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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Αντικείµενο της παρούσης εργολαβίας είναι, οι εργασίες τακτικής και
προληπτικής συντήρησης και η επισκευή των βλαβών λόγω λειτουργικών ή
δυναµικών αιτιών, των εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισµού του επαρχιακού οδικού
δικτύου του Νοµού Ηµαθίας, αρµοδιότητος ΥΠΟ∆.Τ.Ε.Π.Ε. Ηµαθίας, για χρονικό
διάστηµα δώδεκα (12) µηνών, καθώς και τυχόν βελτιώσεις ή τροποποιήσεις των
εγκαταστάσεων, µέσα στα όρια της πίστωσης που έχει εγκριθεί για το σκοπό αυτό.

2. ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Οι προς εκτέλεση εργασίες είναι:
α. Έλεγχος, συντήρηση και επισκευή βλαβών από µη δυναµικά αίτια.
β. Επισκευή ζηµιών από δυναµικά αίτια.
γ. Βελτιώσεις και τροποποιήσεις των εγκαταστάσεων.
2.1 Εργασίες ελέγχου, συντήρησης και επισκευής βλαβών από µη δυναµικά
αίτια.
Οι πιο πάνω εργασίες περιλαµβάνουν:
Α1) Τον σχολαστικό έλεγχο της ηλεκτρικής εγκατάστασης του δικτύου για την
διαπίστωση της κανονικής λειτουργίας αυτής και σε αντίθετη περίπτωση την
επέµβαση για την επισκευή και την αποκατάσταση.
Α2) Τον έλεγχο και την συντήρηση - επισκευή των ηλεκτρικών πινάκων (πίλαρ).
Ειδικότερα ο έλεγχος καλής λειτουργίας του ηλεκτρικού δικτύου και των
πίλαρ περιλαµβάνει:
1. έλεγχο υπό τάση της συνδεσµολογίας του ηλεκτρικού δικτύου και των
πίλαρ.
2. έλεγχο διαρροών ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο.
3. έλεγχο της εγκατάστασης γείωσης µε δηµιουργία συνθηκών ελεγχόµενου
βραχυκυκλώµατος.
Πιθανές διαπιστώσεις ελέγχου και εργασίες συντήρησης και επισκευής του
ηλεκτρικού δικτύου και των πίλαρ:

Εργασίες συντήρησης – επισκευής ηλεκτρικού δικτύου

1
2
3
4
5
6

∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Φθορές στην απόληξη / τερµατισµό του
δικτύου
Φθορές στη διανοµή του δικτύου
Φθορές στην παροχή του δικτύου
Φθορές στη διασύνδεση του δικτύου
Φθορές στον αγωγό ή στις ράβδους γείωσης
Κατεστραµµένα φρεάτια

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Επισκευή - Αντικατάσταση
Επισκευή - Αντικατάσταση
Επισκευή - Αντικατάσταση
Επισκευή - Αντικατάσταση
Επισκευή - Αντικατάσταση
Επισκευή - Αντικατάσταση

Εργασίες συντήρησης – επισκευής πίλαρ

1

2
3
4
5
6

7
8

∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Φθορά στα ηλεκτρικά εξαρτήµατα (διακόπτες,
ασφάλειες, ρελέ κλπ και τις καλωδιώσεις
εντός του πίνακα ηλεκτρικής διανοµής.
(γήρανση, δυναµικά αίτια κλπ)

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Επισκευή - Αντικατάσταση

Φθαρµένες ή βρόµικες απολήξεις ηλεκτρικών
συνδέσεων στους πίνακες
Βρόµικος πίνακας
∆ύσκολη ή επικίνδυνη πρόσβαση στον πίνακα
Φθορές σε κλειδαριές ή µεντεσέδες
∆οµικές ή µηχανικές φθορές (µη ασφαλείς
στηρίξεις του πίνακα ή των εσωτερικών του
τµηµάτων)
Φθορά στο παρέµβυσµα στεγανοποίησης του
πίνακα
∆ιάβρωση εξωτερικής επιφάνειας

Καθαρισµός
–
Σύσφιξη
Αντικατάσταση
Καθαρισµός
Αποψίλωση - Καθαρισµός
Λίπανση - Αντικατάσταση
Επισκευή

–

Αντικατάσταση
Βαφή

Α3) Τον οπτικό έλεγχο της κατάστασης των φωτιστικών .
Α4) Τον οπτικό έλεγχο του σωστού προσανατολισµού των φωτιστικών σωµάτων
και σε αντίθετη περίπτωση την επαναφορά στο σωστό προσανατολισµό.
Α5) Τον έλεγχο των φωτιστικών σωµάτων που δεν λειτουργούν για ύπαρξη
καµένων λαµπτήρων, κατεστραµµένων οργάνων έναυσης , την αντικατάστασή τους
και τον καθαρισµό της οθόνης.
Πιθανές διαπιστώσεις ελέγχου και εργασίες συντήρησης και επισκευής των
φωτιστικών σωµάτων - λαµπτήρων:

∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
1

Λαµπτήρες που δεν λειτουργούν

ΟΡΙΑ
συνεχόµενοι
λαµπτήρες /
Περιβάλλον:
Υπεραστικό
Αριθµός
λαµπτήρων
συνδεδεµένων

=4
> 30%

ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Αντικατάσταση
λαµπτήρων

στην ίδια
παροχή
2

3

4

5

6

7
8
9
1
0

1
1

Λαµπτήρες που αναβοσβήνουν
(Εσωτερική ρύπανση του
λαµπτήρα)
Λαµπτήρες µειωµένης
φωτεινότητας

Λαµπτήρες αναµµένοι κατά τη
διάρκεια της ηµέρας
(πιθανόν ελαττωµατικό
φωτοκύτταρο, κολληµένο ρελέ)
Βλάβες ηλεκτρικών εξαρτηµάτων
και καλωδιώσεων εντός του
φωτιστικού. (γήρανση)
Φθαρµένες ή βρόµικες απολήξεις
ηλεκτρικών συνδέσεων εντός του
φωτιστικού.
Χαλαροί κοχλίες στα φωτιστικά
σώµατα
Μη ευθυγραµµισµένα φωτιστικά
σώµατα
Φθορά παρεµβύσµατος
στεγανοποίησης του φωτιστικού
Βρόµικα φωτιστικά σώµατα

Κατεστραµµένο φωτιστικό σώµα

Αριθµός
λαµπτήρων
συνδεδεµένων
στην ίδια
παροχή

>1

Αντικατάσταση
λαµπτήρων

> 30%

Αντικατάσταση
λαµπτήρων

Επισκευή /
Αντικατάσταση
>1
Επισκευή /
Αντικατάσταση
Καθαρισµός / Σύσφιξη /
Αντικατασταση

Αριθµός
λαµπτήρων
συνδεδεµένων
στην ίδια
παροχή

> 30%

>1

Σύσφιξη κοχλιών
στερέωσης
Επισκευή / Σύσφιξη /
Αντικατάσταση
Επισκευή /
Αντικατάσταση
Καθαρισµός (στεγνός /
υγρός) εσωτερικής και
εξωτερικής επιφάνειας

Αντικατάσταση

Οι λαµπτήρες οδικού φωτισµού πρέπει να αντικαθίστανται καθολικά µετά από
διάστηµα 36 – 48 µηνών λειτουργίας, ανάλογα µε τον τύπο του λαµπτήρα,
ανεξαρτήτως λειτουργίας, (απόφαση ∆3β/156/10-Ω/2003 της Γ.Γ.∆.Ε.), για την
εξασφάλιση της ποιότητας του συστήµατος φωτισµού, παράγοντας ασφάλειας και
αποδοτικής λειτουργίας του οδικού δικτύου (προληπτική συντήρηση).. Για το λόγο
αυτό είναι απαραίτητη η προσκόµιση δύο διαγραµµάτων, (1. διάγραµµα
θνησιµότητας και 2. διάγραµµα πτώσης φωτεινής ροής), των λαµπτήρων που θα
τοποθετηθούν . Ο χρόνος ζωής είναι ο µικρότερος χρόνος που προκύπτει από τα δύο
διαγράµµατα για το 80% των λαµπτήρων που παραµένουν εν ζωή (καµπύλη
θνησιµότητας) οι οποίοι αποδίδουν το 80% της ονοµαστικής φωτεινής ροής
(καµπύλη πτώσης φωτεινής ροής). Συνεπώς είναι απαραίτητη και η τήρηση
ηµερολογιακού µητρώου αντικατάστασης των λαµπτήρων. Αντικατάσταση
λαµπτήρων γίνεται και εκτάκτως σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στον παραπάνω
πίνακα, περιπτώσεις 1,2,3 και στις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2, (ζηµιές που
προκλήθηκαν από διαταραχές στην τάση του δικτύου παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος,
από πτώση κεραυνών κλπ).
Η επίσκεψη σε φωτιστικό σώµα για την αντικατάσταση λαµπτήρα θα περιλαµβάνει
απαραίτητα και τον έλεγχο και τις απαιτούµενες εργασίες των περιπτώσεων
5,6,7,8,9 και 10, που αναφέρονται στον πιο πάνω πίνακα.

Στο πλαίσιο της παρουσίας του συνεργείου συντήρησης σε σηµείο της
εγκατάστασης του οδικού ηλεκτροφωτισµού για την αποµάκρυνση βλάβης (κατά την
τακτική συντήρηση), είναι τεχνικά οικονοµικό, τη συγκεκριµένη στιγµή, να
πραγµατοποιούνται ορισµένες εργασίες που κανονικά ανήκουν στην προληπτική
συντήρηση, για την αποφυγή συχνών επαναλαµβανόµενων επεµβάσεων
αποκατάστασης στα ίδια φωτιστικά σηµεία., λαµβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική
διασπορά αυτών. Είναι οικονοµικότερη και η αλλαγή των οργάνων έναυσης ενός
φωτιστικού σώµατος κατά την εργασία αλλαγής της κατεστραµµένης λυχνίας,
εφόσον παρήλθε χρόνος λειτουργίας αυτών µεγαλύτερος του διπλάσιου χρόνου ζωής
µιας λυχνίας.. Συνεπώς είναι απαραίτητη και η τήρηση ηµερολογιακού µητρώου
αντικατάστασης των οργάνων.
Η επιλογή του εκκινητή και του ballast πρέπει να ανταποκρίνεται στις
προδιαγραφές του κατασκευαστή για το συγκεκριµένο τύπο του λασµπτήρα..
Η διάρκεια ζωής των πυκνωτών που προορίζονται για τα φωτιστικά κυµαίνεται:
µε ασφάλεια υπερφορτίσεως σε περίπου 75.000 h
χωρίς ασφάλεια υπερφορτίσεως σε περίπου 50.000 h
Χωρητικότητα πυκνωτή: 32 µF για λαµπτήρα 250 W και 45 µF για λαµπτήρα 400 W.

Α6) Τον οπτικό έλεγχο της κατάστασης των σιδηροϊστών, των αγκυρίων και των
βάσεων.

Πιθανές διαπιστώσεις ελέγχου και εργασίες συντήρησης και επισκευής των
ιστών:

1
2
3

∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Φθορές στην σήµανση (κωδικοποίηση)
των ιστών
Απώλεια θυρίδας ακροκιβωτίου
Φθορά στα ηλεκτρικά εξαρτήµατα και τις
καλωδιώσεις εντός του ιστού. (γήρανση,
δυναµικά αίτια)

4

Φθαρµένες ή βρώµικες απολήξεις
ηλεκτρικών συνδέσεων στους ιστούς

5

Ασταθής σύνδεση βραχίονα στο σώµα
του ιστού

6
7
8

Μη ευθυγραµµισµένος βραχίονας
Χαλαρά περικόχλια
Φθορά στη βάση στήριξης του ιστού

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Επαναφορά της σήµανσης
Αντικατάσταση
Αντικατάσταση (ιδιαίτερη µέριµνα
απαιτείται
στη
µόνωση
των
ηλεκτρικών καλωδίων προς αποφυγή
διαρροής ρεύµατος στα µεταλλικά
στοιχεία)
Καθαρισµός
–
Σύσφιξη
–
Αντικατάσταση (ιδιαίτερη µέριµνα
απαιτείται
στη
µόνωση
των
ηλεκτρικών συνδέσεων προς αποφυγή
διαρροής ρεύµατος στα µεταλλικά
στοιχεία, δηµιουργία τόξου)
Σύσφιξη - Επισκευή
Ευθυγράµµιση - Σύσφιξη
Σύσφιξη
Επισκευή µικρορηγµάτων

Οι εργασίες ελέγχου, επισκευής µικροβλαβών και η αντικατάσταση
ελαττωµατικών µικροϋλικών αποζηµιώνονται σύµφωνα µε το αντίστοιχο άρθρο του
Τιµολογίου της µελέτης.
Αποτελεί επίσης υποχρέωση του αναδόχου:

Β1)
Έπειτα από κάθε έλεγχο, η αναφορά στην Υπηρεσία των διαπιστώσεων. Η
Υπηρεσία θα πρέπει να ενηµερώνεται από τον ανάδοχο τόσο για την ύπαρξη και το
είδος της βλάβης, όσο και για την άρση αυτής., ο δε ανάδοχος οφείλει να
συµµορφώνεται ανάλογα ενηµερώνοντας τον επιβλέποντα µηχανικό της Υπηρεσίας
σχετικά και καταγράφοντας αυτά στο αντίστοιχο ∆ελτίο.

Β2)
Η άρση των βλαβών της εγκατάστασης, που δεν οφείλονται σε δυναµική
αιτία, µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα, ανάλογα µε τη φύση της βλάβης, σύµφωνα
µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 9 της Ε.Σ.Υ.

2.2 Άρση ζηµιών από δυναµικά αίτια

Στην έννοια της άρσης των ζηµιών αυτών περιλαµβάνεται η επαναφορά της
εγκατάστασης στην αρχική της µορφή, έπειτα από ζηµία που συνέβη και οφείλεται,
είτε σε δυναµικά αίτια (πρόσκρουση οχήµατος κλπ), είτε σε οποιαδήποτε άλλη αιτία
για την οποία δεν είναι δυνατόν να αποδοθεί ευθύνη στον συντηρητή, όπως π.χ. αν η
ζηµία προκλήθηκε από διαταραχές στην τάση του δικτύου παροχής ηλεκτρικού
ρεύµατος, από κεραυνούς, από ζηµίες εκτέλεσης εργασιών από τρίτους (εκσκαφές
κλπ), από δράση τρωκτικών, από ζηµίες ή βανδαλισµούς διαφόρων ατόµων κλπ.
Η διαπίστωση για τις ζηµίες θα γίνεται µε τρόπο αντίστοιχο µε τα αναφερόµενα στην
παράγραφο 2.1 – Β. Η άρση των ζηµιών θα γίνεται σε χρόνο ανάλογο προς την
έκταση και την σοβαρότητά τους.
Οι εργασίες επισκευής των παραπάνω ζηµιών θα εκτελούνται ύστερα από ρητή
εντολή της Υπηρεσίας, αφού γίνει ο εντοπισµός της ζηµίας έπειτα από κοινή
µετάβαση του αναδόχου και του επιβλέποντα µηχανικού στον τόπο των
εγκαταστάσεων.
Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήµατος µε πρόσκρουση οχήµατος σε ιστό φωτισµού,
αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου, µετά την γνωστοποίηση του γεγονότος, η άµεση
µετάβαση επί τόπου, η εκτίµηση των ζηµιών και η αποµάκρυνση των στοιχείων
(αιωρούµενα φωτιστικά, ιστός στηριζόµενος σε κατεστραµµένα αγκύρια κλπ) που
αποτελούν πηγές κινδύνου για τους χρήστες της οδού.
Στην περίπτωση ολικής καταστροφής του εκτεθειµένου υπέργειου τµήµατος των αγκυρίων,
η αποκατάσταση της αγκύρωσης, σε διατηρούµενη βάση, θα γίνει µε τη χρήση εποξικού
κονιάµατος έγχυσης βραδείας σκλήρυνσης, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην τεχνική
προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-12-02 και τις οδηγίες του προµηθευτεί – παραγωγού,
στο τέλος δε της διαδικασίας θα κατατίθεται στην υπηρεσία βεβαίωση δοκιµών και αντοχής
των αγκυρίων από τον προµηθευτεί – παραγωγό.

2.3 Εργασίες βελτίωσης ή τροποποίησης των εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισµού.
Σε περίπτωση διαπιστούµενης ανάγκης, ενδέχεται η εκτέλεση εκ µέρους του
αναδόχου εργασιών βελτίωσης ή τροποποίησης των υφιστάµενων εγκαταστάσεων
ηλεκτροφωτισµού, για την άµεση αντιµετώπιση κινδύνων στην κυκλοφορία
οχηµάτων ή πεζών. Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελούνται κατόπιν σχετικής
έγγραφης εντολής της Υπηρεσίας

3.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι όµοια µ’ αυτά που υπάρχουν
ενσωµατωµένα στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις και οπωσδήποτε σύµφωνα µε τις
πρότυπες προδιαγραφές του π. ΥΠΕΧΩ∆Ε και τις ΕΤΕΠ, θα υπόκεινται δε στην
έγκριση της Υπηρεσίας, ενώ οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες
κανονισµούς και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00
(εγκύκλιος 22 / ∆ΙΠΑ∆/οικ658 / 24-10-2014 Παραρτηµα 2 του Υπουργείου
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων)
Ο ανάδοχος, για την προµήθεια υλικών διαφορετικών από αυτά που είναι
τοποθετηµένα στις υπό συντήρηση εγκαταστάσεις, θα πρέπει να υποβάλλει στη Υπηρεσία τα
παρακάτω στοιχεία :
Α Για τα φωτιστικά σώµατα - λαµπτήρες
1. Τεχνικό κατάλογο και περιγραφικά έντυπα (PROSPECTUS) του κατασκευαστικού
οίκου του φωτιστικού σώµατος, στα οποία θα φαίνονται οι διαστάσεις, οι
κατασκευαστικές λεπτοµέρειες, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ο τρόπος
συνδεσµολογίας του φωτιστικού σώµατος και των οργάνων αφής, καθώς και
διάγραµµα πολικής κατανοµής σε δύο επίπεδα, καµπύλες συντελεστή
χρησιµοποίησης και καµπύλες ISOLUX. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας
σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9000 ή ΕΝ 29000 σχετικά µε την οργάνωση της
λειτουργίας της επιχείρησης που παράγει τα φωτιστικά σώµατα καθώς και
πιστοποιητικό ότι έχουν υποστεί τις δοκιµές που προβλέπονται στο πρότυπο
ΕΛΟΤ 60598-2-3.

2. Τεχνικό κατάλογο και περιγραφικά έντυπα πιστοποιηµένου οίκου
κατασκευής του λαµπτήρα όπου θα διακρίνεται η ονοµαστική ισχύς, το
σχήµα και οι φωτεινές αποδόσεις του λαµπτήρα σε συνάρτηση προς τη
διάρκεια της λειτουργίας, όπως και η αναµενόµενη διάρκεια ζωής σε
συνάρτηση µε τις ώρες λειτουργίας του (απαραίτητη η προσκόµιση
διαγράµµατος θνησιµότητας και διαγράµµατος πτώσης φωτεινής ροής του
λαµπτήρα).
Β. Για τον ιστό :
Τεχνικό κατάλογο και περιγραφικά έντυπα πιστοποιηµένου (ISO 9000 ) οίκου
κατασκευής του ιστού (PROSPECTUS), όπου θα προσδιορίζεται επακριβώς ο
τύπος του ιστού, οι κατασκευαστικές λεπτοµέρειες και θα προκύπτει ότι ο ιστός
πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 10025 (πάχος ελάσµατος,
διαστάσεις κλπ).

Τα φωτιστικά σώµατα που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι κατάλληλα για λαµπτήρες
Νατρίου υψηλής πίεσης 250 ή 400 W, µε δυνατότητα εγκατάστασης σε βραχίονα ιστού
κατ’ επέκταση.
Σε ότι αφορά το κέλυφος αυτό θα είναι από χυτοπρεσσαριστό κράµα αλουµινίου,
στεγανό, κλειστού τύπου όχι απαραίτητα µονοµερές.

Θα έχει ασύµµετρη κατανοµή φωτισµού, θα είναι cut-off και κατάλληλο για
θερµοκρασία περιβάλλοντος από -20 οC έως 50 οC.
Κατά τα λοιπά θα είναι σύµφωνο µε όλα τα στοιχεία της εν µέρει καταργηθείσας
ΕΗ1/0/481/2-7-86 Απόφασης µε την ∆13/β/05781/21-12-94 Υπουργική Απόφαση εκτός
εκείνων που έρχονται σε αντίθεση µε το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 60598-2-3 τους όρους
του οποίου θα πρέπει οπωσδήποτε να πληρεί.
Το φωτιστικό θα είναι εγχώριο ή κατασκευασµένο σε χώρα µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Οι σιδηροϊστοί θα είναι σχήµατος κόλουρου πυραµίδας µέσου ύψους 10 ή 12
µέτρων, θα έχουν διατοµή σχήµατος κανονικού οκταγώνου, θα είναι σύµφωνοι µε τις
προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΕΝ-40. και θα είναι κατασκευασµένοι από χαλυβδοέλασµα µε
ελάχιστο πάχος σε κάθε περίπτωση 4 mm σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10025-1
Η εξωτερική διάµετρος του οκταγώνου, (περιγεγραµµένος κύκλος), θα είναι στη βάση
όχι µικρότερη από 176 mm και στην κορυφή 65 mm.
Ο κορµός του σιδηροϊστού θα εδράζεται σε χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 400 Χ 400
mm και πάχους 20 mm (ΦΕΚ 117Β/1988 - ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00 παρ 4.2.2.3) που
είναι κατάλληλα συγκολληµένη πάνω σ’ αυτόν και θα φέρει τέσσερα ενισχυτικά πτερύγια
στήριξης πάχους τουλάχιστον 15 mm σχήµατος ορθογωνίου τριγώνου, διαστάσεων των δύο
καθέτων πλευρών 200 mm και 90 mm (ύψος – βάση).
Η πλάκα θα φέρει ανάλογη κεντρική οπή διαµέτρου 120 mm. για τη διέλευση του
καλωδίου, καθώς και τέσσερις οπές σχήµατος οβάλ 28 Χ 54 mm. για τη διέλευση των
αγκυρίων.
Ο ιστός θα φέρει σε απόσταση 0,80 - 1 m από τη βάση του, θυρίδα για την τοποθέτηση
του ακροκιβωτίου και θα κλείνει µε κάλυµµα από χαλυβδοέλασµα 5 mm εφοδιασµένο µε
κλειδαριά ανοξείδωτου κοχλία.
Τυχόν αλλαγές και αποκλίσεις από τα παραπάνω θα συνοδεύονται από αναλυτικούς
υπολογισµούς αντοχής και κατασκευαστικά σχέδια , υπογεγραµµένα ανά φύλλο από τον
κατασκευαστικό οίκο, σε κάθε περίπτωση όµως οι ιστοί και οι βραχίονες θα είναι σύµφωνοι
µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-1-2-3-4-5-6-7-8-9 και θα πρέπει να παράγονται από βιοµηχανία
που κατέχει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9000 (ή ΕΝ
29000) σχετικά µε την οργάνωση λειτουργίας της Επιχείρησης και θα συνοδεύεται από
πιστοποιητικό ότι έχει υποστεί τις δοκιµές που προβλέπονται στο Ελληνικό Πρότυπο ΕΝ 408 από διεθνώς αναγνωρισµένο ή κρατικό εργαστήριο.
Όπου παραστεί ανάγκη νέας βάσης και για αιτιολογηµένους λόγους, δεν είναι δυνατή
η τοποθέτηση προκατασκευασµένης, ο ιστός θα συνοδεύεται από τέσσερις κοχλίες
αγκύρωσης που θα έχουν συνολικό µήκος όχι µικρότερο των 750 mm και διάµετρο διατοµής
24 χιλ. και θα καταλήγουν σε σπείρωµα µήκους 150 mm Θα είναι τοποθετηµένοι σε
διάταξη τετραγώνου µε πλευρά 280 χιλ. και θα συγκρατούνται µεταξύ τους µε σιδηρογωνίες
30Χ30Χ3 mm.που θα είναι ηλεκτροσυγκολληµένες πάνω σ’αυτούς και οι οποίες θα έχουν
διάταξη σχήµατος τετραγώνου στο κάτω µέρος και «χιαστί» λίγο πριν το σπείρωµά τους.
Στους τέσσερις κοχλίες αγκύρωσης του ιστού θα τοποθετηθούν πριν από την ύψωση
του από ένα περικόχλιο για να στηρίζεται η πλάκα έδρασης και να είναι δυνατή η
ευθυγράµµισή της χωρίς σφήνες. Η πλάκα θα στερεώνεται µε σύσφιξη πάνω από αυτήν
περικοχλίων ασφαλείας τύπου NYLOC σε κάθε θέση.
Τα αγκύρια του ιστού θα είναι γαλβανισµένα επίσης εν θερµώ, σε µήκος 300 mm,
ώστε το µήκος που προεξέχει να είναι οπωσδήποτε γαλβανισµένο..
Οι βραχίονες πάνω στούς οποίους θα στερεωθούν τα φωτιστικά σώµατα θα είναι
σύµφωνοι µε την απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε ΕΗ1/Ο/481/02.07.86. Θα κατασκευαστούν από
σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο Φ 60 mm, θα είναι όµοιοι µε τους υπάρχοντες στο δίκτυο, µε
οριζόντια προβολή και κλίση ανάλογη. . Στο άκρο τους θα έχουν βάση από γαλβανισµένο
σιδηροσωλήνα διαµέτρου Φ 75 mm για την τοποθέτηση στην κορυφή του ιστού. Η στερέωση

των βραχιόνων πάνω στους ιστούς για την αποφυγή περιστροφής λόγω του ανέµου θα γίνει
µε τρεις γαλβανισµένους κοχλίες Μ12 Χ 35.
Τονίζεται ότι το γαλβάνισµα του βραχίονα θα γίνει απαραίτητα µετά τη συγκόλλησή
του µε τη βάση µε εµβάπτιση σε λουτρό.
Προσοχή! Υπάρχουν φωτιστικά σώµατα τα οποία έχουν δυνατότητα εσωτερικής
µικρορύθµισης της κλίσης τους , µε εύρος ρύθµισης της τάξης των 50 . Η κλίση των
βραχιόνων των 150 των εγκαταστάσεων αντιστοιχεί σε φωτιστικά προρυθµισµένα µε κλίση
µηδενική.
Τα ακροκιβώτια θα είναι κατασκευασµένα σύµφωνοι µε την παράγραφο 3 της
απόφασης ΥΠΕΧΩ∆Ε ΕΗ1/Ο/481/02.07.86 (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00 παρ 4.2.5) από
κράµα αλουµινίου ή άκαυστο πλαστικό, θα έχουν στο κάτω µέρος τρείς οπές για την είσοδο
και έξοδο µέσω κατάλληλων στιπιοθλιπτών, υπόγειου καλωδίου E1VV-R 4 Χ 10 mm2 ή
E1VV-R 4 Χ 16 mm2 και στο πάνω µέρος δύο οπές για τη διέλευση µέσω κατάλληλων
στιπιοθλιπτών, καλωδίου E1VV 3 Χ 1,5 mm2 ή E1VV 4 Χ1,5 mm2. Μέσα στα ακροκιβώτια,
θα υπάρχουν διακλαδωτήρες βαρέως τύπου. Θα υπάρχουν µία ή δύο κυλινδρικές ασφάλειες
των 6 Α ή αυτόµατοι µαγνητοθερµικοί διακόπτες, ανάλογα µε τον αριθµό των φωτιστικών
που φέρει ο ιστός, και κοχλίες πρόσδεσης του χαλκού γείωσης και του αγωγού γείωσης του
φωτιστικού σώµατος.
Το όλο κιβώτιο θα στηρίζεται µέσω κατάλληλης βάσης στον ιστό µε τη βοήθεια δύο
κοχλιών και θα κλείνεται µε πώµα επίσης µέσω κοχλιών.
Οι διαστάσεις των ακροκιβωτίων θα είναι κατάλληλες για ευχερή τοποθέτηση µέσα
στους ιστούς.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00
(εγκύκλιος 22 / ∆ΙΠΑ∆/οικ658 / 24-10-2014 Παραρτηµα 1 του Υπουργείου
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων)
Στο ενδεχόµενο καταστροφής τµήµατος της υποδοµής των συντηρούµενων
εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισµού από δυναµικά αίτια ή βελτίωσης - τροποποίησης:
Σωληνώσεις
Οι σωληνώσεις µέσα στις οποίες θα διέρχονται τα υπόγεια καλώδια θα είναι
πολυαιθυλενίου κατά prEN 12201-2 διαµέτρου Φ 90 mm 6 atm (ελάχιστο πάχος τοιχώµατος
2,8 mm), θα τοποθετηθούν σε τάφρο πλάτους όχι µικρότερο των 0,30 m και βάθους 0,70 m
που θα ανοιχτεί στις θέσεις που προβλέπονται από τη µελέτη. Στα σηµεία όπου το καλώδιο
θα
διασχίσει
οδόστρωµα και γενικότερα όπου απαιτείται προστασία του λόγω
αιτιολογηµένων ειδικών τοπικών συνθηκών , θα τοποθετηθεί εντός γαλβανισµένου
σιδηροσωλήνα 4΄΄, βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα).
Οι σωληνώσεις πολυαιθυλενίου θα εγκιβωτίζονται σε άµµο πάχους 0,30 m
τουλάχιστον, 0,10 m κάτω και 0,10 m πάνω από αυτούς. Το υπολειπόµενο βάθος θα
συµπληρώνεται µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών. Πριν από την κάλυψη µε προϊόντα
εκσκαφών, πάνω από την άµµο θα διαστρωθεί ταινία επισήµανσης.
Η συνέχεια των σωληνώσεων από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) θα διακόπτεται στα φρεάτια των
ιστών ή στα φρεάτια διέλευσης.. Ο σωλήνας θα εισέρχεται µέσα στα φρεάτια σε βάθος
περίπου 5 cm και το σηµείο εισόδου θα στεγανώνεται µε τσιµεντοκονία.
Οι σωληνώσεις για τη διάβαση των καλωδίων κάτω από οδόστρωµα θα εγκιβωτίζονται
σε σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15.
Βάσεις σιδηροϊστών

Οι βάσεις για την τοποθέτηση των ιστών θα είναι προκατασκευασµένες, από
οπλισµένο σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τα τυπικά σχέδια της µελέτης, µε ενσωµατωµένα
φρεάτια. Όπου, για αιτιολογηµένη αδυναµία τοποθέτησης προκατασκευασµένης βάσης λόγω
ειδικών τοπικών συνθηκών, απαιτείται η επιτόπια κατασκευή αυτής, αυτή θα είναι
κατασκευασµένη από οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25, διαστάσεων που θα
προκύψουν κατόπιν στατικού υπολογισµού µελέτης, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση. Κάθε βάση
θα έχει ενσωµατωµένο φρεάτιο έλξης καλωδίων, όπως και η προκατασκευασµένη.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε υπάρχοντα κανάλια άρδευσης ή απαγωγής οµβρίων..
Τυχόν ζηµία αυτών κατά τις εκσκαφές
θα αποκαθίσταται στην προ των εργασιών
κατάσταση.
Καλωδιώσεις
Για την υπόγεια παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους ιστούς και µέχρι τα ακροκιβώτια
αυτών καλώδιο E1VV-R 4 Χ 10 mm2 ή E1VV-R 4 Χ 16 mm2 . Το καλώδιο θα ανέρχεται
µέχρι το ακροκιβώτιο κάθε ιστού όπου θα πραγµατοποιείται η διακλάδωση και το κόψιµο
των καλωδίων και εν συνεχεία από τον ίδιο ακριβώς δρόµο θα επιστρέφει στο φρεάτιο για να
συνεχίσει στον επόµενο ιστό. ∆ιακλαδώσεις καλωδίων µέσα στο έδαφος κατά βάση
απαγορεύονται. Σε κάθε ηλεκτρική γραµµή και καθόλο το µήκος της απαγορεύεται η αλλαγή
διατοµής των αγωγών καλωδίου.
Από το ακροκιβώτιο του ιστού µέχρι το φωτιστικό η τροφοδότηση καλώδιο E1VV 3
Χ 1,5 mm2 ή E1VV 4 Χ 1,5 mm2 . Οι συνδέσεις των τροφοδοτικών καλωδίων θα γίνονται
αποκλειστικά στα ακροκιβώτια των ιστών.

Πίνακας ηλεκτρικής διανοµής (ΠΙΛΛΑΡ)
Ο πίνακας ηλεκτρικής διανοµής θα είναι µεταλλικός.. Θα κατασκευαστεί από
µεταλλικά πλαίσια από προφίλ (σιδηρογωνίες 40Χ40Χ3 mm, λάµες κλπ), συνδεδεµένα
µεταξύ τους µε κοχλίες ή συγκολληµένα και από εξωτερικό κιβώτιο από χαλυβδοέλασµα
DKP πάχους 2 mm. Οι εσωτερικές ωφέλιµες διαστάσεις θα είναι πλάτος 1,30 µέτρα, ύψος
1,00 µέτρα και βάθος 0,35 µέτρα κατ’ ελάχιστον.
Το εσωτερικό του ΠΙΛΛΑΡ θα διαιρείται µε λαµαρίνα σε δύο ανεξάρτητους χώρους
από τους οποίους ο ένας από τα αριστερά πλάτους 0,50 µέτρα θα προορίζεται για τον
µετρητή και το δέκτη της ∆ΕΗ και ο άλλος πλάτους 0,80 µέτρα για την ηλεκτρική διανοµή.
Tο πίλλαρ κλείνεται µε δίφυλλη θύρα.
Οι θύρες θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις :
⇒ θα κλείνουν µε ελαστικό παρέµβυσµα
⇒ περιµετρικά θα είναι διπλά κεκαµένες κατά ορθή γωνία (στραντζαριστές
ώστε να παρουσιάζουν αυξηµένη αντοχή σε παραµόρφωση και να
εφαρµόζουν καλά στο κλείσιµο.
⇒ θα αναρτώνται στο σώµα του ΠΙΛΛΑΡ µε στροφείς (µεντεσέδες) βαρέως
τύπου.
⇒ θα φέρουν ανεξάρτητες χωνευτές κλειδαριές ανθεκτικές στις καιρικές
συνθήκες.
Ο προς τα αριστερά χώρος θα κλείνεi µε µονόφυλλη θύρα που θα έχει θυρίδα
αναλόγων διαστάσεων για την ανάγνωση των ενδείξεων του γνώµονα της ∆ΕΗ .
Στο χώρο που προορίζεται για τη ∆ΕΗ και στη ράχη του ΠΙΛΛΑΡ θα είναι
στερεωµένη µε κοχλίες και περικόχλια στραντζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 1 mm
για τη στερέωση των οργάνων.
Στο χώρο που προορίζεται για την Υπηρεσία θα υπάρχει κατασκευή από σιδηρογωνίες,
ελάσµατα κλπ για τη στερέωσης της ηλεκτρικής διανοµής. Το πάνω µέρος του ΠΙΛΛΑΡ θα
έχει σχήµα στέγης και θα προεξέχει περιµετρικά της υπόλοιπης κατασκευής κατά 3 - 4 cm.

Η όλη κατασκευή θα είναι στεγανή , βαθµού προστασίας ΙΡ 55 και γαλβανισµένη µε
θερµό γαλβάνισµα 500gr/m2. Θα βάφεται µε αστάρι ειδικό για πρόσφυση της τελικής βαφής
σε γαλβανισµένη λαµαρίνα και µε τελική βαφή σε δύο στρώσεις εποξειδικού χρώµατος γκρί
δύο συστατικών.
Τέλος το ΠΙΛΛΑΡ θα στερεωθεί µε περικόχλια σε κοχλίες µεταλλικού πλαισίου που
θα κατασκευαστεί από προφίλ Π8 πακτωµένου σε βάση από οπλισµένο σκυρόδεµα
κατηγορίας C12/15, διαστάσεων 1,50 Χ 0,40 m και ύψους τουλάχιστον 0,80 m πάνω από το
έδαφος (ύψος βάσης κατόπιν συνεννόησης µε ∆ΕΗ) . Η βάση αυτή θα είναι επίσης µέσα στο
έδαφος 0,50 m. Το πίλλαρ πρέπει να µπορεί να αφαιρεθεί µε αποκοχλίωση. Οι κοχλίες
στερέωσης θα βρίσκονται µέσα στο πίλλαρ.
Η βάση µπορεί να είναι και προκατασκευασµένη.
Στη βάση του πίλλαρ θα καταλήγουν οι υπόγειες σωληνώσεις των καλωδίων. Επίσης
στη βάση θα πακτωθεί γαλβανισµένος σιδηροσωλήνας 3΄΄ βαρέως τύπου και µήκους 6 m,
για την στερέωση του εναέριου καλωδίου παροχής της ∆ΕΗ

Ο πίνακας τροφοδοσίας θα είναι εξοπλισµένος µε :
• Γενικό διακόπτη κατά DIN 49290
Οι διακόπτες αυτοί θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση εντός πινάκων και
µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως γενικοί και µερικοί διακόπτες µέχρι έντασης
60Α.
Έχουν το ίδιο σχήµα και διαστάσεις όπως οι µικροαυτόµατοι, η δε τοποθέτησή
τους επιτυγχάνεται δι ενός µανδάλου επί ραγών στήριξης ή µε την βοήθεια δύο
κοχλιών επί πλακός.
Προς διάκριση των υπάρχει στη µετωπική πλευρά το σύµβουλο του αποζεύκτου.
Το κέλυφός τους είναι από συνθετική ύλη.
• Γενικές ασφάλειες κατά DIN 49360 και 49515
• Αυτόµατους µαγνητοθερµικούς διακόπτες κατά VDE 0641

Οι µικροαυτόµατοι είναι εφοδιασµένοι µε θερµικά και µαγνητικά
στοιχεία, ώστε αυτόµατα να διακόπτουν µέσες υπερφορτίσεις σχετικά
µεγάλης διάρκειας και βραχυκυκλώµατα.
Οι µικροαυτόµατοι που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να έχουν ισχύ
διακοπής µεγαλύτερη ή ίση από τη στάθµη βραχυκυκλώµατος στον
πίνακα που χρησιµοποιούνται και κατ’ελάχιστον 6 ΚΑ, θα είναι τύπου
"Περιορισµού έντασης" και όχι "µηδενικού σηµείου".
• Ηλεκτρονόµους ισχύος κατά VDE 0660
Οι ηλεκτρονόµοι ισχύος θα έχουν πηνίο σε ονοµαστική τάση 230V, 50ΗΖ.
Αντίστοιχα ισχύουν για εκείνους που τροφοδοτούν περίπου ωµικό φορτία η
ονοµαστική τους ένταση όµως θα αναφερθεί σε κατηγορία φόρτισης ΑC1, ΑC2,
ΑC2', ΑC3, ΑC4 σύµφωνα µε VDΕ 0660 και ΙΕC 158).
Τα παραπάνω αναφερόµενα είναι απλώς ενδεικτικά για την σωστή εκλογή των
ηλεκτρονόµων ισχύος. Σε ποια κατηγορία λειτουργίας (φόρτισης) θα καταταγεί
το φορτίο θα καθοριστεί από τις πληροφορίες του κατασκευαστή του
µηχανήµατος και της επίβλεψης, οπότε τότε θα εκλεγεί το σωστό µέγεθος του
ηλεκτρονόµου ισχύος για ένα εκατοµµύριο χειρισµούς.
Η τάση έλξης του ηλεκτρονόµου ισχύος θα είναι 0,75 έως 1,1 της ονοµαστικής
τάσης λειτουργίας του πηνίου, ενώ η τάση αποδιέγερσης 0,4 έως 0,6 αντίστοιχα.
Η αρίθµηση των ακροδεκτών θα είναι σύµφωνη µε τους Κανονισµούς DΙΝ
46199.
Οι ηλεκτρονόµοι ισχύος θα είναι κατασκευασµένοι σύµφωνα µε τους
Κανονισµούς VDΕ 0660/ΙΕC 158.

Η µηχανική τους διάρκεια ζωής να είναι τουλάχιστον δέκα εκατοµµύρια
χειρισµοί.
Μέγιστη θερµοκρασία περιβάλλοντος όπου θα τοποθετηθούν : 40° C.
Στάθµη θορύβου 30 dB.
• Φωτοκύτταρο ρυθµιζόµενης ευαισθησίας (ανεξαρτήτως µελλοντικής
τοποθέτησης από ∆ΕΗ
συσκευής Τ.Α.Σ. «Τηλεχειρισµός ακουστικής
συχνότητας). Θα είναι κατάλληλο για τάση λειτουργίας 230 V / 50 Hz και θα
µπορεί να ρυθµιστεί ,ώστε να επηρεάζεται από το φως ηµέρας 5 έως 1000 Lux.
Ο µηχανισµός του φωτοκύτταρου θα βρίσκεται σε στεγανό πλαστικό κέλυφος
και θα περιλαµβάνει το φωτοαισθητήριο και ηλεκτρονικό µηχανισµό µέσω του
οποίου η εντολή θα διαβιβάζεται σε ρελέ.
• Ρευµατοδότη σούκο 16 Α
• Καραβοχελώνα µε λυχνία 230 V για νυκτερινή εργασία

Η διάταξη του ηλεκτρικού κυκλώµατος θα είναι :
Γενικός τριπολικός διακόπτης
Γενικές ασφάλειες βραδείας τήξης ή αντίστοιχους µαγνητοθερµικούς διακόπτες.
Μαγνητοθερµικοί διακόπτες για κάθε κύκλωµα φωτισµού.
Ηλεκτρονόµοι ισχύος για κάθε κύκλωµα φωτισµού.
Μεταξύ των οργάνων προστασίας θα τηρείται η επιλεκτική λειτουργία. Σε
περίπτωση σφάλµατος θα πρέπει να αποσυνδέεται πρώτα το µικρότερο στοιχείο.
Το πίλλαρ θα είναι συναρµολογηµένο στο εργοστάσιο κατασκευής του, θα παρέχει
άνεση χώρου για την είσοδο και έξοδο των καλωδίων καθώς και την εσωτερική
συνδεσµολογία των καλωδίων µεταξύ των οργάνων λειτουργίας. Γενικά θα είναι άριστα
κατασκευασµένο από τεχνική και αισθητική άποψη.

Γειώσεις
Η όλη εγκατάσταση και γενικά κάθε µεταλλικό αντικείµενο από το οποίο διέρχονται
ηλεκτροφόρα καλώδια, θα γειωθεί µε τη βοήθεια αγωγού ακολουθίας, που θα αποτελείται
από γυµνό χάλκινο πολύκλωνο αγωγό διατοµής 25 mm2 , ο οποίος θα εγκατασταθεί µέσα στο
έδαφος και θα οδεύει παράλληλα (στην ίδια τάφρο) µε το τροφοδοτικό καλώδιο των ιστών.
Το ακροκιβώτιο κάθε ιστού θα συνδέεται µε τον αγωγό γείωσης µέσω γυµνού
χάλκινου αγωγού διατοµής 6 mm2 . Η σύνδεση των δύο αγωγών θα γίνεται µε τη βοήθεια
σφιγκτήρων µέσα στο φρεάτιο της βάσης του σιδηροϊστού, απ’ όπου περνάει και ο αγωγός
των 25 mm2 .
Ο αγωγός γείωσης θα συνδεθεί επίσης στη στεγανή διανοµή µέσα στο πίλλαρ.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-12-02
Στην περίπτωση ολικής καταστροφής του εκτεθειµένου υπέργειου τµήµατος των
αγκυρίων , η αποκατάσταση της αγκύρωσης, σε διατηρούµενη βάση, θα γίνει µε τη χρήση
εποξικού κονιάµατος έγχυσης βραδείας σκλήρυνσης, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην
τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-12-02 και τις οδηγίες του προµηθευτεί –
παραγωγού, στο τέλος δε της διαδικασίας θα κατατίθεται στην υπηρεσία βεβαίωση δοκιµών
και αντοχής των αγκυρίων από τον προµηθευτεί – παραγωγό.

.4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Οι εργασίες που περιγράφονται στην παράγραφο 2.1, 2.2 και 2.3 θα
αµείβονται σύµφωνα µε τα αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου.
Η Υπηρεσία θα πρέπει να ενηµερώνεται άµεσα τόσο για την ύπαρξη
ενδεχόµενης βλάβης ή ζηµίας όσο και για την άρση αυτών. Για το σκοπό αυτό θα
συντάσσεται από τον ανάδοχο ∆ελτίο , που θα επέχει θέση ηµερολογίου, στο οποίο
θα καταχωρούνται τα παραπάνω στοιχεία.
Το έργο χρηµατοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράµµατος Επενδυτικών
∆απανών έτους 2017 της Π.Ε. Ηµαθίας χρηµατοδοτούµενων από ίδιους πόρους
(τέλη µεταβίβασης αυτοκινήτων)., µε κωδικό προγράµµατος 02.02.721.9781.β1
και έργου 2131ΗΜΑ011Ι∆Π16, όπως εγκρίθηκε µε την µε αριθµό 59/10-042017 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας.
Βέροια 27 Ιουνίου /2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η Αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Σ.Ε.

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Χ΄΄ΒΑΜΒΑΚΗΣ
µηχανολόγος µηχανικός

ΦΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΟΥ
Πολιτικός µηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή
όπως αυτή συντάχθηκε από το Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων της ΥΠΟ∆.Τ.Ε.Π.Ε.
Ηµαθίας
µε την υπ’ αριθµ .1405/280264/07 Ιουλίου 2017 απόφαση του Προϊσταµένου της ΥΠΟ∆.Τ.Ε. Π.Ε.
Ηµαθίας
Ο Προϊστάµενος Τ.Ε. Π.Ε Ηµαθίας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Τοπογράφος;Μηχανικός

