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ΑΡΘΡΑ

A.T. : 1.01

Άρθρο : ΑΤΗΕ 62.20.01 Μηνιαία συντήρηση σηματοδοτικής εγκατάστασης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 105 100%

Για τον τακτικό έλεγχο,την προληπτική συντήρηση και την άρση βλαβών,που δεν

οφείλονται σε δυναμική αιτία,μιας σηματοδοτικής εγκατάστασης στη διάρκεια ενός

μηνός και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην τεχνική περιγραφή της μελέτης,δηλαδή

για την εργασία και τα μικρολικά όπως παρακάτω:

A. την τακτικά διέλευση απο το χώρο της σηματοδοτικής εγκατάστασης για την επιβεβαίωση της

κανονικής λειτουργίας.

Β. τον οπτικό έλεγχο του προσανατολισμού των φωτεινών σηματοδοτών και την επαναφορά του ορθού

προσανατολισμού εφόσον απαιτείται.

Γ. τον έλεγχο της ανεμπόδιστης ορατότητας των σηματοδοτών και σε αντίθετη περίπτωση (φυλλώματα

δένδρων κλπ) ενημέρωση της Υπηρασίας.

Δ. τον επιμελή καθαρισμό του ερμαρίου του ηλεκτρικού πίνακα,του ρυθμιστή κυκλοφορίας και του

κιβωτίου μικτονόμισης.

Δα. τον επιμελή καθαρισμό των έγχρωμων φακών των σηματοδοτών τεχνολογίας LED.

Δβ. τον έλεγχο και την αντικατάσταση των απολεσθέντων ή κατεστραμμένων γείσων και στηριγμάτων,
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συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας αυτών, των σηματοδοτών τεχνολογίας LED.

Ε. την άμεση μετάβαση στο χώρο της σηματοδοτικής εγκατάστασης έπειτα από ειδοποίηση της

Υπηρεσίας ή της Τροχαίας για διατάραξη της ομαλής λειτουργίας αυτής και την άρση οιασδήποτε

βλάβης μη οφειλόμενης σε δυναμικά αίτια, με σκοπό την επαναφορά σε κανονική λειτουργία.

ΣΤ. την αντικατάσταση των αντικραδασμικών λαμπτήρων των σηματοδοτών που θα καταστραφούν στο

χρονικό διάστημα μεταξύ των καθολικών ανά εξάμηνο συντηρήσεων.

Ζ. την αντικατάσταση βλαβέντων κλώνων των υπογείων καλωδίων ζεύξης από υγιείς εφεδρικούς,

εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι και την ενημέρωση του σχετκού μητρώου μικτονόμισης των καλωδίων.

Η. την αντικατάσταση, εφόσον απαιτείται,αναλώσιμων μικροϋλικών όπως, μικροαυτομάτων και

διακοπτών ράγας, οριολωρίδων και εσωτερικών καλωδιώσεων (του ηλεκτρικού πίνακα, του ερμαρίου

του ρυθμιστή και του κιβωτίου μικτονόμισης).

* Η προμήθεια ή η επισκευή εξειδικευμένου εξοπλισμού όπως των δομικών μονάδων Ι/Ο , της

κεντρικής μονάδας επεξεργασίας CPU, του τροφοδοτικού και οι βλάβες που οφείλονται σε δυναμικά

αίτια, αποτιμώνται ιδιαίτερα.

* Η δαπάνη του παρόντος άρθρου αποτιμάται ανά μήνα και ανά κόμβο.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

A.T. : 1.02

Άρθρο : ΑΤΗΕ 62.20.02 Καθολική συντήρηση χαμηλού σηματοδότη οχημάτων - πεζών με λαμπτήρες
πυρακτώσεως.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 105 100%

Για την ανά εξάμηνο καθολική συντήρηση ενός χαμηλού σηματοδότη οχημάτων - πεζών με λαμπτήρες

πυράκτωσης, δύο ή τριών πεδίων, στην οποία περιλαμβάνεται:

Α) ο επιμελης καθαρισμός των κατόπτρων και των υάλινων δίσκων,εσωτερικά - εξωτερικά, του

σηματοδότη, συμπεριλαμβανομένων όλων των αναγκαίων αναλώσιμων υλικών (απορρυπαντικών κλπ)

Β) η προληπτική αντικατάσταση των αντικραδασμικών λαμπτήρων πυράκτωσης,ανεξάρτητα εάν είναι

καμένοι ή όχι,με νέους όμοιους μ'αυτούς που υπάρχουν, οπωσδήποτε σύμφωνους με τις τεχνικές

προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΕΝ 12368 (ΔΚ-4), συμπεριλαμβανομένης και της προμήθειας αυτών και παράδοση

των αντικατασταθέντων λαμπτήρων (με τη σύνταξη πρωτοκόλλου) στην Υπηρεσία.

Γ) ο έλεγχος και η αντικατάσταση όπου απαιτείται α) φθαρμένων ελαστικών παρεμβυσμάτων

στεγανοποίησης του σηματοδότη,β) απολεσθέντων ή κατεστραμμένων γείσων και γ) στηριγμάτων,

συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας αυτών.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,00

(Ολογράφως) : τριάντα

A.T. : 1.03

Άρθρο : ΑΤΗΕ 62.20.03 Καθολική συντήρηση ανηρτημένου σηματοδότη οχημάτων με λαμπτήρες πυρακτώσεως

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 105 100%

Για την ανά εξάμηνο καθολική συντήρηση ενός ανηρτημένου σηματοδότη οχημάτων με λαμπτήρες

πυράκτωσης, δύο ή τριών πεδίων, στην οποία περιλαμβάνεται:

Α) ο επιμελής καθαρισμός των κατόπτρων και των υάλινων δίσκων, εσωτερικά - εξωτερικά, του

σηματοδότη, συμπεριλαμβανομένων όλων των αναγκαίων αναλώσιμων υλικών (απορρυπαντικών κλπ)

Β) η αντικατάσταση των αντικραδασμικών λαμπτήρων πυράκτωσης,ανεξάρτητα εάν είναι καμένοι ή

όχι,με νέους όμοιους μ'υτούς που υπάρχουν, οπωσδήποτε σύμφωνους με τις τεχνικές προδιαγραφές

ΕΛΟΤ ΕΝ 12368 (ΔΚ-4), συμπεριλαμβανομένης και της προμήθειας αυτών και παράδοση των

αντικατασταθέντων λαμπτήρων (με τη σύνταξη πρωτοκόλλου) στην υπηρεσία.

Γ) ο έλεγχος και η αντικατάσταση όπου απαιτείται α) φθαρμένων ελαστικών παρεμβυσμάτων

στεγανοποίησης του σηματοδότη, β) απολεσθέντων ή κατεστραμμένων γείσων και γ) στηριγμάτων,

συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας αυτών.

+ Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αποζημίωση για τη χρήση καλαθοφόρου οχήματος.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 60,00

(Ολογράφως) : εξήντα
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A.T. : 1.04

Άρθρο : ΑΤΗΕ 62.22.01 Εργασία απεγκατάσταση ή εγκατάστασης χαμηλού σηματοδότη οχημάτων

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 105 100%

Για την εργασία, απεγκατάστασης ενός χαμηλού σηματοδότη κυκλοφοριακής ρύθμισης,με την δέουσα

τεχνική προσοχή για την αποφυγή ζημιών και την μεταφορά του για παράδοση στην Υπηρεσία ή

πλήρους εγκατάστασης σε χαμηλό ιστό σηματοδότη χορηγούμενου από την Υπηρεσία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

A.T. : 1.05

Άρθρο : ΑΤΗΕ 62.22.02 Εργασία απεγκατάσταση ή εγκαστάστασης ανηρτημένου σηματοδότη οχημάτων

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 105 100%

Για την εργασία, απεγκατάστασης ενός ανηρτημένου σηματοδότη κυκλοφοριακής ρύθμισης, με την

δέουσα τεχνική προσοχή για την αποφυγή ζημιών και την μεταφορά του για παράδοση στην Υπηρεσία,

ή πλήρους εγκατάστασης σε ιστό με βραχίονα ενος σηματοδότη χορηγούμενο από την Υπηρεσία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,00

(Ολογράφως) : τριάντα

A.T. : 1.06

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.20.50.01 Τοποθέτηση ή αποξήλωση απλού ιστού σηματοδότησης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 100%

Τοποθέτηση απλού ιστού σηματοδότησης από σιδηροσωλήνα ονομ.διαμέτρου 4", μήκους 4,20μ. (χωρίς

την προμήθειά του), ή αποξήλωση αντίστοιχου υπάρχοντος.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α) Η κατασκευή βάσεως (σε περίπτωση εγκατάστασης νέου απλού ιστού), με τον ακόλουθο τρόπο:

- Με τον εγκιβωτισμό του ιστού (σε διαδοχικές στρώσεις) με σκυρόδεμα, ήτοι:

* Την διάνοιξη του κατάλληλου ορύγματος σε έδαφος πάσης φύσεως.

* Την τοποθέτηση του ιστού στο όρυγμα, συμπεριλαμβανομένων των αγκυρώσεών του.

* Την κατασκευή βάσης από σκυρόδεμα (σε διαδοχικές στρώσεις) για τον εγκιβωτισμό του κλωβού

αγκύρωσης του ιστού στις διαστάσεις που προβλέπονται στα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης

(περιλαμβάνεται η αξία του σκυροδέματος C12/15)

- Εναλλακτικά, με την τοποθέτηση του ιστού εντός κενού, επιχωμένου εντός του εδάφους σε

κατακόρυφη θέση, τσιμεντοσωλήνα Φ40 cm, βάθους 1,00 m, και την εν συνεχεία πάκτωσή του με άμμο

μέχρι του άνω χείλους του τσιμεντοσωλήνα, καθώς και το σφράγισμα του σωλήνα με δακτύλιο από

σκυρόδεμα, πάχους 10 cm. Περι-λαμβάνεται και η διάνοιξη οπής Φ10 cm στο τοίχωμα του σωλήνα για

την διέλευση των καλωδίων από το πλησιέστερο φρεάτιο προς το εσωτερικό του ιστού.

β) Η καθαίρεση της βάσης υφιστάμενου ιστού, προκειμένης της αποξήλωσής του, η αποσύνδεση των

καλωδίων του, η απελευθέρωση του ιστού από τα αγκύρια, η επούλωση του λάκκου και των οπών  που

θα δημιουργηθούν κατά την καθαίρεση της βάσης του και η αποκατάσταση της επιφανείας τουυ

εδάφους γύρω από τον ιστό στην προτέρα της κατάσταση.

γ) Σε περίπτωση νέου ιστού, η προμήθεια και τοποθέτηση στην θέση της θυρίδας του της αναγκαίας

οριολωρίδας με 21 ακροδέκτες, καθώς και η σύνδεση σε αυτή την τελευταία των απαιτούμενων νέων

καλωδίων διατομής 21x1,5 mm2 ή σε περίπτωση αποξήλωσης ενός ιστού η αποσύνδεση των υπαρχόντων

καλωδίων.

δ) Η διάνοιξη των καταλλήλων οπών που ενδεχόμενα απαιτούνται επιπροσθέτως και η διαμόρφωση

σπειρωμάτων, σε όσες απ' αυτές τις οπές απαιτείται με σπειροτόμο, σε τρεις φάσεις (3 διαδοχικά

σπειρώματα) για την τοποθέτηση των σηματοδοτών σύμφωνα με τη μελέτη.

ε) Οι μεταφορές επί τόπου των νέων ιστών ή των αποξηλωθέντων στις αποθήκες της Υπηρεσίας, καθώς

και η απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων.

Τιμή ανά ιστό σηματοδότησης (τεμ).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 60,00

(Ολογράφως) : εξήντα

A.T. : 1.07

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.20.50.02 Τοποθέτηση ή αποξήλωση ιστού σηματοδότησης με βραχίονα

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 100%

Τοποθέτηση ιστού σηματοδότησης με βραχίονα (χωρίς την προμήθειά του), ή αποξήλωση αντίστοιχου

υπάρχοντος.

Στην τιμή μονάδας, εφόσον πρόκειται περί νέου ιστού, περιλαμβάνονται:

α) Η κατασκευή της εκ σκυροδέματος βάσεως, ήτοι:

- Η διάνοιξη του ορύγματος της βάσεως σε έδαφος πάσης φύσεως,

- Η κατασκευή της βάσης από σκυρόδεμα για τον εγκιβωτισμό του κλωβού αγκύρωσης του ιστού στις

διαστάσεις που προβλέπονται στα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, (περιλαμβάνεται η αξία του

σκυροδέματος C12/15).

β) Η τοποθέτηση του ιστού επί των αγκυρίων της νέας βάσης. Σε περίπτωση αποξήλωσης του

υπάρχοντος ιστού περιλαμβάνεται και η χρήση γερανού. Οταν δεν προβλέπεται η επανατοποθέτηση

ιστού στην θέση αποξήλωσης περιλαμβάνεται και η αποκοπή του εξέχοντος τμήματος των αγκυρίων

πάκτωσης του καταργούμενου ιστού πάνω από την επιφάνεια του πεζοδρομίου ή του ερείσματος της

οδού.

γ) Σε περίπτωση νέου ιστού, η προμήθεια και τοποθέτηση στην θέση της θυρίδας του ιστού

οριολωρίδας των 21 ακροδεκτών, καθώς και η σύνδεση των απαιτούμενων νέων καλωδίων διατομής

21x1,5 mm2 ή σε περίπτωση αποξήλωσης ενός ιστού η αποσύνδεση των υπαρχόντων καλωδίων.

δ) Η διάνοιξη των καταλλήλων οπών που ενδεχόμενα απαιτούνται επιπροσθέτως και η διαμόρφωση

σπειρωμάτων, σε όσες απ' αυτές τις οπές απαιτείται με σπειροτόμο σε τρεις φάσεις (3 διαδοχικά

σπειρώματα) για την τοποθέτηση των σηματοδοτών σύμφωνα με τη μελέτη.

ε) Οι μεταφορές επί τόπου των νέων ιστών ή των αποξηλωθέντων στις αποθήκες της Υπηρεσίας, καθώς

και η απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων.

Τιμή ανά ιστό σηματοδότησης (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 150,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα

A.T. : 1.08

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.20.50.11 Προμήθεια απλών ιστών σηματοδότησης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 100%

Προμήθεια γαλβανισμένων χαλυβδίνων απλών ιστών σηματοδότησης, από σιδηροσωλήνα DN 0 4" (0 114

mm), πάχους τουλάχιστον 4,5 mm και μήκους 4,20 m κατασκευασμένων σύμφωνα με το πρότυπο ΦΣ 6/75

του τ.ΥΠΕΧΩΔΕ και κατά τα λοιπά με βάση το Πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5, ηλεκτροστατικά βαμένων με

χρώμα σκόνης (πούδρας) βάσεως πολυεστερικής ρητίνης, TGIC free (χωρίς triglycidyl

isocyanurate), πάχους ξηρού υμένα 60 μm, στην απόχρωση που θα καθορισθεί από τον ΚτΕ.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- Η διαμόρφωση θυρίδας για την τοποθέτηση οριολωρίδας μικτονόμησης των καλωδίων

- Ανοιγμα στο κάτω τμήμα για την διέλευση των καλωδίων

- Τάπα από ανοξείδωτο υλικό στην κορυφή του και επιθέματα (τακάκια) για την ενίσχυση των θέσεων

στήριξης των φωτ. σηματοδοτών, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που προβλέπονται στο σχέδιο του

πρότυπου ΦΣ 6/75 του τ.ΥΠΕΧΩΔΕ.

- Οι διατάξεις αγκύρωσης του ιστού, εφόσον προβλέπεται πάκτωσή του σε βάση από σκυρόδεμα.

Τιμή ανά ιστό, έτοιμο προς τοποθέτηση, με τα εξαρτήματά του.

Ευρώ (Αριθμητικά): 250,00

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα
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A.T. : 1.09

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.20.50.12 Προμήθεια ιστών σηματοδότησης με βραχίονα

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 100%

Προμήθεια γαλβανισμένων χαλυβδίνων ιστών σηματοδότησης με βραχίονα, κατασκευασμένων σύμφωνα με

το πρότυπο ΦΣ 7/75 του τ.ΥΠΕΧΩΔΕ και κατά τα λοιπά σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5, με τα

παρακάτω κατασκευαστικά χαρακτηριστικά:

- Ηλεκτροστατική βαφή με χρώμα σκόνης (πούδρας) βάσεως πολυεστερικής ρητίνης, TGIC free (χωρίς

triglycidyl isocyanurate), πάχους ξηρού υμένα 60 μm, στην απόχρωση που θα καθορισθεί από τον

κύριο του έργου.

- Κορμός ιστού κολουροκωνικός με διατομή κανονικού εξαγώνου, Ο 225 mm στην βάση και Ο 130 mm

στην κορυφή, μήκους 4,0 m, πάχους 5 mm, συγκολλημένος σε πέλμα διαστ. 500x500 mm από έλασμα

πάχους 20 mm ενισχυμένο με 4 πτερύγια, με προσαρμοσμένο στην κορυφή του ιστού σωλήνα Ο 4",

μήκους 0,40 m.

- Βραχίονας κατασκευασμένος από σιδηροσωλήνα ονομ.διαμέτρου Ο 3" πάχους τοιχώματος 4 mm,

καμπύλος, με οριζόντια προβολή 4,40 m και κατακόρυφη (μαζί με την χοάνη του) 2,25 m.

- Θυρίδα ιστού για την τοποθέτηση της οριολωρίδας του και επιθέματα (τακάκια) για την στερέωση

των σηματοδοτών.

- Κλωβός αγκύρωσης ιστού με 4 αγκύρια Μ24 x 1,00 m και 8 περικόχλια ιδίας διαμέτρου

(περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδας).

Τιμή ανά ιστό, έτοιμο προς τοποθέτηση, με τα εξαρτήματά του.

Ευρώ (Αριθμητικά): 520,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια είκοσι

A.T. : 1.10

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.20.20.01 Φωτεινoί σηματοδότες, χαμηλός σηματοδότης οχημάτων τριών (3) πεδίων, διαμ. 200 mm
και φωτ.ενδείξεων (κο-κι-πρ) ή (κο-κι-κι)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 105 100%

Φωτεινοί σηματοδότες οδικής κυκλοφορίας  διαστάσεων φωτεινού δίσκου όπως αναφέρεται παρακάτω,

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12368, με γείσα (σκιάδια) και φωτεινή πηγή τύπου LED, με τα εξαρτήματα στήριξής

τους στον ιστό σηματοδότησης και κατά τα λοιπά σύμφωνων με την ισχύουσα αντίστοιχα Εθν. Τεχνική

Προδιαγραφή.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται:

- η προμήθεια του φωτεινού σηματοδότη με τα εξαρτήματα στερέωσής του ή το σύστημα ανάρτησης με

το αντίστοιχο πλαίσιο (όταν πρόκειται για ανηρτημένο σηματοδότη)

- Οι μάσκες σήμανσης με τα σύμβολα των φωτεινών ενδείξεών του, τα οποία ενδεχόμενα απαιτούνται

(π.χ. βέλη, πεζός εν στάσει ή εν κινήσει κ.λ.π.)

- τα καλώδια σύνδεσής του στον ιστό και οι μανδύες προστασίας τους

- η τοποθέτησή του σε προετοιμασμένες θέσεις (κοχλιοτομημένες οπές) του ιστού ή η ανάρτησή του

σε βραχίονα

- η προμήθεια των κοχλιών στερεώσεως και η σύνδεση των άκρων των καλωδίων του στην οριολωρίδα

του ιστού

- ο έλεγχος και η δοκιμή λειτουργίας του

Τιμή ανά πλήρως εγκατεστημένο σηματοδότη.

 Χαμηλός σηματοδότης οχημάτων τριών (3) πεδίων, διαμ. 200 mm και φωτ.ενδείξεων (κο-κι-πρ) ή (κο

-κι-κι).

Ευρώ (Αριθμητικά): 520,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια είκοσι
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A.T. : 1.11

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.20.20.03 Φωτεινoί σηματοδότες, χαμηλός σηματοδότης προειδοποιητικός δύο (2) πεδίων, Φ 200
mm και φωτ.ενδείξεων (κι-κι).

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 105 100%

Φωτεινοί σηματοδότες οδικής κυκλοφορίας  διαστάσεων φωτεινού δίσκου όπως αναφέρεται παρακάτω,

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12368, με γείσα (σκιάδια) και φωτεινή πηγή τύπου LED, με τα εξαρτήματα στήριξής

τους στον ιστό σηματοδότησης και κατά τα λοιπά σύμφωνων με την ισχύουσα αντίστοιχα Εθν. Τεχνική

Προδιαγραφή.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται:

- η προμήθεια του φωτεινού σηματοδότη με τα εξαρτήματα στερέωσής του ή το σύστημα ανάρτησης με

το αντίστοιχο πλαίσιο (όταν πρόκειται για ανηρτημένο σηματοδότη)

- Οι μάσκες σήμανσης με τα σύμβολα των φωτεινών ενδείξεών του, τα οποία ενδεχόμενα απαιτούνται

(π.χ. βέλη, πεζός εν στάσει ή εν κινήσει κ.λ.π.)

- τα καλώδια σύνδεσής του στον ιστό και οι μανδύες προστασίας τους

- η τοποθέτησή του σε προετοιμασμένες θέσεις (κοχλιοτομημένες οπές) του ιστού ή η ανάρτησή του

σε βραχίονα

- η προμήθεια των κοχλιών στερεώσεως και η σύνδεση των άκρων των καλωδίων του στην οριολωρίδα

του ιστού

- ο έλεγχος και η δοκιμή λειτουργίας του

Τιμή ανά πλήρως εγκατεστημένο σηματοδότη.

 Χαμηλός σηματοδότης προειδοποιητικός δύο (2) πεδίων, Φ 200 mm και φωτ.ενδείξεων (κι-κι).

Ευρώ (Αριθμητικά): 270,00

(Ολογράφως) : διακόσια εβδομήντα

A.T. : 1.12

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.20.20.04 Φωτεινoί σηματοδότες, αναρτημένος σηματοδότης οχημάτων τριών (3) πεδίων, Φ 300 mm
και φωτ.ενδείξεων (κο-κι-πρ) ή (κο-κι-κι)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 105 100%

Φωτεινοί σηματοδότες οδικής κυκλοφορίας  διαστάσεων φωτεινού δίσκου όπως αναφέρεται παρακάτω,

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12368, με γείσα (σκιάδια) και φωτεινή πηγή τύπου LED, με τα εξαρτήματα στήριξής

τους στον ιστό σηματοδότησης και κατά τα λοιπά σύμφωνων με την ισχύουσα αντίστοιχα Εθν. Τεχνική

Προδιαγραφή.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται:

- η προμήθεια του φωτεινού σηματοδότη με τα εξαρτήματα στερέωσής του ή το σύστημα ανάρτησης με

το αντίστοιχο πλαίσιο (όταν πρόκειται για ανηρτημένο σηματοδότη)

- Οι μάσκες σήμανσης με τα σύμβολα των φωτεινών ενδείξεών του, τα οποία ενδεχόμενα απαιτούνται

(π.χ. βέλη, πεζός εν στάσει ή εν κινήσει κ.λ.π.)

- τα καλώδια σύνδεσής του στον ιστό και οι μανδύες προστασίας τους

- η τοποθέτησή του σε προετοιμασμένες θέσεις (κοχλιοτομημένες οπές) του ιστού ή η ανάρτησή του

σε βραχίονα

- η προμήθεια των κοχλιών στερεώσεως και η σύνδεση των άκρων των καλωδίων του στην οριολωρίδα

του ιστού

- ο έλεγχος και η δοκιμή λειτουργίας του

Τιμή ανά πλήρως εγκατεστημένο σηματοδότη.

 Αναρτημένος σηματοδότης οχημάτων τριών (3) πεδίων, Φ 300 mm και φωτ.ενδείξεων (κο-κι-πρ) ή (κο

-κι-κι)

Ευρώ (Αριθμητικά): 750,00

(Ολογράφως) : επτακόσια πενήντα
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A.T. : 1.13

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.20.20.05 Φωτεινoί σηματοδότες, αναρτημένος σηματοδότης προειδοποιητικός δύο (2) πεδίων, Φ
300 mm  και φωτ.ενδείξεων (κι-κι).

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 105 100%

Φωτεινοί σηματοδότες οδικής κυκλοφορίας  διαστάσεων φωτεινού δίσκου όπως αναφέρεται παρακάτω,

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12368, με γείσα (σκιάδια) και φωτεινή πηγή τύπου LED, με τα εξαρτήματα στήριξής

τους στον ιστό σηματοδότησης και κατά τα λοιπά σύμφωνων με την ισχύουσα αντίστοιχα Εθν. Τεχνική

Προδιαγραφή.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται:

- η προμήθεια του φωτεινού σηματοδότη με τα εξαρτήματα στερέωσής του ή το σύστημα ανάρτησης με

το αντίστοιχο πλαίσιο (όταν πρόκειται για ανηρτημένο σηματοδότη)

- Οι μάσκες σήμανσης με τα σύμβολα των φωτεινών ενδείξεών του, τα οποία ενδεχόμενα απαιτούνται

(π.χ. βέλη, πεζός εν στάσει ή εν κινήσει κ.λ.π.)

- τα καλώδια σύνδεσής του στον ιστό και οι μανδύες προστασίας τους

- η τοποθέτησή του σε προετοιμασμένες θέσεις (κοχλιοτομημένες οπές) του ιστού ή η ανάρτησή του

σε βραχίονα

- η προμήθεια των κοχλιών στερεώσεως και η σύνδεση των άκρων των καλωδίων του στην οριολωρίδα

του ιστού

- ο έλεγχος και η δοκιμή λειτουργίας του

Τιμή ανά πλήρως εγκατεστημένο σηματοδότη.

 Αναρτημένος σηματοδότης προειδοποιητικός δύο (2) πεδίων, Φ 300 mm  και φωτ.ενδείξεων (κι-κι).

Ευρώ (Αριθμητικά): 480,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια ογδόντα

A.T. : 1.14

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.20.30.02 Καλώδια φωτεινής σηματοδότησης, J1VV-U (ΝΥΥ) μονόκλωνου, διατομής 21Χ1,5 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48 100%

Προμήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης σε υπάρχουσα

σωλήνωση, είτε κενή είτε περιέχουσα οδηγό ή άλλα καλώδια, αποξήλωση και μεταφορά των τυχόν

υπαρχόντων στην σωλήνωση άχρηστων καλωδίων (προκειμένου να περάσει το νέο) στις αποθήκες της

Υπηρεσίας. Περιλαμβάνεται και ο τυχόν απαιτούμενος καθαρισμός των φρεατίων έλξης/διακλάδωσης

καλωδίων.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή και στην περίπτωση τοποθέτησης καλωδίων σε σωλήνωση που ήδη

περιέχει καλώδια που δεν  αποξηλώνονται, με χρήση νέου οδηγού εφόσον τούτο είναι δυνατό.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο καλωδίου.

 Προμήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου J1VV-U (ΝΥΥ) μονόκλωνου, διατομής 21Χ1,5

mm2.

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,30

(Ολογράφως) : επτά και τριάντα λεπτά

A.T. : 1.15

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.20.30.03 Καλώδια φωτεινής σηματοδότησης, E1VV-R (ΝΥΥ) πολύκλωνου, διατομής 5Χ1,5 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48 100%

Προμήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης σε υπάρχουσα

σωλήνωση, είτε κενή είτε περιέχουσα οδηγό ή άλλα καλώδια, αποξήλωση και μεταφορά των τυχόν

υπαρχόντων στην σωλήνωση άχρηστων καλωδίων (προκειμένου να περάσει το νέο) στις αποθήκες της

Υπηρεσίας. Περιλαμβάνεται και ο τυχόν απαιτούμενος καθαρισμός των φρεατίων έλξης/διακλάδωσης

καλωδίων.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή και στην περίπτωση τοποθέτησης καλωδίων σε σωλήνωση που ήδη
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περιέχει καλώδια που δεν  αποξηλώνονται, με χρήση νέου οδηγού εφόσον τούτο είναι δυνατό.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο καλωδίου.

 Προμήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου E1VV-R (ΝΥΥ) πολύκλωνου, διατομής 5Χ1,5

mm2.

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,80

(Ολογράφως) : πέντε και ογδόντα λεπτά

A.T. : 1.16

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.20.75.01 Προμήθεια και τοποθέτηση κομβίου πεζών

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 104 100%

Προμήθεια και τοποθέτηση επάνω σε ιστό και σύνδεση κομβίου πεζών, σύμφωνα με τη τεχνική

προδιαγραφή ΦΣ-29, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτουμένων εργασιών και μικροϋλικών και της

πληροφοριακής πινακίδας χρήσης του κομβίου.

Τιμή ανά τεμάχιο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 170,00

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα

A.T. : 1.17

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.20.30 Προμήθεια και τοποθέτηση μούφας καλωδίου τύπου E ή J1VV-R ή U 21x1,5 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102 100%

Προμήθεια και εγκατάσταση μούφας καλωδίου E ή J1VV-R ή U (ΝΥΥ) 21x1,5 από θερμο-συστελόμενο

υλικό για τη σύνδεση υπογείων καλωδίων σηματοδότησης.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- Η απασχόληση του προσωπικού και μέσων που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών

- H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του ελαστικού μανδύα και των απαιτουμένων μικροϋλικών

συνδέσεως (συνδετήρες για τα τηλεφωνικά καλώδια, ειδικά σωληνάκια χάλκινα για τα καλώδια

υψηλής, ταινίες κλπ.)

- Η ανάπτυξη και σύνδεση των καλωδίων με τους συνδετήρες ή τα σωληνάκια

- Η θέρμανση με φλόγιστρο για τη θερμοσυστολή

- Η δοκιμή καλής λειτουργίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 90,00

(Ολογράφως) : ενενήντα

A.T. : 1.18

Άρθρο : ΑΤΗΕ 62.23.03 Απεγκατάσταση κατεστραμμένου ηλεκτρικού ερμαρίου (πίλλαρ) φωτεινής σηματοδότησης

Σχετικό : ΗΛΜ 105 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Για την εργασία απεγκατάστασης ενός κατεστραμμένου ερμαρίου φωτεινής σηματοδότησης από δυναμικά

αίτια, με τον πίνακα της ηλεκτρικής διανομής, τον ρυθμιστή, το κιβώτιο μικτονόμησης κλπ, με τη

δέουσα προσοχή και την μεταφορά και παράδοση του στην αποθήκη της Υπηρεσίας.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 100,00

(Ολογράφως) : εκατό
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A.T. : 1.19

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.20.40.41 Προμήθεια και εγκατάσταση  ηλεκτρικού ερμάριου μικτονόμησης και στέγασης γνώμονα
ΔΕΗ τύπου ΙΑ

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικού μεταλλικού ερμαρίου, για την μικτονόμηση των καλωδίων

ισχύος τροφοδότησης των σηματοδοτών και για την στέγαση του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης

φωτ. σηματοδότησης και του γνώμονα της ΔΕΗ, με κατασκευαστικά χαρακτηριστικά και διαστάσεις

σύμφωνα με την προδιαγραφή Φ.Σ. 8/75 του τ.ΥΠΕΧΩΔΕ, και συγκεκριμένα:

- Διπλό τοίχωμα (εσωτερικό - εξωτερικό χιτώνιο) από μαύρη λαμαρίνα και εσωτερικό μεταλλικό

ικρίωμα για την στερέωση των οριολωρίδων.

- Εξωτερικό χιτώνιο των καλωδίων ισχύο πλήρως γαλβανισμένο (μετά την κατασκευή του), με βαθμό

προστασίας ΙΡ44

- Θύρα με περιμετρικά παρεμβύσματα στεγανοποίησης και ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας

- Βάση έδρασης μεταλλική ή από σκυρόδεμα, σύμφωνα με την Μελέτη.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια , προσκόμιση επί τόπου, τοποθέτηση και στερέωση

του ηλεκτρικού μεταλλικού ερμαρίου, η προμήθεια και εγκατάσταση της μεταλλικής βάσεως, ή η

κατασκευή της βάσης έδρασης από σκυρόδεμα, η βαφή του με δύο στρώσεις εποξειδικής είτε

ηλεκτροστατικής βαφής και η τοποθέτηση μέσα στο κιβώτιο των απαιτουμένων για κάθε περίπτωση

εξαρτημάτων (εσωτερικές καλωδιώσεις, εξωτερικά καλώδια παροχής και τροφοδότησης των

σηματοδοτών, γέφυρες γειώσεως, οριολωρίδες μικτονόμησης των καλωδίων σηματοδότησης κλπ.).

Οι εργασίες μικτονόμησης και σύνδεσης των καλωδίων σηματοδοτήσεως που καταλήγουν στο κιβώτιο

τιμολογούνται ιδιαίτερα.

Τιμή ανά τεμάχιο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 415,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια δέκα πέντε

A.T. : 1.20

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.20.40.51 Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση πίνακα ηλεκτρικής παροχής της εγκατάστασης φωτ.
σηματοδότησης εντός ερμαρίου τύπου ΙΑ

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102 100%

Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση στεγανού μεταλλικού ή πλαστικού πίνακα παροχής της

εγκατάστασης φωτ. σηματοδότησης προστασίας ΙΡ44, σε  ερμάριο τύπου ΙΑ.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια του ηλεκτρικού πίνακα μετά των απαιτουμένων εξαρτημάτων στερέωσης

του και η εγκατάστασή του στο ερμάριο μικτονόμησης, συμπεριλαμβανομένης της στερέωσής και της

ηλεκτρικής σύνδεσής του.

Ο πίνακας θα περιέχει ένα μικροαυτόματο 25Α, ένα μικροαυτόματο 16A, ένα ρευματοδότη με επαφές

γείωσης, ένα διπολικό διακόπτη ράγας 40 Α, μία τηκόμενη ασφάλεια ράγας 25Α πορσελάνης, καθώς

και στυπιοθλίπτες για την είσοδο και έξοδο των καλωδίων.

Τιμή ανά τεμάχιο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

A.T. : 1.21

Άρθρο : ΑΤΗΕ 62.20.05 Επισκευή δομικής μονάδας Ι/Ο σηματοδοτικής εγκατάστασης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 105 100%

Για την απεγκατάσταση,επισκευή και επανεγκατάσταση ή την παράδοση στην Υπηρεσία μιας δομικής

μονάδας Ι/Ο έως έξι (6) σηματοδοτικών ομάδων μιας σηματοδοτικής εγκατάστασης.

(1 τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια

A.T. : 1.22

Άρθρο : ΑΤΗΕ 62.20.05.01 Προμήθεια δομικής μονάδας (Ι/Ο) σηματοδοτικής εγκατάστασης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 105 100%

Για την προμήθεια και εγκατάσταση ή την παράδοση στην Υπηρεσία μιας δομικής μονάδας (Ι/Ο ) έως

έξι (6) σηματοδοτικών ομάδων, όμοιας με την υπάρχουσα στην σηματοδοτική εγκατάσταση.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 950,00

(Ολογράφως) : εννιακόσια πενήντα

A.T. : 1.23

Άρθρο : ΑΤΗΕ 62.20.04 Επισκευή κεντρικής μονάδας επεξεργασίας (CPU) σηματοδοτικής εγκατάστασης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 105 100%

Για την απεγκατάσταση, επισκευή και επανεγκατάσταση ή την παράδοση στην Υπηρεσία μιας κεντρικής

μονάδας επεξεργασίας (CPU) συσκευής ρύθμισης κυκλοφορίας του οδικού κόμβου.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 350,00

(Ολογράφως) : τριακόσια πενήντα

A.T. : 1.24

Άρθρο : ΑΤΗΕ 62.20.06 Προμήθεια τροφοδοτικού σηματοδοτικής εγκατάστασης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 105 100%

Για την προμήθεια και εγκατάσταση ή την παράδοση στην Υπηρεσία ενός τροφοδοτικού ρυθμιστού

κυκλοφορίας οδικού κόμβου, όμοιου με το υπάρχοντα  στην σηματοδοτική εγκατάσταση.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 860,00

(Ολογράφως) : οκτακόσια εξήντα

A.T. : 1.25

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.20.40.02 Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης ονομαστ.
διαμέτρου DN 63 mm (σπείρωμα 2½'') και πάχους 3,6mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

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 63 mm (σπείρωμα 21/2") και πάχους 3,6 mm.

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους σωληνογραμμής.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 16,00

(Ολογράφως) : δέκα έξι

A.T. : 1.26

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.20.40.11 Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο
(HDPE), διαμέτρου DN 63 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

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

ονομαστικής διαμέτρου όπως αναφέρεται παρακάτω, από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE),

δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 50086-1 , ΕΛΟΤ EN 50086-2-4 και ΕΛΟΤ EN 61386 "Συστήματα

σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων", φορτίου παραμόρφωσης 5% > 400 Ν/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 απαιτούνται, τα ειδικά

τεμάχια σύνδεσης (μούφες), η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας επισήμανσης της σωληνογραμμής, 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 ο εγκιβωτισμός των σωλήνων τιμολογούνται ιδιαίτερα

με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 63 mm.

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους σωληνογραμμής.

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,40

(Ολογράφως) : έξι και σαράντα λεπτά

A.T. : 2.01

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.20.50.30 Κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης κάτω από οδόστρωμα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2269Β 100%

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): 30,00

(Ολογράφως) : τριάντα

Σελίδα 16 από 19



Τιμολόγιο μελέτης

A.T. : 2.02

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.20.50.40 Κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης υπό το πεζοδρόμιο

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2269Α 100%

Πλήρης κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης κάτω από πεζοδρόμια, νησίδες,

πλατείες, κλπ 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 είτε με εκσκαφή χάνδακα στο έρεισμα της οδού, είτε -σε

περίπτωση επιστρωμένου πεζοδρομίου- αποκλειστικά με χρήση ασφαλτοκόπτη των υπαρχουσών

πλακοστρώσεων ή δαπέδων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα.

β. Η καθαίρεση του αποκοπτόμενου τμήματος καθώς και η περαιτέρω εκσκαφή μέχρι βάθους 0,30 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 της τομής, μετά την τοποθέτηση των σωλήνων, με σκυρόδεμα C 12/15, στην δε

περίπτωση τομής σε πλακόστρωση, πλήρωση μέχρι στάθμης -0,02 m υπό την τελική επιφάνεια και στην

συνέχεια επίστρωση πάχους 2 cm με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg λευκού τσιμέντου με χάραξη αρμών

για την προσομοίωση με την υπάρχουσα πλακόστρωση.

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): 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

A.T. : 2.03

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.20.40.31 Κατασκευή φρεατίου σηματοδότησης 0,40 x 0,40 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2548 100%

KKατασκευή φρεατίου σηματοδότησης εσωτερικών διαστάσεων 0,40 x 0,40 m, βάθους τουλάχιστον 50

cm, καλυπτόμενου με χυτοσιδηρό κάλυμμα κατηγορίας D400 κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 124 για φρεάτια επί του

οδοστρώματος ή D125 για φρεάτια επί πεζοδρομίου, με διάταξη ασφάλισης, το οποίο θα φέρει στην

άνω του επιφάνεια χάραξη με σύμβολα "ΦΣ".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη του ορύγματος, η τοποθέτηση προκατασκευασμένου

φρεατίου ή το κτίσιμο ή σκυροδέτηση επί τόπου, η εφαρμογή του καλύμματος, η επαναφορά της

περιβάλλουσας το φρεάτιο επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση και η συγκέντρωση και αποκομιδή

των αχρήστων υλικών. Το χυτοσιδηρό κάλυμμα αποτιμάται με βάση το οικείο άρθρο του Τιμολογίου.

Τιμή ανά τεμάχιο φρεατίου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 60,00

(Ολογράφως) : εξήντα

A.T. : 2.04

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.20.20 Αποκατάσταση στρέβλωσης απλού ιστού σηματοδότησης

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2122 100%

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- Η αποσύνθεση του πεζοδρομίου και της βάσης πάκτωσης του ιστού με χρήση πιστολέτου πεπιεσμένου

αέρα ή άλλων κρουστικών εργαλείων.

- Η ευθυγράμμιση (ίσιωμα) του ιστού με χρήση φορητής καλίμπρας

- Η κατακορύφωσή του στο ότυγμα και η πάκτωσή του με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

- Η αποκατάσταση της επιφανείας γύρω από τον ιστό στην προτέρα της κατάσταση (αποκατάσταση

πλακόστρωσης, στρώσης από σκυρόδεμα κλπ)
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- Η απασχόληση προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων καθώς και η ενσωμάτωση των υλικών που

απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

A.T. : 2.05

Άρθρο : ΑΤΗΕ 62.23.01 Ανακαίνηση βαφής πίλαρ φωτεινής σηματοδότησης

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7791 100%

       Ανακαίνηση της βαφής υπαίθριου πίλαρ οπουδήποτε είδους και διαστάσεων.

Στην τιμή μοναδας περιλαμβάνονται:

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

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

μέσα και στοκάρισμα όπου απαιτείται.

- οι επισκευές λόγω στρέβλωσης - παραμόρφωσης από κτυπήματα κλπ του κυρίως σώματος του πίλαρ

και της θύρας (αποκατάσταση στρεβλώσεων, επισκευή μεντεσέδων, επισκευή μηχανισμού μανδάλωσης

κλπ)

- η εφαρμογή διπλής στρώσης αντισκωριακού υποστρώματος και διπλής στρώσης βαφής, εποξειδικής

βάσεως, πάχους ξηρού υμένα 120μm

Σύμφωνα με ΝΕΤ ΗΛΜ 62.10.36

Τιμή ανά τεμάχιο ηλεκτρικού πίνακα πίλαρ

Ευρώ (Αριθμητικά): 110,00

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα

A.T. : 2.06

Άρθρο : ΑΤΗΕ 62.23.02 Επισκευή του κυρίως σώματος πίλαρ φωτεινής σηματοδότησης και της θύρας ή και
αντικατάσταση της θύρας

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

   Επισκευή του κυρίως σώματος και της θύρας υπαίθριου πίλαρ οποιουδήποτε είδους και

διαστάσεων.

Στην τιμή μοναδας περιλαμβάνονται:

- η αφαίρεση επικολλημένων αφισσών και ο καθαρισμός όλων των επιφανειών

- οι επισκευές λόγω στρέβλωσης - παραμόρφωσης από κτυπήματα κλπ του κυρίως σώματος του πίλαρ

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

μανδάλωσης κλπ), ή εναλλακτικά η αντικατάστασής της με νέα

- η προμήθεια, μεταφορά, αποξήλωση της παλαιάς και εγκατάσταση νέας θύρας

Σύμφωνα με ΝΕΤ ΗΛΜ 62.10.37

Τιμή ανά τεμάχιο ηλεκτρικού πίνακα πίλαρ
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Ευρώ (Αριθμητικά): 60,00

(Ολογράφως) : εξήντα

                      

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕΟ συντάξας ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αν. Προϊσταμένη Τμ.Σ.Ε.

Ευστράτιος Χ΄΄βαμβάκης
μηχ/γος μηχ/κός

Φανή Παναγιωτίδου
πολιτικός μηχανικός

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

2324 / 456910 / 31-10-2017
απόφαση του Προϊσταμένου της

Υποδ/νσης Τ.Ε.
Π.Ε. Ημαθίας

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

Αλέξανδρος Φωτόπουλος
τοπογράφος μηχανικός
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