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Ανωδοµή οδοφωτισµού

1.

ΠΕΤΕΠ

05-07-02-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η εγκατάσταση της ανωδοµής του οδοφωτισµού περιλαµβάνει:
• Την προµήθεια και εγκατάσταση τυποποιηµένων ιστών οδοφωτισµού, βραχιόνων, φωτιστικών
σωµάτων, λαµπτήρων, συσκευών ελέγχου λειτουργίας καθώς και άλλων εξαρτηµάτων,
απαιτούµενων για το φωτισµό οδών, σταθµών διοδίων και σταθµών εξυπηρέτησης.
• Όλες τις δοκιµές καλής λειτουργίας του οδοφωτισµού.
Ειδικού τύπου ιστοί (π.χ. αθλητικών εγκ/σεων, ειδικών εφαρµογών κλπ) δεν περιλαµβάνονται στο
αντικείµενο της παρούσας ΠΕΤΕΠ και αντιµετωπίζονται σαν µεταλλικές κατασκευές
διαστασιολογηµένες κατά EC3, µε αντιδιαβρωτική προστασία σύµφωνα µε τις οικίες ΠΕΤΕΠ.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Για την εγκατάσταση ανωδοµής του δικτύου οδοφωτισµού, απαιτούνται τα εξής υλικά:
• Ιστοί οδοφωτισµού (συµβατικοί και υψηλοί)
• Βραχίονες ανάρτησης φωτιστικών σωµάτων
• Φωτιστικά σώµατα τοποθετούµενα επί βραχιόνων ιστών
• Κινητές κεφαλές (στεφάνες) επί υψηλών ιστών περιλαµβανοµένου του συστήµατος ανάρτησης,
κίνησης και µανδάλωσης
• Προβολείς εξωτερικού φωτισµού υψηλών ιστών
• Λαµπτήρες φωτιστικών σωµάτων, όπως λαµπτήρες εκκενώσεως ατµών νατρίου ή υψηλής ή
χαµηλής πιέσεως
• Μετασχηµατιστές
• ∆ιανοµείς ισχύος και εξοπλισµός ελέγχου
• Σταθεροποιητές τάσης
• Πυκνωτές αντιστάθµισης
• Ακροκιβώτια ιστών
• Καλωδιώσεις στο εσωτερικό των ιστών
• Συνδετήρες καλωδίων
• Ηλεκτρικοί πίνακες και ασφαλειοθήκες
• Μικροϋλικά συναρµολόγησης και αγκύρωσης ιστού
• Μη συρικνούµενο τσιµεντοκονίαµα
ΠΕΤΕΠ:05-07-02-00
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2.2. ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ
Οι ιστοί οδοφωτισµού θα πρέπει να συµµορφώνονται µε τις ΕΝ του επόµενου Πίνακα 2.2-1.
Πίνακας 2.2-1: Συµµόρφωση ιστών µε ΕΝ
Αρ.προδιαγραφής

Έκδοση

Περιγραφή

1

EN 40-1:1991

αναθ. 1992

Lighting columns - Part 1: Definitions and terms -Στύλοι φωτισµού - Μέρος 1: Ορισµοί και όροι

2

ΕΛΟΤ EN 40.02

1991

Στύλοι φωτισµού - Μέρος 2: Γενικές απαιτήσεις και
διαστάσεις
Lighting Columns - Part 2: General requirements and
dimensions
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3

EN 40-3-1:2000

2000

Lighting columns - Part 3-1: Design and verification Specification for characteristic loads -- Στύλοι
φωτισµού - Μέρος 3-1: Σχεδιασµός και επαλήθευση Προδιαγραφή για χαρακτηριστικά φορτία

4

EN 40-3-2:2000

2000

Lighting columns - Part 3-2: Design and verification Verification by testing -- Στύλοι φωτισµού - Μέρος 3-2:
Σχεδιασµός και επαλήθευση - Επαλήθευση µε δοκιµές

5

EN 40-3-3:2003

2004

Lighting columns - Part 3-3: Design and verification Verification by calculation -- Στύλοι φωτισµού - Μέρος
3-3: Σχεδιασµός και επαλήθευση - Επαλήθευση βάσει
υπολογισµών

6

EN 40-5:2002

αναθ. 2002

Lighting columns - Part 5: Requirements for steel
lighting columns -- Στύλοι φωτισµού - Μέρος 5:
Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισµού

7

EN 40-6:2002

αναθ. 2002

Lighting columns - Part 6: Requirements for aluminium
lighting columns -- Στύλοι φωτισµού - Μέρος 6:
Απαιτήσεις για ιστούς φωτισµού από αλουµίνιο

8

EN 40-7:2002

αναθ. 2003

Lighting columns - Part 7: Requirements for fibre
reinforced polymer composite lighting columns -Στύλοι φωτισµού - Μέρος 7: Απαιτήσεις για ιστούς
φωτισµού από οπλισµένο µε ίνες σύνθετο πολυµερές

9

EN 40-9:1982

1991

Lighting columns - Part 9: Special requirements for
reinforced and prestressed concrete lighting columns - Στύλοι φωτισµού - Μέρος 9: Eιδικές απαιτήσεις για
στύλους φωτισµού από οπλισµένο και προεντεταµένο
σκυρόδεµα

10

EN 10025-1:2004

αναθ. 2003

Hot rolled products of structural steels - Part 1: General technical delivery conditions. -- ∆οµικοί χάλυβες
θερµής εξέλασης. Μέρος 1: Γενικοί τεχνικοί όροι
παράδοσης..

11

EN 10149-1:1995

1995

Hot-rolled flat products made of high yield strength
steels for cold forming - Part 1: General delivery
conditions. -- Πλατεά προϊόντα θερµής έλασης από
χάλυβες υψηλής αντοχής για ψυχρή διαµόρφωση Μέρος 1: Γενικοί όροι παράδοσης

12

EN 10149-2:1995

1995

Hot-rolled flat products made of high yield strength
steels for cold forming - Part 2: Delivery conditions for
thermomechanically rolled steels. -- Πλατεά προϊόντα
θερµής έλασης από χάλυβες υψηλής αντοχής για
ψυχρή διαµόρφωση - Μέρος 2: Όροι παράδοσης για
ΠΕΤΕΠ:05-07-02-00

θερµοµηχανικά ελατούς χάλυβες
13

EN ISO
15612:2004

1997

Specification and qualification of welding procedures
for metallic materials - Qualification by adoption of a
standard welding procedure (ISO 15612:2004) -Προδιαγραφή και έλεγχος καταλληλότητας
διαδικασιών συγκόλλησης µεταλλικών υλικών Αξιολόγηση καταλληλότητας µε βάση πρότυπη
διαδικασία συγκόλλησης.

14

EN 288-2:1992

1997

Specification and approval of welding procedures for
metallic materials - Part 2: Welding procedure specification for arc welding -- Προδιαγραφή και έγκριση
διαδικασιών συγκόλλησης µεταλλικών υλικών. Μέρος
2: Προδιαγραφή διαδικασιών συγκόλλησης µε την
µέθοδο του τόξου.

15

EN ISO
15613:2004

1995

Specification and qualification of welding procedures
for metallic materials - Qualification based on preproduction welding test (ISO 15613:2004) -Προδιαγραφή και έλεγχος καταλληλότητας
διαδικασιών συγκόλλησης µεταλλικών υλικών Αξιολόγηση καταλληλότητας βασιζόµενη σε δοκιµή
συγκόλλησης κατά την διαδικασία πριν την παραγωγή

16

EN ISO 156091:2004

1992

Specification and qualification of welding procedures
for metallic materials - Welding procedure specification
- Part 1: Arc welding (ISO 15609-1:2004) -Προδιαγραφή και έγκριση διαδικασιών συγκόλλησης
µεταλλικών υλικών - Προδιαγραφή διαδικασίας
συγκόλλησης - Μέρος 1: Συγκόλληση τόξου

17

EN 287-1:2004

2004

Qualification test of welders - Fusion welding - Part 1:
Steels -- Προσόντα συγκολλητών. Συγκολλήσεις
τήξεως. Μέρος 1: Χάλυβες.

18

EN ISO 1461:1999

1999

Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and
steel articles - Specifications and test methods (ISO
1461:1999) -- Θερµό γαλβάνισµα δι' εµβαπτίσεως
διαµορφωµένων σιδηρών και χαλυβδίνων στοιχείων.
Προδιαγραφές και µέθοδοι δοκιµών.

19

ΕΝ 60598.02.03

2003

Φωτιστικά σώµατα - Μέρος 2-3: Ειδικές απαιτήσεις Φωτιστικά σώµατα για οδικό φωτισµό.

Η πιστοποίηση της ποιότητας οποιουδήποτε τµήµατος του εξοπλισµού, που είναι βιοµηχανικό
προϊόν, γίνεται µε υποβολή στην Υπηρεσία των αντίστοιχων πιστοποιητικών του εργοστασίου
παραγωγής. Θα πρέπει να προέρχονται από βιοµηχανικές µονάδες που εφαρµόζουν παραγωγική
διαδικασία πιστοποιηµένη κατά ISO 9000:2000, από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης και να
φέρουν σήµανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ενσωµάτωση στο έργο θα γίνεται µετά από την έγκριση της Υπηρεσίας, περί της συµµόρφωσης
του προϊόντος µε τα σχετικά ΕΝ του Πίνακα 2.2-1, τις απαιτήσεις της µελέτης, τα λοιπά συµβατικά
τεύχη και τους ακόλουθους κανονισµούς:
α. Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε ΕΗ1/0/481/2.7.86 (ΦΕΚ 573 Β/9.9.1986) κατά το τµήµα της
που διατηρείται σε ισχύ, σύµφωνα µε την στ’ Απόφαση.
β. Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε ΕΗ1/0/123/8.3.88 (ΦΕΚ 177 Β/31.3.88) κατά το τµήµα της που
διατηρείται σε ισχύ, σύµφωνα µε την στ’ Απόφαση.
γ. Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε ∆13β/0/5781/21.12.94 (ΦΕΚ 967 Β/ /28.12.94).

ΠΕΤΕΠ:05-07-02-00
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δ. Εκδόσεις της COMMISSION INTERNATIONALE DE L’ ECLAIRAGE (CIE), σχετικές µε θέµατα
ηλεκτροφωτισµού οδών.
ε. HD 384.3 S2 «Electrical Installations of Buildings Part 3: Assessment of General Characteristics
(IEC 364-3:1993, Modified) -- Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων. Μέρος 3: Εκτίµηση των
γενικών χαρακτηριστικών».
στ. Η ∆13/β/οικ/16522/30-11-2004 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε «Φωτοµετρικά στοιχεία και
Τεχνικές Προδιαγραφές Οδικού Ηλεκτροφωτισµού»
ζ. Η Εγκύκλιος 1/2005 µε α. πρ. ∆13/β/ο/4318/8-3-2005 του ΥΠΕΧΩ∆Ε.

2.2.1.

Ιστοί οδοφωτισµού

Οι ιστοί οδοφωτισµού διακρίνονται ανάλογα µε το ύψος τους σε συµβατικούς ιστούς (ύψους
µικρότερου από 20 m), ή υψηλούς ιστούς (ύψους ίσου ή µεγαλύτερου από 20 m). Οι συµβατικοί
ιστοί φέρουν βραχίονες µε φωτιστικά σώµατα, ενώ οι υψηλοί φέρουν στην κορυφή τους κινητή
κεφαλή (στεφάνη) επί της οποίας αναρτώνται προβολείς και πιθανόν τα όργανα αφής των
προβολέων.
Η διατοµή του ιστού θα είναι σχεδιασµένη έτσι ώστε µετά την εγκατάστασή του και την πλήρη
συναρµολόγηση όλων των εξαρτηµάτων και των φωτιστικών σωµάτων, να έχει αντοχή σε φορτία
ανέµου σύµφωνα µε ΕΛΟΤ ΕΝ 40.6, 40.7 για ιστούς ύψους µέχρι 20 m. Για ιστούς µεγαλυτέρου
ύψους τα φορτία θα λαµβάνονται σύµφωνα µε ΕC3, µετά από έγκριση της Υπηρεσίας.
Ιστοί αλουµινίου
Οι ιστοί αλουµινίου θα παράγονται µε περιδίνηση, χωρίς καµία ραφή, σε σχήµα κοίλου κώνου
σταθερά µεταβαλλόµενης διατοµής (εκτός από το κατώτερο τµήµα που µπορεί να είναι σταθερής
διατοµής). Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-3, το κράµα αλουµινίου θα ακολουθεί τις
προδιαγραφές EN 485-2:2004 «Aluminium and aluminium alloys - Sheet, strip and plate - Part 2:
Mechanical properties -- Αλουµίνιο και κράµατα αυτού. Φύλλα, ταινίες και πλάκες. Μέρος 2:
Μηχανικές ιδιότητες», ISO 209-1:1989 «Wrought aluminium and aluminium alloys -- Chemical
composition and forms of products -- Part 1: Chemical composition -- Σφυρήλατο αλουµίνιο και
κράµατα αλουµινίου. Χηµική σύνθεση και µορφές προϊόντων. Μέρος 1: Χηµική σύνθεση», EN
15088:2005 «Aluminium and aluminium alloys - Structural products for construction works - Technical conditions for inspection and delivery -- Αλουµίνιο και κράµµατα αυτού. ∆οµικά προϊόντα
κατασκευών. Τεχνικοί όροι επιθεώρησης και παράδοσης» και EN 15088:2005 «Aluminium and aluminium alloys - Structural products for construction works - Technical conditions for inspection and
delivery -- Αλουµίνιο και κράµµατα αυτού. ∆οµικά προϊόντα κατασκευών. Τεχνικοί όροι
επιθεώρησης και παράδοσης» ή θα είναι κατηγορίας 6063-Τ6 σύµφωνα µε τις απαιτήσεις EN
12020-2:2001 «Aluminium and aluminium alloys - Extruded precision profiles in alloys EN AW6060 and EN AW-6063 - Part 2: Tolerances on dimensions and form -- Αλουµίνιο και κράµατα
αλουµινίου ποιότητας EN AW-6060 και EN AW-6063. Μερος 2: Ανοχές διαστάσεων και µορφής».
Τα τοιχώµατα των ιστών θα έχουν ελάχιστο πάχος ανάλογα µε το ύψος ως εξής:
Ύψος h [m]

H≤10

10<h<12

12<h

Πάχος t [mm]

T≥3,96

T≥4,78

T≥5,56

Οι ιστοί δεν επιτρέπεται να έχουν καµία συγκόλληση κατά το µήκος τους, ενώ µπορεί να έχουν
συγκόλληση κατά µήκος της περιµέτρου της βάσης τους µε την πλάκα βάσης τους, η οποία
αγκυρώνεται στο θεµέλιο. Η πλάκα βάσης των ιστών θα είναι ενιαίο τεµάχιο, από αλουµίνιο
κατηγορίας 356-Τ6, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις EN 12020-2:2001 «Aluminium and aluminium
alloys - Extruded precision profiles in alloys EN AW-6060 and EN AW-6063 - Part 2: Tolerances on
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dimensions and form -- Αλουµίνιο και κράµατα αλουµινίου ποιότητας EN AW-6060 και EN AW6063. Μερος 2: Ανοχές διαστάσεων και µορφής», και θα στερεώνεται µε ενσφήνωση και
ηλεκτροσυγκόλληση στον ιστό. Όλες οι ακµές της πλάκας θα έχουν λείο τελείωµα.
Στην περίπτωση ιστού αλουµινίου που έχει παραχθεί µε µήτρα διαµόρφωσης, µπορεί η βάση και
το σώµα του ιστού να αποτελούν ολόσωµο τεµάχιο, προερχόµενα από ενιαία µήτρα. Η πλάκα
βάσης ιστών αλουµινίου που έχουν παραχθεί µε µέθοδο περιδίνησης ή ψυχρής εξέλασης πρέπει
να είναι ενιαία και να συµµορφώνεται µε EN 12020-2:2001, κράµατος 356.0-Τ6.
Η επιφάνεια των ιστών θα έχει λειανθεί µε αµµοβολή δια περιστροφής και θα φέρει επένδυση για
την προστασία της κατά τη φόρτωση και µεταφορά των ιστών.
Οι βραχίονες των ιστών θα είναι από σωλήνα αλουµινίου χωρίς ραφή τύπου 6063-Τ6, µήκους και
σχήµατος σύµφωνα µε την µελέτη. Οι βραχίονες θα προσαρµόζονται επάνω στους ιστούς µε
ολίσθηση του στοιχείου προσαρµογής τους και θα στερεώνονται επί του ιστού µε διαµπερείς
κοχλίες και τα σχετικά περικόχλια.
Το άκρο των βραχιόνων από αλουµίνιο, θα έχει κατάλληλη διαµόρφωση (χυτή, επεξεργασµένη ή
συγκολληµένο τεµάχιο αλουµινίου από εξέλαση), για τη στερέωση του βραχίονα στον κορµό του
ιστού.
Η πλάκα βάσης των ιστών θα είναι σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης.
Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις θα γίνονται σύµφωνα µε AWS D1.2/D1.2M-2003 «Structural Welding
Code - Aluminum (includes ANSI/AWS D1.2A-83, Commentary) -- Κανονισµός δοµικών
συγκολλήσεων. Aλουµίνιο. (εγχειρίδιο της American Welding Society)»
Ιστοί χαλύβδινοι
Αυτοί θα έχουν σχήµα κοίλο κωνικό, διατοµής κύκλου ή οκταγώνου και θα είναι από χάλυβα
σύµφωνα µε το EN 10025-1:2004 «Hot rolled products of structural steels - Part 1: General
technical delivery conditions. -- ∆οµικοί χάλυβες θερµής εξέλασης. Μέρος 1: Γενικοί τεχνικοί όροι
παράδοσης». Μετά από τη βιοµηχανική κατασκευή τους, ανάλογα µε την κατηγορία του υλικού
χάλυβα, πρέπει να συµµορφώνονται µε τις εξής απαιτήσεις:
για υλικό µε όριο διαρροής

[MPa]

≥275

≥379,3

ελάχιστο πάχος τοιχωµάτων t

[mm]

t≥3,4

t≥3

Οι ιστοί θα κατασκευάζονται είτε ως ενιαία τεµάχια χωρίς ραφή στην περίπτωση κυκλικής διατοµής
ή στην περίπτωση οκταγωνικής διατοµής µπορεί να είναι µε µια ραφή ηλεκτροσυγκόλλησης κατά
µήκος µιας γενέτειρας του κώνου. Η ραφή ηλεκτροσυγκόλλησης θα πρέπει να έχει γίνει µε
αυτόµατο µηχάνηµα, να είναι διαµήκης, οµοιόµορφη στην εµφάνιση µε πάχος όχι µικρότερο του
πάχους του υλικού στη βάση του ιστού και µε αποκλίσεις από τη γεωµετρία της διατοµής του ιστού
όχι µεγαλύτερες από 2 mm. Το πάχος του σώµατος του ιστού πρέπει να είναι οµοιόµορφο σε όλο
το ύψος, εκτός από τη θέση της ραφής.
Ιστοί ύψους µεγαλύτερου των 15 µέτρων , είναι δυνατόν να διαµορφώνονται µε δύο τεµάχια τα
οποία θα συνδέονται µεταξύ τους µε ολίσθηση του ενός τεµαχίου µέσα στο άλλο µε
επικαλυπτόµενο τµήµα µήκους τουλάχιστον 1,5 φορά τη διάµετρο βάσης του υπερκειµένου και όχι
µικρότερο των 60cm.
Ο ιστός θα συνδέεται στην πλάκα βάσης του µε δυο περιµετρικές ηλεκτροσυγκολλήσεις. Η πλάκα
βάσης θα είναι ενιαίο τεµάχιο από χαλυβδόφυλλο µε όρια διαρροής υλικού τουλάχιστον 248 MPa
και µε διαστάσεις που εξαρτώνται από το ύψος του ιστού. Η σύνδεση του κορµού του ιστού µε την
χαλύβδινη πλάκα θα γίνεται µε συνεχή ηλεκτροσυγκόλληση στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του
ιστού, µε πάχος τουλάχιστον ίσο µε το πάχος του σώµατος του ιστού. Η εφαρµογή της σύνδεσης
ΠΕΤΕΠ:05-07-02-00
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µε ηλεκτροσυγκόλληση προϋποθέτει την κατοχή πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας σύµφωνα
µε ISO 9000 της βιοµηχανίας παραγωγής των ιστών καθώς και την προσκόµιση πιστοποιητικού
δοκιµών σύµφωνα µε EN 40-1:1991 «Lighting columns - Part 1: Definitions and terms -- Στύλοι
φωτισµού - Μέρος 1: Ορισµοί και όροι» από αναγνωρισµένο εργαστήριο. H διαδικασία
συγκόλλησης θα είναι σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα EN 287 και EN 288.
Εφόσον από τα Τεύχη ∆ηµοπράτησης προβλέπεται θα είναι αποδεκτή η εναλλακτική εφαρµογή
ενισχυτικών πτερυγίων στήριξης µεταξύ της πλάκας βάσης και του ιστού, αντί της
προαναφερόµενης µεθόδου.
Η πλάκα βάσης θα φέρει οπές για τη σύνδεση µε τα αγκύρια στήριξης και τη διέλευση των
καλωδίων. Το µεσοδιάστηµα µεταξύ της µεταλλικής βάσης και του σκυροδέµατος του θεµελίου θα
πληρούται µε µη συρικνούµενο τσιµεντοκονίαµα.
Η ευθύτητα των ιστών, η οποία µετράται ως η απόκλιση σε σχέση µε τη θεωρητική ευθεία µεταξύ
του άνω άκρου του ιστού από την κάτω επιφάνεια της πλάκας βάσης ανάλογα µε το ύψος του
ιστού, θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τις εξής απαιτήσεις:
Ιστός συνολικού ύψους

[m]

Επιτρεπόµενη απόκλιση [mm]

6

9

11

12

15

20

25

30

40

45

Οι αρµοί θα κατασκευάζονται από το ίδιο υλικό του ιστού και θα έχουν πάχος τοιχώµατος
τουλάχιστον 3 mm. Αυτοί θα τοποθετούνται µε ειδικό τεµάχιο στην κεφαλή του ιστού µε ολίσθηση
και συγκράτηση µε διαµπερείς κοχλίες και σχετικά περικόχλια.
Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις θα γίνονται σύµφωνα µε AWS D1.1/D1.1M-2003 «Structural Welding
Code - Steel -- Κανονισµός δοµικών συγκολλήσεων. Χάλυβες (εγχειρίδιο της American Welding
Society)».
Κάθε έτοιµο τµήµα χαλύβδινου ιστού θα είναι γαλβανισµένο εν θερµώ, µε ελάχιστο πάχος
γαλβανίσµατος 70 µm κατά EN ISO 1461:1999. Απαγορεύονται ηλεκτροσυγκολλήσεις επί τόπου
του έργου. Οποιεσδήποτε εκδορές που θα συµβούν κατά την εργασία ανέγερσης του ιστού θα
επιδιορθώνονται επιτόπου µε µια βαφή πλούσια σε περιεκτικότητα ψευδάργυρου (95%).
Οι ιστοί σε κατάλληλη απόσταση από την βάση τους θα έχουν µεταλλική θύρα επαρκών
διαστάσεων για την είσοδο, εγκατάσταση του ακροκιβωτίου του ιστού. Οι ελάχιστες διαστάσεις της
θύρας θα είναι ύψους 300 mm και πλάτους 85 mm, κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τον πίνακα της
παραγράφου 4 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2. Η ελάχιστη απόσταση του κάτω άκρου της θύρας
από τη βάση του ιστού θα είναι 600 mm. Για την αποκατάσταση της αντοχής του ιστού στην
περιοχή της θύρας θα κατασκευάζεται εσωτερική ενίσχυση µε έλασµα κατάλληλου πάχους,
ηλεκτροσυγκολλούµενο σε κάθε άκρο του προς το αντίστοιχο τµήµα του συνδεόµενου στύλου,
εκτός εάν αποδεικνύεται από τους υπολογισµούς, ότι η αντοχή του ιστού στο τµήµα όπου υπάρχει
θυρίδα, ευρίσκεται µέσα στα επιτρεπόµενα όρια. Στην περίπτωση χρησιµοποίησης ελάσµατος
ενίσχυσης, το άκρο του ελάσµατος θα εισέρχεται κατ΄ ελάχιστον 200 mm στον ιστό κανονικής
διατοµής, εκατέρωθεν των άκρων της θυρίδας. Η θύρα θα κλείνει µε κάλυµµα κατάλληλων
διαστάσεων από έλασµα ιδίου πάχους και σχήµατος ίδιου µε τον υπόλοιπο ιστό, το οποίο στην
κλειστή του θέση δε θα εξέχει από την επιφάνεια του σιδηροϊστού. Η στερέωση του επί του ιστού
θα γίνεται µε ανοξείδωτους κοχλίες που δε θα εξέχουν του ελάσµατος και η κατασκευή του θα
εξασφαλίζει στιβαρή και σταθερή στερέωση επί του ιστού.
Οι ελάχιστες διαστάσεις για την πλάκα βάσης και τα αγκύρια στερέωσης του ιστού θα επιλέγονται
µετά από αναλυτικούς υπολογισµούς σύµφωνα µε ΕΛΟΤ ΕΝ 40-6 και 40-7 και θα είναι κατ΄
ελάχιστον σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο ΦΕΚ 117Β/31.3.88, όπως καταγράφονται στον Πίνακα
2.2.1-1. Η πλάκα βάσης θα φέρει οπές, µια στο κέντρο της Ø100 για τη διέλευση του αγωγού
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γείωσης και των καλωδίων και τέσσερις σχήµατος οβάλ για τη στερέωση της στους κοχλίες
αγκύρωσης (σύµφωνα µε τα σχέδια).
Πίνακας 2.2.1-1:

Ελάχιστες διαστάσεις πλάκας βάσης και αγκυρίων ιστών
Πλάκα βάσης ιστών

Ύψος ιστού
[m]

∆ιαστάσεις [mm]

Πάχος [mm]

Αγκύρια
διαµέτρου

10

400 x 400

20

M24

12

400 x 400

20

M24

15

500 x 500

20

M27

Ιστοί από οπλισµένο σκυρόδεµα
Οι ιστοί οδοφωτισµού από οπλισµένο σκυρόδεµα κατατάσσονται στους συµβατικούς ιστούς µε
ονοµαστικό ύψος µικρότερο των 20 m και φέρουν βραχίονες µε φωτιστικά σώµατα.
Η διατοµή του ιστού θα είναι σχεδιασµένη έτσι ώστε µετά την εγκατάστασή του και την πλήρη
συναρµολόγηση όλων των εξαρτηµάτων και των φωτιστικών σωµάτων, να έχει αντοχή σε φορτία
ανέµου σύµφωνα µε ΕΛΟΤ ΕΝ 40.9.
Οι ιστοί από οπλισµένο σκυρόδεµα θα παράγονται µε περιδίνηση, σε σχήµα κοίλου κώνου
σταθερά µεταβαλλόµενης διατοµής.
Οι ιστοί σε κατάλληλη απόσταση από τη βάση τους θα έχουν κατάλληλη θυρίδα επαρκών
διαστάσεων για την είσοδο, εγκατάσταση του ακροκιβωτίου του ιστού. Απέναντι από τη θυρίδα, στο
µέσο του ιστού, συµµετρικά και σ’ όλο το µήκος της θυρίδας θα επικολληθεί καλά πάνω στον
οπλισµό του ιστού γαλβανισµένη σιδηρόλαµα 25x4 mm για την στήριξη του ακροκιβωτίου. Οι
ελάχιστες διαστάσεις της θύρας της θυρίδας θα είναι ύψους 300 mm και πλάτους 85 mm, κατά τα
λοιπά σύµφωνα µε τον πίνακα της παραγράφου 4 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2. Η ελάχιστη
απόσταση του κάτω άκρου της θύρας από τη βάση του ιστού θα είναι 600 mm. Για την
αποκατάσταση της αντοχής του ιστού στην περιοχή της θυρίδας θα κατασκευάζεται εσωτερική
ενίσχυση µε έλασµα κατάλληλου πάχους (δύο χαλύβδινοι δακτύλιοι Φ8 mm, που ενώνουν
περιµετρικά τον οπλισµό, στο άνω και κάτω άκρο της θυρίδας), ηλεκτροσυγκολλούµενο σε κάθε
άκρο του προς το αντίστοιχο τµήµα του συνδεόµενου στύλου, εκτός εάν αποδεικνύεται από τους
υπολογισµούς, ότι η αντοχή του ιστού στο τµήµα όπου υπάρχει θυρίδα, ευρίσκεται µέσα στα
επιτρεπόµενα όρια. Στην περίπτωση χρησιµοποίησης ελάσµατος ενίσχυσης, το άκρο του
ελάσµατος θα εισέρχεται κατ΄ ελάχιστον 200 mm στον ιστό κανονικής διατοµής, εκατέρωθεν των
άκρων της θυρίδας. Η θύρα θα κλείνει µε κάλυµµα κατάλληλων διαστάσεων - συνήθως από το ίδιο
υλικό που είναι κατασκευασµένο το ακροκιβώτιο- το οποίο στην κλειστή του θέση δε θα εξέχει από
την επιφάνεια του ιστού. Η στερέωση του επί του ιστού θα γίνεται µε ανοξείδωτους κοχλίες που δε
θα εξέχουν του ελάσµατος και η κατασκευή του θα εξασφαλίζει στιβαρή και σταθερή στερέωση επί
του ιστού.
Απαιτήσεις
• στο σκυρόδεµα το περιεχόµενο τσιµέντο δεν θα είναι λιγότερο από 350 kg/m3 . Περισσότερες
λεπτοµέρειες για το µίγµα δίνονται στην παράγραφο 2.1.6 του ΕΛΟΤ ΕΝ 40-9.
• ο χάλυβας οπλισµού θα είναι του τύπου S500. Περισσότερες λεπτοµέρειες για τον χάλυβα
δίνονται στην παράγραφο 2.1.7 του ΕΛΟΤ ΕΝ 40-9.
• οι κατασκευαστικές λεπτοµέρειες του οπλισµού θα είναι σύµφωνες µε τις παραγράφους 2.2.1
και 2.2.2 του ΕΛΟΤ ΕΝ 40-9.
ΠΕΤΕΠ:05-07-02-00

7/17

• ο ποιοτικός έλεγχος θα διενεργείται σύµφωνα µε την παράγραφο 2.3 του ΕΛΟΤ ΕΝ 40-9.
• η αντοχή σε θλίψη του σκυροδέµατος θα υπερβαίνει την τιµή των 32Ν/mm2.
• οι ειδικές απαιτήσεις του οπλισµού θα είναι σύµφωνες µε την παράγραφο 3.2 του ΕΛΟΤ ΕΝ 409.
Ανοχές
1) Η ευθύτητα των ιστών, η οποία µετράται ως η απόκλιση σε σχέση µε τη θεωρητική ευθεία
µεταξύ του άνω άκρου από το κάτω άκρο του ιστού ανάλογα µε το ύψος του ιστού, θα πρέπει
να συµµορφώνεται µε τις εξής απαιτήσεις:
Ιστός ονοµαστικού ύψους[m]

5

6

8

10

12

15

18

Επιτρεπόµενη απόκλιση [mm]

17

20

27

34

40

50

58

2) Η ανοχή του συνολικού µήκους των ιστών χωρίς βραχίονες θα είναι ±0,5%, ενώ των ιστών µε
βραχίονες ±1%.
3) Οι ανοχές των διαµέτρων θα είναι µέχρι ±1% σε σχέση µε την ονοµαστική διάµετρο.
Αντιδιαµετρικά επιτρέπεται απόκλιση µέχρι ±5%, µε ελάχιστη τιµή 10mm.
4) Οι αποστάσεις προβολής στην περίπτωση που υπάρχουν βραχίονες θα είναι 0,75m ή 1,25m ή
2m ή 3m και η ανοχή τους ±2%.
5) Όλες οι ανοχές θα είναι σύµφωνες µε την παράγραφο 8 του ΕΛΟΤ ΕΝ 40-9.
∆ιαστάσεις ιστών
Ονοµαστικό ύψος ιστού[m]

*

5

6

8

10

12

15

18

Ελάχιστο* βάθος πάκτωσης[m]

0,6

0,8

1,0

1,2

1,5

1,5

1,5

Ολικό ύψος ιστού[m]

5,6

6,8

9

11,2

13,5

16,5

19,5

Το βάθος πάκτωσης είναι σχετικό µε το υπέδαφος. Οι τιµές που δίνονται αναφέρονται σε συνηθισµένη
ποιότητα υπεδάφους.

Βάσεις Ιστών
Η θεµελίωση των µεταλλικών ιστών θα γίνεται µε προκατασκευασµένες βάσεις που έχουν
ενσωµατωµένο φρεάτιο για το τράβηγµα των καλωδίων, ενώ των τσιµεντοϊστών θα γίνεται µε
πάκτωση σύµφωνα µε την οικεία ΠΕΤΕΠ 05-07-01-00 (Υποδοµή οδοφωτισµού).
Το εργοστάσιο κατασκευής τους θα είναι πιστοποιηµένο κατά ΙSO 9000:2000. Επιτρέπεται επίσης
η χρήση κυλινδρικών βάσεων κατόπιν εγκρίσεως ειδικής δοµοστατικής µελέτης για τις βάσεις
αυτές.
Οι ιστοί για το φωτισµό των γεφυρών και των άνω διαβάσεων θα τοποθετούνται έξω από τα
στηθαία ασφαλείας.
Βραχίονες φωτιστικών σωµάτων σε χαλύβδινους ιστούς
Οι βραχίονες στήριξης φωτιστικών σωµάτων θα είναι σύµφωνα µε την Απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε
ΕΗ1/Ο/481/02.07.86, ΦΕΚ 573Β/09.09.86:
• Μονοί βραχίονες.
• ∆ιπλοί βραχίονες.
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Οι διαστάσεις και οι λεπτοµέρειες των στηριγµάτων των βραχιόνων και των άλλων εξαρτηµάτων
του ιστού, θα είναι σύµφωνες µε τα σχέδια της µελέτης. Οι βραχίονες των φωτιστικών σωµάτων θα
πρέπει να ικανοποιούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:
• Η διατοµή των βραχιόνων µπορεί να είναι κυκλική, κολουροκωνική ή ελλειψοειδής. Η
ονοµαστική διάµετρος της διατοµής τους θα είναι ίση ή µεγαλύτερη από 50 mm.
• Ο διαµήκης άξονας του φωτιστικού σώµατος θα έχει κλίση ως προς το οριζόντιο επίπεδο
σχηµατίζοντας γωνία από 0º έως 15º.
• Η εσωτερική διάµετρος του βραχίονα θα είναι τουλάχιστον 28 mm, χωρίς προεξοχές ή εµπόδια
που εµποδίζουν την διέλευση των καλωδίων του φωτιστικού σώµατος. Η κατασκευή τους θα
πρέπει να εξασφαλίζει κάµψη των καλωδίων µε ακτίνα µεγαλύτερη ή ίση από 75 mm.
• Το άκρο των βραχιόνων θα πρέπει να έχει κατάλληλη διαµόρφωση ελάχιστου µήκους 200 mm
και ονοµαστικής διαµέτρου 50 mm, ώστε να προσαρµόζεται το φωτιστικό σώµα µε ενσφήνωση
του ενός τεµαχίου µέσα στο άλλο (σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης).
• Όταν από τη µελέτη ασφάλισης της οδού απαιτείται µετάθεση των ιστών σε απόσταση από το
οδόστρωµα, οπότε απαιτούνται οι βραχίονες µήκους µεγαλύτερου από 2,4 m, αυτοί θα
κατασκευάζονται από δύο στελέχη (άνω και κάτω σε κατακόρυφο επίπεδο), τα οποία θα
συνδέονται µεταξύ τους µε κατακόρυφη δοκό, σύµφωνα µε τη σχετική στατική µελέτη.
Κάθε βραχίονας θα σχεδιάζεται για να στηρίζει ένα φωτιστικό µε χαρακτηριστικά βάρους και
επιφάνειας σύµφωνα µε τη µελέτη (και τουλάχιστον βάρους 26 kg και επιφάνειας 0,25 m2).
Βραχίονες φωτιστικών σωµάτων σε ιστούς από οπλισµένο σκυρόδεµα
Οι βραχίονες στήριξης φωτιστικών σωµάτων θα είναι σύµφωνα µε την Απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε
ΕΗ1/Ο/481/02.07.86, ΦΕΚ 573Β/09.09.86:
• Μονοί βραχίονες.
• ∆ιπλοί βραχίονες.
Το άκρο του βραχίονα θα έχει κατάλληλη διαµόρφωση για τη στερέωση του βραχίονα στον κορµό
του ιστού. Μετά από συµφωνία µε τον αγοραστή υπάρχει η δυνατότητα να προσαρµοσθεί στην
κορυφή του ιστού τεµάχιο σιδηροσωλήνα για την στήριξη του βραχίονα. Ο σιδηροσωλήνας θα είναι
γαλβανισµένος εξ ολοκλήρου και στερεά ηλεκτροσυγκολληµένος πάνω στον οπλισµό του ιστού,
εξωτερικής διαµέτρου 76÷78 mm και µήκους 600 mm (200 mm εντός και 400 mm εκτός).
Οι διαστάσεις και οι λεπτοµέρειες των στηριγµάτων των βραχιόνων και των άλλων εξαρτηµάτων
του ιστού, θα είναι σύµφωνες µε τα σχέδια της µελέτης. Οι βραχίονες των φωτιστικών σωµάτων θα
πρέπει να ικανοποιούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:
• Η διατοµή των βραχιόνων µπορεί να είναι κυκλική, κολουροκωνική ή ελλειψοειδής. Η
ονοµαστική διάµετρος της διατοµής τους θα είναι ίση ή µεγαλύτερη από 50 mm.
• Ο διαµήκης άξονας του φωτιστικού σώµατος θα έχει κλίση ως προς το οριζόντιο επίπεδο
σχηµατίζοντας γωνία από 0º έως 15º.
• Η εσωτερική διάµετρος του βραχίονα θα είναι τουλάχιστον 28 mm, χωρίς προεξοχές ή εµπόδια
που εµποδίζουν τη διέλευση των καλωδίων του φωτιστικού σώµατος. Η κατασκευή τους θα
πρέπει να εξασφαλίζει κάµψη των καλωδίων µε ακτίνα µεγαλύτερη ή ίση από 75 mm.
• Το άκρο των βραχιόνων θα πρέπει να έχει κατάλληλη διαµόρφωση ελάχιστου µήκους 200 mm
και ονοµαστικής διαµέτρου 50 mm, ώστε να προσαρµόζεται το φωτιστικό σώµα µε ενσφήνωση
του ενός τεµαχίου µέσα στο άλλο (σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης).
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• Όταν από την µελέτη ασφάλισης της οδού απαιτείται µετάθεση των ιστών σε απόσταση από το
οδόστρωµα, οπότε απαιτούνται οι βραχίονες µήκους µεγαλύτερου από 2,4 m, αυτοί θα
κατασκευάζονται από δύο στελέχη (άνω και κάτω σε κατακόρυφο επίπεδο), τα οποία θα
συνδέονται µεταξύ τους µε κατακόρυφη δοκό, σύµφωνα µε την σχετική στατική µελέτη.
Κάθε βραχίονας θα σχεδιάζεται για να στηρίζει ένα φωτιστικό µε χαρακτηριστικά βάρους και
επιφάνειας σύµφωνα µε τη µελέτη (και τουλάχιστον βάρους 26 kg και επιφάνειας 0,25 m2).
Υψηλοί ιστοί οδοφωτισµού (Η≥20 m), στεφάνες
Αυτοί οι ιστοί κατασκευάζονται από χαλύβδινα τεµάχια (υλικού κατηγορίας Fe 510B σύµφωνα µε
EN 10025-1:2004) διατοµής σχήµατος κόλουρου πυραµίδας ή κόλουρου κώνου. Ο µέγιστος
αριθµός των χαλύβδινων τµηµάτων, θα είναι:
• για ιστούς ύψους έως και 30 m ............................................................................. τµήµατα 4
• για ιστούς ύψους µέχρι 37 m ................................................................................ τµήµατα 5
• για ιστούς ύψους µεγαλύτερου από 37 m ............................................................ τµήµατα 6
Τα τµήµατα του σώµατος του ιστού, θα συνδέονται µεταξύ τους µε ολίσθηση του ενός τεµαχίου
µέσα στο άλλο, µε επικαλυπτόµενο τµήµα µήκους τουλάχιστον 1,5 φορά τη διάµετρο της βάσης του
υπερκείµενου τµήµατος και τουλάχιστον 60 cm. Πριν από την ενσωµάτωση του ιστού στο έργο, θα
πρέπει αυτός να έχει συναρµολογηθεί δοκιµαστικά στο εργοστάσιο κατασκευής και κάθε τµήµα του
να έχει επισηµανθεί κατάλληλα για την συναρµολόγηση στην θέση του έργου.
∆εν επιτρέπεται να υπάρχουν σε κάθε τµήµα του κορµού του ιστού πάνω από δύο διαµήκεις ραφές
ηλεκτροσυγκόλλησης.
Όλες οι ραφές ηλεκτροσυγκόλλησης θα πρέπει να έχουν γίνει µε αυτόµατο µηχάνηµα, να είναι
πλήρους διείσδυσης (εκτός από τις διαµήκεις), οµοιόµορφης πυκνότητας µε πάχος όχι µικρότερο
του πάχους του υλικού στη βάση του ιστού, µε µέγιστη απόκλιση 20% του πάχους.
Οι διαµήκεις ραφές ηλεκτροσυγκόλλησης θα πρέπει να έχουν διείσδυση τουλάχιστον 85%, εκτός
των τµηµάτων που κατά τη σύνδεση επικαλύπτονται από υπερκείµενο τµήµα. Σ΄ αυτό το µήκος και
για 150 mm επιπλέον, η διείσδυση θα είναι πλήρης.
Η σύνδεση του κορµού του ιστού µε την χαλύβδινη πλάκα θα γίνεται µε συνεχή
ηλεκτροσυγκόλληση πλήρους διείσδυσης, µε επιπλέον εξωτερική συγκόλληση ταινίας ίσης µε το
πάχος του χάλυβα του σώµατος του ιστού. Η βάση θα φέρει οπές (για τη σύνδεση µε τα αγκύρια
στήριξης και τη διέλευση των καλωδίων), µε κατάλληλη ενίσχυση ώστε να αποφεύγεται
συγκέντρωση τάσεων.
Η στεφάνη ανάρτησης των προβολέων θα είναι κατασκευασµένη από χάλυβα κατηγορίας Fe 360,
ή από υλικό µε χαρακτηριστικά αντοχής όµοια µε εκείνα του σώµατος του ιστού.
Στην κορυφή του ιστού θα τοποθετείται σύστηµα ανάρτησης της κινητής κεφαλής (στεφάνης) η
οποία θα φέρει τα φωτιστικά σώµατα. Η κεφαλή αυτή θα κινείται από την κορυφή του ιστού µέχρι
τη βάση του και θα αποτελείται από τµήµατα ώστε να είναι δυνατή η αποσυναρµολόγησή τους, για
λόγους συντήρησης. Το σύστηµα ανάρτησης των φωτιστικών σωµάτων στην κεφαλή θα
εξασφαλίζει τη δυνατότητα ρύθµισης κατανοµής του φωτισµού σε περισσότερες από µια
κατευθύνσεις ώστε να είναι δυνατός ο προσανατολισµός του απαιτούµενου αριθµού φωτιστικών
σωµάτων σε οποιαδήποτε ζώνη και η στερέωση αυτών σταθερά προς την επιθυµητή κατεύθυνση.
Ολόκληρο το σύστηµα κεφαλής θα είναι γαλβανισµένο κατά το EN ISO 1461:1999. Όλοι οι άξονες
του συστήµατος κινητής κεφαλής, θα είναι ανοξείδωτοι, το δε άγκιστρο ασφάλισης της κινητής
κεφαλής θα είναι χυτό.
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Στη βάση του ιστού θα τοποθετείται η διάταξη κίνησης (άνοδος, κάθοδος) της κεφαλής
αποτελούµενη από µειωτήρα και τύµπανα, στα οποία συνδέονται συρµατόσχοινα από ανοξείδωτο
χάλυβα AISI 316.
Η λειτουργία του συστήµατος θα γίνεται µε φορητό ηλεκτροκινητήρα, ο οποίος θα προσαρµόζεται
στο σύστηµα µειωτήρας - τύµπανα και θα τροφοδοτείται από ρευµατοδότη που θα βρίσκεται σε
σταθερή θυρίδα στη βάση του ιστού. Η λειτουργία του κινητήρα θα γίνεται από ανεξάρτητο
χειριστήριο, ώστε κατά την άνοδο και κάθοδο της κεφαλής, ο χειριστής να βρίσκεται σε απόσταση
από τη βάση τουλάχιστον 5 m. Το σύστηµα κίνησης της κεφαλής θα έχει ανυψωτική ικανότητα
τουλάχιστον διπλασίου βάρους από εκείνο της κεφαλής και θα πρέπει να προδιαγράφεται η
µέγιστη ροπή περιτύλιξης του συστήµατος. Η θυρίδα επίσκεψης µέσα στην οποία θα βρίσκεται το
σύστηµα σύνδεσης της κινητής κεφαλής θα ασφαλίζεται µε κλειδαριά ασφαλείας.
Ο φορητός ηλεκτροκινητήρας θα πρέπει να είναι κατάλληλος για την κίνηση των κεφαλών των
υψηλών ιστών, προδιαγραφής και ποιότητας σύµφωνα µε τον κατασκευαστή του συστήµατος του
υψηλού ιστού.
Εφόσον προβλέπεται από τα λοιπά συµβατικά τεύχη αντί του συστήµατος µειωτήρα και τύµπανου
σε κάθε ιστό είναι δυνατή η χρήση µίας φορητής µονάδας η οποία φέρει ηλεκτροκίνητο βαρούλκο
µε καδένα, η οποία συνδέεται σε ειδικό µπρακέτο πολλαπλής χρήσης του συστήµατος στήριξης
των φωτιστικών σωµάτων. Τροφοδοτείται µε ρεύµα από τον ίδιο κεντρικό ακροδέκτη στο εσωτερικό
της θυρίδας, ώστε να διασφαλίζεται η διακοπή ηλεκτρικού ρεύµατος προς τα φωτιστικά σώµατα
κατά την µετακίνηση αυτών. Το βαρούλκο στερεώνεται σε ειδικά στηρίγµατα που υπάρχουν στον
ιστό.
Στην κορυφή του ιστού θα υπάρχει σύστηµα µανδάλωσης ώστε ο φορέας της κεφαλής να
συγκρατείται χωρίς να δηµιουργείται διαρκής καταπόνηση στα συρµατόσχοινα.
Οι χρησιµοποιούµενες τροχαλίες θα είναι υπολογισµένες και κατάλληλου τύπου για τα
συρµατόσχοινα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του κατασκευαστικού οίκου του ιστού.
Τα καλώδια τροφοδοσίας των προβολέων θα ξεκινούν από τη στεγανή διανοµή του ιστού που θα
είναι σταθερά στερεωµένη στη βάση του, και θα είναι κατάλληλα ώστε να µη συστρέφονται,
φθείρονται ή καταπονούνται κατά το ανέβασµα και κατέβασµα της κεφαλής.
Στη βάση των υψηλών ιστών θα υπάρχει θυρίδα καταλλήλων διαστάσεων (τουλάχιστον
ΒxΥ=30x70 cm) εντός της οποίας θα βρίσκονται τα απαραίτητα ηλεκτρικά όργανα καθώς και τα
όργανα αφής των προβολέων. Η θυρίδα θα κλείνει στεγανά µε θύρα από λαµαρίνα ίδιου πάχους µε
αυτό του ιστού. Επιτρέπεται η εκτός του ιστού εγκατάσταση του συστήµατος αφής των προβολέων
σε ειδικό πίλλαρ µε τις κατάλληλες διαστάσεις και θύρα διαστάσεων τουλάχιστον 40x70 cm. Αυτή η
θύρα, σε κάθε περίπτωση, θα έχει µεντεσέδες στην µία πλευρά και στην άλλη θα κλείνει µε απλή
κλειδαριά ασφαλείας (χωρίς κλειδί, δηλαδή µε αφαιρούµενη χειρολαβή).
Η περιοχή του ανοίγµατος του ιστού στη θέση της θυρίδας θα ενισχύεται µε κατάλληλη λάµα. Η
θυρίδα θα είναι από έλασµα πάχους τουλάχιστον 3 mm.
Το σύστηµα αφής είναι δυνατόν να τοποθετείται στη στεφάνη των ιστών µε κινητή κεφαλή.
Ο Ανάδοχος, πριν από την παραγγελία των ιστών, θα υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία
τους στατικούς υπολογισµούς αντοχής των ιστών σύµφωνα µε τον Ευροκώδικα EC3. Στα
δεδοµένα για τον υπολογισµό αντοχής των ιστών θα λαµβάνονται υπόψη η πιθανότητα να αυξηθεί
ο αριθµός προβολέων µελλοντικά.
Από τους υπολογισµούς θα αποδεικνύεται η συµµόρφωση µε τους ισχύοντες κανονισµούς και ως
προς την επιτρεπόµενη κάµψη της κορυφής του ιστού στην ταχύτητα ανέµου σχεδιασµού.
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Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει βεβαίωση του κατασκευαστή του ιστού ότι σύµφωνα µε
δοκιµές έχουν επιβεβαιωθεί από αρµόδιο φορέα οι τιµές των εξής παραµέτρων:
• Ιδιοσυχνότητα του ιστού.
• Κρίσιµη ταχύτητα ανέµου για συντονισµό.
• Χαρακτηριστικά απόσβεσης των ταλαντώσεων του ιστού.
• Τάση του χάλυβα σε συνθήκες συντονισµού.
• Επιτάχυνση στην κορυφή του ιστού κάτω από συνθήκες συντονισµού.
• Αντοχή σε κόπωση του χάλυβα.
Επίσης θα υποβάλλονται σχέδια µε τις λεπτοµέρειες όπως είναι:
• Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις.
• Η κατασκευή της πλάκας βάσης η οποία θα είναι από ενιαίο φύλλο χάλυβα.
• Οι αρµοί µεταξύ των τµηµάτων του ιστού και µεταξύ αυτού και της πλάκας βάσης.
• Η κατασκευή της θυρίδας κοντά στη βάση του ιστού µε τις λεπτοµέρειες στεγάνωσης.
• Τα εξαρτήµατα συναρµολόγησης. Αυτά θα είναι οι ανοξείδωτοι σύνδεσµοι και τα γαλβανισµένα
κατά EN ISO 1461:1999 στοιχεία όπως κοχλίες περικόχλια και ροδέλες. Αυτοί θα συνοδεύονται
µε πιστοποιητικό αναγνωρισµένου εργαστηρίου που θα βεβαιώνει την ποιότητα του χάλυβα και
του γαλβανίσµατος.

2.2.2.

Φωτιστικά σώµατα

Τα φωτιστικά σώµατα θα έχουν προστασία IP65 στο χώρο του λαµπτήρα και IP43 στο χώρο των
οργάνων, σύµφωνα µε ΕΝ 60598-2-3 αποτελούµενα από:
• Κέλυφος.
• Κώδωνα από διαφανές υλικό
• Λαµπτήρες 150 W ή 250 W ή 400 W ατµών νατρίου υψηλής πιέσεως (HPS).
• Ένα ή περισσότερα κάτοπτρα
• Λυχνιολαβή
• Ηλεκτρικά όργανα (στραγγαλιστικό πηνίο, εναυστήρας κτλ.)
Ο ελάχιστος χρόνος της «οικονοµικής ζωής» των λαµπτήρων Na, θα είναι τουλάχιστον ίσος προς
15.000 ώρες λειτουργίας.

2.2.3.

Προβολείς εξωτερικού φωτισµού

Οι προβολείς εξωτερικού φωτισµού που αναρτώνται στη στεφάνη των υψηλών ιστών
οδοφωτισµού, θα έχουν προστασία IP65 και ικανότητα συνεχούς λειτουργίας σε θερµοκρασίες
περιβάλλοντος από -10ºC µέχρι +40ºC. Τα υλικά κατασκευής τους θα είναι τέτοια ώστε να µην
αλλοιώνεται µε την πάροδο του χρόνου και τις δυσµενείς εξωτερικές συνθήκες. Αυτοί αποτελούνται
από τα εξής µέρη:
• Κέλυφος και οπτικό σύστηµα..
• Υάλινο κάλυµµα
• ∆ιάταξη στήριξης ισχυρής κατασκευής
• Ηλεκτρική µονάδα
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• Λαµπτήρας ατµών νατρίου υψηλής πιέσεως (HPS) σωληνωτού τύπου 400 ή 1000 W µε
απόδοση αντίστοιχα κατ΄ ελάχιστον 55.000 ή 130.000 Lumen, κατάλληλος για λειτουργία υπό
τάση 230 V/50 Hz και ελάχιστο χρόνο οικονοµικής ζωής αντίστοιχα 15 000 και 11 000 ώρες.
Οι κοχλίες και τα περικόχλια στήριξης αλλά και όλα τα µεταλλικά εξαρτήµατα του προβολέα θα είναι
κατασκευασµένα από ανοξείδωτο χάλυβα.
Το γυάλινο κάλυµµα του προβολέα θα είναι πάχους τουλάχιστον 5 mm, θα είναι τύπου SECURIT
και θα έχει ειδική επεξεργασία για αντοχή στις υψηλές θερµοκρασίες που αναπτύσσονται στο
εσωτερικό του προβολέα ή τις χαµηλές εξωτερικές θερµοκρασίες. Το κάλυµµα θα συγκρατείται
πάνω στο κέλυφος µε ειδικά κλίπς µε ελατήριο, ώστε να αποκλείεται η απόστασή του από το
κέλυφος.
Στο εσωτερικό του προβολέα θα υπάρχει λυχνιολαβή αντικραδασµικού τύπου από πορσελάνη, µε
κάλυκα τύπου Ε 40 για τη στήριξη της σωληνωτής λυχνίας.
Η είσοδος του καλωδίου στον προβολέα θα γίνεται µέσω στυπιοθλίπτη, προσαρµοσµένου πάνω
στο κέλυφός του.
Κάθε προβολέας θα είναι πλήρης µε ενσωµατωµένο εξοπλισµό ελέγχου και έναυσης.
Εναλλακτικά ο εξοπλισµός ελέγχου θα ενσωµατώνεται σε κουτί κράµατος αλουµινίου µε βαθµό
προστασίας IP 65 που θα αναρτάται στην κεφαλή του ιστού.
Τα ηλεκτρικά όργανα του προβολέα είναι:
α. Στραγγαλιστικό πηνίο (Balast), κατάλληλο για τον λαµπτήρα που προορίζεται, τάσεως
λειτουργίας 230 V, συχνότητας 50 Hz του οποίου οι απώλειες δεν θα υπερβαίνουν το 10% της
ονοµαστικής ισχύος του λαµπτήρα.
β. Πυκνωτής διόρθωσης συνηµίτονου, που θα εξασφαλίζει την επίτευξη συντελεστή ισχύος (συνφ)
µε τιµή µεγαλύτερη ή ίση από 0,85. Ο πυκνωτής θα φέρει αντίσταση εκφόρτισης και θα είναι
κατάλληλος για χρήση σε συνδυασµό µε το στραγγαλιστικό πηνίο του προβολέα.
γ. Ηλεκτρονικός εναυστήρας (Starter), αυτοδιακοπτόµενης λειτουργίας, που θα εξασφαλίζει την
κατάλληλη υψηλή τάση για την έναυση του λαµπτήρα.

2.2.4.

Ακροκιβώτια ιστών

Τα ακροκιβώτια όλων των τύπων των ιστών θα κατασκευάζονται από υλικά σύµφωνα µε την
παράγραφο 3 της Απόφασης ΥΠΕΧΩ∆Ε ΕΗ1/Ο/481/02.07.86, ΦΕΚ 573Β/09.09.86.
Μέσα σε κάθε ιστό θα εγκατασταθεί ένα ακροκιβώτιο για την τροφοδότηση των φωτιστικών
σωµάτων, κατασκευασµένο από κράµα αλουµινίου ή άκαυστο πλαστικό, το οποίο θα φέρει στο
κάτω µέρος του διαιρούµενο κάλυµµα µε τρεις οπές για διέλευση καλωδίων E1VV-R 4x10 mm2.
Στο επάνω µέρος θα φέρει δυο οπές για διέλευση καλωδίων E1VV 4x2,5 mm2. Κάθε οπή θα
διαθέτει µεταλλικό ή πλαστικό (από ΡΡ) στυπιοθλίπτη µε στεγανοποιητικό ελαστικό δακτυλίδι.
Μέσα στο ακροκιβώτιο θα υπάρχουν διακλαδωτήρες βαρέως τύπου προκειµένου να εξασφαλιστεί
σωστή επαφή των αγωγών των καλωδίων. Οι διακλαδώσεις θα είναι στηριγµένοι πάνω στη βάση
και µεταξύ αυτών και του σώµατος του ακροκιβωτίου θα υπάρχει κατάλληλη µόνωση. Θα
υπάρχουν κυλινδρικές ασφάλειες µε βάσεις από άκαυστο µονωτικό υλικό ή αυτόµατοι
µαγνητοθερµικοί διακόπτες. Επίσης θα υπάρχουν ορειχάλκινοι κοχλίες, οι οποίοι θα βιδώνονται σε
σπείρωµα που θα υπάρχει στο σώµα του ακροκιβωτίου. Οι κοχλίες αυτοί θα φέρουν παξιµάδια,
ροδέλες κλπ. για τη σύνδεση του χαλκού γείωσης και της γείωσης του φωτιστικού σώµατος.
Το όλο ακροκιβώτιο στηρίζεται σε κατάλληλη βάση µέσα στον ιστό µε τη βοήθεια δυο κοχλίων και
θα κλείνει µε πώµα το οποίο θα στηρίζεται στο σώµα του κιβωτίου µε τη βοήθεια δυο ορειχάλκινων
ΠΕΤΕΠ:05-07-02-00
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κοχλίων. Το πώµα θα φέρει περιφερειακό στεγανοποιητική εσοχή µε ελαστικό παρέµβυσµα,
σταθερά συγκολληµένη σε αυτή για την πλήρη εφαρµογή του πώµατος.

2.2.5.

Στεγανές διανοµές µέσα σε υψηλούς ιστούς

Η τροφοδότηση όλων των προβολέων που εγκαθίστανται πάνω σε υψηλούς ιστούς θα γίνει από
µια στεγανή διανοµή που εγκαθίστανται µέσα στη βάση του ιστού.
Κάθε στεγανή διανοµή θα περιλαµβάνει:
α. Γενικό διακόπτη και ασφάλειες στην είσοδο.
β. Αναχωρήσεις για την τροφοδότηση των προβολέων, που κάθε µία θα περιλαµβάνει αυτόµατο
µαγνητοθερµικό διακόπτη. Κάθε αναχώρηση θα τροφοδοτεί τον προβολέα µέσω των οργάνων
έναυσης του, που είναι τοποθετηµένα µέσα σε στεγανό κουτί που βρίσκεται στην κεφαλή του
ιστού.
γ. Μια τριφασική αναχώρηση µε αυτόµατο µαγνητοθερµικό διακόπτη, που θα καταλήγει σε
ρευµατοδότηση για την τροφοδότηση της συσκευής ανύψωσης της κινητής κεφαλής του ιστού.

2.2.6.

Αλεξικέραυνα - Θεµελιακή γείωση

Εφόσον προβλέπεται από τα λοιπά συµβατικά τεύχη στους υψηλούς ιστούς θα πρέπει να
τοποθετούνται διατάξεις αλεξικέραυνου και θεµελιακή γείωση σύµφωνα µε τη µελέτη.

2.2.7.

Φανοί ασφαλείας επισήµανσης ιστών

Εφ’ όσον οι υψηλοί ιστοί βρίσκονται κοντά σε αεροδρόµιο θα πρέπει να τοποθετούνται επί αυτών
φανοί επισήµανσης σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και όπως προβλέπεται από τη µελέτη.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. ΓΕΝΙΚΑ
Για την ασφάλεια της ηλεκτρικής εγκατάστασης, οι εσωτερικές συνδέσεις, η γείωση, η προστασία
έναντι ηλεκτρικού πλήγµατος, η εσωτερική καλωδίωση, η µόνωση, η αντίσταση και η διηλεκτρική
αντοχή θα συµµορφώνονται µε τους ισχύοντες κανονισµούς του φορέα παροχής ηλεκτρικής
ενέργειας (∆ΕΗ) και των λοιπών σχετικών προδιαγραφών.
Οι θέσεις τοποθέτησης των ιστών οδοφωτισµού καθορίζονται στη µελέτη. Όπου απαιτείται η
Υπηρεσία µπορεί να εγκρίνει τη µετάθεση των προβλεπόµενων από την µελέτη θέσεων των ιστών,
ώστε να αποφευχθούν εµπλοκές µε υφιστάµενα εναέρια ή υπόγεια δίκτυα.
Πριν από την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να διαπιστώνεται η θέση διέλευσης υπογείων
δικτύων και να λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας.
Κατά τη φόρτωση από το εργοστάσιο και µεταφορά στη θέση αποθήκευσης ή τοποθέτησης των
µεταλλικών στοιχείων των ιστών, θα προστατεύεται η γαλβανισµένη επιφάνειά τους από φθορές.
Κατά τη στοίβαξη αυτών των στοιχείων για µεταφορά ή αποθήκευση, πρέπει να χρησιµοποιούνται
αποστάτες από υλικό που δεν προξενεί φθορές στη γαλβανισµένη επιφάνεια (π.χ. από ξύλο), ώστε
τα µεταλλικά στοιχεία να µην έρχονται σε επαφή µεταξύ τους ή µε τα µεταλλικά µέρη του µέσου
µεταφοράς. Η διάτρηση κάθε οπής στα χαλύβδινα µέρη θα γίνεται υποχρεωτικά πριν από το
γαλβάνισµα.
Οποιαδήποτε φθορά της γαλβανισµένης επιφάνειας θα αποκαθίσταται µε διπλή επάλειψη από
χρώµα υλικού «σκόνης ψευδαργύρου – οξείδιο ψευδαργύρου». Αυτή η εργασία αποκατάστασης θα
γίνεται µετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του ιστού.
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Σε κάθε περίπτωση η επούλωση της επιφάνειας θα γίνεται µε µια από τις τρεις µεθόδους σύµφωνα
µε ASTM A780 και ώστε να επιτυγχάνεται το ελάχιστο πάχος επικάλυψης που προδιαγράφεται για
το συγκεκριµένο στοιχείο.

3.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
Οι ιστοί εγκαθίστανται στις βάσεις από σκυρόδεµα σε κατακόρυφη θέση. Η βάση τους συνδέεται
στους ήδη εγκατεστηµένους κοχλίες των αγκυρίων.
Οι βάσεις έδρασης των ιστών θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε ΠΕΤΕΠ 05-07-01-00 (Υποδοµή
Οδοφωτισµού).
Σε ύψος 1,80 m από τη βάση του ιστού και στη όψη πριν την οδό θα τοποθετείται πινακίδα από
αλουµίνιο µε τα στοιχεία ταυτότητας του ιστού τα οποία είναι: ο κωδικός αριθµός ιστού ο οποίος θα
ορίζεται από την Υπηρεσία λαµβάνοντας υπόψη τη διατήρηση µητρώου συντήρησης, το έτος
κατασκευής και στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής.
Οι βραχίονες ανάρτησης των φωτιστικών σωµάτων, τα φωτιστικά σώµατα, οι κεφαλές των υψηλών
ιστών και οι προβλεπόµενοι προβολείς, θα τοποθετούνται στους ιστούς σύµφωνα µε τα σχέδια της
µελέτης.
Μετά την τοποθέτηση του ιστού και την κατακορύφωσή του, το διάκενο µεταξύ της βάσης
σκυροδέµατος και της χαλύβδινης πλάκας ιστού θα πληρωθεί µε µη συρικνούµενο
τσιµεντοκονίαµα. Το ελεύθερο τµήµα των αγκυρίων πάνω από τη χαλύβδινη πλάκα του ιστού θα
καλυφθεί µε γράσο και θα τοποθετηθεί πλαστικό κάλυµµα.
Στη βάση σκυροδέµατος του ιστού θα τοποθετηθεί πριν από την σκυροδέτηση πλαστικός σωλήνας
διαµέτρου σύµφωνα µε τα σχέδια, για τη διέλευση των καλωδίων.

3.3. ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΑ ΙΣΤΩΝ
Η σύνδεση των καλωδίων από το ακροκιβώτιο στο φρεάτιο γίνεται µέσω σωλήνων πολυαιθυλενίου
(ΡΕ) διαµέτρου Ø50.

3.4. ∆ΟΚΙΜΕΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Όλες οι δοκιµές που απαιτούνται για την καλή λειτουργία του συστήµατος οδοφωτισµού και τα
αποτελέσµατα τους καταγράφονται σε ειδικά έντυπα. Ο Ανάδοχος παρέχει το απαιτούµενο
προσωπικό και εξοπλισµό για την εκτέλεση των δοκιµών. Κάθε αστοχία που προκύπτει κατά τις
δοκιµές θα επιδιορθώνεται και µετά θα γίνονται νέες δοκιµές. Όλες οι δοκιµές γίνονται παρουσία
εκπροσώπου της Υπηρεσίας ο οποίος υπογράφει σχετική βεβαίωση περί της καλής λειτουργίας
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τη µελέτη. Οι δοκιµές που γίνονται είναι:
• Μέτρηση γειώσεων
• ∆οκιµή της λειτουργίας των κυκλωµάτων
• Μέτρηση φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών φωτιστικών σωµάτων ή /και προβολέων
• ∆οκιµή λειτουργίας κινητής κεφαλής όλων των ιστών.

ΠΕΤΕΠ:05-07-02-00
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4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Πριν από την εγκατάσταση στο έργο των στοιχείων ανωδοµής:
• Έλεγχος των πιστοποιητικών του εργοστασίου παραγωγής του εξοπλισµού για την εξακρίβωση
της ποιότητας και των αποδόσεων των εφαρµοζόµενων υλικών και εξαρτηµάτων βιοµηχανικής
παραγωγής. Εφόσον απαιτηθεί από την Υπηρεσία, θα επιλέγονται για εργαστηριακό έλεγχο
τυχαία δείγµατα υλικών και εξαρτηµάτων από τη θέση του έργου, το χώρο αποθήκευσης ή από
το χώρο παραγωγής τους, για τον έλεγχο της ποιότητάς τους.
• Έλεγχος της ποιότητας των υλικών, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2 του παρόντος.
• Έλεγχος των θέσεων εφαρµογής και της θέσης επί της διατοµής της οδού των διατάξεων
οδοφωτισµού, ώστε να συµµορφώνονται µε τα σχέδια της µελέτης.
Πριν από την παραλαβή του έργου θα εκτελούνται οι δοκιµές καλής λειτουργίας του δικτύου (βλ.
παράγραφο 3.4), οι οποίες αφορούν και στην υποδοµή του ηλεκτροφωτισµού. Το κατασκευασθέν
δίκτυο δοκιµάζεται για συνολικό χρονικό διάστηµα 14 ηµερών. Τις πρώτες 48 ώρες, παραµένουν
αδιαλείπτως αναµένα τα φωτιστικά σώµατα. Στη συνέχεια δοκιµάζεται για 12 ηµέρες η 24-ωρη
περιοδική λειτουργία του συστήµατος.
Όλα τα υλικά που αστόχησαν ή υπέστησαν βλάβη στη διάρκεια διεξαγωγής των δοκιµών ή µε
υπαιτιότητα του Αναδόχου, θα αντικαθίστανται πριν από την παραλαβή του έργου.
Η Υπηρεσία θα απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη της συντήρησης του δικτύου µετά την
επιτυχή ολοκλήρωση της 14-ήµερης δοκιµής του συστήµατος οδοφωτισµού.

5.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

5.1. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
-

Χρήση γερανού.

-

Χρήση ανυψωτικών µηχανηµάτων.

-

Χρήση καδοφόρου.

-

∆ιακίνηση επιµήκων αντικειµένων.

-

Χρήση συσκευών συγκόλλησης.

-

Χειρισµός αιχµηρών αντικειµένων (επιφάνειες τοµής σωλήνων, κίνδυνος τραυµατισµού).

-

Χρήση εργαλείων χειρός (κατσαβίδια, κόφτες, κ.λ.π.) µε ακατάλληλη φθαρµένη µόνωση
(κίνδυνος ηλεκτροπληξίας).

Είναι επιθυµητό να χρησιµοποιούνται εργαλεία πιστοποιηµένα σύµφωνα µε το πρότυπο CEI900.
Ο χειρισµός του εξοπλισµού και των εργαλείων θα γίνεται µόνο από εξουσιοδοτηµένα άτοµα.
Κανένα άτοµο, χωρίς την επαρκή καθοδήγηση και εκπαίδευση και χωρίς πιστοποίηση της
ικανότητάς του να χειρίζεται µε ασφάλεια τον εξοπλισµό, δεν θα εξουσιοδοτείται προς τούτο.

5.2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Εφαρµόζεται η οδηγία 92/57/ΕΕ «Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας προσωρινών και
κινητών εργοταξίων» και η Ελληνική Νοµοθεσία επί θεµάτων Υγιεινής και Ασφάλειας (Π.∆. 17/96,
Π.∆. 159.99 κλπ).
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Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας ΠΕΤΕΠ θα διαθέτουν επαρκή εµπειρία στις
σωληνουργικές/ ηλεκτρολογικές εργασίες.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των
εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:

6.

•

Προστασία χεριών και βραχιόνων: EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks -Γάντια προστασίας έναντι µηχανικών κινδύνων.

•

Προστασία κεφαλιού: EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -- Κράνη
προστασίας.

•

Προστασία ποδιών: EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. Additional
Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - Υποδήµατα ασφαλείας για επαγγελµατική
χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO 20345:2004).

•

Προστασία οφθαλµών: ΕΛΟΤ ΕΝ 165-95: Mesh type eye and face protectors for industrial and
non-industrial use against mechanical hazards and/or heat -- Μέσα προστασίας µατιών και
προσώπου τύπου µεταλλικού πλέγµατος για βιοµηχανική και µη βιοµηχανική χρήση έναντι
µηχανικών κινδύνων ή και θερµότητας

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η ανωδοµή του οδοφωτισµού περιλαµβάνει τις εξής επιµέρους εργασίες/αντικείµενα:
• Τους ιστούς που κατατάσσονται ως προς το ύψος και τον τύπο τους (από χάλυβα ή αλουµίνιο).
• Το σύστηµα καταβιβασµού της κινητής κεφαλής (όταν προβλέπεται).
• Τους βραχίονες που κατατάσσονται ως προς το είδος, τον τύπο (µονοί ή διπλοί, από χάλυβα ή
αλουµίνιο) και το µήκος τους.
• Τους λαµπτήρες που κατατάσσονται ως προς την ισχύ και τον τύπο τους.
• Τα φωτιστικά σώµατα που κατατάσσονται ως προς τον τύπο τους.
• Τους προβολείς εξωτερικού φωτισµού που κατατάσσονται ως προς τον τύπο τους.
• Τα ακροκιβώτια
• Το φορητό ηλεκτροκινητήρα ή το ηλεκτροκίνητο βαρούλκο (όταν προβλέπονται).
Η επιµέτρηση θα γίνεται αναλυτικά ή σε συνεπτυγµένες µονάδες, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα
στα συµβατικά τεύχη.
Σε κάθε περίπτωση στις τιµές µονάδος θα περιλαµβάνονται:
• Η προµήθεια και εγκατάσταση όλων των υλικών (ιστών, βραχιόνων, φωτιστικών σωµάτων,
κινητών κεφαλών, λαµπτήρων, µετασχηµατιστών κτλ.)
• Η προµήθεια του ηλεκτροκινητήρα για ανύψωση και καταβιβασµό των κινητών κεφαλών σε
ιστούς ύψους ≥20 m ή του συγκροτήµατος µειωτήρα - κινητήρα
• Οι εργασίες, διαδικασίες και τα έξοδα πληρωµής λήψης παροχής από τη ∆ΕΗ, οι οποίες δεν
πληρώνονται χωριστά αλλά συµπεριλαµβάνονται ανηγµένα στις τιµές µονάδας των άλλων
εργασιών
• Οι δοκιµές καλής λειτουργίας του συστήµατος οδοφωτισµού οι οποίες δεν πληρώνονται
χωριστά αλλά συµπεριλαµβάνονται ανηγµένα στις τιµές µονάδας των άλλων εργασιών.
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