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 Το έργο µε τίτλο: “Επισκευή – αντικατάσταση παλαιών και τοποθέτηση νέων 

φωτιστικών αρµοδιότητας ΠΕΧ” περιλαµβάνει την επισκευή, την αντικατάσταση και τη 

συντήρηση φωτιστικών και εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισµού στο οδικό δίκτυο 

αρµοδιότητας της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χαλκιδικής. Οι παρεµβάσεις 

αφορούν σε αντικατάσταση φωτιστικών σωµάτων, ιστών κτλ,  καθώς και την 

αποκατάσταση µικρής και µεγάλης έκτασης ζηµιών και βλαβών στους κόµβους. Η  

συντήρηση της εγκατάστασης οδοφωτισµού (ενδεικτικά) περιλαµβάνει την 

αντικατάσταση λαµπτήρων, µετασχηµατιστών, φθαρµένων ή κατεστραµµένων υπόγειων 

καλωδίων, συντήρηση των ηλεκτρολογικών πινάκων και αντικατάσταση των 

κατεστραµµένων, αντικατάσταση οργάνων σ’ αυτούς, για τη βελτίωση του οδοφωτισµού, 

σύµφωνα µε τις προκύπτουσες ή/και τρέχουσες ανάγκες της Υπηρεσίας. 

Επίσης θα αντιµετωπιστούν και έκτακτες καταστάσεις όπως πχ αποµάκρυνση 

κατεστραµµένων ιστών, αποκατάσταση και θέση σε λειτουργία του φωτισµού του 

κόµβου από µεµονωµένο βραχυκύκλωµα κλπ. 

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι οι οδικοί άξονες και οι κόµβοι ηλεκτροφωτισµού στο 

σύνολο του εθνικού και επαρχιακού δικτύου αρµοδιότητας της Υποδ/νσης Τεχνικών 

Έργων ΠΕ Χαλκιδικής. 

Ενδεικτικά και µη περιοριστικά αναφέρονται οι παρακάτω βασικότερες εργασίες: 

• Αντικατάσταση (σε επιλεγµένες θέσεις) φωτιστικών σωµάτων ατµού Νατρίου µε 

φωτιστικά σώµατα οδοφωτισµού τύπου βραχίονα µε φωτεινές πηγές τεχνολογίας 

διόδων φωτοεκποµπής (LED) 

• Αποκατάσταση της λειτουργίας υφιστάµενων φωτιστικών σωµάτων, µε 

αντικατάσταση λαµπτήρων και µικροεξαρτηµάτων  

• Επαναφορά της καλής λειτουργίας του υφιστάµενου δικτύου (π.χ. φώτα 

αναµµένα στη διάρκεια της ηµέρας, κατεστραµµένοι ιστοί, µη ευθυγραµµισµένοι 

ιστοί, ανοιχτά καπάκια φωτιστικών σωµάτων, απωλεσθέντα ή ανοιχτά 

καλύµµατα φρεατίων, ανοιχτές θυρίδες ιστών, κ.α) 

• Αναζήτηση, εντοπισµός και αποκατάσταση βραχυκυκλώµατος στην υποδοµή του 

οδοφωτισµού. 

• Συντήρηση, επισκευή ή αντικατάσταση πινάκων ηλεκτροδότησης ή κιβωτίων 

µετρητών παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν φθορά ή ζηµιά από 

πρόσκρουση οχήµατος ή άλλη αιτία. 
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• Αφαίρεση ιστών φωτισµού και τοποθέτηση νέων και διόρθωση της κλίσης αυτών 

• Αντικατάσταση βραχιόνων, καλωδιώσεων και όλων των εξαρτηµάτων σε ιστούς, 

φωτιστικά και πιλλαρ που απαιτούνται για την αποκατάσταση της λειτουργίας 

τους. 

• ∆ιόρθωση της στήριξης κεκλιµένων ιστών. 

Σε σηµεία που έχουν διαπιστωθεί προβλήµατα και ελλείψεις στις Η/Μ εγκαταστάσεις 

όπως (ενδεικτικά) η έξοδος της Ν. Φώκαιας, ο κόµβος Αγ. Παρασκευής, ο κόµβος 

Καλάνδρας όπως και στα σηµεία που θα προκύψουν κατόπιν του ελέγχου και  

αποτύπωσης του συνόλου των εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισµού αρµοδιότητας ΠΕΧ -

στα πλαίσια βέβαια του εγκεκριµένου προϋπολογισµού- θα πραγµατοποιηθεί 

αποµάκρυνση των κατεστραµµένων ιστών και θα τοποθετηθούν νέοι ιστοί και φωτιστικά 

τεχνολογίας led. Κατά την αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών µε νέας τεχνολογίας 

(LED), ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει φωτοτεχνική µελέτη, προκειµένου να 

εξασφαλιστεί το ασφαλές για το οδικό δίκτυο επίπεδο φωτισµού.   

Τέλος,το έργο θα αφορά και τις κάτωθι ενέργειες : 

1. Αποτύπωση του δικτύου οδοφωτισµού (ιστοί, φωτιστικά σώµατα, pillars κτλ) σε 

γεωγραφικό σύστηµα πληροφοριών (GIS) µε όλα τα απαιτούµενα δεδοµένα 

2. Κατηγοριοποίηση των οδών σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ και την εθνική και 

κοινοτική νοµοθεσία 

3. ∆ιαχείριση του υφιστάµενου φωτιστικού εξοπλισµού σε συνεργασία µε την 

Περιφέρεια 

 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Περιλαµβάνονται: 

1. Η επιτήρηση και ο έλεγχος όλων των πινάκων, ιστών, φωτιστικών σωµάτων και 

ηλεκτρικών κυκλωµάτων. 

2. Η άµεση επέµβαση, µετά τη σχετική (ακόµη και τηλεφωνική) γνωστοποίηση, 

αποκατάσταση βλάβης η οποία ενέχει το κίνδυνο πρόκλησης ηλεκτροπληξίας 

διερχοµένων πολιτών (εκτεθειµένα ηλεκτροφόρα καλώδια λόγω πρόσκρουσης 

αυτοκινήτων πάνω σε ιστούς φωτισµού κλπ.) ή κινδύνους από ανεπαρκή φωτισµό κτλ 
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3. Η συντήρηση των εγκαταστάσεων Ηλ/φωτισµού, η αντικατάσταση κάθε φθαρµένου 

υλικού και η αντικατάσταση των καµµένων λαµπτήρων των φωτιστικών σωµάτων 

4. Η διάθεση ειδικευµένου προσωπικού, το οποίο θα περιλαµβάνει-τουλάχιστον έναν 

αδειούχο ηλεκτρολόγο- σε ετοιµότητα, για την άµεση αποκατάσταση της βλάβης που θα 

παρουσιασθεί και τον απαραίτητο µηχανικό εξοπλισµό (καλαθοφόρο όχηµα και λοιπό 

απαραίτητο εξοπλισµό) 

5. Η κατά καιρούς νυκτερινή επιθεώρηση µαζί µε τους επιβλέποντες, τους τεχνικούς 

υπαλλήλους της υπηρεσίας κτλ των εγκαταστάσεων και η ενηµέρωση της υπηρεσίας για 

την ύπαρξη βλάβης ή την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων 

6. Ο ανάδοχος τέλος οφείλει να µεριµνήσει και για τυχόν επανασύνδεση και 

ηλεκτροδότηση µε το δίκτυο ττου παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας, εφόσον απαιτηθεί. 

 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ 

1. Αποξήλωση καταρριφθέντων ιστών, βραχιόνων και φωτιστικών σωµάτων και 

αντικατάσταση αυτών, σύµφωνα µε τις οδηγίες της επίβλεψης. Κατόπιν της 

αντικατάστασης αυτών θα γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι, δοκιµές για τη σωστή 

επαναλειτουργία της εγκατάστασης. Αποµάκρυνση καταρριφθέντων ιστών.  

2. Μετατόπιση ιστών φωτισµού σε περίπτωση κυκλοφοριακών έργων κ.λ.π 

3. Αναζήτηση και αποκατάσταση βραχυκυκλώµατος στα υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα. 

4. Η επισκευή ή η αντικατάσταση ηλεκτρικών πινάκων ή/και µεµονωµένων οργάνων πού 

έχουν υποστεί ζηµιά από πρόσκρουση αυτοκινήτου ή άλλη αιτία. 

 

ΥΠΟΓΕΙΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

Τα υπόγεια δίκτυα φωτισµού θα αποκαθίστανται είτε µε αντίστοιχα κατάλληλα καλώδια  

προστατευόµενα µε πλαστική σωλήνα ή σιδηροσωλήνα γαλβανιζέ κατάλληλης διατοµής 

(κάτω από διελεύσεις οδών, πεζοδροµίων, τεχνικών κτλ) και τοποθετούµενα εντός του 

υπάρχοντος σκάµµατος, είτε µε µούφα συνενούσα τα αποσχισµένα καλώδια και πάντοτε 

σύµφωνα µε τις υποδείξεις της υπηρεσίας. Κατά µήκος των υπόγειων ηλεκτρικών 

καλωδίων θα εξασφαλίζεται η γείωση όλων των φωτιστικών και των ιστών φωτισµού. 



 

Σελ.5/ 8 

 

 

ΙΣΤΟΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

Οι ποσότητες των ιστών που θα τοποθετηθούν σε θέσεις καταστραµµένων από 

προσκρούσεις οχηµάτων αφορούν κατά ένα µέρος ήδη καταστραφέντες ιστούς που δεν 

έχουν ακόµα αποκατασταθεί και κατά το υπόλοιπο ιστούς πού πιθανώς να 

καταστραφούν µελλοντικά και που θα χρήζουν άµεσης αποκατάστασης, ανάλογα µε τις 

εντολές της υπηρεσίας. 

Σε περίπτωση κατάρριψης ιστού πρέπει να υπάρχει δυνατότητα εκ µέρους του 

εργολάβου άµεσης επέµβασης ώστε να αποµακρυνθεί ο καταρριφθείς ιστός και να 

αποκατασταθεί µε τρόπο ασφαλή η βλάβη στο ηλεκτρικό δίκτυο για να αποφευχθεί 

πιθανό ατύχηµα από ηλεκτροπληξία. Η εργασία αυτή θα γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις 

ανεξάρτητα µε το πόσο αργότερα θα τοποθετηθεί καινούργιος ιστός. 

Στις περιπτώσεις αντικατάστασης καταρριφθέντος ιστού ο νέος ιστός θα είναι 

πανοµοιότυπος µε τον καταρριφθέντα και σύµφωνοι µε τις ισχύουσες τεχνικές 

προδιαγραφές για κάθε τύπο ιστού. Για κάθε νέο τύπο ιστού που πρόκειται να 

τοποθετηθεί θα κατατίθεται στην υπηρεσία για έγκριση εγχειρίδιο τεχνικών 

προδιαγραφών και σχέδιο κατασκευαστικών λεπτοµερειών. 

 

ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ - ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 

Οι βραχίονες και τα φωτιστικά σώµατα θα είναι όµοια µε αυτά που αποµακρύνονται 

λόγω της βλάβης ώστε να υπάρχει καλύτερο αισθητικό αποτέλεσµα και οµοιογένεια στο 

φωτιζόµενο τµήµα ή κόµβο του οδικού δικτύου. Τα φωτιστικά σώµατα θα είναι σύµφωνα 

µε τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές για κάθε τύπο φωτιστικού σώµατος των οποίων 

οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση από την υπηρεσία. Τα φωτιστικά σώµατα 

θα είναι απαραίτητα εφοδιασµένα µε τα όργανα αφής (πυκνωτές διόρθωσης 

συνηµίτονου, εκκινητές, µετασχηµατιστές κτλ) και την αντίστοιχη λυχνία ανάλογη µε το 

τύπο του φωτιστικού σώµατος όπως αυτά αναφέρονται στα διάφορα άρθρα του 

Αναλυτικού Τιµολογίου. 
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ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Ο ανάδοχος φέρει αποκλειστικά και ακέραια την ευθύνη (ποινική και αστική) για κάθε 

ατύχηµα εργατικό ή µη που τυχόν θα συµβεί στον τόπο εκτέλεσης των εργασιών του 

έργου εξαιτίας πληµµελούς εφαρµογής των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας «περί 

προλήψεως εργατικών ατυχηµάτων» και της απαιτούµενης σήµανσης, όπως αυτή 

προβλέπεται από την αντίστοιχη τεχνική προδιαγραφή.  

Για τη σήµανση στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης της οδού ισχύουν: 

• τα άρθρα 9 και 10 του Ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας), 

• η Τεχνική Προδιαγραφή «Σήµανση εκτελούµενων οδικών έργων εντός και εκτός 

κατοικηµένων περιοχών» (Φ.Ε.Κ. 946 Β/9.7.2003), 

Πριν από την έναρξη των εργασιών σε κάθε θέση ο ανάδοχος υποχρεούται να 

προχωρήσει στη σύνταξη σχεδίων σήµανσης για έγκριση και εφαρµογή. Τα σχέδια αυτά 

βαρύνουν τον ανάδοχο και δεν πληρώνονται ιδιαίτερα. 

Η προµήθεια, η τοποθέτηση και η συντήρηση των µέσων σήµανσης σε όλη τη διάρκεια 

εκτέλεσης των εργασιών µέχρι την πλήρη αποπεράτωσή τους καθώς επίσης η αφαίρεσή 

τους µετά την ολοκλήρωση των εργασιών βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο και δεν θα 

πληρωθεί ιδιαίτερα. Όλα τα µέσα σήµανσης, τα οποία θα χρησιµοποιηθούν κατά τη 

διάρκεια του έργου πρέπει να ανταποκρίνονται στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, να 

είναι σε άριστη κατάσταση, ιδιαίτερα όσον αφορά την ποιότητα και την εµφάνισή τους, 

ώστε να είναι ευδιάκριτα από τους οδηγούς. 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Οι προβλεπόµενες εγκαταστάσεις θα είναι σύµφωνες µε τις οδηγίες 

1. της Υ.Α. ΕΗ1/0/481/09-09-1986 (ΦΕΚ 573/Β/1986) όπως ισχύει σήµερα  

2. της Υ.Α. ∆13/β/οικ.16522/30-11-2004 (ΦΕΚ 1792/Β/03-12-2004) και 

3. τα ισχύοντα πρότυπα (Ε.Λ.Ο.Τ., Ε.Ν., C.Ι.Ε.) όπως αυτά αναφέρονται στις 

παραπάνω Υπ. Αποφάσεις και το ΕΝ 13201:2014-2015 (5 µέρη) 

4. τις Π.Ε.Τ.Ε.Π. «ΠΕΤΕΠ 05-07-01-00, Υποδοµή οδοφωτισµού» και «ΠΕΤΕΠ 05-07-

02-00, Ανωδοµή οδοφωτισµού» όπως αυτές ισχύουν κατά την Υ.Α. Αριθµ. 



 

Σελ.7/ 8 

∆ΚΠ/οικ.1211/01-08-2016 ΦΕΚ:2524/Β/2016), σχετική και η Εγκύκλιος 17/07-09-2016 

∆ΚΠ/οικ./ 1322 (Α∆Α 75ΕΖ4653ΟΞ-Θ2Π). 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. ∆ιευκρινίζεται ότι αν κατά την εµφάνιση ή την αποκατάσταση βλάβης χρειάζεται να 

γίνει διακοπή της ηλεκτροδότησης,  τότε ο ανάδοχος θα φροντίσει τόσο για τη διακοπή 

όσο και για την επανηλεκτροδότηση της εγκατάστασης καθώς επίσης και για την 

ηλεκτροδότηση νέων εγκαταστάσεων υπογράφοντας τη σχετική δήλωση προς το 

∆Ε∆∆ΗΕ. 

2. Το είδος και τα τεχνικά στοιχεία των υλικών πού θα αντικαθίστανται θα είναι 

αντίστοιχων διαστάσεων και ποιότητας µε αυτά πού υπάρχουν στις υφιστάµενες 

εγκαταστάσεις και θα τυγχάνουν της έγκρισης της υπηρεσίας. Επίσης ο ανάδοχος θα 

πρέπει να είναι ενήµερος για όλες τις ισχύουσες προδιαγραφές και πρότυπα πού 

ισχύουν για τον και ηλεκτροφωτισµό οδών και κόµβων. 

3. Νέοι πίνακες ηλεκτρικής διανοµής που τυχόν απαιτηθεί να εγκατασταθούν θα 

περιέχουν γενικό διακόπτη, γενικές ασφάλειες, χρονοδιακόπτη και µικροαυτόµατους 

διακόπτες, πρίζα σούκο κτλ. (τα απαιτούµενα υλικά θα είναι αντίστοιχης ποιότητας µε 

αυτά των υπαρχόντων πινάκων ηλεκτρικής διανοµής και θα τύχουν της έγκρισης της 

υπηρεσίας) και θα υπάρχει συνδεδεµένο φωτοκύτταρο. Η κατασκευή τους θα πρέπει να 

είναι τέτοια, ώστε τα διάφορα όργανα και συσκευές να είναι εύκολα προσιτά µετά την 

αφαίρεση των καλυµµάτων και τοποθετηµένα σε κανονικές αποστάσεις µεταξύ τους, 

ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτηση τους χωρίς να 

µεταβάλλεται η κατάσταση των γειτονικών οργάνων. Η εσωτερική συνδεσµολογία θα 

είναι άριστα κατασκευασµένη από τεχνική και αισθητική άποψη. Έτσι τα καλώδια που 

θα είναι µονόκλωνα, θα ακολουθούν ευθείες και σύντοµες διαδροµές, θα είναι καλά 

προσαρµοσµένα στα άκρα των οργάνων και θα φέρουν όπου απαιτείται στα άκρα τους 

ακροδέκτες. 

4. Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τα τεύχη της µελέττης και τις έγγραφες 

ή/και προφορικές εντολές και οδηγίες της υπηρεσίας. Ο εργολάβος οφείλει να τηρεί κατά 

την εκτέλεση του έργου τους ισχύοντες κανονισµούς και φέρει όλη την ευθύνη για 

τροχαίο ατύχηµα που θα οφείλεται στη µη λειτουργία των εγκαταστάσεων του οδικού 

ηλεκτροφωτισµού. 



 

Σελ.8/ 8 

5. Για τους νέους κόµβους ηλεκτροφωτισµού, ο ανάδοχος από κοινού µε την υπηρεσία 

θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ηλεκτροδότησή τους, 

προσκοµίζοντας απαιτούµενα δικαιολογητικά (µονογραµµικά σχέδια, υπεύθυνες 

δηλώσεις κτλ) καθώς και να µεριµνήσει για τις απαιτούµενες ενέργειες σύνδεσης µε το 

δίκτυο του ∆Ε∆∆ΗΕ και του παρόχου.  

5. O εργολάβος υποχρεούται επίσης να φροντίσει έγκαιρα για τη παραγγελία των υλικών 

πού χρειάζονται και δεν υπάρχουν διαθέσιµα στο εµπόριο, ώστε η τυχόν καθυστέρηση 

άφιξης των υλικών να µην επιδράσει στην έγκαιρη αποκατάσταση των ζηµιών και τη 

συνεχή συντήρηση των εγκαταστάσεων. 

6. Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει σε ετοιµότητα απαραίτητο µηχανικό εξοπλισµό (π.χ. 

καλαθοφόρο όχηµα) για την αντιµετώπιση όλων των έκτακτων και µη αναγκών του 

έργου. 

7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει γραφείο µε τηλέφωνο, ειδικευµένο προσωπικό 

τουλάχιστον δυο ατόµων εκ των οποίων το ένα τουλάχιστον θα είναι αδειούχος 

ηλεκτρολόγος. Τα ανωτέρω άτοµα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε κινητό τηλέφωνο 

ώστε να καθίσταται δυνατή η άµεση επαφή µαζί τους. 

Πολύγυρος, Φεβρουάριος 2022 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

 

 

 

Παρούση Βασιλική 

ΠΕ Μηχανολόγος Μηχ/κος 

 

Ο Προϊστάµενος Τµ. 

Συγκοινωνιακών Έργων 

(κ.α.α.) 

 

 

 

Μαναζής Αθανάσιος 

ΠΕ Πολιτικός Μηχ/κος 

Ο αν. Προϊστάµενος 

Υποδιεύθυνσης Τεχνικών 

Έργων ΠΕΧ 

 

 

 

Μιγδάνης Βαλσάµης 

ΤΕ Τοπογράφος Μηχ/κος 
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