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105.000,00 Ευρώ προβλέπεται να εκτελεσθούν εργασίες για την εκτέλεση του έργου :
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΛΑΔΑ»
Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται τα εξής:
Στην Τοπική Κοινότητα Κλαδά της Δημοτικής Ενότητας Σπαρτιατών του Δήμου Σπάρτης πλησίον
του κεντρικού Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου θα γίνει
Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο 975
τετραγωνικών μέτρων περίπου, με την φόρτωση και την μεταφορά προς ανακύκλωση
(Τσουκαλαίικα Δ. Οιχαλίας Μεσσηνίας : 83,16 χλμ). Τοποθέτηση δομικού πλέγματος,
τσιμεντόστρωση πάχους 10εκ. Τοποθέτηση κυβόλιθων 10 x 10 x 6 cm, τεχνητής παλαίωσης, σε
διάταξη με τη μορφή "ψαροκόκκαλου" 90° ή 45° χρώματος γκρι και ώχρα, τοποθετουμένων επί
υποστρώματος συμπυκνωμένης άμμου πάχους 4 εκ με διάκενο 1,0 cm μεταξύ τους. (1.057τ.μ.).
Μετά την τοποθέτηση οι κυβόλιθοι σταθεροποιούνται με δονητή με λαστιχένια πλάκα και γίνεται
σφράγισμα της τελικής επιφάνειας (αρμολόγημα) με λεπτόκοκκη καθαρή άμμο θαλάσσης .
Περιμετρικά της εκκλησίας θα τοποθετηθεί μάρμαρο σφυρήλατο ημίλευκο πλάτους 20εκ και κάθετα
στις εισόδους της μάρμαρο σφυρήλατο ημίλευκο πλάτους 7εκ σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο της
μελέτης. Το Ηρώο θα επενδυθεί από μάρμαρο ημίλευκο. Θα τοποθετηθούν δύο παγκάκια με πλάτη
και ένας κάδος απορριμμάτων.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Στην παρούσα μελέτη προβλέπεται να κατασκευαστεί και ηλεκτροφωτισμός για το φωτισμό του
τμήματος δρόμου στο οποίο θα γίνει ανάπλαση.
Προβλέπονται επτά ιστοί, παραδοσιακού τύπου, ενδεικτικού εργοστασιακού τύπου: «Lucerna
pole» dissano ύψους 4,00 μέτρων. Σε αυτούς τους ιστούς θα τοποθετηθεί φωτιστικό σώμα
κορυφής ενδεικτικού τύπου «3205 Lucerna της disano», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα σχετικά
άρθρα του τιμολογίου.
Για την τροφοδότηση των ιστών θα κατασκευαστεί υπόγειο δίκτυο από καλώδια 4Χ10 ΝΥΥ και
μέσω φρεατίων και των ακροκιβωτίων των ιστών θα τροφοδοτούνται τα φωτιστικά σώματα με
ρεύμα.
Καθ’ όλο το μήκος του δικτύου θα οδεύει αγωγός 1Χ25mm2 Cu.
Θα τοποθετηθεί ένας ηλεκτρικός πίνακας (PILLAR).
Οι Τεχνικές προδιαγραφές των υλικών (ιστοί, βραχίονες, φωτιστικά, PILLAR) περιγράφονται
στο επιμέρους άρθρα που παρατίθενται στο τιμολόγιο των Η/Μ εργασιών. Επισημαίνεται ότι οι
εργοστασιακοί τύποι φωτιστικών και ιστών που προαναφέρονται είναι ενδεικτικοί και αφορούν
τυπική οδηγία η οποία είναι αναγκαία να διατυπωθεί ελλείψει επισήμων τεχνικών προδιαγραφών
αρχιτεκτονικού περιεχομένου που αφορούν ιστούς οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα.

Ειδικότερα για την τεκμηρίωση της στατικής επάρκειας της αγκύρωσης των φωτιστικών ιστών θα
ισχύουν τα ακόλουθα:
Το σύστημα αγκύρωσης ακολουθεί την αριθ. ΕΗ1/0/123/88 (ΦΕΚ 177 Β/31-3-1988) Υπουργική
Απόφαση και συγκεκριμένα την παράγραφο 6 και περιγράφεται ως εξής:
Ο κορμός του ιστού θα εδράζεται σε χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 400 Χ 400 χλστ και πάχους
20 χλστ. καλά ηλεκτροσυγκολλημένος σ΄ αυτή, ή ισοδύναμη κυκλικής διατομής. Θα φέρει τέσσερα
(4) ενισχυτικά πτερύγια στήριξης πάχους 15 χλστ. σχήματος ορθογωνίου τριγώνου ύψους 200 χλστ
και βάση 90 χλστ. Η πλάκα έδρασης θα φέρει κεντρική οπή διαμέτρου 80 χλστ για τη διέλευση των
καλωδίων και του αγωγού γείωσης καθώς και τέσσερις (4) οπές σχήματος <οβάλ> 27 Χ 54 χλστ.
για τη στερέωση του ιστού σε ήλους κοχλίωσης(μπουλόνια) διαμέτρου 24 χλστ.
Οι τέσσερις (4) κοχλίες αγκύρωσης του σιδηροϊστου που πακτώνονται στη βάση από οπλισμένο
σκυρόδεμα θα έχουν διάμετρο 24 χλστ και ελάχιστο μήκος μέσα στη βάση από σκυρόδεμα ίσο
προς 500 χλστ, θα καταλήγουν δε σε σπείρωμα στο άνω τους άκρο (έξω από τη βάση) σε μήκος
150 χλστ κατά επεξεργασμένο. Οι τέσσερις κοχλίες θα τοποθετούνται σε διάταξη τετραγώνου με
πλευρό τετραγώνου (μεταξύ των κέντρων των κοχλίων) ίση προς 280 χλστ. Οι τέσσερις κοχλίες
αγκύρωσης θα συγκρατούνται με σιδηρογωνίες 30 Χ 30 Χ 3 χλστ που θα είναι
ηλεκτροσυγκολλημενες πάνω σ΄ αυτός και οι οποίες θα έχουν διάταξη σχήματος τετραγώνου στο
κάτω μέρος των κοχλίων και <χιαστί> λίγο πριν από το σπείρωμά τους.
Το σύστημα των κοχλιών αγκύρωσης στο εκτεθειμένο τους τμήμα και επιπλέον σε τμήμα 100
χλστ που βυθίζεται στο σκυρόδεμα της βάσης όπως επίσης και τα περικόχλια (δυο σε κάθε κοχλία
αγκύρωσης) και παρεμβλήματα θα είναι προστατευμένα με θερμό βαθύ γαλβάνισμα (με την
προβλεπόμενη φυγοκέντρηση σύμφωνα με το πρότυπο NF E 27-005), με μέσο πάχος επένδυσης
(σύμφωνα με το πρότυπο ISO 1461 - 1973 (F) και την προδιαγραφή NF A 91 - 122] ίσιο προς 375
γραμ. ανά τετραγωνικό μέτρο προστατευόμενης επιφάνειας (53 μm).
Οι σιδηροϊστοί θα καλύπτουν τις παρακάτω απαιτήσεις :
- Ανεμοπίεση (για ύψη μέχρι 20 μ.).
Q = 96 χγρ/μ2 προβαλλόμενης επιφάνειας
- Χρησιμοποίηση οποιασδήποτε κατηγορίας δομικού χάλυβα με επιτρεπόμενη τάση σε κάμψη
με ορθή δύναμη για το ίδιο βάρος και την ανεμοπίεση ίση προς :
σ επ. = σ διαρ/1,75
όπου : σ επ. = επιτρεπόμενη τάση
σ διαρ. - όριο διαρροής χάλυβα
Ο ιστός σε απόσταση 0,8 μ. από τη βάση του θα έχει μεταλλική θύρα επαρκών διαστάσεων για
την είσοδο, εγκατάσταση και σύνδεση του ακροκιβωτίου του ιστού. Οι ελάχιστε διαστάσεις της
θύρας θα είναι ύψος 300 χλστ. και πλάτος 85 χλστ. Η θυρίδα θα κλείνει με κατάλληλο πορτάκι από
λαμαρίνα ίδιου πάχους με τον υπόλοιπο ιστό που στην κλειστή θέση δεν θα εξέχει του ελάσματος
του σιδηροϊστου. Το πορτάκι θα φέρνει μεντεσέδες στη μία πλευρά και στην άλλη θα κλείνει με
απλή κλειδαριά ασφάλισης (χωρίς κλειδί, με αφαιρούμενη χειρολαβή). Οι κοχλίες της θυρίδας επί
του ιστού θα είναι ορειχάλκινοι.
- προστασία του σιδηροϊστου με θερμό βαθύ γαλβάνισμα βάρους κατ΄ ελάχιστον ίσον προς 500
γραμμάτια από τετραγωνικό μέτρο καλυπτόμενης επιφάνειας (70 mm)
Το έργο προβλέπεται να εκτελεστεί σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες και διέπεται από
τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων
έργων).
Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών από τον
Επιβλέποντα Μηχανικό επί τόπου του έργου και σύμφωνα με την Μελέτη της Υπηρεσίας.
Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της
Ελλάδας 2007 - 2013".
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Γαλάτα Σοφία
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Ευρυσθένης Σταυρόπουλος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ Δ΄ β.

Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε με Γ’β.

