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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 70.000,00 €
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2018-056

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού δαπάνης με το Φ.Π.Α. 70.000,00 Ευρώ προβλέπεται η
εκτέλεση εργασιών για την κατασκευή του έργου : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε ΣΠΑΡΤΗΣ».
Αναλυτικά προβλέπονται οι εξής εργασίες ηλεκτροφωτισμού στις παρακάτω οδούς της Σπάρτης:
1. Θερμοπυλών, από Επισκόπου Βρεσθένης έως Ορθίας Αρτέμιδος(7 ιστούς ύψους 6m
με διπλό φωτιστικό LED(50-60W).
2. Πλατανιστά,από Διοσκούρων έως Τυνδάρεως(5 ιστοί με μονό φωτιστικό LED (120140W) και τοποθέτηση πίλλαρ για την λήψη τριφασικής παροχής ρεύματος.
3. Ορθίας Αρτέμιδος(4 ιστούς ύψους 7m με διπλό φωτιστικό LED(120-140 W).Ο ένας
ιστός θα τοποθετηθεί απέναντι από την ψησταριά «Ο ΖΗΚΟΣ» στη νησίδα,2 ιστοί
μετά την διασταύρωση Ορθίας Αρτέμιδος& Λυκούργου στην πρώτη νησίδα που
από παλιά δεν υπήρχαν και ο ένας στο ύψος της επιχείρησης «ΤσικάκηςΓιαννόπουλος»(έχει υποστεί βλάβη και έχει πτώσεις τσιμέντων ο ιστός και κρίνεται
προς αντικατάσταση).
4. Σύνδεση του πίλαρ απέναντι από τον Αγ.Σπυρίδωνα με το υπάρχοντα υπόγειο
δίκτυο της Ορθίας Αρτέμιδος ώστε να καλύψουμε την αυξημένη απαίτηση των
φορτίων αφού θα πρέπει να πάρουμε τριφασική Νο 2 παροχή.
5. Ε.Ο Σπάρτης-Τρίπολης πριν την διασταύρωση για Αφυσσού στη νησίδα,1 ιστός
ύψους 12m με διπλό φωτιστικό LED(120-140W).
6. Λυκούργου,3 ιστοί ύψους 7m με διπλό φωτιστικό LED(120-140W) σε σημεία που
λείπουν στην νησίδα πριν και μετά την Πυροσβεστική(3 συνεχόμενοι στύλοι).Επίσης
θα τοποθετηθούν φωτιστικά LED (120-140)W στη Λυκούργου από Αρχιδάμου έως
Ορθίας Αρτέμιδος.
7. Παλαιολόγου:
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α) Τοποθέτηση 2 ιστών ύψους 6m στις 2 γωνίες των οδών Παλαιολόγου &
Τριακοσίων με 2 προβολείς LED 200W έκαστος για το φωτισμό του αγάλματος
Λεωνίδα, σε αντικατάσταση των τσιμεντένιων που έχουν υποστεί φθορά.
β)Σύνδεση του υπογείου δικτύου από το πίλαρ που βρίσκεται στη διασταύρωση
των οδών Παλαιολόγου& Τριακοσίων έως την νησίδα (εκσκαφή και τοποθέτηση
σωλήνα και καλωδίου 5Χ10mm2)για την τροφοδότηση των σιδερένιων ιστών.
γ)Εκσκαφή στη διασταύρωση των οδών Παλαιολόγου & Τριακοσίων,μήκους 25m
περίπου από τη μια μεριά του πεζοδρομίου στην άλλη για την ανάγκη
ρευματοδότησης των εκδηλώσεων και τροφοδότηση τους από το πίλαρ.
δ) Σύνδεση του πίλαρ στη διασταύρωση των οδών Παλαιολόγου& Μενελάου με το
υπάρχοντα δίκτυο της νησίδας της Παλαιολόγου(τομή 15m περίπου),εκσκαφή και
τοποθέτηση σωλήνα και καλωδίου 5Χ10mm2.
Το έργο προβλέπεται να εκτελεστεί σε (120) ημερολογιακές ημέρες και διέπεται από τις διατάξεις
του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών από τον Επιβλέποντα
Μηχανικό επί τόπου του έργου και σύμφωνα με την Μελέτη της Υπηρεσίας.

Σπάρτη: 27-6-2018
ΟΙ Συντάξαντες

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Σπάρτη:27-6-2018
Ο Προϊστάμενος Τμ. Έργων
κ.α.α

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σπάρτη: 27-6-2018
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
Ηλ/γος Μηχανικός Τ.Ε. με Α΄β

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ
Mηχ/γος Μηχανικός Τ.Ε. με Α’β.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΚΑΚΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός, Π.Ε. με Α’β.

ΕΥΡΥΣΘΕΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ηλ/γος Μηχανικός Π.Ε με Α΄β
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 34417/14-12-17 (ΑΔΑ: ΩΨΞΝΩ1Ν-ΜΝ2)

KONSTANTINOS
VARZAKAKOS

Digitally signed by
KONSTANTINOS VARZAKAKOS
Date: 2018.08.08 04:00:16 +03'00'

W:\2018\2018-056 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε ΣΠΑΡΤΗΣ\2.ΜΕΛΕΤΗ\ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.doc

