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ΑΡΘΡΑ

A.T. : 1.01

Άρθρο : ΑΤΗΕ 62.10 Έλεγχος  εγκαταστάσεων οδικού ηλεκτροφωτισμού και επισκευή μικροβλαβών.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Εργασία ελεγχου, συντήρησης εγκαταστάσεων οδικού ηλεκτροφωτισμού και επισκευή μικροβλαβών που

περιλαμβάνει:

-την μετάβαση ενός τεχνίτη ηλεκτρολόγου και ενός βοηθού στο χώρο των εγκαταστάσεω

-τον έλεγχο της ηλεκτρικής εγκατάστασης, των φωτιστικών σωμάτων, των ιστών, των ακροκιβωτίων

και των πίλλαρ.

-την αντικατάσταση ελαττωματικών μικροϋλικών (μικροαυτόματοι, ασφάλειες, καλώδια εσωτερικής

συνδεσμολογίας πίλλαρ και ακροκιβωτίων)

-τον εσωτερικό καθαρισμό των  πίλλαρ,την αποψύλωση της πρόσβασης, την λίπανση μεντεσέδων και

κλείστρων.

-τον καθαρισμό της οθόνης των φωτιστικών, την ευθυγράμμιση και την σύσφιξη χαλαρών κοχλιών

στερέωσης των φωτιστικών στους βραχίονες.

-την ευθυγράμμιση και την σύσφιξη χαλαρών κοχλιών στερέωσης των βραχιόνων στους ιστούς.

-την απομάκρυνση εμποδίων που παρακωλύουν τον φωτισμό (κλάδεμα κλπ)

-την ηλεκτρική αποσύνδεση των αφικνουμένων και αναχωρούντων υπογείων καλωδίων από τα

ακροκιβώτια διαδοχικών ιστών για τον έλεγχο υπογείων καλωδίων προς εξακρίβωση της θέσεως

βραχυκυκλώματος, την προσωρινή επανασύνδεση για την ομαλή λειτουργία του υπολοίπου δικτύου

μέχρι την οριστική επισκευή του βραχυκυκλώματος

-την καταγραφή των διαπιστώσεων και των εργασιών

-την εργασία και τα μικροϋλικά για την σήμανση των ιστών.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη χρήσης καλαθοφόρου οχήματος

(ανά ώρα )

Ευρώ (Αριθμητικά): 60,52

(Ολογράφως) : εξήντα και πενήντα δύο λεπτά

A.T. : 1.02

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.26.03 Αντικατάσταση λαμπτήρων ατμού Νατρίου υψηλής πίεσης, ισχύος 250 W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης.

Στην τιμή μονάδα περιλαμβάνονται:

- Η προμήθεια του λαμπτήρα.

- Η χρήση καδοφόρου μηχανήματος.

- Η εκτέλεση δοκιμών για την διαπίστωση της ομαλής λειτουργίας του φωτιστικού σώματος.

Τιμή ανά λαμπτήρα (τεμ).

 Ισχύος 250 W.

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,50

(Ολογράφως) : τριάντα και πενήντα λεπτά

A.T. : 1.03

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.26.04 Αντικατάσταση λαμπτήρων ατμού Νατρίου υψηλής πίεσης, ισχύος 400 W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης.

Στην τιμή μονάδα περιλαμβάνονται:

- Η προμήθεια του λαμπτήρα.

- Η χρήση καδοφόρου μηχανήματος.
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- Η εκτέλεση δοκιμών για την διαπίστωση της ομαλής λειτουργίας του φωτιστικού σώματος.

Τιμή ανά λαμπτήρα (τεμ).

 Ισχύος 400 W.

Ευρώ (Αριθμητικά): 36,50

(Ολογράφως) : τριάντα έξι και πενήντα λεπτά

A.T. : 1.04

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.35.03 Αντικατάσταση οργάνων σε πίλλαρ φωτισμού, αντικατάσταση ραγοδιακοπτών φορτίου

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Προμήθεια, προσκόμιση και αντικατάσταση οργάνων και εξαρτημάτων ακροκιβωτίων ιστών και πίλλαρς

φωτισμού.  Περιλαμβάνεται ο έλεγχος λειτουργίας των υφισταμένων ακροκιβωτίων και πίλλαρς με

χρήση οργάνων, η αφαίρεση των εξαρτημάτων που παρουσιάζουν προβλήματα και η αντικατάστασή τους

με νέα, για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας τους.

Τιμή ανά επι μέρους εξάρτημα που αντικαθίσταται, ως εξής:

 Αντικατάσταση ραγοδιακοπτών φορτίου

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,00

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε

A.T. : 1.05

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.35.04 Αντικατάσταση οργάνων σε πίλλαρ φωτισμού, αντικατάσταση μικροαυτομάτων ράγας
(αυτομάτων ασφαλειών)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Προμήθεια, προσκόμιση και αντικατάσταση οργάνων και εξαρτημάτων ακροκιβωτίων ιστών και πίλλαρς

φωτισμού.  Περιλαμβάνεται ο έλεγχος λειτουργίας των υφισταμένων ακροκιβωτίων και πίλλαρς με

χρήση οργάνων, η αφαίρεση των εξαρτημάτων που παρουσιάζουν προβλήματα και η αντικατάστασή τους

με νέα, για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας τους.

Τιμή ανά επι μέρους εξάρτημα που αντικαθίσταται, ως εξής:

 Αντικατάσταση μικροαυτομάτων ράγας (αυτομάτων ασφαλειών)

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

A.T. : 1.06

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.35.08 Αντικατάσταση οργάνων σε πίλλαρ φωτισμού, αντικατάσταση ηλεκτρονόμων φορτίου

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Προμήθεια, προσκόμιση και αντικατάσταση οργάνων και εξαρτημάτων ακροκιβωτίων ιστών και πίλλαρς

φωτισμού.  Περιλαμβάνεται ο έλεγχος λειτουργίας των υφισταμένων ακροκιβωτίων και πίλλαρς με

χρήση οργάνων, η αφαίρεση των εξαρτημάτων που παρουσιάζουν προβλήματα και η αντικατάστασή τους

με νέα, για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας τους.

Τιμή ανά επι μέρους εξάρτημα που αντικαθίσταται, ως εξής:

 Αντικατάσταση ηλεκτρονόμων φορτίου

Ευρώ (Αριθμητικά): 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

A.T. : 1.07

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.35.09 Αντικατάσταση οργάνων σε πίλλαρ φωτισμού, αντικατάσταση φωτοκυττάρου
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Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Προμήθεια, προσκόμιση και αντικατάσταση οργάνων και εξαρτημάτων ακροκιβωτίων ιστών και πίλλαρς

φωτισμού.  Περιλαμβάνεται ο έλεγχος λειτουργίας των υφισταμένων ακροκιβωτίων και πίλλαρς με

χρήση οργάνων, η αφαίρεση των εξαρτημάτων που παρουσιάζουν προβλήματα και η αντικατάστασή τους

με νέα, για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας τους.

Τιμή ανά επι μέρους εξάρτημα που αντικαθίσταται, ως εξής:

 Αντικατάσταση φωτοκυττάρου

Ευρώ (Αριθμητικά): 40,00

(Ολογράφως) : σαράντα

A.T. : 1.08

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.20.01 Αντικατάσταση εσωτερικών οργάνων φωτιστικών σωμάτων Νατρίου, πυκνωτής
διόρθωσης συντελεστή ισχύος

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση εσωτερικών οργάνων φωτιστικών σωμάτων (Φ/Σ)

νατρίου. Περιλαμβάνεται ο έλεγχος λειτουργίας των υφισταμένων οργάνων των φωτιστικών σωμάτων με

χρήση οργάνων, η αφαίρεση όσων παρουσιάζουν προβλήματα και η αντικατάστασή τους με νέα, για την

αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας του Φ/Σ.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) οργάνου που αντικαθίσταται μετά τον έλεγχο.

 Πυκνωτής διόρθωσης συντελεστή ισχύος.

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,00

(Ολογράφως) : δέκα

A.T. : 1.09

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.20.03 Αντικατάσταση εσωτερικών οργάνων φωτιστικών σωμάτων Νατρίου, στραγγαλιστικό
πηνίο (BALLAST)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση εσωτερικών οργάνων φωτιστικών σωμάτων (Φ/Σ)

νατρίου. Περιλαμβάνεται ο έλεγχος λειτουργίας των υφισταμένων οργάνων των φωτιστικών σωμάτων με

χρήση οργάνων, η αφαίρεση όσων παρουσιάζουν προβλήματα και η αντικατάστασή τους με νέα, για την

αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας του Φ/Σ.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) οργάνου που αντικαθίσταται μετά τον έλεγχο.

 Στραγγαλιστικό πηνίο (BALLAST).

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,00

(Ολογράφως) : τριάντα

A.T. : 1.10

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.20.04 Αντικατάσταση εσωτερικών οργάνων φωτιστικών σωμάτων Νατρίου, εκκινητής
(STARTER)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση εσωτερικών οργάνων φωτιστικών σωμάτων (Φ/Σ)

νατρίου. Περιλαμβάνεται ο έλεγχος λειτουργίας των υφισταμένων οργάνων των φωτιστικών σωμάτων με

χρήση οργάνων, η αφαίρεση όσων παρουσιάζουν προβλήματα και η αντικατάστασή τους με νέα, για την

αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας του Φ/Σ.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) οργάνου που αντικαθίσταται μετά τον έλεγχο.

 Εκκινητής (STARTER).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

A.T. : 1.11

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.20.06 Αντικατάσταση εσωτερικών οργάνων φωτιστικών σωμάτων Νατρίου, λυχνιολαβή

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση εσωτερικών οργάνων φωτιστικών σωμάτων (Φ/Σ)

νατρίου. Περιλαμβάνεται ο έλεγχος λειτουργίας των υφισταμένων οργάνων των φωτιστικών σωμάτων με

χρήση οργάνων, η αφαίρεση όσων παρουσιάζουν προβλήματα και η αντικατάστασή τους με νέα, για την

αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας του Φ/Σ.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) οργάνου που αντικαθίσταται μετά τον έλεγχο.

 Λυχνιολαβή.

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,40

(Ολογράφως) : τρία και σαράντα λεπτά

A.T. : 1.12

Άρθρο : ΑΤΗΕ 62.10.20.07 Καλώδιο σιλικόνης 3 Χ 2,5 mm2. φωτιστικού σώματος νατρίου υψηλής πίεσης.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση καλωδίου σιλικόνης 3 Χ 2,5mm2, ονομαστικής

τάσης 300/500 V,με χάλκινους επικασσιοτερομένους αγωγούς (VDE 0295 Class5) και μανδύα

σιλικόνης,περιλαμβανομένων των μικροϋλικών στήριξης, σύνδεσης στη λυχνιολαβή και στα όργανα

έναυσης λυχνίας ατμών νατρίου υψηλής πίεσης, καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,80

(Ολογράφως) : πέντε και ογδόντα λεπτά

A.T. : 1.13

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.20.07 Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με λαμπτήρα Νατρίου υψηλής πίεσης
(NaHP), τύπου semi cut-off, ισχύος 250 W, χωρίς βραχίονα

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος οδοφωτισμού, με

λαμπτήρα Ατμών Νατρίου Υψηλής Πίεσης και βραχίονα εγκατάστασης του επί του

ιστού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη οδοφωτισμού και την Εγκύκλιο

22/ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24-10-2014, Παράρτημα 2

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια μονού, διπλού ή πολλαπλού γαλβανισμένου βραχίονα (αναλογία ανά

φωτιστικό), ευθύγραμμου ή καμπύλου σχήματος, μήκους προβολής και κλίσεως ανάλογα

με τα προβλεπόμενα φωτιστικά σώματα από τη μελέτη οδοφωτισμού, καθώς και των

εξαρτημάτων στερέωσης του στη στέψη ιστού

- η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους) του τύπου και ισχύος που

προβλέπονται από τη μελέτη

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

- τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου A05W-U (ΝΥΜ μονόκλωνα)

διατομής 3 χ15 mm2 (από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεση τους

- οι δοκιμές καλής λειτουργίας και η μέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών

της εγκατάστασης που προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα προαναφερόμενα

Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα, με τον λαμπτήρα και τον βραχίονα του,

ανάλογα με τον τύπο και την ισχύ του λαμπτήρα, ως εξής:
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 Ισχύος 250 W, χωρίς βραχίονα

Ευρώ (Αριθμητικά): 240,00

(Ολογράφως) : διακόσια σαράντα

A.T. : 1.14

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.20.09 Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με λαμπτήρα Νατρίου υψηλής πίεσης
(NaHP), τύπου semi cut-off, ισχύος 400 W, χωρίς βραχίονα

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος οδοφωτισμού, με

λαμπτήρα Ατμών Νατρίου Υψηλής Πίεσης και βραχίονα εγκατάστασης του επί του

ιστού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη οδοφωτισμού και την Εγκύκλιο

22/ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24-10-2014, Παράρτημα 2

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια μονού, διπλού ή πολλαπλού γαλβανισμένου βραχίονα (αναλογία ανά

φωτιστικό), ευθύγραμμου ή καμπύλου σχήματος, μήκους προβολής και κλίσεως ανάλογα

με τα προβλεπόμενα φωτιστικά σώματα από τη μελέτη οδοφωτισμού, καθώς και των

εξαρτημάτων στερέωσης του στη στέψη ιστού

- η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους) του τύπου και ισχύος που

προβλέπονται από τη μελέτη

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

- τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου A05W-U (ΝΥΜ μονόκλωνα)

διατομής 3 χ15 mm2 (από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεση τους

- οι δοκιμές καλής λειτουργίας και η μέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών

της εγκατάστασης που προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα προαναφερόμενα

Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα, με τον λαμπτήρα και τον βραχίονα του,

ανάλογα με τον τύπο και την ισχύ του λαμπτήρα, ως εξής:

 Ισχύος 400 W, χωρίς βραχίονα

Ευρώ (Αριθμητικά): 260,00

(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα

A.T. : 1.15

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.03.01 Αφαίρεση φωτιστικών σωμάτων, από βραχίονα ή από την κορυφή εγκατεστημένου ιστού

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Εργασία αποσύνδεσης και αφαίρεσης φωτιστικών σωμάτων (Φ/Σ) οποιοδήποτε τύπου, η οποία

περιλαμβάνει:

- Την αποσύνδεση των καλωδίων από το Φ/Σ και την επιμελή μονωσή τους ή την επανασύνδεσή τους

για να μην διακοπεί η λειτουργία των προηγουμένων και επόμενων Φ/Σ.

- Την αφαίρεση του Φ/Σ με όλο τον εξοπλισμό του (λυχνία, στάρτερ, μπάλλαστ, κάτοπτρο κλπ.)

- Την μεταφορά και παράδοση του στην αποθήκη της Υπηρεσίας ή στην προβλεπόμενη θέση

επανατοποθέτησης.

Στην τιμή μονάδας περιάμβάνεται η δαπάνη του προσωπικού, του εξοπλισμού και των μέσων που

απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

 Αφαίρεση Φ/Σ από βραχίονα ή από την κορυφή εγκατεστημένου ιστού.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 27,50

(Ολογράφως) : είκοσι επτά και πενήντα λεπτά

A.T. : 1.16

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.20.08 Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με λαμπτήρα Νατρίου υψηλής πίεσης
(NaHP), τύπου semi cut-off, ισχύος 250 W, με βραχίονα

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος οδοφωτισμού, με

λαμπτήρα Ατμών Νατρίου Υψηλής Πίεσης και βραχίονα εγκατάστασης του επί του

ιστού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη οδοφωτισμού και την Εγκύκλιο

22/ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24-10-2014, Παράρτημα 2

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια μονού, διπλού ή πολλαπλού γαλβανισμένου βραχίονα (αναλογία ανά

φωτιστικό), ευθύγραμμου ή καμπύλου σχήματος, μήκους προβολής και κλίσεως ανάλογα

με τα προβλεπόμενα φωτιστικά σώματα από τη μελέτη οδοφωτισμού, καθώς και των

εξαρτημάτων στερέωσης του στη στέψη ιστού

- η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους) του τύπου και ισχύος που

προβλέπονται από τη μελέτη

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

- τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου A05W-U (ΝΥΜ μονόκλωνα)

διατομής 3 χ15 mm2 (από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεση τους

- οι δοκιμές καλής λειτουργίας και η μέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών

της εγκατάστασης που προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα προαναφερόμενα

Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα, με τον λαμπτήρα και τον βραχίονα του,

ανάλογα με τον τύπο και την ισχύ του λαμπτήρα, ως εξής:

 Ισχύος 250 W, με βραχίονα

Ευρώ (Αριθμητικά): 320,00

(Ολογράφως) : τριακόσια είκοσι

A.T. : 1.17

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.20.10 Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με λαμπτήρα Νατρίου υψηλής πίεσης
(NaHP), τύπου semi cut-off, ισχύος 400 W, με βραχίονα

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος οδοφωτισμού, με

λαμπτήρα Ατμών Νατρίου Υψηλής Πίεσης και βραχίονα εγκατάστασης του επί του

ιστού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη οδοφωτισμού και την Εγκύκλιο

22/ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24-10-2014, Παράρτημα 2

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια μονού, διπλού ή πολλαπλού γαλβανισμένου βραχίονα (αναλογία ανά

φωτιστικό), ευθύγραμμου ή καμπύλου σχήματος, μήκους προβολής και κλίσεως ανάλογα

με τα προβλεπόμενα φωτιστικά σώματα από τη μελέτη οδοφωτισμού, καθώς και των

εξαρτημάτων στερέωσης του στη στέψη ιστού

- η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους) του τύπου και ισχύος που

προβλέπονται από τη μελέτη

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

- τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου A05W-U (ΝΥΜ μονόκλωνα)

διατομής 3 χ15 mm2 (από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεση τους

- οι δοκιμές καλής λειτουργίας και η μέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών

της εγκατάστασης που προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα προαναφερόμενα
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Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα, με τον λαμπτήρα και τον βραχίονα του,

ανάλογα με τον τύπο και την ισχύ του λαμπτήρα, ως εξής:

 Ισχύος 400 W, με βραχίονα

Ευρώ (Αριθμητικά): 340,00

(Ολογράφως) : τριακόσια σαράντα

A.T. : 1.18

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.01.03 Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 10,00 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένων χαλυβδίνων ιστών οδοφωτισμού,

κατασκευασμένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 "Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς

φωτισμού" και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδομή Οδοφωτισμού" και 05-07-02-00 "Ιστοί

οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα".

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

- Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους.

- Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 61386

"Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN

10255).

- Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου, με βάση

την τυπική διατομή της μελέτης.

- Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων με το κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως

τοποθετημένα.

- Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης.

- Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.

- Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού.

- H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της προκατασκευασμένης βάσης

του από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν θερμώ ράβδους

και φρεάτιο έλξης καλωδίων με χυτοσιδηρό κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαμορφωμένης σύμφωνα με τα

Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ).

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

- H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με οκτώ περικόχλια, επάνω και κάτω,

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, μετά το

αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών.

- Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις.

Τιμή ανά εγκατεστημένο χαλύβδινο ιστό οδοφωτισμού, ανάλογα με το ύψος του, ως εξής:

 Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 10,00 m

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.250,00

(Ολογράφως) : χίλια διακόσια πενήντα

A.T. : 1.19

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.01.04 Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 12,00 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένων χαλυβδίνων ιστών οδοφωτισμού,

κατασκευασμένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 "Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς
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φωτισμού" και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδομή Οδοφωτισμού" και 05-07-02-00 "Ιστοί

οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα".

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

- Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους.

- Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 61386

"Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN

10255).

- Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου, με βάση

την τυπική διατομή της μελέτης.

- Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων με το κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως

τοποθετημένα.

- Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης.

- Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.

- Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού.

- H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της προκατασκευασμένης βάσης

του από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν θερμώ ράβδους

και φρεάτιο έλξης καλωδίων με χυτοσιδηρό κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαμορφωμένης σύμφωνα με τα

Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ).

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

- H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με οκτώ περικόχλια, επάνω και κάτω,

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, μετά το

αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών.

- Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις.

Τιμή ανά εγκατεστημένο χαλύβδινο ιστό οδοφωτισμού, ανάλογα με το ύψος του, ως εξής:

 Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 12,00 m

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.400,00

(Ολογράφως) : χίλια τετρακόσια

A.T. : 1.20

Άρθρο : ΑΤΗΕ 62.10.12.03 Χαλύβδινος ιστός ηλεκτροφωτισμού οδών οκταγωνικής διατομής
 ύψους 12 μ. σε αντικατάσταση κατεστραμμένου

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 100%

Προμήθεια, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης και πλήρης εγκατάσταση

γαλβανισμένου σιδηροϊστού ηλεκτροφωτισμού οδών, κατασκευασμένου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5, οκταγωνικής

διατομής, ύψους 12 m, σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "υποδομή οδοφωτισμού" και 05-07-02-00

"ιστοί φωτισμού και φωτιστικά σώματα",προς αντικατάσταση κατεστραμμένου.

   Στην τιμή περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά:

   α. το πλήρες ακροκιβώτιο ιστού μονό ή πολλαπλό.

   β. ο αγωγός γείωσης διατομής κατάλληλης για τη διατομή των αγωγών τροφοδότησης από το

ακροκιβώτιο μέχρι το φρεάτιο του ιστού και οι ακροδέκτες.

   γ. το αγκύριο με την αντιδιαβρωτική προστασία, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

   δ. η πλήρωση του κενού κάτω από τη βάση του ιστού με τσιμεντοκονία, μετά το αλφάδιασμα και

την σύσφιγξη των κοχλιών.

   Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση

στον τόπο του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις κλπ όλων των απαιτούμενων υλικών, καλωδίων και

μικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης,  η δαπάνη τοποθέτησης, κατακορύφωσης, στερέωσης του

ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με 12 περικόχλια και σύνδεσης των ιστών μεταξύ των και προς τις

τροφοδοτικές γραμμές, η δαπάνη της γείωσης του ηλεκτρικού δικτύου, των δοκιμών, των ελέγχων και

ρυθμίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση

της κατασκευής και την παράδοση της σε πλήρη και κανονική λειτουργία σύμφωνα με τις
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Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ., τα εγκεκριμένα σχέδια και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 840,00

(Ολογράφως) : οκτακόσια σαράντα

A.T. : 1.21

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.01.01 Αφαίρεση χαλύβδινων ιστών φωτισμού ύψους μέχρι 14,00 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 100%

Εργασία αφαίρεσης εγκατεστημένων χαλύβδινων ιστών φωτισμού, με ή χωρίς βραχίονες και φωτιστικά,

στην οποία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

- η προσκόμιση και αποκόμιση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των

εργασιών.

- η αποξήλωση των πάσης φύσεως επικαλύψεων πάνω και γύρω από τη βάση του ιστού (πλακοστρώσεις,

σκυροδέματα, τσιμεντοκονιάματα κλπ.).

- η αποσύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως από το ακροκιβώτιο.

- η αφαίρεση ιστού από τη βάση του με τον εξοπλισμό του και η κατάκλιση και αφαίρεση των

βραχιόνων, των φωτιστικών, των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως.

- η επανασύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως στο φρεάτιο στην βάση του ιστού και η

επιμελής μόνωσή τους.

- η φόρτωση, μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων των αποξηλώσεων σε επιτρεπόμενο χώρο.

- η αποκατάσταση της επιφάνειας γύρω από την βάση του ιστού στην αρχική της μορφή.

- η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του ιστού και των φωτιστικών στην αποθήκη της Υπηρεσίας ή στην

προβλεπόμενη θέση επανατοποθέτησης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

 Αφαίρεση και μεταφορά ιστού ύψους μέχρι 14,00 m.

Ευρώ (Αριθμητικά): 70,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα

A.T. : 1.22

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.02.01 Αφαίρεση και απομάκρυνση τσιμεντοϊστών φωτισμού, ύψους μέχρι 12,00 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 100 100%

Εργασία αφαίρεσης εγκατεστημένων ιστών φωτισμού, από οπλισμένο ή προεντεταμένο σκυρόδεμα, με ή

χωρίς βραχίονες και φωτιστικά, στην οποία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

- η προσκόμιση και αποκόμιση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των

εργασιών.

- η αποσύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως από το ακροκιβώτιο.

- η κοπή του ιστού κοντά στη βάση του, η κατάκλισή του και η αφαίρεση των βραχιόνων, των

φωτιστικών, των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως.

- η αποξήλωση του παραμένοντος τμήματος του ιστού σε στάθμη -5cm από την επιφάνεια του

πεζοδρομίου, και η πλήρωση της οπής με τσιμεντοκονία, μέχρι την στάθμη του υπάρχοντος

πεζοδρομίου.

- η επανασύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως στο φρεάτιο στην βάση του ιστού και η

επιμελής μόνωσή τους.

- Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του ιστού και των φωτιστικών στην αποθήκη της Υπηρεσίας ή στην

προβλεπόμενη θέση επανατοποθέτησης.
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

 Αφαίρεση και απομάκρυνση ιστού ύψους μέχρι 12,0 m.

Ευρώ (Αριθμητικά): 75,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα πέντε

A.T. : 1.23

Άρθρο : ΑΤΗΕ 62.10.01.04 Εκτοποθέτηση και επανατοποθέτηση σιδηροϊστού ύψους έως 14 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 100%

Εργασία εκτοποθέτησης και επανατοποθέτησης εγκατεστημένου σιδηροϊστού ύψους μέχρι 14m με

βραχίονες και φωτιστικά σε νέα θέση, στην οποία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

- η προσκόμιση και απομάκρυνση του απαιτούμενου εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των

εργασιών

- η αποξήλωση των πάσης φύσεως επικαλύψεων πάνω και γύρω από τη βάση του ιστού (πλακοστρώσεις,

σκυροδέματα κλπ)

- η αποσύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γείωσης από το ακροκιβώτιο

- η αφαίρεση του ιστού από τη βάση του με τον εξοπλισμό του και η κατάκλιση του και η αφαίρεση

των βραχιόνων,των φωτιστικών των καλωδίων και του αγωγού γείωσης.

- η επανασύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γείωσης στο φρεάτιο στην βάση του ιστού και η

επιμελής μόνωσή τους για την ομαλή λειτουργία του δικτύου

- η φόρτωση, μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων των αποξηλώσεων σε επιτρπόμενο χώρο

- η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του ιστού και των εξαρτημάτων στην νέα βάση εγκατάστασης

- η ανέγερση, η κατακορύφωση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης της νέας βάσης με

12 περικόχλια

- η τοποθέτηση και στερέωση του βραχίονα ή των βραχιόνων

- η εγκατάσταση του φωτιστικού ή των φωτιστικών σωμάτων

- όλες οι απαιτούμενες ηλεκτρολογικές συνδέσεις μεταξύ φωτιστικού-ακροκιβωτίου  και

ακροκιβωτίου με τους ιστούς και τη γείωση του υπόλοιπου δικτύου, η εργασία δοκιμών, ελέγχων και

η παράδοση του φωτισμού σε πλήρη και κανονική λειτουργία

- η πλήρωση του κενού κάτω από τη βάση του ιστού με τσιμεντοκονίαμα μετά το αλφάδιασμα και την

σύσφιγξη των κοχλιών

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 220,00

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι

A.T. : 1.24

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.21.02 Αντικατάσταση καλύμματος θυρίδας ιστών, κάλυμμα άλλης μορφής (εκτός της
κυλινδρικής)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 100%

Προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση καλύματος θυρίδας ιστού από γαλβανισμένη λαμαρίνα,

καταλλήλων διαστάσεων ώστε να εφαρμόζει στο άνοιγμα της θυρίδας, περιλαμβανομένου του

συστήματος στερέωσης και ασφάλισής του.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

 Κάλυμμα άλλης μορφής (εκτός της κυλινδρικής).

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,50

(Ολογράφως) : έντεκα και πενήντα λεπτά

A.T. : 1.25

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.22.01 Αντικατάσταση ακροκιβωτίου ιστού φωτισμού, για ένα φωτιστικό σώμα

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 104 100%

Αποξήλωση κατεστραμένου ακροκιβωτίου ιστού φωτισμού και προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση

νέου, με όλα τα παρελκόμενά του (διακλαδωτήρες, ασφάλειες, οπές εισόδου και εξόδου καλωδίων,

στυπιοθλίπτες, κοχλίες προσδέσεως των αγωγών γειώσεως ιστού κλπ.)

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένου ακροκιβωτίου ιστού.
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 Για ένα φωτιστικό σώμα.

Ευρώ (Αριθμητικά): 27,50

(Ολογράφως) : είκοσι επτά και πενήντα λεπτά

A.T. : 1.26

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.22.02 Αντικατάσταση ακροκιβωτίου ιστού φωτισμού, για δύο φωτιστικά σώματα

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 104 100%

Αποξήλωση κατεστραμένου ακροκιβωτίου ιστού φωτισμού και προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση

νέου, με όλα τα παρελκόμενά του (διακλαδωτήρες, ασφάλειες, οπές εισόδου και εξόδου καλωδίων,

στυπιοθλίπτες, κοχλίες προσδέσεως των αγωγών γειώσεως ιστού κλπ.)

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένου ακροκιβωτίου ιστού.

 Για δύο φωτιστικά σώματα.

Ευρώ (Αριθμητικά): 34,00

(Ολογράφως) : τριάντα τέσσερα

A.T. : 1.27

Άρθρο : ΑΤΗΕ 62.10.50.41 Εκτοποθέτηση υπογείου καλωδίου  E1VV-R (ΝΥΥ)  οποιασδήποτε διατομής από σωλήνα
υπογείου δικτύου οδοφωτισμού

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 110 100%

Εκτοποθέτηση   υπογείου   καλωδίου  E1VV-R (ΝΥΥ)    οποιασδήποτε  διατομής  από

σωλήνα υφιστάμενου υπογείου δικτύου οδοφωτισμού,  δηλαδή  εργασία  αποσυνδέσεως  από  τα

ηλεκτρικά  όργανα (ακροκιβώτια), της μονώσεως των τυχόν εναπομενόντων άκρων και της συσκευασίας

του υπόγειου καλωδίου για  την μεταφορά του στις αποθήκες της Υπηρεσίας.  Δεν αφορά εργασία

πλήρους ανακατασκευής κατεστραμμένης υπόγειας διάβασης καλωδίων που πληρώνεται ιδιαίτερα.

Σύμφωνα με ΑΤΗΕ 9419

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,84

(Ολογράφως) : ένα και ογδόντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 1.28

Άρθρο : ΑΤΗΕ 62.10.50.42 Θερμοσυστελλόμενη μούφα ηλεκτρικών καλωδίων διατομής από 4Χ6 έως 4Χ25 mm²

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Θερμοσυστελλόμενη μούφα ηλεκτρικών καλωδίων, διατομής από 4Χ6 έως 4Χ25 mm, για στεγανή σύνδεση

υπογείων ή εναερίων καλωδίων ισχύος χαμηλής τάσης, αποτελούμενη 4 θερμοσυστελλόμενους σωλήνες

μικρής διαμέτρου για τη κάλυψη των επί μέρους συνδέσεων των πόλων και έναν μεγαλύτερης

διαμέτρου για την επικάλυψη της όλης περιοχής της σύνδεσης, από πολυολεφίνη και εσωτερική

επικάλυψη θερμόκολλας,   δηλαδή  θερμοσυστελλόμενη μούφα  πλήρης  επί τόπου και εργασία

σύνδεσης των καλωδίων και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 59,00

(Ολογράφως) : πενήντα εννέα

A.T. : 1.29

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.41.04 Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC
διατομής 4 x 10 mm2

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

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου

 Διατομής 4 x 10 mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,50

(Ολογράφως) : δώδεκα και πενήντα λεπτά

A.T. : 1.30

Άρθρο : ΑΤΗΕ 62.10.41.05 Καλώδιο τύπου E1VV-U-R (NYY) 4 X 16 mm2 οδικού ηλεκτροφωτισμού

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102 100%

Προμήθεια,προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (μέσα σε σωλήνα από πολυαιθυλένιο HDPE,μέσα σε

σιδηροσωλήνα ή μέσα στο έδαφος) καλωδίου με χάλκινους αγωγούς και μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο

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

(ΝΥΥ),διατομής 4 Χ 16mm2, περιλαμβανομένων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σημάνσεως,

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

και ελέγχων για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

  Τιμή ανά τρέχον μέτρο καλωδίου.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,50

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και πενήντα λεπτά

A.T. : 1.31

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.40.01 Καλώδια τύπου H05VV-U, -R (NYM), ονομ. τάσης  300/500V με μόνωση από μανδύα PVC
 διατομής 3 x 1,5 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε εσχάρα, σε κανάλι, κλπ.)

καλωδίων ονομαστικής τάσης 300 / 500 V τύπου H05VV-U, (μονόκλωνος αγωγός) H05VV-R (πολύκλωνος

αγωγός), με χάλκινους αγωγούς με μόνωση και μανδύα από PVC, 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): 2,30

(Ολογράφως) : δύο και τριάντα λεπτά

A.T. : 1.32

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.40.03 Καλώδια τύπου H05VV-U, -R (NYM), ονομ. τάσης  300/500V με μόνωση από μανδύα PVC
 διατομής 4 x 1,5 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε εσχάρα, σε κανάλι, κλπ.)

καλωδίων ονομαστικής τάσης 300 / 500 V τύπου H05VV-U, (μονόκλωνος αγωγός) H05VV-R (πολύκλωνος

αγωγός), με χάλκινους αγωγούς με μόνωση και μανδύα από PVC, 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 4 x 1,5 mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά
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A.T. : 1.33

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.48.01 Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοι διατομής 6 mm²

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

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 6 mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,10

(Ολογράφως) : τρία και δέκα λεπτά

A.T. : 1.34

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

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

A.T. : 1.35

Άρθρο : ΑΤΗΕ 62.10.50.02 Σωλήνας προστασίας  διέλευσης υπογείων καλωδίων από πολυαιθυλένιο (HDPE) DN 90
mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας υπογείων καλωδίων,

ονομαστικής διαμέτρου DN 90 mm, από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 50086-

1-2-5 και ΕΛΟΤ ΕΝ 61386 "Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων", φορτίου παραμόρφωσης 5%

>400 N/m, με ενσωματωμένη ατσαλίνα, παραδιδομένων σε κουλούρα ή ευθύγραμμα τμήματα.

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

και η ευθυγράμμιση δίπλα στο όρυγμα τοποθέτησης, η κοπή στα μήκη που απαιυούνται, τα ειδικά

τεμάχια σύνδεσης (μούφες),η άμμος εγκιβωτισμού, η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας επισήμανσης της

σωληνογραμμής, και η τοποθέτηση και συναρμογή του σωλήνα στα φρεάτια έλξις. ΕΤΕΠ 05-07-01-00.

Σύμφωνα με ΝΕΤ ΗΛΜ 60.20.40.10

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,60

(Ολογράφως) : επτά και εξήντα λεπτά

A.T. : 1.36

Άρθρο : ΑΤΗΕ 60.20.40.04 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 4' για την διέλευση υπογείων καλωδίων

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

  Κατασκευή σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων οδοφωτισμού 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  4'.

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

γαλβανισμένου σύρματος έλξης καλωδίων 5 mm2, των γαλβανισμένων ειδικών τεμαχίων, η τοποθέτηση

και σύνδεση των σωλήνων μέσα σε χάνδακα βάθους έως 70 cm, η τοποθέτηση του σύρματος έλξης, η

επισήμανση των σωλήνων με ταινία σημάνσεως και ή άμμος ή το σκυρόδεμα εγκιβωτισμού σύμφωνα με
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την ΕΤΕΠ 1501-05-07-01-00.

Αφορά μόνο το τμήμα μεταξύ των φρεατίων διέλευσης του υπογείου καλωδίου υπό το οδόστρωμα ή τις

θέσεις τεχνικών για αλλαγή πλευράς φωτισμού επί της οδού και όχι μεταξύ των φρεατίων των βάσεων

των σιδηροϊστών (ή φρεατίου διέλευσης και φρεατίου ιστού) όπου τιμολογείται στο αντίστοιχο

άρθρο του τιμολογίου των ιστών.

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους σωληνογραμμής.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 41,50

(Ολογράφως) : σαράντα ένα και πενήντα λεπτά

A.T. : 1.37

Άρθρο : ΑΤΗΕ 62.10.51.02 Προκατασκευασμένη βάση σιδηροϊστού οδοφωτισμού ύψους 12 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, και εργασία τοποθέτησης μιάς προκατασκευασμένης βάσης

σιδηροϊστου ύψους 12 m, από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25, μετά των ενσωματωμένων γαλβανισμένων

αγκυρίων,των 12 περικοχλίων με 8 ροδέλες στήριξης του ιστού, του ενσωματωμένου φρεατίου και των

σωληνώσεων έλξης και διέλευσης των καλωδίων, καθώς και του χυτοσιδηρού υδατοστεανού καλύμματος

του φρεατίου.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η εργασία και τα υλικά (άμμος - σκυρόδεμα) οριζοντίωσης του πυθμένα

του σκάμματος πριν την τοποθέτηση της προκατασκευασμένης βάσης, η περιμετρική επανεπίχωση της

βάσης με άμμο λατομείου και η αποκατάσταση της επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση.

Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η αξία των εκσκαφών.

(1 τεμ)

Τιμή ενός τεμ Ευρώ 516,00

πεντακόσια δέκα έξι

Ευρώ (Αριθμητικά): 516,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια δέκα έξι

A.T. : 1.38

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.85.01 Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 2548 100%

Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, οπλισμένο με

δομικό πλέγμα Β500C, με τοιχώματα ελαχίστου πάχους 10 cm για τα φρεάτια έλξης και 15 cm για τα

φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος

- η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου φρεατίου

- η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων

- στεγανό κάλυμμα από μπακλαβωτή λαμαρίνα εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαίσιο μέσω ελαστικού

παρεμβύσματος, με διάταξη μανδάλωσης με χρήση ειδικού εργαλείου και αντισκωριακή προστασία

(διπλή στρώση rust primer ψευδαργύρου και διπλή στρώση εποξειδικής βαφής)

- η επισήμανση του φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη

Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ) x (Π), ως εξής:

 Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm

Ευρώ (Αριθμητικά): 60,00

(Ολογράφως) : εξήντα
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A.T. : 1.39

Άρθρο : ΑΤΗΕ 60.10.85.04 Φρεάτιο έλξης   υπογείων ηλεκτρικών καλωδίων διαστ. 40Χ40 cm με χυτοσιδηρό κάλυμμα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 2548 100%

  Κατασκευή φρεατίου έλξης υπογείου δικτύου ηλεκτρικών γραμμών από σκυρόδεμα C12/15 οπλισμένο

με δομικό πλέγμα Β500C, με τοιχώματα ελαχίστου πάχους 10 cm , σύμφωνα με άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ

60.10.85.01.

  Στην τιμή περιλαμβάνονται:

- η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος

- η επί τόπου σκυροδέτηση ή η προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου φρεατίου

- η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των απαιτούμενων σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων

-το κάλυμμα από φαιό χυτοσίδηρο Α15 (πρότυπο ΕΝ124) εδραζόμενο σε ανάλογο πλαίσιο με χρήση

γράσσου ως στεγανωτικού παρεμβύσματος , με  αντισκωριακή προστασία (διπλή στρώση rust primer

ψευδαργύρου και διπλή στρώση εποξειδικής βαφής).

-η άμμος πλήρωσης του φρεατίου

- η επισήμανση του φρεατίου σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη.

  Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων.

  Σύμφωνα με άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 60.10.85.01 / ΝΑΥΔΡ Α\11.01.02

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 104,00

(Ολογράφως) : εκατόν τέσσερα

A.T. : 1.40

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.80.01 Πίλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Στεγανά μεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης ιστών οδοφωτισμού (πίλλαρ), βαθμού προστασίας ΙΡ55 για

τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, με την βάση έδρασής τους από σκυρόδεμα, σύμφωνα με την μελέτη και

την ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδομή οδοφωτισμού".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και μεταφορά επί τοπου του στεγανού μεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) με δίριχτη στέγη

με περιφερειακή προεξοχή 5 cm για απορροή των oμβρίων, από λαμαρίνα ψυχράς εξελάσεως πάχους 2

mm, γαλβανισμένου εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά, μετά την κατασκευή του, με ελάχιστη ανάλωση

ψευδαργύρου 400 g/m2 (50 μm), βαμένου με διπλή στρώση εποξειδικής βαφής πάχους ξηρού υμένα

(εκάστης) 125 μm, με ελαστικά παρεμβύσματα στεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη κλειδαριά

ασφαλείας, κλειδιά ενιαία για όλα τα πίλαρς του έργου και πινακίδα επισήμανσης με τα στοιχεία

του κυρίου του έργου

- η εκσκαφή και επανεπίχωση τού ορύγματος της βάσης έδρασης του πίλλαρ

- η βάση του πίλαρ από οπλισμένο σκυρόδεμα, χυτή επί τόπου ή προκατασκευασμένη, ούτως ώστε το

πίλλαρ να εδράζεται σε στάθμη +40 cm από τον περιβάλλοντα χώρο, με κεντρική οπή διέλευσης των

υπογείων καλωδίων.

- Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης  και η πλάκα γείωσης.

- Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.

- η στεγανή διανομή εντός του πίλλαρ με τα όργανα διακοπής και προστασίας των κυκλωμάτων

φωτισμού, αποτελούμενη αποτελούμενη από πίνακα προστασίας ΙΡ 44 κατασκευασμένο από βαμμένη

λαμαρίνα ή άκαυστο θερμοπλαστικό, επαρκών διαστάσεων ώστε να χωρούν άνετα όλα τα όργανα, ο

οποίος θα φέρει οπές με τους κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής, του

καλωδίου τηλεχειρισμού καθώς επίσης και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο.

- τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτη φορτίου, γενικές ασφάλειες, αυτόματους

μαγνητοθερμικούς διακόπτες και ηλεκτρονόμους ισχύος τηλεχειρισμού (ανά κύκλωμα φωτισμού), ρελέ

μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), χρονοδιακόπτη αφής, χρονοδιακόπτη μείωσης

νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), πρίζα σούκο 16Α, λυχνία νυκτερινής εργασίας σε στεγανή

"καραβοχελώνα" και κλεμοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο κάτω μέρος του κιβωτίου).

- η απασχόληση προσωπικού εξοπλισμού και μέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις και τον

έλεγχο λειτουργίας

Τιμή ανά τεμάχιο πίλλαρ ηλεκτροδότησης οδοφωτισμού, ανάλογα με τον αριθμό των αναχωρήσεων, ως

εξής:
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 Πίλλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων

Ευρώ (Αριθμητικά): 2.500,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες πεντακόσια

A.T. : 1.41

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.36 Ανακαίνιση βαφής ηλεκτρικών κιβωτίων Η/Φ (πίλλαρς)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7791 100%

Ανακαίνιση της βαφής υπαιθρόυ ηλεκτρικού κιβωτίου φωτισμού (πίλαρ), οποιουδήποτε είδους και

διαστάσεων.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- Η προετοιμασία της επιφάνειας για βαφή, δηλαδή την αφαίρεση επικολλημένων αφισσών, την

απόξεση - αφαίρεση των παλαιών χρωμάτων και καθαρισμό όλων των επιφανειών με κατάλληλα μέσα

μέχρι βαθμού SA 2 κατά ISO 8501-1 και στοκάρισμα όπου απαιτείται.

- Οι επισκευές λόγω στρέβλωσης - παραμόρφωσης από κτύπημα κλπ του κυρίως σώματος του πίλλαρ και

της θύρας (αποκατάσταση στρεβλώσεων, επισκευή μεντεσέδων, επισκευή μηχανισμού μανδάλωσης, κλπ).

- Η εφαρμογή διπλής στρώσης αντισκωριακού υποστρώματος (rust primer) και διπλής στρώσης βαφής

εποξειδικής βάσεως πάχους ξηρού υμένα 120 μm.

Τιμή ανά πίλλαρ (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 110,00

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα

A.T. : 1.42

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.37 Επισκευή του κυρίως σώματος πίλλαρ Η/Φ και της θύρας ή/και αντικατάσταση της θύρας

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Επισκευή του κυρίως σώματος και της θύρας υπαιθρίου ηλεκτρικού κιβωτίου φωτισμού (πίλαρ),

οποιουδήποτε είδους και διαστάσεων.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- Η αφαίρεση επικολλημένων αφισσών και ο καθαρισμός όλων των επιφανειών

- Οι επισκευές λόγω στρέβλωσης - παραμόρφωσης από κτύπημα κλπ του κυρίως σώματος του πίλλαρ.

- Η επισκευή της θύρας (αποκατάσταση στρεβλώσεων, επισκευή μεντεσέδων, επισκευή μηχανισμού

μανδάλωσης, κλπ.), ή εναλλακτικά, η αντικατάστασή της με νέα.

- Την προμήθεια, μεταφορά, αποξήλωση της παλιάς και εγκατάσταση νέας θύρας

Τιμή ανά πίλλαρ (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 60,00

(Ολογράφως) : εξήντα

A.T. : 1.43

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.04.02 Αφαίρεση βραχιόνων, από ιστό που βρίσκεται στο έδαφος με ή χωρίς τα φωτιστικά

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Εργασία αποσύνδεσης και αφαίρεσης βραχιόνων φωτιστικών σωμάτων οποιουδήποτε τύπου και

διαστάσεων από ιστό φωτισμού, οποία περιλαμβάνει:

- Την αποσύνδεση των καλωδίων από τα φωτιστικά σώματα (Φ/Σ) και την επιμελή μονωσή τους ή την

επανασύνδεσή τους για να μην διακοπεί η λειτουργία των προηγουμένων και επόμενων Φ/Σ.
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- Την αφαίρεση βραχίονα από τον ιστό και, εάν προβλέπεται, την αποσυναρμολόγηση των Φ/Σ με όλο

τον εξοπλισμό τους (λυχνία, στάρτερ, μπάλλαστ, κάτοπτρο κλπ.)

- Την μεταφορά και παράδοση των υλικών στην αποθήκη της Υπηρεσίας ή στην προβλεπόμενη θέση

επανατοποθέτησης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) ως άνω

 Αφαίρεση βραχίονα από ιστό που βρίσκεται στο έδαφος με ή χωρίς τα φωτιστικά.

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,00

(Ολογράφως) : δέκα

A.T. : 1.44

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.18 Αποκατάσταση στρέβλωσης κοχλία σε βάση σιδηροϊστού

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 100%

Αποκατάσταση κοχλία της βάσης έδρασης χαλυβδίνου ιστού φωτισμού που έχει υποστεί  στρέβλωση από

πρόσκρουση ή άλλη αιτία, με θέρμανση με φλόγα προπανίου, ευθυγράμμιση, αποκατάσταση του

σπειρώματος με φιλιέρα και τοποθέτηση νέου διπλού περικοχλίου (περιλαμβάνεται η προμήθεια).

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,50

(Ολογράφως) : έντεκα και πενήντα λεπτά

A.T. : 1.45

Άρθρο : ΑΤΗΕ 60.10.86.01 Πλαστικά φρεάτια ηλεκτρικών γραμμών από PVC διαστ. 40Χ40

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

 Φρεάτια επίσκεψης δικτύου ηλεκτρικών γραμμών από πλαστικό PVC βαρέως τύπου δια-

στάσεων 40Χ40 εκ. με το αντίστοιχο ειδικό κάλυμμα με έτοιμες τις οπές διόδου των

σωληνώσεων ήτοι υλικά επί τόπου του έργου και εργασία εκσκαφής σκάμματος, τοπο-

θέτησης, στερέωσης και επίχωσης, συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης υποστρώμα- τος και

εγκιβωτισμού με άοπλο σκυρόδεμα.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 80,00

(Ολογράφως) : ογδόντα

A.T. : 2.01

Άρθρο : ΑΤΗΕ 60.20.40.05 Κατασκευή διάβασης καλωδίων οδοφωτισμού κάτω από το οδόστρωμα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2269Β 100%

Πλήρης κατασκευή διάβασης καλωδίων οδοφωτισμού κάτω από το οδόστρωμα,χωρίς την προμήθεια και

τοποθέτηση των γαλβανισμένων σιδηροσωλήνων διέλευσης των καλωδίων, σύμφωνα με τα σχέδια της

μελέτης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

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

σκυρόδεμα, αποκλειστικά με ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξη - λώσεις έξω από τα όρια

της κοπής και να προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών.

β. η καθαίρεση του αποκόπτόμενου τμήματος καθώς και η περαιτέρω εκσκαφή μέχρι βάθους 0,70m, με

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

η αποκομιδή των πλεοναζόντων τους προς οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση. Το πλάτος της

τάφρου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 0,30m.

γ. η επανεπίχωση του υπολειπόμενου βάθους της τάφρου,μετα τον εγκιβωτισμό των σωληνώσεων,με

κατάλληλα διαβαθμισμένο υλικό και η συμπύκνωση αυτού μέχρι της στάθμης -0,15m υπό την ερυθρά

της οδού.

δ. η αναμόχλευση,διάστρωση και συμπύκνωση της συλλεχθείσας (κατά την εκσκαφή) στρώσης από

θραυστά αδρανή, ως στρώση βάσης πάχους 0,10cm,χωρίς ενσωμάτωση πρόσθετων υλικών.

ε. η διάστρωση και συμπύκνωση θερμού ασφαλτοσκυροδέματος, συμπυκνωμένου πάχους 50mm, για την

πλήρη αποκατάσταση του αποξηλωθέντος ασφαλτικού οδοστρώματος (με τη σχετική ασφαλτική

προεπάληψη και συγκολλητική επάλειψη).
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στ. η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων υλικών, η λήψη μέτρων για τις

αοαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η απασχόληση προσωπικου, εξοπλισμού και μέσων για την

εκτέλεση των εργασιών.

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

υπόγεια δίκτυα ΟΚΩ ή συνθήκες περιορισμένου χώρου (εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν επί

ερείσματος οδού χωρίς κατάληψη του καταστρώματος, χειρονακτικώς, με χρήση αεροσφυρών ή

υποβοήθηση μικροεκσκαφέων πλάτους έως 1,50 m και χωρητικότητας κάδου έως 0,25 m3).

Τιμή ανά τρέχον μέτρο πλήρως κατασκευασμένης διάβασης κάτω από οδόστρωμα(χωρίς την αξία των

γαλβανισμένων σωλήνων).

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 65,00

(Ολογράφως) : εξήντα πέντε

A.T. : 2.02

Άρθρο : ΑΤΗΕ 62.10.50.40 Αποκατάσταση κατεστραμμένης διάβασης καλωδίων οδικού ηλεκτροφωτισμού

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 100%

Αποκατάσταση κατεστραμμένης διάβασης καλωδίων οδικού ηλεκτροφωτισμού είτε στο έρεισμα οδού,

είτε κάτω από πεζοδρόμια, νησίδες, πλατείες, οπλισμένο ή άοπλο σκυρόδεμα δαπέδου κλπ,χωρίς την

προμήθεια και τοποθέτηση των σωλήνων διέλευσης των καλωδίων και των καλωδίων.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α. η εκσκαφή χάνδακα σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωσή του.

β. η αφαίρεση υπαρχουσών πλακοστρώσεων ή δαπέδων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα

με οποιοδήποτε μέσο και η συλλογή των προϊόντων καθαίρεσης και η αποκομιδή τους προς οριστική

απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση.

γ. η αφαίρεση των κατεστραμένων σωληνώσεων και καλωδίων, η συλλογή τους και η αποκομιδή τους

προς οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση.

δ. η αποκατάσταση της επιφάνειας εκσκαφής συην αρχική της μορφή.

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

δίκτυα ΟΚΩ.

Σύμφωνα με ΝΕΤ ΗΛΜ 60.20.50.40

Ευρώ (Αριθμητικά): 40,00

(Ολογράφως) : σαράντα

A.T. : 2.03

Άρθρο : ΑΤΗΕ 62.20.50.41 Εκσκαφή γιά την κατασκευή λάκκου βάσης θεμελίωσης  σιδηροϊστού σε έδαφος γαιώδες

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 100%

Εκσκαφή γιά την κατασκευή λάκκου βάσης θεμελίωσης σιδηροϊστού σε έδαφος γαιώδες, οιωνδήποτε

διαστάσεων  που θα γίνει με οιονδήποτε τρόπο χωρίς την χρησιμοποίηση εκρηκτικών και με την

υποστήριξη των πρανών, μόρφωση πυθμένα, την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής και την απόρριψή

τους σε θέσεις που επιτρέπονται από την αστυνομία

(1 m3)

Σύμφωνα με ΑΤΗΕ 9301.1

Ευρώ (Αριθμητικά): 38,30

(Ολογράφως) : τριάντα οκτώ και τριάντα λεπτά

A.T. : 2.04

Άρθρο : ΑΤΗΕ 62.10.51.03 Βάση σιδηροϊστού οπλισμένη 1,00 έως 1,50 m3

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 100%

Βάση σιδηροϊστού οπλισμένη, δηλαδή κατασκευή μιάς βάσεως από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25,είτε

στο έρεισμα, είτε στο σώμα της οδού,γιά την έδραση και στερέωση σιδηροϊστού που να φέρει στο

κέντρο μία κατακόρυφη οπή και μία πλευρική με πλαστικό σωλήνα PVC Φ 75 και καμπύλη 90 μοιρών

γιά την διέλευση του τροφοδοτικού καλωδίου και του χαλκού γειώσεως. Μέσα στη βάση θα

ενσωματωθεί κλωβός αγκυρώσεως από σιδηρογωνίες και ήλους όπως περιγράφεται στο σχετικό άρθρο

του σιδηροϊστού και συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του.

Στο σκυρόδεμα θα ενσωματωθεί σιδηρους οπλισμός που θα αποτελείται από 12 ράβδους των Φ16, μία

ράβδο για κάθε ακμή της βάσης, κεκαμμένες έτσι που να συνδέονται ανά τρείς σε κάθε κορυφή της
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βάσης.

 Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η αξία των εκσκαφών.

(1 τεμ)

Σύμφωνα με ΑΤΗΕ 9313.1

Ευρώ (Αριθμητικά): 256,90

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα έξι και ενενήντα λεπτά

A.T. : 2.05

Άρθρο : ΑΤΗΕ 62.10.19.01 Αντικατάσταση κατεστραμμένης αγκύρωσης σε υπάρχουσα  βάση σιδηροϊστού με χημικό
αγκύριο

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 100%

Αντικατάσταση κατεστραμμένης αγκύρωσης σιδηροϊστού οδικού φωτισμού σε υπάρχουσα βάση από

σκυρόδεμα με τη χρήση εποξικού κονιάματος έγχυσης βραδείας σκλύρηνσης, ενδεικτικού τύπου HILTI

HIT - RE 500 V3, κατάλληλου για στήριξη πλακών έδρασης βαρέων μεταλλικών κατασκευών σε

ρηγματωμένο και μη σκυρόδεμα.

Το εποξικό κονίαμα θα είναι πιστοποιημένο κατά ΕΤΑ-16/0143 & ΕΤΑ-16/0142.

Η όλη εργασία θα είναι σύμφωνη με το ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-12-02.

Στην τιμή μονάδος συμπεριλαμβάνονται:

1. η διάνοιξη της οπής διαμέτρου που υποδεικνύεται από τον κατασκευαστή των χημικών αγκυρίων

για ντίζα αγκύρωσης Μ24 και σε βάθος 650mm, με μηχανικά μέσα (τρυπάνι ή διαμαντοκορώνα.)

2. ο καθαρισμός της οπής με αέρα και βούρτσα, σύμφωνα με τη διαδικασία και τις επαναλήψεις που

προτείνει ο κατασκευαστής.

3. η εισαγωγή επαρκούς ποσότητας εποξικού κονιάματος εντός της οπής, σύμφωνα με τις οδηγίες

εφαρμογής και τα μέσα που προτείνει ο κατασκευαστής.

4. η ντίζα-αγκύριο και η εργασία τοποθέτησης.

5. η ασφάλιση του αγκυρίου για τη μη μετακίνησή του μέχρι τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου

ωρίμανσης του χημικού σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή.

6. η διεξαγωγή ποιοτικού ελέγχου και δοκιμών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-

12-02

7. η προμήθεια και η μεταφορά επί τόπου του έργου όλων των απαιτούμενων υλικών, του εξοπλισμού

και η εργασία πλήρους κατασκευής της αγκύρωσης κατάλληλης για στήριξη σιδηροϊστού οδικού

φωτισμού ύψους έως 12m, δηλαδή τέσσερις (4) ντίζες - αγκύρια ανά βάση σιδηροϊστού.

Τιμή κατ' αποκοπή για την κατασκευή τεσσάρων αγκυρίων  (ντιζες) ανά βάση.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 340,00

(Ολογράφως) : τριακόσια σαράντα

A.T. : 2.06

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 4.01.01 Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο
σκυρόδεμα. Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων
υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6082.1 100%

Καθαιρέσεις τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα (χωρίς πρόκληση ζημιών

στο απομένον τμήμα), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01

"Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα", με την

φόρτωση και μεταφορά των προϊόντων καθαιρέσεων σε οποιαδήποτε απόσταση.

Συμπεριλαμβάνονται οι πάσης φύσεως απαιτούμενες προσωρινές

αντιστηρίξεις-υποστηλώσεις, ο τεμαχισμός των αποκοπτομένων στοιχείων, ο έλεγχος

και αντιμετώπιση της παραγόμενης κατά την εκτέλεση των εργασιών σκόνης και ο

πλήρης καθαρισμός του χώρου εκτέλεσης των εργασιών από τα προϊόντα της

καθαίρεσης.

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) πλήρως αποκοπτομένων στοιχείων.

 Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων υδραυλική σφύρα, εργαλεία

πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 41,20

(Ολογράφως) : σαράντα ένα και είκοσι λεπτά

A.T. : 2.07

Άρθρο : ΑΤΗΕ 60.10.85.06 Πλήρωση του κενού κάτω από τη βάση σιδηροϊστού

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 2548 100%

  Πλήρωση του κενού κάτω από τη βάση του σιδηροϊστού με μη συρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα, δηλαδή

η προμήθεια ή η επίο τόπου  κατασκευή του τσιμεντοκονιάματος και η εργασία πλήρωσης του κενού.

  Τιμή κατ' αποκοπή ανά βάση σιδηροϊστού..

  (1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

                      

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Υποδ/νσης Τ.Ε. Π.Ε.

Ημαθίας

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αν. Προϊσταμένη Τμ.Σ.Ε.

Ευστράτιος Χατζηβαμβάκης
μηχανολόγος μηχανικός

Φανή Παναγιωτίδου
πολιτικός μηχανικός

Το παρόν τεύχος
όπως αυτό συντάχθηκε από το Τ.Σ.Ε. της
Υποδ/νσης ΠΕ Ημαθίας με την με αριθμ.

1405 / 280264 / 07 Ιουλίου 2017
απόφαση του Προϊσταμένου της Υποδ.

Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας
Ο Προϊστάμενος Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας

Αλέξανδρος Φωτόπουλος
τοπογράφος μηχανικός
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