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ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών  για  την  εργασία ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ 

  

Έχοντας υπόψη:   

1. Τις διατάξεις  του Ν. 3852/2010. 

2. Τις διατάξεις  του Ν. 4412/2016 και του Ν. 4782/2021. 

3. Τις διατάξεις  του Ν. 3463/2006, και τις διατάξεις του Ν. 3536/2007. 

4. Την αναγκαιότητα της εργασία του θέματος 

 

                                          

ΕΓΚΡΙΝΕΙ 

Τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές: 

 

Με την μελέτη αυτή, προϋπολογισμού 5.000,00€ με ΦΠΑ, πρόκειται να πραγματοποιηθούν εργασίες      

για την αποξήλωση επτά φωτιστικών σωμάτων και τοποθέτηση 16 φωτιστικών σωμάτων με 

αγκύρια, καλωδίωση και ηλεκτρολογικό πίνακα στην Άνω Σκοτίνα Δ.Ε Αν. Ολύμπου.  

 

Ειδικότερα θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες : 

- Εργασίες τοποθέτησης και σύνδεσης καλωδίων-αγωγός χαλκού και γειώσεων σε πλαστικό 

σωλήνα με εκσκαφή και επανεπίχωση χάνδακα.  

- Εργασίες αποξηλώσεις υπάρχων φωτιστικών (7τεμ) και τοποθέτηση νεών με ηλεκτρολογική 

σύνδεση ακροκιβωτίων (16τεμ) .      

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες και υλικά – μικροϋλικά που απαιτούνται για την καλή 

και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και την ορθή λειτουργία της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. 

 

1. Περιγραφή Περιοχών Εφαρμογής Παρεμβάσεων: 

Ως περιοχή των παρεμβάσεων, ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Ανατολικού Ολύμπου και ειδικότερα 

στην Άνω Σκοτίνα σε τμήμα με υψηλή επισκεψιμότητα από την περίοδο του Πάσχα έως και τα 

μέσα του μηνός Σεπτεμβρίου που υποχωρεί η τουριστική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα οι 

παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν στον κεντρικό δρόμο εντός οικισμού, όπως αναφέρονται κάτωθι, 

από τα οποία διέρχονται πεζοί καθημερινά και ο επαρκής και σταθερός φωτισμός είναι 

απαραίτητος για λόγους ασφάλειάς.  

 

Πιο αναλυτικά οι εργασίες θα εκτελεστούν: 

Στον κεντρικό πεζόδρομο της Άνω Σκοτίνα, συνολικού μήκους 500 μέτρων. Ειδικότερα, ο 

κεντρικός πεζόδρομος της Άνω Σκοτίνας διασχίζεται καθημερινά από μεγάλο αριθμό πεζών, με 

έμφαση τις περιόδους τουριστικής αιχμής, ήτοι από την περίοδο του Πάσχα έως τα μέσα του μηνός 

Σεπτεμβρίου. Παράλληλα ο επαρκής, σταθερός και ικανοποιητικός φωτισμός των κοινόχρηστων 



χώρων σε όλη τη διάρκεια του έτους συνιστά όρο διατήρησης της ανταποδοτικότητας των εσόδων 

του Δήμου. 

 

2. Σκοπιμότητα Υλοποίησης Παρεμβάσεων 

Οι παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν στην Δημοτική Ενότητα Ανατολικού Ολύμπου και ειδικότερα στην 

Άνω Σκοτίνα με γνώμονα την αποκατάσταση του τοπικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού – οδοφωτισμού 

ενόψει της ερχόμενης τουριστικής περιόδου, όπου οι αφίξεις τουριστικών και επισκεπτών, καθώς και 

πεζών αυξάνονται ήδη από την περίοδο του Πάσχα έως τα μέσα του μηνός Σεπτεμβρίου. Ειδικότερα, 

ο επαρκής και χωρίς διακοπές οδοφωτισμός κρίνεται απαραίτητος για τη διατήρησης της ασφάλειας 

των πεζών και της καλής τουριστικής φήμης του τόπου. Άλλωστε η συντήρηση και η αποκατάσταση 

διατηρούν την έννοια της ανταποδοτικότητας των υπηρεσιών. Αναλυτικότερα σκοπός της υλοποίησης 

των παρεμβάσεων είναι: 

- Η αποκατάσταση των διαχρονικών ατελειών του δικτύου ηλεκτροφωτισμού στον πεζόδρομο της 

Άνω Σκοτίνα 

- Η τοποθέτηση νέας καλωδίωσης και η βελτίωση της λειτουργίας του δικτύου δημοτικού 

ηλεκτροφωτισμού που θα επιτρέψει τον περιορισμό των συχνών βλαβών από βραχυκυκλώματα 

λόγω παλαιότητας των φωτιστικών και των καλωδίων 

- Η τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων, σύγχρονης τεχνολογίας τύπου LED που συνάμα 

περιορίζουν την κατανάλωση ρεύματος και βελτιώνουν την αισθητική των κοινόχρηστων χώρων 

- Ο περιορισμός των κινδύνων που προέρχονται από διαρροές στο δίκτυο λόγω της παλαιότητας 

του δικτύου Ο έλεγχος της καλής λειτουργίας του συνόλου του κυκλώματος 

- Ο επαρκής και διαρκής φωτισμός κοινόχρηστων χώρων υψηλής επισκεψιμότητας και πεζής 

κυκλοφορίας 

- Η βελτίωση της ασφάλειας των δημοτών και επισκεπτών καθώς και η διατήρηση της αρχής της 

ανταποδοτικότητας των υπηρεσιών 

- Η ομογενοποίηση του τύπου των φωτιστικών σωμάτων που επιτρέπει τον καλύτερο έλεγχο και 

την καλύτερη διαχείριση των αναγκών ηλεκτροφωτισμού (αντικαταστάσεις λαμπτήρων κλπ) 

 

3. Αναγκαιότητα Ανάθεσης 

Οι υπηρεσίες του Δήμου, έγιναν αποδέκτες ενημερώσεων και οχλήσεων για τη λειτουργικότητα των 

υφιστάμενων – παλαιών φωτιστικών σωμάτων στον παραδοσιακό οικισμό της Άνω Σκοτίνας με 

αποτέλεσμα τη διενέργεια επιτόπιας αυτοψίας και διάγνωσης των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζονται. Ακολούθως διαπιστώθηκε η ανάγκη αντικατάστασης των φωτιστικών σωμάτων 

στην Άνω Σκοτίνα, με νέα τα οποία ο Δήμος έχει στη διάθεσή του καθώς και η ανάγκη αποκατάστασης 

του δικτύου ηλεκτροφωτισμού δεδομένου ότι χαρακτηρίζεται από παλαιότητα και η εμφάνιση συχνών 

βλαβών πλήττει την σταθερότητα του οδοφωτισμού και προκαλεί περαιτέρω ανάγκες εργασιών και 

προμηθείων υλικών για τον Δήμο. Παράλληλα τονίζεται, στην υπηρεσία του Δήμου υπηρετούν δύο 

υπάλληλοι με τακτική σχέση εργασίας που είναι επιφορτισμένοι με την αποκατάσταση των βλαβών 

του συνόλου των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Δήμου, την αντικατάσταση των 

λαμπτήρων στο σύνολο των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων καθώς και τη διαρκή συντήρηση του 

φωτισμού στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου. Παράλληλα, ο Δήμος στερείται του ειδικού 

τεχνικού εξοπλισμού που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης (κομπρεσέρ, 

κρουστικά τρυπάνια κλπ) και τοποθέτησης των νέων φωτιστικών σωμάτων οδηγώντας σε αδυναμία 

τις οικείες υπηρεσίες να εκτελέσουν τις απαιτούμενες εργασίες. Για τους ανωτέρω λόγους προτείνεται 

η ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη, κατάλληλα πιστοποιημένο, που διαθέτει τον απαιτούμενο 

εξοπλισμό για την προσήκουσα εκτέλεση των εργασιών. 

 



4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

1 
Εργασίες Τοποθέτησης Φωτιστικών Σωμάτων 

 
4022,50 € 

Σύνολο 4022,50 € 

Φ.Π.Α. 24% 965,40  € 

Γενικό Σύνολο  4987,90 € 

  

 

CPV:45315100-9. 

                                                                                                                          

Οι ανωτέρω τιμές προέκυψαν έπειτα από έρευνα αγοράς και έπειτα από σύγκριση προσφερόμενων 

τιμών από οικονομικούς φορείς σε αναθέσεις προηγούμενων ετών του Δήμου. Η διαδικασία της 

ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του Ν. 4782/2021. 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ 

 

 

 

 


