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ΑΡΘΡΟ 1ο (ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΗΛΜ 10)
Εκςκαφι χάνδακα, επίχωςθ με άμμο λατομείου και με κραυςτό αμμοχάλικο και αποκατάςταςθ με
ςκυρόδεμα C12/15 και επίχωςθ με χϊμα
Εκςκαφι χάνδακα διαςτάςεων 30cm πλάτουσ και 40cm βάκουσ, ςε οποιοδιποτε ζδαφοσ ςε
κατοικθμζνθ περιοχι περιλαμβανομζνων των εκςκαφϊν τθν κακαίρεςθ των τυχόν υπαρχουςϊν
αςφαλτικϊν ςτρϊςεων ι ςτρϊςεων από ςκυρόδεμα ι πζτρασ, που κα εκτελείται με οποιοδιποτε
τρόπο (μθχανικά μζςα με ι χωρίσ χειρονακτικι υποβοικθςθ) εν ξθρϊ ι με υπόγεια νερά, με ςτάκμθ
θρεμοφςα ι υποβιβαηόμενθ με άντλθςθ. Η κοπι τυχόν αςφαλτικϊν ςτρϊςεων ι των υπαρχουςϊν
ςτρϊςεων από ςκυρόδεμα ι πζτρασ κα γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτθ, και θ πλιρθσ ανόρυξθ του
χάνδακα ςτο τελικό βάκοσ κα γίνει με τθ χριςθ οποιουδιποτε κατάλλθλου μθχανικοφ μζςου ι και δια
χειρόσ όπου απαιτείται. Στθν τιμι περιλαμβάνονται θ μόρφωςθ των παρειϊν και του πυκμζνα του
ορφγματοσ, θ αναπζταςθ ανάλογα με τον τρόπο και τα μζςα εκςκαφισ κακϊσ και οι κάκε είδουσ
μεταφορζσ (θ φόρτωςθ των προϊόντων εκςκαφισ επί αυτοκινιτου, θ ςταλία του αυτοκινιτου και θ
μεταφορά ςε οποιαδιποτε απόςταςθ). Στθ ςυνζχεια επίχωςθ με άμμο λατομείου ςε βάκοσ 10cm και
με κραυςτό αμμοχάλικο ςε πάχοσ 20cm. Θα πραγματοποιθκεί διάςτρωςθ και ςυμπφκνωςθ των
ςτρϊςεων και θ τελικι αποκατάςταςθ κα γίνει με ςκυρόδεμα C12/15 και επίχωςθ με χϊμα όπου
υπάρχει για πλιρθ αποκατάςταςθ τθσ αρχικισ επιφάνειασ. Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ περιλαμβάνεται θ
δαπάνθ προμικειασ επί τόπου των ζργων όλων των απαιτοφμενων υλικϊν με τθ ςταλία αυτοκινιτου
και τθ μεταφορά του ςκυροδζματοσ ςτθ κζςθ ενςωμάτωςθσ και διάςτρωςθσ ςτον τόπο των ζργων, θ
εργατικι δαπάνθ και θ δαπάνθ απαςχόλθςθσ του απαιτουμζνου μθχανικοφ εξοπλιςμοφ, οι τυχόν
απαιτοφμενεσ εργαςίεσ παράκαμψθσ υπαρχόντων δικτφων.
Τιμι ανά μζτρο μικουσ (m)
Σ.Ε. (€)
ΔΩΔΕΚΑ ΕΤΡΩ
(12,00)
ΑΡΘΡΟ 2ο (ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΗΛΜ 8)
ωλινασ πολυαικυλενίου HDPE, διπλοφ δομθμζνου τοιχϊματοσ, ελάχιςτθσ αντοχισ ςε ςυμπίεςθ
450kN, ονομαςτικισ διαμζτρου Φ63/Φ52mm
Ρρομικεια, καλάςςια μεταφορά ςτον τόπο του ζργου και τοποκζτθςθ εντόσ διανοιγμζνου χάνδακα
ενόσ (1) μζτρου ειδικοφ προςτατευτικοφ ςωλινα για τθ διζλευςθ καλωδίων θλεκτροφωτιςμοφ, από
πολυαικυλενίου HDPE, διπλοφ δομθμζνου τοιχϊματοσ, ελάχιςτθσ αντοχισ ςε ςυμπίεςθ 450kN,
ονομαςτικισ διαμζτρου Φ63/Φ52mm.
Τιμι ανά μζτρο μικουσ (m)
Σ.Ε. (€)
ΔΤΟ ΕΤΡΩ & ΠΕΝΗΝΣΑ ΛΕΠΣΑ
(2,50)

ΑΡΘΡΟ 3ο (ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΗΛΜ 46)
Καλϊδιο ΝΤΜ 3Χ1,5mm2
Ρρομικεια, καλάςςια μεταφορά ςτον τόπο του ζργου και τοποκζτθςθ ενόσ (1) μζτρου καλωδίου
τφπου ΝΥΜ 3Χ1,5mm2 εντόσ ςωλινα και τθσ εργαςίασ θλεκτρικισ ςυνδζςεωσ για τθν παράδοςθ του
καλωδίου ςε πλιρθ λειτουργία.
Τιμι ανά μζτρο μικουσ (m)
Σ.Ε. (€)
ΠΕΝΣΕ ΕΤΡΩ
(5,00)
ΑΡΘΡΟ 4ο (ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΗΛΜ 47)
Καλϊδιο ΝΤΤ 5Χ4mm2
Ρρομικεια, καλάςςια μεταφορά ςτον τόπο του ζργου και τοποκζτθςθ ενόσ (1) μζτρου καλωδίου
τφπου ΝΥΥ 5Χ4mm2 εντόσ ςωλινα και τθσ εργαςίασ θλεκτρικισ ςυνδζςεωσ για τθν παράδοςθ του
καλωδίου ςε πλιρθ λειτουργία.
Τιμι ανά μζτρο μικουσ (m)
Σ.Ε. (€)
ΕΝΝΕΑ ΕΤΡΩ
(9,00)
ΑΡΘΡΟ 5ο (ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΗΛΜ 47)
Καλϊδιο ΝΤΤ 5Χ6mm2
Ρρομικεια, καλάςςια μεταφορά ςτον τόπο του ζργου και τοποκζτθςθ ενόσ (1) μζτρου καλωδίου
τφπου ΝΥΥ 5Χ6mm2 εντόσ ςωλινα και τθσ εργαςίασ θλεκτρικισ ςυνδζςεωσ για τθν παράδοςθ του
καλωδίου ςε πλιρθ λειτουργία.
Τιμι ανά μζτρο μικουσ (m)
Σ.Ε. (€)
ΕΝΣΕΚΑ ΕΤΡΩ
(11,00)
ΑΡΘΡΟ 6ο (ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΗΛΜ 47)
Καλϊδιο ΝΤΤ 5Χ10mm2
Ρρομικεια, καλάςςια μεταφορά και τοποκζτθςθ ενόσ (1) μζτρου καλωδίου τφπου ΝΥΥ 5Χ10mm2
εντόσ ςωλινα και τθσ εργαςίασ θλεκτρικισ ςυνδζςεωσ για τθν παράδοςθ του καλωδίου ςε πλιρθ
λειτουργία.
Τιμι ανά μζτρο μικουσ (m)
Σ.Ε. (€)
ΔΕΚΑΣΡΙΑ ΕΤΡΩ
(13,00)
ΑΡΘΡΟ 7ο (ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΗΛΜ 45)
Ηλεκτρόδιο γείωςθσ διαμζτρου Φ16mm
Ρρομικεια, καλάςςια μεταφορά ςτον τόπο του ζργου και καταςκευι γειϊςεωσ, του φωτιςτικοφ
ςϊματοσ και του μεταλλικοφ ιςτοφ με θλεκτρόδιο χαλφβδινο με θλεκτρολυτικι επιχάλκωςθ πάχουσ
50mm, διαμζτρου Φ16mm και μικουσ 1.500mm.
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ.)
Σ.Ε. (€)
ΔΕΚΑ ΕΤΡΩ
(10,00)

1

ΑΡΘΡΟ 8ο (ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΗΛΜ 101)
Αποξιλωςθ υπάρχοντοσ ςιδθροϊςτοφ θλεκτροφωτιςμοφ ενδεικτικοφ φψουσ 3,50m
Αποξιλωςθ υπάρχοντοσ ςιδθροϊςτοφ θλεκτροφωτιςμοφ από χυτοςίδθρο ι από χάλυβα ενδεικτικοφ
φψουσ 3,50m, με ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν βάςθ του, ςυλλογι και μεταφορά του ςε χϊρο που κα
υποδείξει ο Διμοσ.
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ.)
Σ.Ε. (€)
ΕΙΚΟΙ ΕΤΡΩ
(20,00)
ΑΡΘΡΟ 9ο (ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΗΛΜ 101)
Μεταφορά, ςυντιρθςθ και εγκατάςταςθ υπάρχοντοσ ςιδθροϊςτοφ θλεκτροφωτιςμοφ από
χαλυβδοςωλινα ενδεικτικοφ φψουσ 3,50m
Μεταφορά, ςυντιρθςθ και εγκατάςταςθ υπάρχοντοσ ςιδθροϊςτοφ θλεκτροφωτιςμοφ από
χαλυβδοςωλινα με διπλό βραχίονα και δφο φωτιςτικά ςϊματα, ενδεικτικοφ φψουσ 3,50m, ιτοι
προςεκτικι απόξεςθ του χρϊματοσ του, εργαςία οριηόντιασ και κατακόρυφθσ ευκυγράμμιςθσ του,
όπωσ ςφςφιξθ με ανοξείδωτουσ κοχλίεσ τφπου allen, όπου αυτοί λείπουν, βαφι με διπλι ςτρϊςθ
πολυεςτερικοφ χρϊματοσ πιςτοποίθςθσ CE, ανκεκτικισ ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ και επιδράςεισ του
καλαςςινοφ περιβάλλοντοσ, απόχρωςθσ RAL 6009, αποκατάςταςθ κοχλίων ςε βραχίονα,
αποκατάςταςθ κυρίδασ αςφαλειοδοακόπτθ, αποκατάςταςθ φαναρίου, όπωσ ςφςφιξθ κοχλίων και
καπζλων, αντικατάςταςθ ςπαςμζνων τηαμιϊν με καινοφρια όμοια γαλακτοφχα, δθλαδι πλιρθσ
επαναφορά και αποκατάςταςθ υπάρχοντοσ ςιδθροϊςτοφ ςε άριςτθ κατάςταςθ.
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ.)
Σ.Ε. (€)
ΠΕΝΗΝΣΑ ΕΤΡΩ
(50,00)
ΑΡΘΡΟ 10ο (ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΗΛΜ 101)
υντιρθςθ υπάρχοντοσ ςιδθροϊςτοφ θλεκτροφωτιςμοφ από χυτοςίδθρο ενδεικτικοφ φψουσ 3,50m
Συντιρθςθ επιτόπου υπάρχοντοσ ςιδθροϊςτοφ θλεκτροφωτιςμοφ από χυτοςίδθρο με διπλό βραχίονα
και δφο φωτιςτικά ςϊματα, ενδεικτικοφ φψουσ 3,50m, ιτοι προςεκτικι απόξεςθ του χρϊματοσ του,
εργαςία οριηόντιασ και κατακόρυφθσ ευκυγράμμιςθσ του, όπωσ ςφςφιξθ με ανοξείδωτουσ κοχλίεσ
τφπου allen, όπου αυτοί λείπουν, βαφι με πολυεςτερικά χρϊματα πιςτοποίθςθσ CE, ανκεκτικισ ςτισ
καιρικζσ ςυνκικεσ και επιδράςεισ του καλαςςινοφ περιβάλλοντοσ, απόχρωςθσ RAL 6009,
αποκατάςταςθ κοχλίων ςε βραχίονα, αποκατάςταςθ κυρίδασ αςφαλειοδοακόπτθ, αποκατάςταςθ
φαναρίου, όπωσ ςφςφιξθ κοχλίων και καπζλων, αντικατάςταςθ ςπαςμζνων τηαμιϊν με καινοφρια
όμοια γαλακτοφχα, δθλαδι πλιρθσ επαναφορά και αποκατάςταςθ υπάρχοντοσ ςιδθροϊςτοφ ςε άριςτθ
κατάςταςθ.
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ.)
Σ.Ε. (€)
ΣΡΙΑΝΣΑ ΕΤΡΩ
(30,00)
ΑΡΘΡΟ 11ο (ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΗΛΜ 103)
Φωτιςτικό ςϊμα τφπου φαναριοφ εξωτερικοφ χϊρου από χυτοαλουμίνιο
Ρρομικεια, καλάςςια μεταφορά ςτον τόπο του ζργου και εγκατάςταςθ φωτιςτικοφ ςϊματοσ τφπου
φαναριοφ πανομοιότυπου ςχιματοσ με τα υπάρχοντα εξωτερικοφ χϊρου από χυτοπρςςαριςτό
αλουμίνιο, προςαρμόηεται ςε διακοςμθτικό βραχίονα, ενδεικτικϊν διαςτάςεων φψουσ 350mm και
πλάτουσ 450mm. Συγκεκριμζνα, κα αποτελείται από ςϊμα και καπάκι εξαγωνικισ μορφισ
καταςκευαςμζνα από χυτοπρεςςαριςτό αλουμίνιο, βαμμζνο θλεκτροςτατικά με πολυεςτερικά
χρϊματα ποφδρασ πιςτοποίθςθσ CE, ανκεκτικισ ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ και επιδράςεισ του
καλαςςινοφ περιβάλλοντοσ, απόχρωςθσ RAL 6009 ι άλλθσ τθσ αρεςκείασ του Διμου.
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Ο διαχυτισ κα είναι καταςκευαςμζνοσ από επίπεδα ακρυλικά γυαλιά τραπεηοειδοφσ μορφισ,
θμιδιαφανϊν (γαλακτοφχων) ανκεκτικϊν ςε κραδαςμοφσ και ςε κερμότθτα. Θα ςτερεϊνονται ςτον
ςκελετό του φωτιςτικοφ ςϊματοσ μζςω κοχλιϊν και κα φζρει κεραμικι λυχνιολαβι τφπου E27.
Τα όργανα ζναυςθσ (ςτραγγαλιςτικό πθνίο – ballast, πυκνωτισ, θλεκτρικόσ εκκινθτισ, κλζμα
πολυαμιδίου) κα λειτουργοφν ςτα 230V/50Hz. Θα τοποκετθκοφν ςε ειδικι αποςπϊμενθ βάςθ από
γαλβανιςμζνο χάλυβα ι από ανκεκτικό και άκαυςτο μονωτικό υλικό. Πλεσ οι θλεκτρικζσ ςυνδζςεισ ςτο
χϊρο των οργάνων πραγματοποιοφνται με ςιλικονοφχα καλϊδια υψθλισ κερμικισ αντοχισ άνω των
120 οC. Η βάςθ των οργάνων λειτουργεί και ςαν διάφραγμα διαχωρίηοντασ το χϊρο λειτουργίασ των
οργάνων από το χϊρο του λαμπτιρα ϊςτε να μθν υπάρχει επίδραςθ ςτα όργανα από τθν κερμότθτα
που παράγεται από τον λαμπτιρα, με επιπλζον χαρακτθριςτικά, όπωσ προςταςία λαμπτιρα IP43 και
προςταςία οργάνων IP43 και κλάςθσ μόνωςθσ Class I. Το καπάκι κα ανοίγει μζςω κοχλιϊν ϊςτε να μθ
χρειάηεται να κατζβει το φωτιςτικό από τον ιςτό κατά τισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ των
οργάνων ζναυςθσ και του λαμπτιρα. Θα καταςκευαςτεί ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ και τα Διεκνι και Ευρωπαϊκά πρότυπα και κα φζρει ςιμανςθ CE.
Η όλθ καταςκευι κα πρζπει να εκτελεςκεί κατά τρόπο που να μθν παρουςιάηει ελαττϊματα.
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ.)
Σ.Ε. (€)
ΑΡΑΝΣΑ ΕΤΡΩ
(40,00)
ΑΡΘΡΟ 12ο (ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΗΛΜ 103)
Φωτιςτικό ςϊμα τφπου μπάλασ Φ300mm εξωτερικοφ χϊρου από λευκό γαλακτοφχο γυαλί
Ρρομικεια, καλάςςια μεταφορά ςτον τόπο του ζργου και εγκατάςταςθ φωτιςτικοφ ςϊματοσ τφπου
μπάλασ πανομοιότυπου ςχιματοσ με τα υπάρχοντα εξωτερικοφ χϊρου που προςαρμόηεται ςε
διακοςμθτικό βραχίονα, ενδεικτικϊν διαςτάςεων Φ300mm.
Συγκεκριμζνα, κα αποτελείται από ςϊμα και κζλυφοσ ςφαιρικισ μορφισ τφπου μπάλασ, θ βάςθ τθσ κα
είναι καταςκευαςμζνα από χάλυβα, βαμμζνο θλεκτροςτατικά με πολυεςτερικά χρϊματα ποφδρασ
πιςτοποίθςθσ CE, ανκεκτικισ ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ και επιδράςεισ του καλαςςινοφ περιβάλλοντοσ,
απόχρωςθσ RAL 6009 ι άλλθσ τθσ αρεςκείασ του Διμου. Ο διαχυτισ κα είναι καταςκευαςμζνοσ από
διαφανζσ πολυκαρβονικό υλικό ςφαιρικοφ ςχιματοσ ανκεκτικό ςτθ UV ακτινοβολία (για αποφυγι
κιτρινίςματοσ), ςε κραδαςμοφσ και ςε κερμότθτα. Ρροςαρμόηεται απόλυτα ςε ειδικι βάςθ από
polycarbonate υλικό που ςυνδζεται με το ςϊμα του φωτιςτικοφ μζςω κοχλιϊν. Η προςταςία ζναντι τθσ
ςκόνθσ και τθσ υγραςίασ, με ςκοπό τθν τζλεια ςτεγανότθτα, εξαςφαλίηεται με τθν τοποκζτθςθ
ελαςτικϊν παρεμβυςμάτων. Η κεραμικι λυχνιολαβι κα είναι τφπου E27 και θ τοποκζτθςθ λαμπτιρα
ςε κατακόρυφθ κζςθ. Τα όργανα ζναυςθσ (ςτραγγαλιςτικό πθνίο – ballast, πυκνωτισ, θλεκτρικόσ
εκκινθτισ, κλζμα πολυαμιδίου) κα λειτουργοφν ςτα 230V/50Hz. Θα τοποκετθκοφν ςε ειδικι
αποςπϊμενθ βάςθ από γαλβανιςμζνο χάλυβα ι από ανκεκτικό και άκαυςτο μονωτικό υλικό. Πλεσ οι
θλεκτρικζσ ςυνδζςεισ ςτο χϊρο των οργάνων πραγματοποιοφνται με ςιλικονοφχα καλϊδια υψθλισ
κερμικισ αντοχισ άνω των 120 οC.
Η βάςθ των οργάνων λειτουργεί και ςαν διάφραγμα διαχωρίηοντασ το χϊρο λειτουργίασ των οργάνων
από το χϊρο του λαμπτιρα ϊςτε να μθν υπάρχει επίδραςθ ςτα όργανα από τθν κερμότθτα που
παράγεται από τον λαμπτιρα, με επιπλζον χαρακτθριςτικά, όπωσ προςταςία λαμπτιρα IP43 και
προςταςία οργάνων IP43 και κλάςθσ μόνωςθσ Class ΙI. Θα ςυνδεκοφν με το υπόγειο καλϊδιο με
καλϊδιο τφπου ΝΥΜ 3Χ1,5mm2.
Η όλθ καταςκευι κα πρζπει να εκτελεςκεί κατά τρόπο που να μθν παρουςιάηει ελαττϊματα.
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ.)
Σ.Ε. (€)
ΟΓΔΟΝΣΑ ΕΤΡΩ
(80,00)
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ΑΡΘΡΟ 13ο (ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΟΔΟ 2531)
Βάςθ ςιδθροϊςτοφ διαςτάςεων 40Χ40Χ50cm και ςτιριξθ με τζςςερα (4) ανοξείδωτα βφςματα
διαμζτρου Φ16 mm
Βάςθ ςιδθροϊςτοφ διαςτάςεων 40 Χ 40 Χ 50 cm, δθλαδι τομι μπετόν και εκςκαφι ςε παντόσ είδουσ
ζδαφοσ με μθχανικά μζςα, ι και δια χειρόσ και καταςκευι μίασ βάςθσ από ςκυρόδεμα C16/20 για
τθν ζδραςθ και ςτερζωςθ ςιδθροϊςτοφ, θ οποία κα φζρει ςτο κζντρο τθσ μια κατακόρυφθ οπι
και πλευρικζσ οπζσ για τθ διζλευςθ των καλωδίων και του αγωγοφ γείωςθσ. Εντόσ τθσ βάςθσ κα
ενςωματωκεί κλωβόσ αγκυρϊςεωσ αποτελοφμενοσ από αγκφρια και χιαςτά ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ
και τθν ζγκριςθ τθσ επίβλεψθσ. Η μεταλλικι βάςθ του ςιδθροϊςτοφ κα εδράηεται με τζςςερα (4)
ανοξείδωτα βφςματα διαμζτρου Φ16 mm. Στθν τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια των βυςμάτων, θ
εργαςία διάτρθςθσ ςκυροδζματοσ κατάλλθλου βάκουσ ςε cm για κάκε οπι, θ ζμπθξθ και ςτερζωςθ, θ
τοποκζτθςθ ςτερζωςθ και ρφκμιςθ του ιςτοφ. Στθν τιμι περιλαμβάνεται και όποια αποξιλωςθ
αγκυρίων και θ όποια ποςότθτα ςκυροδζματοσ αποκατάςταςθσ απαιτθκεί ςτθν κζςθ βάςθσ του ιςτοφ
μετά τθν όποια κακαίρεςι του για τθν διζλευςθ του χάλκινου αγωγοφ γείωςθσ και του καλωδίου ΝΥΥ
μζχρι το ακροκιβϊτιο του ιςτοφ, κακϊσ και θ αναπζταςθ των προϊόντων εκςκαφισ. Εργαςία πλιρωσ
περαιωμζνθ.
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ.)
Σ.Ε. (€)
ΕΒΔΟΜΗΝΣΑ ΠΕΝΣΕ ΕΤΡΩ
(75,00)
ΑΡΘΡΟ 14ο (ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΟΔΟ 2548)
Προκαταςκευαςμζνο ςτεγανό φρεάτιο διαςτάςεων 35Χ35cm
Ρρομικεια, καλάςςια μεταφορά ςτον τόπο του ζργου και τοποκζτθςθ ενόσ ςτεγανοφ φρεατίου
προκαταςκευαςμζνου από μπετόν C16/20 και ίνεσ προπυλενίου ονομαςτικϊν διαςτάςεων 35Χ35cm,
πλιρωσ τοποκετθμζνο.
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ.)
Σ.Ε. (€)
ΕΞΗΝΣΑ ΕΤΡΩ
(60,00)
ΑΡΘΡΟ 15ο (ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΤΔΡ 6752)
Καλφμματα φρεατίων Α15 από χυτοςίδθρο
Ρρομικεια, καλάςςια μεταφορά και τοποκζτθςθ καλφμματοσ φρεατίου κλάςεωσ Α15 από χυτοςίδθρο
διαςτάςεων 30X30cm κατά ΕΝ-124, πλιρωσ τοποκετθμζνο.
Τιμι ανά κιλό (kg)
Σ.Ε. (€)
ΔΤΟ ΕΤΡΩ ΚΑΙ ΕΝΝΕΝΗΝΣΑ ΛΕΠΣΑ
(2,90)
ΑΡΘΡΟ 16ο (ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΗΛΜ 104)
Ακροκιβϊτιο ςτεγανό αποςπϊμενο με διπλό αςφαλειοαποηεφκτθ
Ρρομικεια, καλάςςια μεταφορά ςτον τόπο του ζργου και τοποκζτθςθ ςτεγανοφ ακροκιβωτίου από
ρθτίνεσ πολυαμιδίων, άκραυςτο, με βακμό προςταςίασ Ι54 και μθχανικισ κροφςθσ IK08,
αποςπϊμενου με διπλό αςφαλειοαποηεφκτθ το οποίο φζρει τριπλι τετραπολικι κλζμμα, με τθν
αςφάλεια βραδείασ τιξεωσ για κάκε φωτιςτικό ςϊμα, και είναι ικανό να δζχεται καλϊδιο διατομισ
ζωσ 16mm2, πλιρεσ εντόσ τθσ κυρίδασ του ςιδθροϊςτοφ παραδοτζοσ ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία
με τισ δοκιμζσ.
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ.)
Σ.Ε. (€)
ΕΙΚΟΙ ΠΕΝΣΕ ΕΤΡΩ
(25,00)
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ΑΡΘΡΟ 17ο (ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΗΛΜ 105)
Λαμπτιρασ LED 36W Ε27 IP44
Ρρομικεια, καλάςςια μεταφορά ςτον τόπο του ζργου και τοποκζτθςθ ενόσ λαμπτιρα LED 36W,
4.000Κ, Ε27, IP44, PF>0,9, 3.200lm, Φ120mm, γωνίασ δζςμθσ 270ο, διάρκειασ ηωισ 25.000h, ιτοι γενικά
λαμπτιρασ παραδοτζοσ ςε πλιρθ λειτουργία με τισ δοκιμζσ.
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ.)
Σ.Ε. (€)
ΣΡΙΑΝΣΑ ΔΤΟ ΕΤΡΩ
(32,00)
ΑΡΘΡΟ 18ο (ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΗΛΜ 105)
Λαμπτιρασ LED 27W Ε27 IP44
Ρρομικεια, καλάςςια μεταφορά ςτον τόπο του ζργου και τοποκζτθςθ ενόσ λαμπτιρα LED 27W,
4.000Κ, Ε27, IP44, PF>0,9, 2.400lm, Φ100mm, γωνίασ δζςμθσ 270ο, διάρκειασ ηωισ 25.000h, ιτοι γενικά
λαμπτιρασ παραδοτζοσ ςε πλιρθ λειτουργία με τισ δοκιμζσ.
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ.)
Σ.Ε. (€)
ΕΙΚΟΙ ΕΝΑΕΤΡΩ
(21,00)
ΑΡΘΡΟ 19ο (ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΗΛΜ 105)
Λαμπτιρασ LED 18W Ε27 IP44
Ρρομικεια, καλάςςια μεταφορά ςτον τόπο του ζργου και τοποκζτθςθ ενόσ λαμπτιρα LED 18W,
4.000Κ, Ε27, IP44, PF>0,9, 1.800lm, Φ80mm, γωνίασ δζςμθσ 270ο, διάρκειασ ηωισ 25.000h, ιτοι γενικά
λαμπτιρασ παραδοτζοσ ςε πλιρθ λειτουργία με τισ δοκιμζσ.
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ.)
Σ.Ε. (€)
ΔΕΚΑΠΕΝΣΕ ΕΤΡΩ
(15,00)

Βόλοσ, 06-4-2016
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΑΝΑΡΛ. Δ/ΝΤΙΑ

ΚΕΛΑΪΔΟΡΟΥΛΟΣ ΑΝΑΓΥΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΡΟΒΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΡΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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