
5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
_______________

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

∆ΗΜΟΣ: Χερσονήσου 
ΕΡΓΟ: Ηλεκτροφωτισµός παραλιακής 
οδού Σταλίδας
Προϋπολογισµός: 395.000,00 ΕΥΡΩ
Χρηµατοδότηση: Εσοδα

                             

ΤΤΤ   ΕΕΕ   ΧΧΧ   ΝΝΝ   ΙΙΙ   ΚΚΚ   ΗΗΗ            ΕΕΕ   ΚΚΚ   ΘΘΘ   ΕΕΕ   ΣΣΣ   ΗΗΗ

Έγγραφο ∆ήµου-Φορέα:
Έργο: Ηλεκτροφωτισµός παραλιακής οδού Σταλίδας
Κωδ. Προϋπ/σµού: Κ.Α. 20.7325.0002

Περιγραφή:
Με την ̟αρούσα µελέτη ο ∆ήµος ̟ρόκειται να ̟ροχωρήσει στην κατασκευή 

δικτύου ηλεκτροφωτισµού στην  ̟αραλιακή οδό της Σταλίδας. Το δίκτυο θα φωτίσει 
την ̟αραλιακή οδό α̟ό το ανατολικό όριο του οικισµού της Σταλίδας σε µήκος 1400 
µέτρα ̟ερί̟ου έως το ξενοδοχείο Blue Sea. Θα ηλεκτροφωτιστούν ε̟ίσης και οι δύο 
κάθετοι δρόµοι -είσοδοι της ̟αραλιακής οδού.  Η οδός Ελ. Βενιζέλου µήκους 270 
µέτρα ̟ερί̟ου και η οδός Μίνωος µήκους 90 µέτρα ̟ερί̟ου. Στην ̟λατεία του Αγ. 
Ιωάννη θα το̟οθετηθούν νέα φωτιστικά σε αντικατάσταση των ̟αλαιών για τον 
καλύτερο φωτισµό της ̟λατείας. Το συνολικό µήκος του δικτύου ηλεκτροφωτισµού 
του έργου θα είναι 1760 µέτρα ̟ερί̟ου.

 Η το̟οθέτηση φωτιστικών σωµάτων θα γίνει στο όριο του οδοστρώµατος στη 
βόρεια ̟λευρά ε̟ί της ̟αραλιακής οδού και στην δυτική ̟λευρά των οδών   Ελ. 
Βενιζέλου και Μίνωος. 

Θα κατασκευασθεί ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών ρευµάτων ̟ου θα 
τροφοδοτεί µε χαµηλή τάση 230/400V–50Hz τα κυκλώµατα των φωτιστικών 
σωµάτων της ̟εριοχής µελέτης. Τα φωτιστικά σώµατα της ̟εριοχής µελέτης θα 
µοιραστούν σε κυκλώµατα. Η ηλεκτροδότηση θα γίνει α̟ό το δίκτυο χαµηλής τάσης 
της ∆ΕΗ.

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών ρευµάτων θα αρχίζει α̟ό τον 
µετρητή ηλεκτρικής ενέργειας της ∆ΕΗ και θα καταλήγει στις διάφορες 
καταναλώσεις.

Ηλεκτροδότηση  

 Η ηλεκτροδότηση των καταναλώσεων της ̟εριοχής µελέτης θα γίνει α̟ό 3 
(τρεις)  ̟ίνακες  ̟ου θα το̟οθετηθούν µέσα σε  αντίστοιχα ̟ίλλαρ.

Η όδευση των καλωδίων της ̟αροχής του ̟ίνακα ή α̟ό τον ̟ίνακα ̟ρος τις 
καταναλώσεις θα γίνει µέσα σε σωληνώσεις α̟ό ̟λαστικό  ή γαλβανισµένο 
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σιδηροσωλήνα.

Πορεία κατασκευής - εργασιών Η/Μ.
Οι φάσεις κατασκευής των Η/Μ εργασιών του έργου και οι αντίστοιχες 

εργασίες έχουν ως εξής:
1) Χωµατουργικές εργασίες : εκσκαφές των τάφρων, α̟οµάκρυνση των 

̟ροϊόντων εκσκαφών
2) Το̟οθέτηση ηλεκτρολογικών σωλήνων, το̟οθέτηση γειώσεων (χαλκός 

γείωσης και ̟λάκες γείωσης).
3) Εγκιβωτισµός των σωλήνων και γειώσεων µε άµµο λατοµείου και 

σκυρόδεµα, κατασκευή βάσεων (ιστών και ̟ίλλαρ) και φρεατίων.  
4) Ε̟ανε̟ίχωση των τάφρων και α̟οκατάσταση οδοστρώµατος
5) Ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες : το̟οθέτηση καλωδίων, το̟οθέτηση 

ιστών και φωτιστικών, το̟οθέτηση ̟ίλλαρ, συνδέσεις, µετρήσεις, έλεγχοι, δοκιµές, 
̟αράδοση και λειτουργία του έργου .
            6) ∆ιαγράµµιση ορίου οδοστρώµατος
 

Προϋ̟ολογισµός έργου
Ο συνολικός ̟ροϋ̟ολογισµός του έργου ανέρχεται σε 395.000,00 € µε ΦΠΑ 

και αναθεώρηση.

Η ε̟ίβλεψη του έργου θα γίνει α̟ό τη ∆.Τ.Υ. του ∆ήµου Χερσονήσου.

                                             
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

Λ. Χερσονήσου 13/11/2014
Η Προϊσταµένη της ∆/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μαρία Πιταρίδη
  πολιτικός µηχανικός

Λ. Χερσονήσου  13/11/2014
Οι Συντάξαντες

Κοπανάκης Νικόλαος


