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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Τ\60.20.50.30 Κατασκευή διάβασης καλωδίων ηλεκτροδότησης κάτω από οδόστρωμα

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2269Β

Πλήρης κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης κάτω από οδόστρωμα, χωρίς την

προμήθεια και τοποθέτηση των σωλήνων διέλευσης των καλωδίων, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών

της μελέτης.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α. Η ευθύγραμμη και συνεχής τομή του οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα, άοπλο ή οπλισμένο

σκυρόδεμα αποκλειστικά με χρήση ασφαλτοκόπτη.

β. Η καθαίρεση του αποκοπτόμενου τμήματος καθώς και η περαιτέρω εκσκαφή μέχρι βάθους 0,40 m, με

οποιοδήποτε μέσο και σε οποιοδήποτε έδαφος, η συλλογή των προϊόντων καθαίρεσης και εκσκαφής και

η αποκομιδή τους προς οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση.

γ. Η πλήρωση με άμμο, ή άλλο κατάλληλο διαβαθμισμένο υλικό και η συμπύκνωση των στρώσεων

έδρασης και εγκιβωτισμού των σωληνώσεων.

δ.Η πλήρωση του ορύγματος με σκυρόδεμα C 12/15, μέχρι στάθμης -0,10 m υπό την ερυθρά της οδού

και στην συνέχεια η διάστρωση και συμπύκνωση θερμού ασφαλτοσκυροδέματος για την πλήρη

αποκατάσταση της τομής (με την σχετική ασφαλτική προεπάλειψη).

Στην τιμή περιλαμβάνονται ανηγμένες οι τυχόν δυσχέρειες που θα ανακύψουν από υπάρχοντα υπόγεια

δίκτυα ΟΚΩ.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο πλήρως κατασκευασμένης διάβασης (χωρίς τις σωληνώσεις).

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.20.40.01 Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης ονομαστ.
διαμέτρου DN 50 mm (σπείρωμα 2'') και πάχους 3,2 mm

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Κατασκευή σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων σηματοδότησης υπό το οδόστρωμα ή στις θέσεις τεχνικών

με γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες με ραφή και σπείρωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T,

κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομαστικής διαμέτρου (DN) και πάχους τοιχώματος όπως αναφέρεται

παρακάτω.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, του

γαλβανισμένου σύρματος έλξης καλωδίων, των γαλβανισμένων ειδικών τεμαχίων, η τοποθέτηση και

σύνδεση των σωλήνων, η τοποθέτηση του σύρματος έλξης καλωδίων, η επισήμανση των σωλήνων καθώς

και η συγκρότηση δέσμης σωλήνων, όπου προβλέπεται.

Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με σκυρόδεμα

τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι ονομαστ.διαμέτρου DN 50 mm (σπείρωμα 2") και πάχους 3,2 mm.

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους σωληνογραμμής.

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,50

(Ολογράφως) : δώδεκα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Τ60.10.04 Ιστός οδοφωτισμού από χαλυβδοσωλήνα με την βάση του από σκυρόδεμα,

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης:

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση ιστών οδοφωτισμού από χαλυβδοσωλήνα κυκλικής

διατομής, διατομής Φ102mm ύψους 4600mm κατασκευασμένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 "Στύλοι φωτισμού -

Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισμού", σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-07-02-00 "Ιστοί
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οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα"

Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά:

-

- Οι ακροδέκτες των αγωγών διασταύρωσης της γείωσης αν απαιτείται. Δηλ χάλκινος σφικτήρας,

τύπου (Η) για σύνδεση στρογγυλών πολύκλωνων αγωγών αποτελούμενος απο δύο πλακίδια διαστάσεων

60χ60χ4mm και ένα ενδιάμεσο πλακίδιο διστάσεων 60χ60χ2mm το οποίο παραμβάλεται μεταξύ των δύο

αγωγών. Η σίσφυξη επιτυγχάνεται με τέσσερεις εξάγωνες βίδες ίδιου υλικού διαστάσεων Μ8Χ30mm

κατα ΕΝ 24017 και τέσσερα περικόχλια Μ8 (St/tZn) κατα ΕΝ 24032. Το εξάρτημα θα είναι κατάλληλο

για τοποθέτηση εντός του εδάφους και θα είναι πιστοποιημένο κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1, δηλαδή

προμήθεια, μεταφορά και σύνδεση ενός σφικτήρα για χάλκινους αγωγούς.

- Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας των ιστών(από το ακρωκιβώτιο έως το

φωτσιτικό σώμα).

- Κατασκευή  βάσης ιστού φωτισμού απο οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 για την έδραση και στήριξη

ενός ιστού φωτισμού διαστάσεων 0,70*0,70*0,80mΒ που να έχει στο κέντρο κατακόρυφη οπή, για την

διέλευση των ηλεκτρικών καλωδίων και αγωγού γείωσης. Μέσα στο σκυρόδεμα θα ενσωματωθεί σιδηρούς

οπλισμός B500c που θα αποτελείται απο δύο μανδύες διατομής Φ10/12 τοποθετούμενοι σε σχήμα

ρόμβου,και 8 ράβδους Φ 16mm τρείς ανα παρειά. Η βάση στον μέσον της θα εγκιβωτιστεί σωλήνα pVC

ανάλογης διατομής ελάχιστα μεγαλύτερης αυτής του ιστού που θα πακτωθεί Δηλαδή  υλικά εργασίες

εκσκαφής χειρωνακτικά η με μηχανικά μέσα για την θεμελίωση της βάσης  με ξυλότυπο εμφανων

σκυροδεμάτων. σύμφωνα με τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ).

- Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό ή πολλαπλό, με την θυρίδα και την διάταξη μανδάλωσής της

βαθμού προστασίας ΙΡ 54, μηχανικής προστασίας ΙΚ 08 και CE.

- H ανέγερση και στερέωση του ιστού στην πακτωμένη σωλήνα της βάσης με ολα τα υλικά που θα

κανουν ισχυρή την πάκτωση του ιστού οπως ρητίνες, ειδικά τσιμεντοειδή υλικά, με χρήση

καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια

ασφαλείας, τύπου Νyloc).

- H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία.

-Τα φρεάτια έλξης εσωτερικών διαστάσεων 40*40cm και επίσκεψης καλωδίων. Δηλ. φρεάτιο

διακλαδώσεως  υπογείων καλωδίων, - δικτύων ηλεκτροφωτισμού απο οπλισμένο σκυρόδεμα δηλαδή

1) εκσκαφή σε έδαφος οπιοδήποτε τύπου,

2) διάστρωση  πυθμένα  με  σκυρόδεμα  c20/25  τσιμέντου,

3)δόμιση  πλευρικών επιφανειών με σκυρόδμα C20/25 τσιμέντου  του  πυθμένα,

4) επίχριση  με τσιμεντοκονίαμα  των  600kg  τσιμέντου  του πυθμένα και των πλευρικών

επιφανειών του  φρεατίου

5) επάλειψη των τοιχωμάτων του φρεατίου με κατάλληλο μονωτικό τσιμεντοειδές υλικό,

6) μόνωση του καλύμματος φρεατίου με το πλαίσιο του φρεατίου με κατάλληλο ελαστικό υλικό,  και

εξαγωγή  και  αποκόμιση  των προιόντων εκσκαφών και άχρηστων,

7) κατασκευή ξυλότυπου,

8) προσθήκη σιδηρού οπλισμού με σίδερα Φ6mm στίς 4 γωνίες και πλέγμα στίς πλευρικές επιφάνειες

υλικών πλήρως τοποθετημένα σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

9)Στεγανό κάλυμμα από  μπακλαβαδωτή λαμαρίανα εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαισιο μέσου ελαστικού

παρεμβυσματος με διαταξη μανδαλωσησ με χρήση ειδικού εργαλείου και αντισκωριακη προστασία

(διπλή στρώση  rust primer ψευδαργύρου και διπλής στρώσης εποξειδικής βαφής  40Χ40Χ6cm και

σύμφωνα με τις υποδείξεις του επιβλέποντα μηχανικού του έργου.

- Ο ιστός συνολικού ύψους 4,6m (4m πάνω από το έδαφος ) θα έιναι σταθερής διατομής απο

χαλυβδοσωλήνα κυκλικής διατομής διαστάσεων Φ102 χωρίς εγκάρσια ραφή , το κάτω άκρο του κορμού

κατά μήκος 600mm παγκτώνεται στην βάση του.Θα φέρει διακοσμητική ποδιά από χυτοπρεσαριστό κράμα

αλουμινίου αποτελουμενη απο δύο συναρμολουγουμενα μέρη μέσω 4αρων κοχλιών.

- Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις ετοιμο για λειτουργία.

Τιμή ανά εγκατεστημένο ιστό φωτισμού από χαλυβδοσωλήνα, με σήμανση CE, ανάλογα με το ύψος του,

σύμφωνα με τις ανωτέρω εργασίες συμπεριλαμβανομένου του κόστους των εργασιών και υλικών που

απαιτούνται για την πλήρη λειτουργία και σύμφωνα με τις υποδείξεις του επιβλέποντα μηχανικού ως

εξής:

Τιμή ανά εγκατεστημένο ιστό οδοφωτισμού από χαλυβδοσωλήνες , με σήμανση CE, ανάλογα με το ύψος

του, ως εξής:

Yλικά
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Σιδηροιστός ύψους 4,6m με τη βάση αγκυρώσεως  τεμ   1,00x             440 =        440,00

Μικρουλικά                                          1,00x             100 =        100,00

Εργασία

Εργασία και λοιπές δαπάνες

ανηγμένες σε εργασία              Τεχν   (003)  h       0,3x       19,87 =          5,96

                                  Βοηθ   (002)  h       0,3x       16,84 =          5,05

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            551,01

Τιμή ενός τεμ 551,01

πεντακόσια πενήντα ένα και ένα λεπό

Ευρώ (Αριθμητικά): 551,01

(Ολογράφως) : πεντακόσια πενήντα ένα και ένα λεπτό

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Τ\60.10.20.05 Φωτιστικό σώμα κωνικού τύπου, με λαμπτήρα LED 30w

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103

Φωτιστικό σώμα κωνικού τύπου, κατάλληλο για λαμπτήρες LED κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 60598-1-2-3, στεγανό με

βαθμό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ65 για τον χώρο του λαμπτήρα και ΙΡ65 για τον χώρο των

ηλεκτρικών, με τον αντίστοιχο βραχίονα εφόσον απαιτείται, τον αντίστοιχο λαμπτήρα LED 30W,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα".

Το σώμα και το καπάκι του φωτιστικού (τετραγωνικό πρίσμα πλευράς περίπου 50cm), θα είναι

κατασκευασμένα από χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου, βαμμένα με πολυεστερικό χρώμα πούδρας σε

χρώμα επιλογής της υπηρεσίας.Στο χώρο που δημιουργείται για το λαμπτήρα LED και κάτω από το

καπάκι , θα προσαρμόζεται ανταυγαστήρας αλουμινίου, ανεστραμμένης μορφής για σταθερή οπτική

απόδοση και ελαχιστοποίηση της φωτορύπανσης .

Γίνοντε δεκτές και ενναλακτικές λύσεις (ως προς τον ανταυγαστήρα) που θα παράγουν το ίδιο

αποτέλεσμα. Η απόδοση του λαμπτήρα θα είναι τουλάχιστον 70Lm/W, ενώ ο ελάχιστος χρόνος ζωής

κατά τον οποίο τουλάχιστον το 50% των λαμπτήρων θα βρίσκεται σε λειτουργία θα είναι ίσος προς

30.000 ώρες λειτουργίας.

Ανάμεσα στο σώμα και το καπάκι θα τοποθετείται ειδικό ολόσωμο διαφανές πολυκαρβονικό κάλλυμα

(ύψους περίπου 35cm), ανθεκτικό στη UV ακτινοβολία που θα προσαρμόζεται με ειδικά παρεμβύσματα.

Το σώμα θα ανοίγει μέσω αρθρωσησ ώστε να μην χρειάζεται να κατέβει το φωτιστικό από τον ιστό

κατά την συντήρηση και επισκευή του φωτιστικού.

Θα συνοδεύεται από επίσημα πιστοποιητικά δοκιμών τύπου, στεγανότητας.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια μονού , καθώς και των εξαρτημάτων στερέωσής του στην στέψη ιστού, ανοξειδώτων ή

γαλβανισμένων

- η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους με τα όργανα αφής, περιλαμβανομένου ηλεκτρονικού

εκκινητή)

- η προμήθεια του λαμπτήρα LED του τύπου και ισχύος που προβλέπονται(LED 30 watt)

- η συναρμολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα στην κορυφή του ιστού

- τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου Α05VV-U (ΝΥΜ μονόκλωνα) διατομής 3x1,5

mm2 (από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεσή τους

με τάση εισόδου 220V AC.

Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα με τον βραχίονά του (εφόσον απαιτείται),

Ευρώ (Αριθμητικά): 450,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8773.3.3 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό διατομής 3 Χ 4 mm2

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

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.  3   Τριπολικό

             0

  8773. 3.  3  Διατομής  3 Χ 4           mm2
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Ευρώ (Αριθμητικά): 4,16

(Ολογράφως) : τέσσερα και δέκα έξι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.48.03 Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοι διατομής 25 mm²

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση γυμνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού,

περιλαμβανομένων όλων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα,

ακροδέκτες, πέδιλα, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των

μετρήσεων και ελέγχων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) γυμνού χάλκινου αγωγού

 διατομής 25 mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,70

(Ολογράφως) : πέντε και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Μ\9342 Ηλεκτρόδιο γειώσεως

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης:

Αγωγός γειώσεως  από ράβδο με χαλύβδινη ψυχή και επιμετάλωση με χαλκό με

ηλεκτρολυτική μέθοδο. Το πάχος της επιμετάλωσης θα είναι τουλάχιστον 250 μm. Η

γείωση πρέπει να ικανοποιεί το Ευρωπαϊκό πρότυπο prEN 50164-2. Η ράβδος θα είναι

διατομής 5/8'' και μήκους 2,5 m. Δηλαδή προμήθεια και έμπηξη στο έδαφος μίας ράβδου  γειώσεως

όπως ανωτέρω, με όλα τα μικρουλικά που χρειάζονται, κολλάρα γειώσεως, συμπεριλαμβανομένων των

εργασιών εκσκαφής και σύνδεσης με το φωτιστικό καθώς και των λοιπών ενεργειών, ώστε η

αγωγιμότητα να είναι μικρότερη από 3Ω.

(1 τεμ)

(Ολογράφως) : ογδόντα οκτώ και δέκα έξι λεπτά
Ευρώ (Αριθμητικά) : 88,16

                      

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΜΑΚΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΥΔΜ
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