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ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ
Ο Διμοσ Σκοπζλου με τθν παροφςα μελζτθ πρόκειται να ςυντθριςει και να αποκαταςτιςει το τμιμα
υπάρχοντοσ δικτφου δθμοτικοφ θλεκτροφωτιςμοφ ςτθ Δθμοτικι Κοινότθτα Σκοπζλου.

Συγκεκριμζνα, προβλζπεται θ αποξιλωςθ και εγκατάςταςθ με νζο το ςφνολο του δθμοτικοφ φωτιςμοφ
ςτο παραλιακό μζτωπο από το Ξενοδοχείο Ακτι μζχρι τθ κζςθ «Καρυάτιδεσ» λόγω ζντονθσ διάβρωςθσ
των ιςτϊν του, κακϊσ και τθν μερικι αντικατάςταςθ, ςυντιρθςθ και αποκατάςταςθ τμιματοσ του
δθμοτικοφ φωτιςμοφ από το Ξενοδοχείο Ελζνθ μζχρι τον Άγιο θγινάκθ λόγω των βλαβϊν που υπζςτθ
μετά τθν κεομθνία τθσ 22-09-2015.
Τα καλϊδια των κυκλωμάτων τφπου ΝΥΥ 5x6mm2 κα παραμείνουν τα ίδια, κα ελεγχκοφν και όπου
απαιτείται κα αντικαταςτακοφν. Το καλϊδιο το οποίο κα τροφοδοτεί τα φωτιςτικά ςϊματα κα είναι
ΝΥΜ3Χ1,5mm2.

Στο τμιμα του δθμοτικοφ φωτιςμοφ από το Ξενοδοχείο Ακτι μζχρι τθ κζςθ «Καρυάτιδεσ» κα
εγκαταςτακοφν ςτισ υπάρχουςεσ βάςεισ και ςτα υπάρχοντα αγκφρια αυτϊν, ςυνολικά 66 καινοφριοι
γαλβανιςμζνοι χαλφβδινοι ιςτοί φψουσ 4m παραδοςιακοφ τφπου με μονό φωτιςτικό τφπου πυροφάνι
από χυτοπρεςςαριςτό αλουμίνιο (απαραιτιτωσ ζγκριςθσ τθσ υπθρεςίασ) και ςτο τμιμα του δθμοτικοφ
φωτιςμοφ από το Ξενοδοχείο Ελζνθ μζχρι τον Άγιο θγινάκθ κα εγκαταςτακοφν ςυνολικά ςτισ
υπάρχουςεσ βάςεισ και ςτα υπάρχοντα αγκφρια αυτϊν, 13 καινοφριοι χυτοςιδθροί φψουσ 3,15m
πανομοιότυποι με τουσ ιδθ υπάρχοντεσ (απαραιτιτωσ ζγκριςθσ τθσ υπθρεςίασ).

Εφίςταται η προςοχή λόγω του ζντονου διαβρωτικοφ περιβάλλοντοσ από τη θάλαςςα όλα τα υλικά
θα είναι ηλεκτροςτατικά βαμμζνα με διπλή ςτρώςη με πολυςτερικά χρώματα απόχρωςησ RAL 6009.

Πλα τα υλικά

τα απαραίτθτα για τον θλεκτροφωτιςμό, πρζπει να είναι ελεγμζνα και άριςτθσ

ποιότθτασ.

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του ζργου μαηί με το Φ.Ρ.Α ανζρχεται ςτα 80.000,00 €, και θ
χρθματοδότθςθ κα προζρχεται από ΣΑΤΑ ΡΟΕ του Διμου Σκοπζλου.

Οι εργαςίεσ κα γίνουν ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ και ςφμφωνα με τισ
οδθγίεσ τθσ αρμόδιασ Τεχνικισ Υπθρεςίασ βάςει του Ν. 4412/2016 και του ιςχφοντοσ Δθμοτικοφ και
Κοινοτικοφ Κϊδικα.
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