ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΣΗ: ΤΚ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ»
cpv: 34928500-3

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 16/2016

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η συντήρηση κοινοχρήστων χώρων της ΔΕ
Αριδαίας και συγκεκριμένα η συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού
κοινοχρήστων χώρων στις ΤΚ Αριδαίας, ΤΚ Γαρεφίου, ΤΚ Χρύσα-Τσάκοι-Ροδωνιά,
ΤΚ Αλώρου και ΤΚ Λυκοστόμου.
Οι εργασίες που θα γίνουν θα περιλαμβάνουν την προμήθεια και τοποθέτηση
δεκαοκτώ (18) ιστών ηλεκτροφωτισμού (ύψους 3μ) με φωτιστικά σώματα οροφής
από αλουμίνιο με ηλεκτρονικό λαμπτήρα - LED (Ε27 - 30W). Εννέα (9) θα
τοποθετηθούν στην ΤΚ Αριδαίας (οδός Κύπρου) και εννέα θα τοποθετηθούν στην ΤΚ
Γαρεφίου (περιοχή Γέφυρα & Νηπιαγωγείο).
Θα φωταγωγηθεί η περιοχή ‘Δασάκι’ εσωτερικά και εξωτερικά με την προμήθεια και
εγκατάσταση οκτώ (8) προβολέων με LED (50W) και δεκαοχτώ (18) προβολέων με
LED (30W).
Θα φωταγωγηθούν δύο δημοτικές εκτάσεις / κοινόχρηστοι χώροι και ένα
πεζοδρόμιο στην ΤΚ Χρύσα-Τσάκοι-Ροδωνιά με την τοποθέτηση και εγκατάσταση
συνολικά δεκαπέντε (15) φωτιστικών σωμάτων, τα οποία θα αποξηλωθούν και θα
μεταφερθούν από δημοτικό χώρο της ΤΚ Χρύσα-Τσάκοι-Ροδωνιάς.
Θα συντηρηθούν και έξι (6) φωτιστικά στην είσοδο της ΤΚ Αλώρου με την
τοποθέτηση σφαιρικών γλόμπων, με βάση & ντουί (Ε27) και ηλεκτρονικό λαμπτήρα LED 10W. Επιπλέον, θα ηλεκτροδοτηθεί η άνω πλατεία της ΤΚ Λυκοστόμου.
Όλες οι ανωτέρω εργασίες και κατασκευές θα γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια και τις
υποδείξεις του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών. Οι παρεμβάσεις αυτές έχουν σαν
κύριο σκοπό την βελτίωση της αισθητικής και της λειτουργικότητας της περιοχής
καθώς και την ασφάλεια στους πεζούς κατά τις μετακινήσεις τους.
Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου με το Φ.Π.Α. είναι: 25.999,09
ΕΥΡΩ.

Η επίβλεψη θα γίνει από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/8-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
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