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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 

 Η παρούσα μελέτη εργασίας αφορά την κατασκευή τμημάτων οδών  

Θάσου- Παριανού Αθ.- Σικελιανού Αγγ.- Πουρνάρα Δ. της πόλης της Κομοτηνής.        

Συγκεκριμένα θα γίνουν οι ακόλουθες εργασίες 

  -Εκσκαφή  σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες 

  -Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων 

  -Κατασκευή κρασπεδορείθρων 

  -Κατασκευή πεζοδρομίων 

  -Πλήρης κατασκευή ασφαλτόδρομων με κατασκευή υπόβασης-βάσης και  

    οδόστρωμα με ασφαλτοτάπητα. 

  -Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων  

  -Κατασκευή  οδοφωτισμού 

Συγκεκριμένα: 

Οι ιστοί θα είναι τυποποιημένης βιομηχανικής κατασκευής, δημοσιευμένοι σε επίσημο 

κατάλογο του κατασκευαστή, δεν θα αποτελούν ιδιοκατασκευή, θα είναι ύψους έξι (6) 

και εννέα (9) μέτρων γαλβανισμένοι και ηλεκτροστατικά βαμμένοι και θα αποτελούνται 

από : 

 

α) Το σώμα του ιστού κυκλικής διατομής όπως περιγράφεται στο τιμολόγιο της 

μελέτης. Στην τιμή του ιστού περιλαμβάνεται  

1. Το υπόγειο καλώδιο NYY (J1VV-R) 4 X 10 mm
2  

σύνδεσης των ακροκιβωτίων των  

ιστών και η γείωση Φ25 μεταξύ των ιστών φωτισμού. 

2. Η γείωση από  γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα Φ  2ins μήκους 2,50m δηλαδή 

κατασκευή και   έμπηξη  στο   έδαφος  μιας   γειώσεως  αποτελούμενης   από  

γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα με όλα τα μικροϋλικά που χρειάζονται στο φρεάτιο 

έκαστου ιστού.. 

3. Ο πλαστικός σωλήνας Φ75 διέλευσης του καλωδίου 4 Χ 10 mm2 μεταξύ των ιστών.. 

4. Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων διαστάσεων 40 cm X 40 cm και 

βάθους 70 cm με το χυτοσιδηρούν κάλλυμα του. 

5. To καλώδιο ΝΥΥ 1 Χ 4 mm2 το οποίο θα δίνει την εντολή μείωσης φωτισμού. 

Ο Βραχίονας και το φωτιστικό θα είναι της ακόλουθης μορφής. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόσει την εγκεκριμένη υψομετρική μελέτη.  

Σε περίπτωση που δεν υφίσταται  εγκεκριμένη υψομετρική μελέτη, υποχρεούται ο 

ανάδοχος να συντάξει και να την υποβάλει στην υπηρεσία για έγκριση. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει τους υφιστάμενους αγωγούς Κ.Ω., 

συνεργάζεται με τους αντίστοιχους οργανισμούς για την αποκάλυψη και την προστασία 

τους. Τυχόν πρόκληση ζημιών, κατά την εκτέλεση των εργασιών, βαρύνει τον ανάδοχο. 
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