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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡOΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,  
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ  
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

ΕΡΓΟ: “ Αποκατάσταση Οδοφωτισµού  οδικού 
δικτύου Ν. Καβάλας “.  
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 172007002 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 72.000,00€ µε Φ.Π.Α. 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

Αντικείµενο της εργολαβίας αυτής είναι η συντήρηση, η αποκατάσταση ζηµιών, η βελτίωση και η επέκταση 
των εγκαταστάσεων οδικού φωτισµού και φωτεινών σηµατοδοτών, αρµοδιότητας ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Καβάλας, µέσα στα όρια της πίστωσης που έχει εγκριθεί για τον σκοπό αυτό. 

Στην αρµοδιότητα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων  Π.Ε. Καβάλας ανήκουν το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο 
της Π.Ε. Καβάλας και της νήσου Θάσου. 
 
2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΩΝ 

ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΩΝ. 
Κύριο αντικείµενο των εργασιών συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων οδοφωτισµού και σηµατοδοτών είναι η 

αποκατάσταση ζηµιών που προκλήθηκαν από δυναµικά αίτια (τροχαία ατυχήµατα, θεοµηνίες κλπ) καθώς και η 
άρση βραχυκυκλωµάτων ή διακοπών των υπόγειων καλωδίων, εποµένων των λοιπών εργασιών τακτικής – 
προληπτικής συντήρησης που θα γίνονται µετά από εντολή της Υπηρεσίας. Ειδικότερα για τη σωστή και ασφαλή 
λειτουργία των εγκαταστάσεων οδοφωτισµού και σηµατοδοτών, την ευθύνη των οποίων θα φέρει ο Ανάδοχος 
κατά τη διάρκεια του έργου, προβλέπεται η εκτέλεση των παρακάτω εργασιών: 

α) Εργασίες άµεσης άρσης βλαβών ή ζηµιών ή επικίνδυνων καταστάσεων, που προκλήθηκαν από δυναµικά 
αίτια (τροχαία ατυχήµατα, θεοµηνίες, κλπ) και εγκυµονούν κινδύνους σοβαρών ατυχηµάτων στους χρήστες του 
Ο.∆., όπως πτώσεις ιστών οδοφωτισµού και σηµατοδοτών στο οδόστρωµα, επικρεµάµενα φωτιστικά, φανάρια,  
βραχίονες, καπάκια, προσβάσιµα ηλεκτροφόρα καλώδια κλπ. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η άµεση 
αποκατάσταση της βλάβης τότε θα αίρεται οπωσδήποτε η επικινδυνότητα και σε δεύτερη φάση θα αποκαθίσταται 
οριστικά η ζηµιά.  

β) Εργασίες άρσης βλαβών που προκάλεσαν ολική διακοπή λειτουργίας µιας εγκατάστασης ή ενός κλάδου 
αυτής και οφείλονται σε φυσιολογικές ηλεκτρολογικές βλάβες όπως καµένες ασφάλειες, κατεστραµµένα ρελέ, 
φωτοκύτταρα, χρονοδιακόπτες, βραχυκυκλώµατα ή διακοπές καλωδίων κλπ. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η 
ολική αποκατάσταση της βλάβης τότε θα αποµονώνεται το βλάβεν στοιχείο και η υπόλοιπη εγκατάσταση θα 
δίνεται σε κανονική λειτουργία. 

γ) Λοιπές εργασίες άρσης βλαβών ή ζηµιών που προκλήθηκαν από δυναµικά ή άλλα αίτια και δεν εµφανίζουν 
άµεση επικινδυνότητα, όπως τοποθέτηση ιστών, φωτιστικών, σηµατοδοτών, των προηγούµενων (α) και (β) 
περιπτώσεων, άρση βραχυκυκλωµάτων ή διακοπών των υπόγειων καλωδίων, κλπ.  

δ) Εργασίες τακτικής – προληπτικής συντήρησης των εγκαταστάσεων οδοφωτισµού και φωτεινών 
σηµατοδοτών, µε σκοπό τη µεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής τους και τη µείωση των εµφανιζόµενων βλαβών. 

ε) Αντικατάσταση φθαρµένων τσιµεντοϊστών και σιδηροιστών οδοφωτισµού και σηµατοδοτών. 
στ) Εργασίες βελτίωσης (χρωµατισµού-αντισκουριακής προστασίας κλπ) – επέκτασης - ανακαίνισης 

υφιστάµενων εγκαταστάσεων οδοφωτισµού.  
Οι προς εκτέλεση εργασίες της περίπτωσης (α), περί άρσης επικίνδυνων καταστάσεων, θα εκτελούνται άµεσα, 

µετά την καθοιονδήποτε τρόπο ειδοποίηση του Αναδόχου από την επιβλέπουσα υπηρεσία. Οι προς εκτέλεση 
εργασίες της περίπτωσης (β) θα εκτελούνται αυθηµερόν µετά την γνώση του αναδόχου κλπ. 

Οι προς εκτέλεση εργασίες των περιπτώσεων (γ), (δ),(ε)και (στ) θα καθορίζονται, ανάλογα µε το είδος και την 
έκτασή τους, µε εντολή της Υπηρεσίας εντός εύλογου χρόνου. Η εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών θα γίνεται εντός 
των χρονικών ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 6 της Ε.Σ.Υ. 

Τα υλικά που θα χρησιµοποιούνται θα είναι όµοια προς τα εγκαταστηµένα και περιγράφονται αναλυτικά στο 
Τιµολόγιο της παρούσας Μελέτης. 
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2.1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο∆ΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΩΝ 
ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΩΝ 

 
2.1.1. Γενικά 

  Η εκτέλεση των εργασιών συντήρησης – αποκατάστασης ζηµιών προβλέπεται να γίνει σε δύο (2) φάσεις: 
α) Η πρώτη φάση θα περιλαµβάνει όλες τις εργασίες του άρθρου 2 περιπτώσεις (β) και (γ) που θα καταγραφούν 

από τον Ανάδοχο σε συνεργασία µε τη επίβλεψη αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης και µέχρι την έγκριση 
του χρονοδιαγράµµατος. Οι εργασίες αυτές θα περιληφθούν σε σχετική εντολή της Υπηρεσίας και θα πρέπει να 
εκτελεσθούν σε χρονικό διάστηµα που δεν θα είναι µεγαλύτερο των 2 µηνών όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 της 
Ε.Σ.Υ. παραγρ. 2.2α. 

β) Η δεύτερη φάση θα περιλάβει εργασίες των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) που θα προκύψουν στη διάρκεια του 
έργου καθώς και της περίπτωσης (δ) και κρίνεται απαραίτητη η εκτέλεση τους για τη σωστή, ασφαλή και 
µακροχρόνια λειτουργία των εγκαταστάσεων. 

Στα λοιπά συµβατικά τεύχη ορίζονται οι σχετικοί όροι. 
γ) Στην έννοια της αποκατάστασης των ζηµιών συµπεριλαµβάνεται η επαναφορά της εγκατάστασης στην 

αρχική µορφή, έπειτα από ζηµιά που µεσολάβησε και οφείλεται είτε σε δυναµικό αίτιο (όπως π.χ. πρόσκρουση 
οχήµατος, θεοµηνία κλπ) είτε σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, όπως π.χ. εάν η ζηµία προκλήθηκε από διαταραχές στην 
τάση του δικτύου παροχής ηλεκτρ. ρεύµατος, από κεραυνούς, από ζηµίες λόγω εκτέλεσης εργασιών από τρίτους 
(εκσκαφές ή παρόµοιου είδους δραστηριότητες) από δράση τρωκτικών, κλπ. 

Η διαπίστωση των ζηµιών είτε η ειδοποίηση του αναδόχου για την ύπαρξη τους θα γίνεται από την Υπηρεσία ή 
από την Τροχαία ή από τους τοπικούς φορείς. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ανταποκρίνεται αµέσως στο κάλεσµα των ανωτέρω και να επεµβαίνει 
άµεσα για την άρση επικίνδυνων καταστάσεων, όπως αποµάκρυνσης πεσµένων ιστών από το οδόστρωµα, 
αποξήλωσης ετοιµόρροπων ιστών, βραχιόνων, φωτιστικών σωµάτων ή φωτεινών σηµατοδοτών καθώς και 
αποµόνωσης των ηλεκτρικών δικτύων. 

Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει διαθέσιµο εξοπλισµό (γερανό, καδοφόρο, σήµανση κλπ) και 
εξειδικευµένο προσωπικό όλο το 24ωρο και τις αργίες. Επίσης ο ανάδοχος θα πρέπει να διατηρεί απόθεµα από τα 
βασικά υλικά που απαρτίζουν τις εγκαταστάσεις προκειµένου να έχει την δυνατότητα της άµεσης επέµβασης προς 
αποκατάσταση ζηµιών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 20 της Ε.Σ.Υ.. 

Ο χρόνος επέµβασης δεν θα υπερβαίνει αυτόν που αναφέρεται στο άρθρο 6 της Ε.Σ.Υ.. 
Η οριστική αποκατάσταση των ζηµιών, εφόσον δεν µπορεί να γίνει άµεσα και αφού έχει αρθεί η επικινδυνότητα 

του συµβάντος, θα γίνεται σε χρόνο ανάλογο προς την έκταση και την σοβαρότητά τους, έπειτα από σχετική 
συνεννόηση µε την Υπηρεσία. Για τον σκοπό αυτό ο ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει στο Ηµερήσιο ∆ελτίο 
Συµβάντων το περιστατικό, όπως και τον τρόπο προέλευσης εις γνώση του της πληροφορίας περί της βλάβης ή 
ζηµιάς. 

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να εκπονήσει αδαπάνως για την Υπηρεσία τις µελέτες οδοφωτισµού για τις 
εγκαταστάσεις που θα κατασκευασθούν µε την υπόψη εργολαβία. 
 

2.1.2. Συνοπτική περιγραφή των εργασιών  
Οι προς εκτέλεση εργασίες χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες, εκάστη των οποίων έχει ως ακολούθως: 
 
- Κατηγορία Α: Εργασίες εγκατάστασης νέων ιστών και φωτιστικών σωµάτων 
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι εργασίες αποκατάστασης των ήδη κατεστραµµένων τσιµεντοϊστών ή 

σιδηροϊστών και αυτών που µπορεί να καταστραφούν κατά τη διάρκεια της εργολαβίας είτε από δυναµικά αίτια, 
είτε λόγω τροποποίησης ή επέκτασης των υφιστάµενων εγκαταστάσεων οδικού φωτισµού. Οι τιµές µονάδος της 
Προσφοράς του αναδειχθέν αναδόχου ισχύουν για αποκατάσταση ιστών σε οποιοδήποτε σηµείο του Οδικού 
∆ικτύου αρµοδιότητας Π.Ε Καβάλας.  

Όσον αφορά την αποκατάσταση των τσιµεντοϊστών ή σιδηροϊστών που θα διαπιστωθεί ότι είναι 
κατεστραµµένοι µετά την σύσταση της εργολαβικής συµβάσεως, διευκρινίζεται ότι η Υπηρεσία δεν έχει την 
υποχρέωση αποκατάστασης όλων των περιπτώσεων δια της παρούσας εργολαβίας, αλλά µόνο εκείνων που είναι 
αποκλειστικής αρµοδιότητας της Υπηρεσίας (δίκτυα εκτός των ∆ήµων και Κοινοτήτων) και κατά την 
αποκλειστική κρίση της. 

Σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία έχει απλώς την υποχρέωση γραπτής υπόδειξης στους 
υπαίτιους να αποκαταστήσουν τις ζηµίες µέσω του αναδόχου, σύµφωνα µε τους τεχνικούς και µόνον συµβατικούς 
όρους της υπόψη εργολαβίας, µε επίβλεψη από την Υπηρεσία και µε την υποχρέωση εκ µέρους της τελευταίας 
χορήγησης σχετικής βεβαίωσης για την εν συνεχεία οικονοµική αποζηµίωση του αναδόχου απ’ ευθείας από τον 
υπαίτιο, βάσει οικονοµικής συµφωνίας µεταξύ αυτών (του αναδόχου και του ζηµιούντος) εφόσον βεβαίως ο 
τελευταίος δεν υποχρεούται στην αποκατάσταση της σχετικής ζηµίας. Έναντι αυτής της υποχρέωσης της 
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Υπηρεσίας ο ανάδοχος δεν δικαιούται να απαιτήσει αποζηµίωση για τυχόν πέραν των νοµίµων ορίων αυξοµείωση 
των συµβατικών ποσοτήτων. 

- Κατηγορία Β: Εργασίες επί των υφιστάµενων φωτιστικών σωµάτων-σηµατοδοτών και ηλεκτρικών 
πινάκων .  
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι εργασίες αποκατάστασης πάσης φύσεως ζηµιών και βλαβών καθώς και οι 

εργασίες συντηρήσεως στην κορυφή των ιστών όπως και εντός των ηλεκτρικών πινάκων. Γενικά για την αποτροπή 
επικίνδυνων καταστάσεων ο Ανάδοχος θα επεµβαίνει άµεσα για αποκατάσταση της βλάβης ή ζηµίας. Εάν δεν είναι 
δυνατή λόγω αντικειµενικών δυσκολιών, η άµεση οριστική αντιµετώπιση του προβλήµατος, τότε θα άρει την 
επικινδυνότητα του συµβάντος και σε δεύτερο στάδιο θα αποκαταστήσει οριστικά το πρόβληµα. Τα υλικά που θα 
ενσωµατωθούν θα είναι ακριβώς όµοια µ’ αυτά που έχουν καταστραφεί ή φθαρεί και τα οποία υπόκεινται σε 
αντικατάσταση.  

- Κατηγορία Γ: Εργασίες υπόγειων δικτύων 
Οι εργασίες αυτές αφορούν κυρίως στην κατασκευή νέων υπόγειων δικτύων σε περίπτωση που τούτα 

απαιτηθούν ή στην αποκατάσταση ζηµιών βραχυκυκλωµάτων, υπογείων καλωδίων παροχής. 
- Κατηγορία ∆: Εργασίες στοιχειώδους συντήρησης 
Προβλέπεται η συντήρηση, ο καθαρισµός η αντισκουριακή προστασία  και η βαφή των βραχιόνων, των ιστών, 

των ακροκιβωτίων, των ηλεκτρικών πινάκων, των φωτιστικών σωµάτων, φαναριών κ.λ.π., όπως περιγράφεται στα 
αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου. Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι τα αναφερόµενα στο αντίστοιχο 
άρθρο του Τιµολογίου της Μελέτης. 

 
 
 

             Καβάλα, 20-10-2017 
Συντάχθηκε 

 
 
 
 

   Ηλίας Κακογεωργίου 
    Μηχανολόγος Μηχ/κός Τ.Ε. 

 
 
 

   Κωνσταντίνος Κουνάκος 
    Μηχανολόγος Μηχ/κός Τ.Ε 

 

Καβάλα, 20-10-2017 
Ο Αν. Προϊστάµενος Τµήµατος 

Συγκοινωνιακών Έργων 
 
 
 

Γεώργιος Κυπραίος 
Τοπογράφος  Μηχανικός 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Καβάλα, 20-10-2017 
Ο Προϊστάµενος ∆ΤΕ 

 
 
 

Θωµάς Καραβάς 
Τοπογράφος Μηχανικός 

 


