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Υποδοµή δικτύου φωτισµού 
 
 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
Η εγκατάσταση της υποδοµής του δικτύου φωτισµού περιλαµβάνει: 
Την εκσκαφή και επανεπίχωση τάφρων (σκαµµάτων) για την τοποθέτηση των σωληνώσεων  
διέλευσης καλωδίων, των φρεατίων και της θεµελίωσης των ιστών φωτισµού, την 
αποκατάσταση της φυσικής ή τεχνητής επιφάνειας στη θέση των σκαµµάτων και την 
αποµάκρυνση των περισσευµάτων των προϊόντων εκσκαφής.  

•  Την προµήθεια και τοποθέτηση των σωλήνων διέλευσης καλωδίων.  

•  Την προµήθεια και τοποθέτηση των καλωδίων.   

• Την προκατασκευή ή την επιτόπου κατασκευή και τοποθέτηση των βάσεων έδρασης των 
ιστών  
     φωτισµού.  

•  Την προµήθεια και τοποθέτηση αγωγού γείωσης µε τους ακροδέκτες και τις πλάκες.  

•  Την προκατασκευή και τοποθέτηση των φρεατίων επίσκεψης των συνδέσεων των καλωδίων.  

•  Την προκατασκευή και τοποθέτηση των φρεατίων έλξης καλωδίων.  

•  Την προκατασκευή και τοποθέτηση των κιβωτίων ηλεκτρικής διανοµής (πίλλαρ).  

•  Τις δοκιµές καλής λειτουργίας του ηλεκτρικού δικτύου.  
 

2.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  
 

2.1.  ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ  

Για την κατασκευή της υποδοµής του δικτύου φωτισµού, απαιτούνται τα εξής υλικά:  

•  Σκυρόδεµα εγκιβωτισµού σωλήνων, κατασκευής φρεατίων και βάσεων ιστών.  

•  Χάλυβας οπλισµού σκυροδέµατος.  

•  Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων.  

•  Σωλήνες πολυαιθυλενίου και γαλβανισµένοι σιδηροσωλήνες.  

•  Πλάκες γείωσης, χάλκινοι αγωγοί (πολύκλωνοι & µονόκλωνοι) και ακροδέκτες (σφικτήρες) 
γείωσης.  

•  Γαλβανισµένο σύρµα-οδηγός για την έλξη των καλωδίων.  

•  Καλώδια τύπου A05VV-R, A05VV-U (NYM κατά ΕΛΟΤ 563).  

•  Καλώδια τύπου Ε1VV-U, Ε1VV-R, E1VV-S (NYY κατά ΕΛΟΤ 843, J1VV-U, J1VV-R, J1VV-S).  

•  Υλικά κατασκευής κιβωτίου ηλεκτρικής διανοµής (πίλλαρ).  
 

•  Κοχλίες, περικόχλια και λοιπά µικροϋλικά.  

•  Άµµος εγκιβωτισµού σωληνώσεων.  
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2.2.  ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ  

Για τα χρησιµοποιούµενα υλικά, ισχύουν οι εξής απαιτήσεις:  

1. Το σκυρόδεµα εγκιβωτισµού των σωλήνων θα είναι κατηγορίας C12/15  

2. Το σκυρόδεµα φρεατίων και βάσεων ιστών θα είναι κατηγορίας C20/25  

3. Ο σιδηρός οπλισµός σκυροδέµατος θα είναι κατηγορίας S500 ΚΤΧ  

4. Τα χυτοσιδηρά καλύµµατα των φρεατίων θα είναι σύµφωνα µε τις σχετικές απαιτήσεις  

5. Ο σωλήνας πολυαιθυλενίου (HDPE) διαµέτρου Φ63 θα είναι αντοχής 6 bar  

6. Ο σωλήνας πολυαιθυλενίου (HDPE) διαµέτρου Φ90 θα είναι αντοχής 6 bar  

7. Ο  πολύκλωνος  χάλκινος  αγωγός  γείωσης  θα  είναι  διατοµής 25 mm2,  σύµφωνα  µε  (EN  
60228:2004-02 «Conductors of insulated cables (IEC 20/633/CDV:2003) -- Αγωγοί µονωµένων 
καλωδίων»).  

8. Ο µονόκλωνος χάλκινος αγωγός γείωσης θα είναι διατοµής 6 mm2, σύµφωνα µε (IEC 
EN 60228:2004-02).  

9. Ο σιδηροσωλήνας θα είναι γαλβανισµένος (ISO-MEDIUM-πράσινη ετικέτα), διαµέτρου Φ76 
 (3’’)  

10. Το σύρµα-οδηγός θα έχει διατοµή 5 mm2 και θα είναι γαλβανισµένο σύµφωνα µε EN 
ISO  
 1461:1999 «Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles - Specifications  
 and test methods (ISO 1461:1999) -- Θερµό γαλβάνισµα δι' εµβαπτίσεως διαµορφωµένων σι- 
 δηρών και χαλυβδίνων στοιχείων. Προδιαγραφές και µέθοδοι δοκιµών».  

11. Η πλάκα γείωσης από ηλεκτρολυτικό χαλκό θα έχει διαστάσεις 500x500x5 mm  

12. Τα καλώδια τύπου A05VV-U ή A05VV-R θα είναι ονοµαστικής τάσης 300/500 V (κατά VDE) 
µε µόνωση από θερµοπλαστικό υλικό PVC, σύµφωνα µε ΕΛΟΤ 563.4 αποτελούµενα από:  

−  Μονόκλωνο αγωγό διατοµής 4 mm2  

−  Πολύκλωνο αγωγό διατοµής 4 mm2  

−  Τρίκλωνο αγωγό διατοµής 3x1,5 mm2  

13. Τα καλώδια τύπου Ε1VV-U ή Ε1VV-R ή Ε1VV-S ονοµαστικής τάσης 600/1000 V µε µόνωση  
 από θερµοπλαστικό υλικό PVC και µανδύα από χλωριούχο πολυβινύλιο, σύµφωνα µε ΕΛΟΤ  
 843 µε διατοµές:  

− 3x1,5 mm2 

− 4x4 mm2 

− 5x1,5 mm2    

− 5x2,5 mm2  

 − 5x4 mm2  

 − 5x6 mm2    

 − 5x10 mm2    

 14. Ο ακροδέκτης γείωσης (σφικτήρας) θα είναι για αγωγό διατοµής 25 έως 35 mm2 

15. Τα υλικά κατασκευής του κιβωτίου ηλεκτρικής διανοµής (πίλλαρ) θα συµµορφώνονται µε 
την Απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε ΕΗ1/Ο/481/02.08.86, ΦΕΚ 573Β/09.09.86  

16. Οι κοχλίες, τα περικόχλια και λοιπά µικροϋλικά θα είναι γαλβανισµένα σύµφωνα µε EN 
ISO  1461:1999.  
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17. Η άµµος για τον εγκιβωτισµό των σωληνώσεων, θα είναι από θραυστό υλικό λατοµείου.  

 

3. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

3.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Οι εργασίες θα γίνονται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς ασφαλείας για ηλεκτρικά 
δίκτυα και τα σχέδια της µελέτης.  

Επιβάλλεται να γίνεται η πασσάλωση της χάραξης της τάφρου τοποθέτησης των καλωδίων σε 
όσα τµήµατα προκύπτει ανάγκη εκτροπής (από την τυπική χάραξη) λόγω εµποδίων, και η 
έγγραφη αποδοχή της από τον επιβλέποντα εφόσον το νέο µήκος είναι µεγαλύτερο από το 5% 
του συνολικού µήκους που ορίζεται στα σχέδια.  

 

3.2.  ΕΚΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΗ ΤΑΦΡΩΝ  

Για την τοποθέτηση των σωλήνων διέλευσης καλωδίων θα διανοίγονται τάφροι (βάθους 
τουλάχιστον 70 cm) στις θέσεις που προβλέπονται από τα σχέδια της µελέτης, µε στάθµη 
πυθµένα σε βάθος 10 cm κάτω από την προβλεπόµενη στάθµη των σωλήνων. Κάτω από τους 
σωλήνες και µέχρι 10 cm πάνω από αυτούς η τάφρος θα επανεπιχώνεται µε άµµο, ενώ το 
υπολειπόµενο βάθος µέχρι την επιφάνεια συµπληρώνεται µε κατάλληλα υλικά επιχωμάτων µε 
κοκκοµετρική διαβάθµιση η οποία διέρχεται κατά 100% από το κόσκινο βρόχου 25 mm. Οι 
διαστάσεις της τάφρου καθορίζονται από τα σχέδια της µελέτης, όµως αυτή δεν µπορεί να έχει 
πλάτος µικρότερo από 300 mm. Το υλικό της   επανεπίχωσης συµπυκνώνεται   ώστε να δέχεται 
τα φορτία που προβλέπονται να διέρχονται στην επιφάνεια της τάφρου χωρίς να 
παραµορφώνεται.  

Τα περισσεύµατα των προϊόντων εκσκαφής θα αποµακρύνονται και θα απορρίπτονται σε 
χώρο εγκρινόµενο από την Υπηρεσία, σύµφωνα και µε τα οριζόµενα από τα συµβατικά τεύχη 
σχετικά µε χώρους απόρριψης άχρηστων υλικών.  
 

3.3.  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ  

Οι σωλήνες HDΡΕ ή γαλβανισµένου σιδήρου θα τοποθετούνται στην τάφρο και θα 
στερεώνονται κατάλληλα ώστε να εµποδίζεται η µετακίνησή τους και ο αποχωρισµός τους κατά 
τη διάρκεια των εργασιών επανεπίχωσης ή εγκιβωτισµού τους σε σκυρόδεµα.  

Όπου χρησιµοποιούνται σιδηροσωλήνες αυτοί θα εκτείνονται κατά 50 cm πέραν του 
απολύτως απαραίτητου µήκους (π.χ. στα τµήµατα διέλευσης από φορείς τεχνικών έργων).  

Εφόσον διακόπτεται η εργασία τοποθέτησης των σωλήνων τότε θα τοποθετείται επιστόµιο στα 
ά- 
κρα της σωλήνωσης. Οι σωλήνες πρέπει να παραµένουν εσωτερικά καθαροί. Πριν από την 
τοποθέτηση των καλωδίων, θα ελέγχεται το εσωτερικό τους µε διέλευση σφαίρας διαµέτρου 
ίσης µε το 85% της διαµέτρου του σωλήνα.  

Οι σωλήνες επιτρέπεται να κάμπτονται, χωρίς όµως να αλλοιώνεται η εσωτερική διάµετρός 
τους, µε ελάχιστη ακτίνα καµπυλότητας 12πλάσια της διαµέτρου των.  

Οι σιδηροσωλήνες µεταξύ τους θα συνενώνονται µε κοχλιωτούς συνδέσµους.  

Τα άκρα των σιδηροσωλήνων δεν επιτρέπεται να φέρουν κοφτερές ακµές που τραυµατίζουν τα 
καλώδια.  

Οι διαβάσεις καλωδίων κάτω από οδόστρωµα ή όπου αλλού ορίζεται στα σχέδια, θα γίνεται µε  
σωλήνες που θα εγκιβωτίζονται σε σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 µε διαστάσεις σύµφωνα µε 
τα σχέδια.  

Εντός των σωλήνων διέλευσης καλωδίων τοποθετείται γαλβανισµένο σύρµα-οδηγός για την 
έλξη των καλωδίων.  
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3.4.  ΕΛΞΗ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ  

 

Η έλξη των καλωδίων γίνεται µε γαλβανισµένο σύρµα οδηγό που τοποθετείται στους σωλήνες 
διέλευσης καλωδίων. Κατά την έλξη των καλωδίων πρέπει να εµποδίζεται µε κάθε τρόπο η 
εισαγωγή υγρασίας εντός του σωλήνα.  

Στην περίπτωση που η έλξη γίνεται µε άλλο τρόπο, εκτός από χειρωνακτικά, θα 
χρησιµοποιείται δυναµόµετρο για τον έλεγχο της αναπτυσσόµενης δύναµης σύµφωνα µε την 
αντοχή σε εφελκυσµό που ορίζει ο κατασκευαστής των καλωδίων.  

 

3.5.  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΙΩΣΗΣ  

Ο αγωγός γείωσης διατοµής 25 mm2 τοποθετείται στην ίδια τάφρο µε τους σωλήνες 
διέλευσης καλωδίων. Αυτός συνδέεται µε τους ακροδέκτες των ιστών και το κιβώτιο 
ηλεκτρικής διανοµής (πίλλαρ) µε αγωγό διατοµής 6 mm2 µε σφικτήρες. Οι πλάκες γείωσης 
τοποθετούνται εντός του εδάφους σε βάθος 1,00 m και συνδέονται µε τον αγωγό γείωσης, µε 
αγωγό διατοµής 25 mm2.  

 

3.6.  ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ  

 
Τα φρεάτια θα είναι προκατασκευασµένα σύµφωνα µε τα σχέδια και θα τοποθετούνται εντός 
της τάφρου των καλωδίων, στις θέσεις που προβλέπονται από την µελέτη. Αυτά θα είναι από 
σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25, θα φέρουν διπλό χυτοσιδηρό κάλυµµα µε στεγάνωση και θα 
φέρουν στον πυθµένα τους σωλήνα HDPE Φ50. Η πλήρωση του κενού µεταξύ των παρειών του 
σκιάµµατος και των φρεατίων επανεπιχώνεται µε άµµο λατοµείου και αποκαθίσταται η φυσική 
ή τεχνητή (π.χ. πλακόστρωση) επιφάνεια του εδάφους στην αρχική της κατάσταση.  
 

3.7.  ΣΤΗΡΙΞΗ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ  

3.7.1.   Με βάσεις στήριξης ( ιστοί από χάλυβα)  

Οι βάσεις στήριξης (θεµελίωση) των ιστών φωτισµού θα είναι είτε προκατασκευασµένες από  
οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 είτε θα κατασκευάζονται τόπου με χρήση 
ξυλοτύπων και έτοιμου σκυροδέματος.  

Επί της προκατασκευασµένης βάσης πακτώνεται το στοιχείο αγκύρωσης του ιστού σύµφωνα 
µε τη µελέτη. Το στοιχείο αγκύρωσης θα πρέπει να παραµένει ακλόνητο κατά τη 
σκυροδέτηση µε εφαρµογή π.χ. ηλεκτροσυγκόλλησης στο πλέγµα οπλισµού της βάσης.  

Κατασκευή προκατασκευασµένης βάσης. Πριν από την τοποθέτηση των 
προκατασκευασµένων βάσεων, θα  ελέγχεται από τον επιβλέποντα  το σκάµµα για τις 
πραγµατικές συνθήκες του εδάφους θεµελίωσης και αναλόγως µε τον εκτιµώµενο κίνδυνο 
θα λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα αντιστήριξης του σκάµµατος ή/ και προστασίας έναντι 
πτώσης ανθρώπων ή ζώων.  

Η προκατασκευή των βάσεων έδρασης των ιστών από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 και η 
τοποθέτηση τους µέσα στα σκάµµατα θα γίνεται σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. Μέσα 
στο σκυρόδεµα τοποθετείται το σύστηµα των αγκυρίων µε κοχλίωση, τα οποία πρέπει να 
παραµένουν κατακόρυφα µε ηλεκτροσυγκόλληση ή κατάλληλες διατάξεις πλαισίων κατά τη 
διάρκεια της σκυροδέτησης. Η στάθµη τοποθέτησης της προκατασκευασµένης βάσης θα 
ελέγχεται ότι είναι σύµφωνη µε τα σχέδια.  

Κατά τη σκυροδέτηση και στη συνέχεια µέχρι την τοποθέτηση του ιστού οι προεξέχοντες 
κοχλίες του στοιχείου αγκύρωσης θα προστατεύονται µε πλαστικά καλύµµατα (κατ’ 
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ελάχιστο τεµάχιο πλαστικού σωλήνα). Επίσης θα φράσσονται τα άκρα των σωλήνων 
διέλευσης των καλωδίων που τοποθετούνται µέσα στη βάση του φωτιστικού για την 
αποφυγή τυχόν έµφραξης τους.  

Η επανεπίχωση γύρω από τις βάσεις θα γίνεται µε άµµο λατοµείου και θα αποκαθίσταται η 
φυσική ή τεχνητή επιφάνεια του εδάφους στην αρχική της κατάσταση.  

 

 

3.8.  ΚΙΒΩΤΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ (ΠΙΛΛΑΡ)  

Η κατασκευή του πίλλαρ θα γίνεται από προκατασκευασµένα τεµάχια (ερµάρια µεταλλικά, 
στεγανά ή από ανθεκτικό πλαστικό π.χ. για τοποθέτηση κοντά σε λίμνη) και υλικά 
ενσωµατούµενα επιτόπου, περιλαµβανοµένης και της βάσης έδρασης του από οπλισµένο 
σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15, για κάθε τύπο που ορίζεται στην µελέτη, ανάλογα µε τον 
αριθµό των αναχωρήσεων. Οι θύρες του πίλλαρ θα φέρουν κλείθρο σύµφωνα µε τη µελέτη.  

Η βάση έδρασης του πίλλαρ θα περιλαµβάνει και το φρεάτιο έλξης καλωδίων.  

Κάθε πίλλαρ θα χωρίζεται σε τρία µέρη µε στεγανή διανοµή, για την τοποθέτηση αντίστοιχα 
του µετρητή του ΔΕΔΔΗΕ, όλων των οργάνων διακοπής και προστασίας των γραµµών και στο 
τρίτο μέρος πίνακας πριζών για παροχή εκδηλώσεων. Οι εξωτερικές και εσωτερικές 
επιφάνειες του πίλλαρ, µετά την κατασκευή τους θα υπόκεινται σε κατάλληλη επεξεργασία 
(θερµό γαλβάνισµα ή και εποξειδική βαφή ) για την προστασία έναντι των εξωτερικών 
συνθηκών. Ολόκληρο το πίλλαρ θα έχει βαθµό προστασίας ΙP55.  

Η διανοµή θα αποτελείται από στεγανά κιβώτια κατασκευασµένα από κράµα αλουµινίου ή 
από ανθεκτικό πολυεστέρα ενισχυµένο µε υαλοβάµβακα και πολυκαρµπονάτ, 
διαµορφωµένα µε χυτόπρεσσα. Τα κιβώτια θα είναι άκαυστα, ικανά να αντιµετωπίσουν 
συνθήκες εξωτερικού χώρου και υγρασίας λίμνης. Τα κιβώτια θα φέρουν οπές µε τους 
κατάλληλους στυπιοθλίπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής από τον ∆.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. 
καθώς και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο.  

 
 

4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

• Έλεγχος της ποιότητας των υλικών κατασκευής της υποδοµής δικτύου φωτισµού, σύµφωνα 
µε την παράγραφο 2.2 του παρόντος. 

• Έλεγχος των διαστάσεων και της θέσης (οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά) της 
διανοιγόµενης τάφρου, του υλικού επανεπίχωσης και του βαθµού συµπύκνωσης αυτού. 

• Έλεγχος του εσωτερικού των σωλήνων µε διέλευση σφαίρας διαµέτρου ίσης µε το 85% της 
διαµέτρου του σωλήνα.  

• Έλεγχος της στεγάνωσης των φρεατίων έλξης και επίσκεψης των καλωδίων. 

•  Έλεγχος των συνθηκών (της αντοχής) του εδάφους θεµελίωσης των βάσεων στήριξης των ιστών 
φωτισµού. 

• Έλεγχος των διαστάσεων της κατασκευής της θεµελίωσης σύµφωνα µε τη µελέτη. 

• Έλεγχος καλής λειτουργίας του ηλεκτρικού δικτύου, και κατ΄ ελάχιστον:  

α. έλεγχος υπό τάση της συνδεσµολογίας του ηλεκτρικού δικτύου και του κιβωτίου πίλλαρ  

β. έλεγχος διαρροών ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο  

γ. έλεγχος της εγκατάστασης γείωσης µε δηµιουργία συνθηκών ελεγχόµενου 
βραχυκυκλώµατος  

•  Έλεγχος της αποκατάστασης της φυσικής ή τεχνητής επιφάνειας µετά το πέρας των εργασιών  
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 κατασκευής της υποδοµής του φωτισµού και αποµάκρυνσης των περισσευµάτων των 
προϊόντων εκσκαφής και απόρριψης αυτών σε εγκεκριµένες από την Υπηρεσία θέσεις.  

 

5.  ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Η υποδοµή του δικτύου φωτισµού περιλαµβάνει τις εξής επιµέρους εργασίες/αντικείµενα:  

α. Την εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και την επανεπίχωση.  

β. Τους σωλήνες διέλευσης καλωδίων και το σύρµα - οδηγό.  

γ. Τους αγωγούς γείωσης (διακρίνονται ως προς την διατοµή).  

δ. Τους ακροδέκτες αγωγού γείωσης.  

ε.  Τις πλάκες γείωσης.  

στ. Τα φρεάτια έλξης και επίσκεψης συνδεσμολογίας µε το κάλυµµα τους, πλήρως 
τοποθετηµένα.  

ζ. Την προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε µε σκυρόδεµα είτε µε άµµο 
λατοµείου,  
 µε βάση την τυπική διατοµή της μελέτης.  

η. Τα καλώδια κατά τύπο και διατοµή αγωγού.  

θ. Την κατασκευή πίλλαρ. ∆ιακρίνονται µε βάση τον αριθµό αναχωρήσεων.  

 

Η επιµέτρηση θα γίνεται αναλυτικά ή σε συνεπτυγμένες τιµές µονάδος, σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στα συµβατικά τεύχη.  

 

Σε κάθε περίπτωση στις τιµές µονάδος θα συµπεριλαµβάνονται:  

•  Οι εργασίες εκσκαφής, επανεπίχωσης καθώς και επαναφοράς, στη θέση των σκαµµάτων, 
της  
 φυσικής ή τεχνητής επιφάνειας, στην αρχική της ποιοτική κατάσταση µε αποκατάσταση τυχόν  
 προϋπάρχοντος οδοστρώµατος ή πεζοδροµίου κτλ., καθώς και η µεταφορά και απόρριψη των  
 περισσευµάτων των προϊόντων εκσκαφής.  

•  Οι εργασίες πλήρους κατασκευής των βάσεων θεµελίωσης των ιστών, των φρεατίων και 
των  λοιπών στοιχείων που ολοκληρώνουν το σύστηµα της υποδοµής του δικτύου φωτισμού 
ώστε να είναι έτοιμο να δεχθεί το σύστηµα επιδοµής του δικτύου φωτισµού (ιστοί, φωτιστικά, 
κτλ.).  

•  Η προµήθεια και η εγκατάσταση όλων των υλικών, καλωδίων και σωλήνων διέλευσης 
αυτών,  γειώσεων και µικροϋλικών, η µεταφορά όλων αυτών επιτόπου του έργου και η 
ενσωµάτωση  τους στο έργο.  

•  Ο εγκιβωτισµός των σωλήνων διέλευσης σε άµµο, ή σε σκυρόδεµα.  

•  Η κατασκευή κιβωτίων ηλεκτρικής διανοµής (πίλλαρ).                                     

 

Ο Συντάκτης 

 

 

Κωνσταντίνος Τσέλας 
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