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ΑΡΘΡΑ

A.T. : 1

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9405.1 Καθαίρεση υπαρχόντων τσιμεντοιστών φωτισμού,  αποξήλωση και μεταφορά φωτιστικών
σωμάτων σε κοντινή αποθήκη

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 100 100%

Εργασίες έντεχνης αποξήλωσης του φωτιστικού σώματος σε οποιοδήποτε  ύψος στηριξης (με ή χωρίς

τη χρήση οποιουδήποτε μηχανικού μέσου) και μεταφορά τους σε χώρο που θα υποδείξει η υπηρεσία.

Καθαίρεση των υπαρχόντων τσιμεντοϊστών φωτισμού και μεταφορά των προϊόντων καθαίρεσης σε θέση

που θα υποδείξει η υπηρεσία μας.

Δηλαδή  εργασίες καθαίρεσης και έντεχνης εξαγωγής των φωτιστικών σωμάτων με την απαιτούμενη

τεχνική και προσοχή, ώστε να μην καταστραφούν τα χρήσιμα ηλεκτρολογικά εξαρτήματα, δαπάνη

μετακινήσεων (οριζοντίων ή κατακορύφων) στοιχείων και μεταφορών για την οριστική απομάκρυνση

των προϊόντων που περισσεύουν σε θέσεις που επιτρέπονται από την Αστυνομία καθώς και η δαπάνη

σταλίας των μεταφορικών μέσων, και μεταφορά σε κοντινή αποθήκη της Δ.Κ Καλλονής. Εργασία

καθαίρεσης του τσιμεντοϊστού φωτισμού και μεταφοράς για την οριστική απομάκρυνση των προϊόντων

καθαίρεσης σε θέσεις που επιτρέπονται από την Αστυνομία καθώς και η δαπάνη σταλίας των

μεταφορικών μέσων

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 128,01

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι οκτώ και ένα λεπτό

A.T. : 2

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9302.1 Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 100%

Εκσκαφή   χάνδακα   γιά  την  τοποθέτηση  καλωδίων   πλάτους  όφρυος  ορύγματος

μικροτέρου  ή  μέχρι  1,00  m  και σε βάθος μέχρι 1,00 m με οποιονδήποτε τρόπο ή

μέσο  εκσκαφής σε ξερό έδαφος ή μέσα σε νερό η στάθμη του οποίου ή ευρίσκεται σε

ηρεμία  ή  υποβιβάζεται  με  άντληση, που θα πληρωθεί ξεχωριστά, την μόρφωση των

παρειών  και  του  πυθμένα  του  ορύγματος στίς απαιτούμενες διατομές. Στην τιμή

περιλαμβάνεται  και η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας, που χρειάζονται γιά

την  αναπέταση  των  προϊόντων ανάλογα με τους τρόπους και τα μέσα εκσκαφής, των

κάθε  φύσεως  φορτοεκφορτώσεων,  τοπκών  μετακινήσεων (οριζόντιων ή κατακορύφων)

και  μεταφορών  γιά  την  οριστική  απομάκρυνση  των προϊόντων που περισεύουν σε

θέσεις  που  επιτρέπονται  από  την  αστυνομία ή προσωρινή απόθεση αυτών γιά την

κατασκευή  επιχωμάτων  προς  επανεπίχωση  των  εκσκαφέντων  χανδάκων καθώς και η

δαπάνη  σταλίας  των  μεταφορικών  μέσων.  Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης και η

εργασία  εκτελέσεως  της  επανεπιχώσεως  των  εκσκαφέντων χανδάκων κατά στρώσεις

πλήρως συμπιεζόμενες

(1 m3)

 9302.  1  Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος  γαιώδες

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,37

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και τριάντα επτά λεπτά

A.T. : 3

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Μ5.07 Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου μετα της
δαπάνης μεταφοράς.

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6069 100%

Για ένα κυβικό μέτρο έδρασης, εγκιβωτισμού, επικάλυψης σωλήνων με άμμο εκτελούμενης εντός η

εκτός κατοικημένης περιοχής σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης τεχνικής προδιαγραφής. Στην

τιμή περιλαμβάνεται:

α. Η προμήθεια της άμμου λατομείου.

β. Η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του υλικού απο αποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του

έργου μετα της σταλίας του αυτοκινήτου κατα την φορτοεκφόρτωση

γ. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στις τάφρους - ορύγματα

δ. Η συμπήκνωση της στρώσης έφρασης καθώς και  των στρώσεων εγκιβωτισμού των σωλήνων απο άμμο

λατομείου μέχρι αρνήσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού πλέγματος σε ολο το πλάτος

του ορύγματος με το πέρας του εγκιβωτισμού.

Σελίδα 7 από 14



Τιμολόγιο μελέτης

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη

γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών).

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,00

(Ολογράφως) : δέκα έξι

A.T. : 4

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β29.2.2 Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα
C12/15

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2531 100%

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα που

παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή λατομείου

κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας,

αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά,

σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.

Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής

εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου

σκυροδέματος,

- η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως

απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών),

καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα

προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),

- τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση,

ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος

- η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση καθώς

- η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής

κενών,

- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών

- η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη

σκλήρυνσή του

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:

- οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,

- οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των

πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης

και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),

- η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,

- οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων

4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας

- η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που

εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει του

οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή

κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς όγκους,

σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση

προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι

10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που

διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος.

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις
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διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε

λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω

πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά από

εκσκαφή.

Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν

εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική

εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την

διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες

προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε

τύπο κατασκευής:

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος

01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος

01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών

01-03-00-00: Ικριώματα

01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)

01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων

Κοιτοστρώσεις τεχνικών έργων, εξομαλυντικές στρώσεις, στρώσεις μόρφωσης κλίσεων, περιβλήματα

και βάσεις έδρασης σωληνωτών οχετών και αγωγών (τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης,

ινοτσιμεντοσωλήνων, σιδηροσωλήνων κάθε είδους κλπ), στρώσεις φθοράς στο εσωτερικό οχετών,

επένδυση κοίτης ρεμάτων κλπ. με χρήση σκυροδέματος C12/15.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.

Ευρώ (Αριθμητικά): 89,80

(Ολογράφως) : ογδόντα εννέα και ογδόντα λεπτά

A.T. : 5

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Α\4.13 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6082.1 100%

Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και

στάθμη από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους

απαιτουμένων ικριωμάτων και αντιστηρίξεων για την εξασφάλιση παρακειμένων

κατασκευών, με την φόρτωση των προϊόντων καθαίρεσης και την μεταφορά τους σε

οποιαδήποτε απόσταση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου καθαιρουμένης κατασκευής, με βάση

αναλυτική επιμέτρηση.

ΕΥΡΩ : 20,60 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)

(0,21€/m3.km)      40  x 0,21 =    8,40

Συνολικό κόστος άρθρου 29,00

Ευρώ (Αριθμητικά) : 29,00

(Ολογράφως) : είκοσι εννέα

A.T. : 6

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ8746.4 Σωλήνα διπλού δομημένου τοιχώματος HDPE προστασίας υπόγειων καλωδίων απο
πολυαιθυλένιο ενός σωλήνα Φ75mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Προμήθεια μεταφορά επιτόπου τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνα προστασίας υπόγειων καλωδίων

ονομαστικής διαμέτρου όπως αναφέρεται παρακάτω απο πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)

διπλού δομημένου τοιχώματος (κυματοειδούς μορφής) κατα ΕΝ 61386-24 θλιπτικής αντοχής>450Ν με

ενσωματωμένη ατσαλίνα παραδιδόμενη σε κουλούρα.
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Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η μεταφορά επι τόπου του έργου των σωλήνων η εκτύλιξη και

η ευθυγράμμιση δίπλα στο άνοιγμα τοποθέτησης, η κοπή στα μήκη που απαιτούνται τα ειδικά τεμάχια

που ααπιτούνται (μούφες, σύνδεσμοι), η πρόσδεση των σωλήνων σε δέσμες όταν προβλέπεται και η

τοποθέτηση και συναρμογή του σωλήνα στα φρεάτια έλξης και σύνδεσης καλωδίων που παρεμβάλλονται.

Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και εγκιβωτισμός των σωλήνων τιμολογούνται ιδιαίτερα με

βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου, δηλαδή υλικά και εργασία πλήν χωματουργικών.

(1 m)

  8746. 1  Σωλήνωση πλαστική υπογείων καλωδίων.  Ενός σωλήνα Φ 75          mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,82

(Ολογράφως) : έντεκα και ογδόντα δύο λεπτά

A.T. : 7

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9316.6 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος γιά την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 2 1/2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  γιά  την  διέλευση καλωδίων κλπ  δηλαδή προμήθεια

μεταφορά  και  τοποθέτηση ενός μέτρου σιδηροσωλήνα γαλβανισμένου βαρέως τύπου σε

οποιαδήποτε  θέση  με  τα  ειδικά  τεμάχια  και  μικροϋλικά (στηρίγματα κλπ) που

απαιτούνται

(1 m)

 9316.  7  Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος βαρέως τύπου διαμέτρου  2 1/2 ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 27,25

(Ολογράφως) : είκοσι επτά και είκοσι πέντε λεπτά

A.T. : 8

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8773.5.5 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τετραπολικό διατομής 4 Χ 10 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως

και  επισημάνσεως  (μούφες,  κως,  πέδιλα,  αναλογία  οπτοπλίνθων  επισημάνσεως,

αναλογία   άμμου  κλπ)  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεως,

διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 m)

  8773.  5   Τετραπολικό

             0

  8773. 5.  5  Διατομής  4 Χ 10          mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,48

(Ολογράφως) : οκτώ και σαράντα οκτώ λεπτά

A.T. : 9

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.41.01 Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC
διατομής 3 x 1,5 mm2

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102 100%

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε εσχάρα, σε οχετό, σε

φορέα, σε μονωτήρες, μέσα στο έδαφος, κλπ.) καλωδίου με χάλκινους αγωγούς και μόνωση από

πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονομαστικής τάσης 600 / 1000 V τύπου E1VV-U (μονόκλωνος αγωγός), E1VV

-R (πολύκλωνος αγωγός), E1VV-S (πολύκλωνος αγωγός κυκλικού τομέα), περιλαμβανομένων των υλικών

στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, μούφες, κασσιτεροκόλληση,

ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου

 Διατομής 3 x 1,5 mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,90

(Ολογράφως) : δύο και ενενήντα λεπτά
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A.T. : 10

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9340.3 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 25mm2

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Αγωγός  γυμνός χάλκινος πολύκλωνος , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση

ενός  τρέχοντος  μέτρου  γυμνού  πολύκλωνου  χάλκινου αγωγού για την σύνδεση του

υπογείου δικτύου γειώσεως με τα ακροκιβώτια που ευρίσκονται μέσα στους ιστούς.

(1 m)

 9340. 3   Διατομής  25mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,46

(Ολογράφως) : έξι και σαράντα έξι λεπτά

A.T. : 11

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9342.1 Ράβδο γείωσης χαλύβδινη επιχαλκωμένη μήκους 1500mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Ράβδο γείωσης χαλύβδινη επιχαλκωμένη μήκους 1500mm, διαμέτρου κορμού 20mm κατασκευασμένος απο

χάλυβα και επιχαλκώνεται ηλεκτρολυτικά. Η ράβδο θα πρέπει να φέρει κατάλληλο σπείρωμα έτσι ώστε

να είναι δυνατή η επιμηκυνσή της. Η σύνδεση της ράβδου με τον αγωγό γείωσης θα γίνεται με

κατάλληλο σφικτήρα απο κράμα χαλκού. Τα ανωτέρω εξαρτήματα θα πρέπει να έχουν περάσει με

επιτυχία τις δοκιμές του προτύπου ΕΛΟΤ IEC/EN 62561-2

δηλαδή κατασκευή και έμπηξη στο έδαφος

μιάς  γειώσεως  αποτελούμενης από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα με όλα τα μικρουλικά

που χρειάζονται, κολλάρα γειώσεως κλπ.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 131,01

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα ένα και ένα λεπτό

A.T. : 12

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9346.1 Βάση ιστού φωτισμού οπλισμένη διαστάσεων 1,00 m Χ 1,00 m Χ 1,00 m.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Κατασκευή  βάσης ιστού φωτισμού απο οπλισμένο σκυρόδεμα Β225 για την έδραση και στήριξη ενός

ιστού φωτισμού που να έχει στο κέντρο κατακόρυφη οπή,για την διέλευση των ηλεκτρικών καλωδίων

και αγωγού γείωσης. Μέσα στο σκυρόδεμα θα ενσωματωθούν αγκύρια στερέωσης κατάλληλα για την

στερέωση του ιστού. Στο σκυρόδεμα θα ενσωματωθεί σιδηρούς οπλισμός που θα αποτελείται απο 12

ράβδους διαμ. 16mm μία ράβδος για κάθε ακμή της βάσης κεκαμμένες κατα τρόπο που να συνδέονται

ανα τρείς σε κάθε κορυφή της βάσης.

Δηλαδή  υλικά εργασίες εκσκαφής με μηχανικά μέσα για την θεμελίωση της βάσης  με ξυλότυπο

εμφανων σκυροδεμάτων

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 208,65

(Ολογράφως) : διακόσια οκτώ και εξήντα πέντε λεπτά

A.T. : 13

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8749.1 Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων διαστάσεων 30 Χ30 cm βάθους 60 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 100%

Φρεάτιο  διακλαδώσεως  υπογείων καλωδίων , δηλαδή 1) εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες,

2)   διάστρωση  πυθμένα  με  σκυρόδεμα  200kg  τσιμέντου,  3)  δόμιση  πλευρικών

επιφανειών    με   σκυρόδμα   300kg   τσιμέντου  του  πυθμένα,  4)  επίχριση  με

τσιμεντοκονίαμα  των  600kg  τσιμέντου  του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών

του  φρεατίου  και  εξαγωγή  και  αποκόμιση  των προιόντων εκσκαφών και άχρηστων

υλικών.

(1 τεμ)

  8749. 1  Διαστάσεων  30Χ30  cm, βάθους  60 cm
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Ευρώ (Αριθμητικά): 101,14

(Ολογράφως) : εκατόν ένα και δέκα τέσσερα λεπτά

A.T. : 14

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8072 Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 29 100%

Καλύμματα  φρεατίων  χυτoσιδηρά , πλήρως εγκατεστημένα με το ανάλογο παρέμβυσμα

στεγανοποιήσεως UN EN 124 αντοχής 25tn.

(1 kg)

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,07

(Ολογράφως) : τέσσερα και επτά λεπτά

A.T. : 15

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9402.6 Αντικατάσταση ηλεκτρονικής πλακέτας  έναυσης λυχνίας μεταλλικών αλλογονιδίων.
Ισχύος 150W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Ηλεκτρονική πλακέτα  λυχνίας μεταλλικών αλλογονιδίων σε αντικατάσταση, δηλαδή την

εργασία που συνίσταται στην αποσύνδεση  του υπάρχοντα μετασχηματιστή στην προμήθεια, μεταφορά

και τοποθέτηση

της νέας πλακέτας την συνδεσμολογία του και την δοκιμή καλής λειτουργίας.

(1 τεμ)

 9402. 3

Μετασχηματιστήςλυχνίας φθορισμού Ισχύος  150 W

σεαντικατάσταση κατεστραμμένων, ισχύος  150 W

Ευρώ (Αριθμητικά): 125,70

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι πέντε και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 16

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9413 Αποξήλωση παλαιού  pillar και τοποθέτηση νέου μαζί με τον ηλεκτρικό πίνακα και γειωτή
τύπου Ε χορηγούμενα απο την υπηρεσία.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Αποξήλωση παλαιού ΠΙΛΛΑΡ και πίνακα και τοποθέτηση νέου ανοξείδωτου pillar και νέου πίνακα στην

ιδια θέση χορηγούμενα απο την υπηρεσία, καθώς και τοποθέτηση και σύνδεση γειωτή τύπου Ε,

χορηγούμενο από την υπηρεσία,

δηλαδή εργασία για την εκτοποθέτηση ενός πίλλαρ με τον πίνακα και την τοποθέτηση τους στην ίδια

θέση καθώς επίσης και ηλεκτρικές συνδέσεις καλωδίων και τοποθέτηση - σύνδεση γειωτή τύπου Ε.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 734,10

(Ολογράφως) : επτακόσια τριάντα τέσσερα και δέκα λεπτά

A.T. : 17

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9323.2.1 Ιστός φωτισμού με φωτιστικό τύπου φαναράκι αναρτημένο σε βραχίονα με λυχνία
μεταλικών αλογονιδίων ισχύος 150W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 100%

Η κολώνα θα είναι ύψους τουλάχιστον 5,5 μέτρα, μονόφωτη με βραχίονα μήκους περίπου 1m στο άκρο

αυτού θα αναρτάται με ασφαλή τρόπο φωτιστικό φαναράκι για λαμπτήρα 150Watt μεταλλικών

αλογονιδίων με ηλεκτρονικό ballast.

Αποτελείται από τρεις σωλήνες (TUBO) διαφορετικής διατομής περίπου Φ90mm ύψους 2μέτρων – Φ76mm

ύψους περίπου 2μέτρων – Φ60mm ύψους 1,5μέτρου, γαλβανισμένους και χυτοσιδηρά βάση κυκλικής

μορφής.

Στα σημεία συγκολλήσεων των διατομών φέρει μαντεμένιους διακοσμητικούς δακτυλίους. Η πλάκα

έδρασης θα είναι 400mmΧ400mm με κέντρα 260mm. Οι τρύπες της πλάκας έδρασης θα είναι οβάλ για το

καλύτερο ρεγουλάρισμα του ιστού. Το αγκύριο θα είναι από STAL37 με κατάληξη σπειρώματος Μ20. Οι

τέσσερις ντίζες θα είναι κατάλληλα θα είναι κατάλληλα συγκολλημένες  και νευρωμένες  για  την
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μεγαλύτερη αντοχή.

Φέρει ακροκιβώτιο εισαγωγής διπλής στεγανότητας IP54 το οποίο προσαρμόζεται στο σωλήνα Φ90 και

σε ύψος ίδιο με τη θυρίδα επισκέψεως ηλεκτρολογικού υλικού με τη χυτοσιδηρά βάση. Ελάχιστη

απόσταση του κάτω μέρους του αναρτώμενου φωτιστικού από το έδαφος θα είναι  min 4,50m

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΒΑΣΗ B-Π: Η χυτοσιδηρά βάση Β-Π είναι κυκλικής διατομής περίπου 30 εκατ. και ύψους

92 cm περίπου. Στο μέσον του ύψους της βάσης υπάρχει θυρίδα επισκέψεως του ηλεκτρολογικού

ακροκιβωτίου, η οποία ασφαλίζει με πορτάκι από μαντέμι. Η βάση του ιστού θα είναι λείας μορφής

με φινιρισμένη επιφάνεια.

Όλες οι βίδες της κολώνας θα είναι ανοξείδωτες.

Τα μπράτσα της κολώνας είναι από σωλήνα Φ33 και στηρίζονται στο σωλήνα Φ60 με χυτοσιδηρούς

διακοσμητικούς δακτυλίους.

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΦΑΝΑΡΙ:  Τα φανάρια θα είναι ανοξείδωτα παραδοσιακά τετραγωνικής μορφής, αναρτώμενα

από κατάλληλο βραχίονα διαστάσεων 80 cm ύψος X 42 cm , ανθεκτικά σε συνθήκες υπαίθρου και

θάλασσας και σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από μείον 15ο C έως + 45ο C χωρίς να υποστούν καμία

αλλοίωση. Αποτελούνται από το σώμα και από διαφανές ακρυλικό καλάθι.

Το σώμα του φωτιστικού είναι από ανοξείδωτο χάλυβα (ΙΝΝΟΧ 316) ιδανικό για περιβάλλον θάλασσας,

με βάση στήριξης από μαντέμι για μεγαλύτερη αντοχή στις ανεμοπιέσεις. Το ακρυλικό καλάθι θα

είναι στεγανό και φτιάχνεται από υλικό polymeth methacrylate (PMMA). Ολα τα φύλλα του

φωτιστικού θα έχουν άριστες μηχανικές αντοχές και απεριόριστη αντοχή στις υπεριώδεις

ακτινοβολίες του ήλιου. Επιπλέον έχει απόλυτη διαπερατότητα στο φως πράγμα το οποίο μας

επιτρέπει να φωτίσουμε καλύτερα το χώρο. Η ηλεκτρική προστασία είναι μόνωσης κλάσης Ι και τα

όργανα έναυσης λαμπτήρας είναι 150 Watt Μεταλλικών Αλογονιδίων. Το φωτιστικό φέρει κατοπτρικό

μηχανισμό από καθαρό αλουμίνιο, ανοδειωμένο και στιλβωμένο, και κατασκευάζεται έτσι ώστε να

πετυχαίνει μεγάλη απόδοση φωτισμού. Ο κατοπτρικός μηχανισμός εδράζετε σε ανοξείδωτη βάση,

βαμμένη ηλεκτροστατικά , σε λευκή απόχρωση και θα στεγανοποιηθεί ενιαία με το ακρυλικό καλάθι,

με τη βοήθεια ελαστικής κόλλας , ανθεκτικής στον χρόνο και στις θερμοκρασίες. Το άνοιγμα για

την αντικατάσταση του λαμπτήρα θα γίνετε με κλιπς  ώστε να επιτυγχάνετε η γρήγορη αλλαγή του

λαμπτήρα.

Η βάση στήριξης της λυχνιολαβής πορσελάνης θα εφαρμόζει με την όλη κατασκευή για να πετυχαίνετε

στεγανότητα ΙΡ66.

Έχει τη δυνατότητα να φέρει κατάλληλη λυχνιολαβή πορσελάνης Ε40 και τα εξής ηλεκτρικά όργανα:

ηλεκτρονικό πηνίο, εκκινητή και πυκνωτή διόρθωσης.

Επίσης το φανάρι θα συνοδεύεται με σήμανση CE πιστοποιητικό τα οποία θα προσκομιστούν στο

διαγωνισμό επί ποινή αποκλεισμού.

Τα φωτιστικά καλύπτουν τις απαιτήσεις και δοκιμές των Ευρωπαικών προτύπων EN 60598-1 Part 1:

general requirements EN 60598-2-3 Part 2: Particular requirements section 3: Luminaires for

road and street lighting

Τέλος το ανοξείδωτο φανάρι  θα βαφεί με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου στην απόχρωση επιλογής της

υπηρεσίας.

Η βάση στήριξης της λυχνιολαβής θα εφαρμόζει με την όλη κατασκευή για να πετυχαίνετε

στεγανότητα ΙΡ66.

Έχει τη δυνατότητα να φέρει κατάλληλη λυχνιολαβή πορσελάνης Ε40 και τα εξής ηλεκτρικά όργανα:

ηλεκτρονικό πηνίο, εκκινητή και πυκνωτή διόρθωσης (πλακέτα ηλεκτρονική).

Επίσης το φανάρι θα συνοδεύεται με σήμανση CE πιστοποιητικό CE και πιστοποιητικό για IP από

διαπιστευμένο εργαστήριο τα οποία θα προσκομιστούν στο φάκελο που θα υποβληθεί από τον ανάδοχο

για έγκριση.

Τα φωτιστικά καλύπτουν τις απαιτήσεις και δοκιμές των Ευρωπαικών προτύπων

EN 60598-1 Part 1: general requirements

EN 60598-2-3 Part 2: Particular requirements section 3: Luminaires for road and street lighting

Τέλος το ανοξείδωτο φανάρι  βάφεται με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου στην απόχρωση επιλογής της

υπηρεσίας.

ΒΑΦΗ: Όλα τα μεταλλικά μέρη της κολώνας πρώτα γαλβανίζονται εν θερμώ με πάχος γαλβανίσματος 70-

80 μ. από πιστοποιημένο γαλβανιστήριο και κατόπιν βάφονται με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου από

πιστοποιημένο βαφείο.

Η όλη κατασκευή και ποιότητά με πιστοποιητικά ΙSO 9001.

Το μπάνιο απολάδωσης -φωσφάτωσης θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001, το

πιστοποιητικό θα προσκομιστεί στο φάκελο του έργου πρίν από την επιλογή του κατάλληλου

φωτιστικού από την Υπηρεσία μας.

Οι κολώνες θα συνοδεύονται με πιστοποιητικά Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών

       και CE  και πιστοποιητικό ISO 9001/2008.

Στην τιμή περιλαμβάνεται προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ηλεκτρική σύνδεση, η αξία αγκυρώσεως

των φωτιστικών, ο λαμπτήρας ενδεικτικού τύπου CDO 150W θερμής απόχρωσης,Τ= 2.800κ, του

ακροκιβωτίου και του καλωδίου σύνδεσης.

(1 τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 1.558,66

(Ολογράφως) : χίλια πεντακόσια πενήντα οκτώ και εξήντα έξι λεπτά
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