολης, Αιγινίου,
Περιφερειακής,  Κορινού,  εισόδου  Κατερίνης), στ)  13ης  Εθνικής  οδού  Κατερίνης-  Αγ.
Δημητρίου (Λόφος). 

 Β.1  ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΤΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Ειδικότερα με την εργολαβία αυτή προβλέπεται να εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες :

1. Έλεγχος καλής λειτουργίας των ηλεκτρικών πινάκων και εφόσον κατά τον έλεγχο
προκύψουν  βλάβες  ή  ελλείψεις  θα  αποκατασταθούν  και  θα  αντικατασταθούν  τα
φθαρμένα υλικά του πίνακα.

2. Εντοπισμός βραχυκυκλωμάτων σε οποιαδήποτε θέση του δικτύου και αποκατάστα-
ση αυτών.

3. Αποκατάσταση κατεστραμμένων καλωδίων του δικτύου ηλεκτροφωτισμού.

4. Συντήρηση υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων : αντικατάσταση καμένων λαμπτή-
ρων, αντικατάσταση κατεστραμμένων ή φθαρμένων εκκινητών, μετασχηματιστών ή
άλλων υλικών με νέα και καθαρισμός φωτιστικών σωμάτων όπου απαιτείται.

 
5. Απομάκρυνση πεσμένων ιστών ηλεκτροφωτισμού από προσκρούσεις οχημάτων.

6. Αφαίρεση κατεστραμμένων τσιμεντοϊστών ή σιδηροϊστών και τοποθέτηση στη θέση
αυτών νέων ιστών.

7. Αποξήλωση κατεστραμμένων ή διαβρωμένων πίλαρς και  αντικατάσταση τους με
νέα.

8. Αφαίρεση φθαρμένων ή κατεστραμμένων βραχιόνων και φωτιστικών σωμάτων και
την αντικατάστασή τους με νέα.

9. Συντήρηση  ηλεκτροφωτισμού  υπογείων  καλωδίων  καθώς και  συμπλήρωση τμη-
μάτων ή εγκαταστάσεων ή μετατόπιση εγκαταστάσεων (ιστών, πίλλαρ κλπ.) που τυ-
χόν θα προκύψουν.



10.Αποξήλωση υπαρχόντων κατεστραμμένων πίλαρ με τη βάση τους, τσιμεντοϊστών.
Τοποθέτηση καινούριων πίλαρ καθώς και σιδηροϊστών στα κατεστραμμένα τμήματα
εγκαταστάσεων.

11.Κλείσιμο θυρίδων ιστών και σφράγιση του διακένου μεταξύ της πλάκας έδρασης του
ιστού ηλεκτροφωτισμού και του δαπέδου με τσιμεντοκονία. 

12.Νέα εγκατάσταση ιστών σε τμήματα που δεν υπάρχει επαρκείς φωτισμός ή καθόλου
φωτισμός. Ένα από αυτά τα τμήματα είναι στην 13η Εθνική οδό με 15η Επ.Ο. η το-
ποθέτηση 15-20 ιστών 9-10 μ ύψους (LED που αντιστοιχούν σε Να Υ.Π. 250  W
ισχύος).

 Επισημαίνεται ότι η τετραμηνιαία συντήρηση θα καλύψει όλες τις φθορές που
αναφέρονται στο άρθρο, και θα ξεκινήσει αφού έχουν αποκατασταθεί όλες οι
βλάβες  που  απαιτούνται  για  τη  σωστή  λειτουργία  των  εγκαταστάσεων
(φωτιστικά,  βραχυκυκλώματα  κ.τ.λ.),  οι  λοιπές  φθορές  (καπάκια
ακροκιβωτίων, πίλαρ, βαφές κ.τ.λ.)  που δεν επηρεάζουν τη λειτουργία των
εγκαταστάσεων,  θα  αποκατασταθούν  με  το  άρθρο  της  τετραμηνιαίας
συντήρησης.

 Εκτέλεση γενικά κάθε άλλης εργασίας πού επηρεάζει τη λειτουργικότητα των
εγκαταστάσεων και ήθελε κριθεί αναγκαία και δεν αναφέρεται ανωτέρω για
την καλή και ασφαλή λειτουργία του δικτύου ηλεκτροφωτισμού της παρούσας
εργολαβίας.

Οι  προς εκτέλεση εργασίες  περιγράφονται  αναλυτικά  στα  άρθρα του Τιμολογίου
Μελέτης και θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες ΠΤΠ και τη με αριθμ. ΔΜΕΟ/α/4063
(ΦΕΚ  3154/27-11-2013  τεύχος  Β΄)  Απόφαση  περί  έγκρισης  Τεχνικής  Προδιαγραφής
Φωτεινών Σηματοδοτών Ρύθμισης Κυκλοφορίας Οχημάτων και Πεζών, και τις έγγραφες
οδηγίες της Υπηρεσίας. Λόγω του επείγοντος για λόγους οδικής ασφάλειας, ο ανάδοχος
αμέσως  μετά  την  υπογραφή  της  σύμβασης  και  σε  αποκλειστική  προθεσμία  10
ημερολογιακών ημερών θα προβεί σε συστηματική καταγραφή των σημείων που χρήζουν
άμεσης επέμβασης.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει  κατάλληλη στελέχωση και να διαθέτει  μονίμως
συνεργείο επί τόπου του έργου, για την άμεση αποκατάσταση των βλαβών του δικτύου
φωτοσήμανσης και ηλεκτροφωτισμού, ώστε να ανταποκρίνεται άμεσα στην υλοποίηση των
εντολών της Υπηρεσίας.

Οι  φορτοεκφορτώσεις,  οι  μεταφορές  από  τον  τόπο  προμήθειας  στην  θέση
εγκατάστασης σε οιανδήποτε απόσταση και η αποκομιδή των κατεστραμμένων καθώς και
οι σταλίες κλπ περιλαμβάνονται ανηγμένες στα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου Μελέτης
και κατά συνέπεια στην προσφορά του Αναδόχου.

Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ- ΑΜΕΣΗ
ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Επειδή  το  αντικείμενο  της  εργολαβίας  είναι  η  συντήρηση  του  δικτύου
ηλεκτροφωτισμού και φωτοσήμανσης όπως περιγράφεται ανωτέρω, το οποίο έχει άμεση
σχέση με την οδική ασφάλεια  των υπόψη οδικών αξόνων,  ο  ανάδοχος θα επιτηρεί  το
δίκτυο, θα καταγράφει τις ανάγκες των εν λόγω δικτύων  και θα ενημερώνει την Υπηρεσία
για την κατάστασή του.

Η Υπηρεσία θα δίνει εντολή στον ανάδοχο για τις αποκαταστάσεις και βελτιώσεις
που πρέπει να κάνει.

Ο  Ανάδοχος  μετά  την  περαίωση  των  συγκεκριμένων  εργασιών  θα  πρέπει  να
αποστέλλει φωτογραφίες.

Δ.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο  Ανάδοχος  είναι  υπεύθυνος  για  την  δαπάνη  προμήθειας  της  απαιτουμένης



σήμανσης στις θέσεις εκτέλεσης των έργων, για την ασφαλή και απρόσκοπτη διακίνηση
των οχημάτων, με διατήρηση πάντοτε μιας, τουλάχιστον, λωρίδας κυκλοφορίας καθ' όλη
την  διάρκεια  κατασκευής  του  έργου.  Ο  Ανάδοχος  φέρει  αποκλειστικά  και  ακέραια  την
ευθύνη, ποινική και αστική, για κάθε ατύχημα εργατικό ή μη, που τυχόν θα συμβεί στον
τόπο  εκτέλεσης  του  έργου,  από  πλημμελή  εφαρμογή  των  διατάξεων  της  εργατικής
νομοθεσίας  και  της  απαιτουμένης  σήμανσης,  όπως  προβλέπεται  από  την  αντίστοιχη
εγκεκριμένη ΠΤΠ.

Όλες  οι  εργασίες  θα  εκτελεσθούν  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις  περί
εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων, τις αντίστοιχες κατά περίπτωση ΠΤΠ, τους ισχύοντες
κανονισμούς, τους όρους της ΕΣΥ και τις εντολές της Υπηρεσίας.

Η εκτέλεση κάθε άλλης εργασίας, που κρίνεται αναγκαία για την έντεχνη και άρτια
κατασκευή  του  έργου,  έστω  και  αν  αυτή  δεν  αναφέρεται  ρητά  στην  παρούσα  Τεχνική
Περιγραφή και  στα λοιπά συμβατικά στοιχεία του έργου,  θα εκτελεσθεί  μόνο μετά από
έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας.

Ε.  ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  με  δική  του  μέριμνα  και  ευθύνη,  χωρίς  ιδιαίτερη

αποζημίωση,  να  λαμβάνει  όλα  τα  μέτρα  σήμανσης,  που  καθορίζονται  στην  ισχύουσα
Προδιαγραφή Σήμανσης Εκτελουμένων Έργων (ΔΙΠΑΔ /οικ. 502/01-07-03, ΦΕΚ 946 Β/09-
07-03),  δηλαδή  να  προβαίνει  στην  εγκατάσταση  και  διατήρηση  καθ'  όλη  τη  διάρκεια
εκτέλεσης των εργασιών προειδοποιητικής σήμανσης,  την οποία θα προσαρμόζει  κάθε
φορά  στις  ανάγκες  του  έργου  (ημέρα  και  νύχτα)  και  στις  ανάγκες  ρύθμισης  της
κυκλοφορίας,  ώστε  να  παρέχεται  σε  κάθε  περίπτωση  πλήρης  ασφάλεια  διέλευσης
οχημάτων και πεζών, χωρίς να διακόπτεται η κυκλοφορία και να δημιουργείται η μικρότερη
δυνατή όχληση από την εκτέλεση των εργασιών. Ο ανάδοχος υποχρεούται με δική του
μέριμνα και ευθύνη, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες
ώστε να εγκριθούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. 

ΣΤ)ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΖΗΜΙΩΝ,  ΒΛΑΒΩΝ  -  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  -
ΒΕΛΤΙΩΣΗ  –  ΤΩΝ  ΔΙΚΤΥΩΝ  ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ  ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ
-  ΕΠΑΝΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ (ΑΝΕΥ        ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ).

Περιλαμβάνεται  οποιαδήποτε  εργασία  απαραίτητη  για  την  αποκατάσταση  ζημιάς
που προέρχεται από βλάβη ή ζημία (δυναμική αιτία, τρακάρισμα), τροποποίηση-βελτίωση
ή επαναπρογραμματισμός ή ακόμα και συντήρησης φωτοσήμανσης ή ηλεκτροφωτισμού
και δεν περιγράφεται στις ανωτέρω εργασίες , η προμήθεια των ρυθμιστών κυκλοφορίας
μεγάλης χωρητικότητας άνω των 8 και ως 32 ομάδες, η άμμος ή τα χαλίκια με τα οποία θα
γίνει  η  πλήρωση  των  φρεατίων  για  την  αποφυγή  κλοπής  των  καλωδίων,  η
ηλεκτροσυγκόλληση των καπακιών των φρεατίων,  οι  δέκτες συχνότητας της ΔΕΔΗΕ. η
αντικατάσταση  των  πινάκων  των  πίλαρ,  η  αποσύνδεση  και  επανασύνδεση  ρυθμιστών
κυκλοφορίας,  ο  ιστός  φωτοσήμανσης  με  φωτοβολταϊκό  πάνελ,  αποξηλώσεις
κατεστραμμένων πίλαρ με τις βάσεις τους, ταινία σήμανσης οδεύσεων  κ.τ.λ.

Κατερίνη           22   -       10    -2018
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Ο Αν. Πρ/νος ΥΠΟΔ.Τ.Ε. Π.Ε.
 ΤΜ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ
ΠΙΕΡΙΑΣ
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