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ΑΡΘΡΟ 1ο (ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΗΛΜ 101)
ιδθροϊςτόσ θλεκτροφωτιςμοφ παραδοςιακοφ τφπου από χαλυβδοςωλινα φψουσ 4m
Ρρομικεια,

καλάςςια

μεταφορά

ςτον

τόπο

του

ζργου

και

εγκατάςταςθ

ςιδθροϊςτοφ

θλεκτροφωτιςμοφ παραδοςιακοφ τφπου από γαλβανιςμζνο χαλυβδοςωλινα ςυνολικοφ φψουσ 4m.
Συγκεκριμζνα, κα αποτελείται από γαλβ. χαλυβδοςωλινεσ διαμζτρου Φ114,3mm, πάχουσ 4,5mm και
φψουσ 1,5m, Φ88,9mm, πάχουσ 4mm και φψουσ 1,5m και Φ76,1mm, πάχουσ 3,6mm και φψουσ 1m,
κυρίδα ενδεικτικϊν διαςτάςεων 300x75mm για τοποκζτθςθ ακροκιβωτίου με κλειδαριά αςφαλείασ με
ανοξείδωτθ βίδα και τριγωνικι υποδοχι, διακοςμθτικι χυτοςιδθρι ποδιά ενδεικτικοφ φψουσ 70cm και
διακοςμθτικζσ ςυςτολζσ ςτισ δφο (2) αλλαγζσ διατομισ από χυτοπρεςςαριςτό αλουμίνιο,
διακοςμθτικά ςτθρίγματα για τουσ βραχίονεσ, διακοςμθτικό κάλυμμα κορυφισ, πλάκα ζδραςθσ
τουλάχιςτον Φ300x10mm με οπζσ ςε διάταξθ ενδεικτικά 200x200mm, ζτςι ϊςτε να εδράςουν ςτισ
υπάρχουςεσ βάςεισ και με τζςςερα (4) νεφρα πάχουσ 8mm. Ο ιςτόσ μετά από ςχετικι προεργαςία
δθλαδι απόξεςθ, τον κακαριςμό και λοιπζσ εργαςίεσ για να μθ διακρίνονται ςθμεία ραφισ του κα
βαφεί με δφο ςτρϊςεισ αντιςκωριακισ βαφισ και με θλεκτροςτατικι βαφι ποφδρασ ανκεκτικι ςτισ
καιρικζσ ςυνκικεσ και επιδράςεισ του καλαςςινοφ περιβάλλοντοσ, με πολυεςτερικά χρϊματα
απόχρωςθσ RAL 6009 ι άλλθσ τθσ αρεςκείασ του Διμου. Η όλθ καταςκευι κα πρζπει να εκτελεςκεί
κατά τρόπο που να μθν παρουςιάηει ελαττϊματα, ιτοι θ καταςκευι ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ-40, τα
υλικά από χάλυβα κερμισ ζλαςθσ και ποιότθτασ S235JR/EN 10025, προςταςίασ με γαλβάνιςμα εν
κερμϊ βάςει Διεκνϊν Ρροτφπων EN ISO 1461 και θλεκτροςτατικά βαμμζνοσ με πολυεςτερικά χρϊματα
με πιςτοποίθςθ CE.
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ.)
Σ.Ε.

(€)

ΣΡΙΑΚΟΙΑ ΠΕΝΗΝΣΑ ΕΤΡΩ

ΑΡΘΡΟ 2ο (ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΗΛΜ 101)

(350,00)

ιδθροϊςτόσ θλεκτροφωτιςμοφ παραδοςιακοφ τφπου από χυτοςίδθρο φψουσ 3,15m
Ρρομικεια,

καλάςςια

μεταφορά

ςτον

τόπο

του

ζργου

και

εγκατάςταςθ

ςιδθροϊςτοφ

θλεκτροφωτιςμοφ παραδοςιακοφ τφπου από φαίο χυτοςίδθρο GG20 πανομοιότυπου ςχιματοσ με
τουσ υπάρχοντεσ, φψουσ 3,15m. Συγκεκριμζνα, κα αποτελείται από εξαγωνικι βάςθ φψουσ περίπου
0,75m και πάχουσ 15cm, ςτο κάτω μζροσ τθσ οποίασ κα υπάρχει ςτεγανι κυρίδα ακροκιβωτίου. Ο
κορμόσ του ιςτοφ ςυνολικοφ φψουσ περίπου 2,25m αποτελείται από τζςςερα μζρθ. Πλα τα τμιματα
είναι κατεργαςμζνα για άριςτθ και ςτεγανι ςυναρμογι και κεντράριςμα και φζρουν διακοςμθτικοφσ
δακτυλίουσ ςε κάκε αλλαγι διατομισ. Ο ιςτόσ μετά από ςχετικι προεργαςία δθλαδι απόξεςθ,
ατςαλοβολι, κακαριςμό και λοιπζσ εργαςίεσ κα βαφεί με ςτρϊςεισ αντιςκωριακισ βαφισ δφο
ςυςτατικϊν με βάςθ τον ψευδάργυρο και με δφο ςτρϊςεισ θλεκτροςτατικισ βαφισ ποφδρασ
ανκεκτικι ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ και επιδράςεισ του καλαςςινοφ περιβάλλοντοσ, με πολυεςτερικά
χρϊματα πιςτοποίθςθσ CE απόχρωςθσ RAL 6009 ι άλλθσ τθσ αρεςκείασ του Διμου. Η όλθ καταςκευι
κα πρζπει να εκτελεςκεί από άριςτθσ ποιότθτασ χυτοςίδθρο ςφμφωνα με τισ ευρωπαϊκζσ
προδιαγραφζσ και κατά τρόπο που να μθν παρουςιάηει ελαττϊματα.
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ.)
Σ.Ε.

(€)

ΣΡΙΑΚΟΙΑ ΕΝΕΝΗΝΣΑ ΕΤΡΩ

(390,00)

ΑΡΘΡΟ 3ο (ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΗΛΜ 103)
Φωτιςτικό ςϊμα τφπου πυροφάνι εξωτερικοφ χϊρου από χυτοπρεςςαριςτό αλουμίνιο
Ρρομικεια, καλάςςια μεταφορά ςτον τόπο του ζργου και εγκατάςταςθ φωτιςτικοφ ςϊματοσ τφπου
πυροφάνι εξωτερικοφ χϊρου από χυτοπρεςςαριςτό αλουμίνιο, προςαρμόηεται με τθν μζκοδο τθ
κρζμαςθσ ςε διακοςμθτικό βραχίονα διατομισ Φ42mm, διαςτάςεων Φ560mm και ςυνολικοφ φψουσ
μαηί με το διαχφτθ 425mm. Συγκεκριμζνα, κα αποτελείται από ςϊμα και κζλυφοσ κυκλικισ μορφισ
τφπου καμπάνασ καταςκευαςμζνα από χυτοπρεςςαριςτό κράμα αλουμινίου, 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.
Στο χϊρο του λαμπτιρα προςαρμόηεται ςε οριηόντια κζςθ κάτοπτρο - ανταυγαςτιρασ, πρεςςαριςτά
μορφοποιθμζνο από υψθλισ κακαρότθτασ και απόδοςθσ ανοδιωμζνο αλουμίνιο για ςτακερι υψθλι
οπτικι απόδοςθ και ελάχιςτθ φωτορφπανςθ. Ο διαχφτθσ κα είναι καταςκευαςμζνοσ από διαφανζσ
πολυκαρβονικό υλικό θμιςφαιρικοφ 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
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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.
Η όλθ καταςκευι κα πρζπει να εκτελεςκεί κατά τρόπο που να μθν παρουςιάηει ελαττϊματα,
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ.)
Σ.Ε.

(€)

ΕΚΑΣΟΝ ΔΕΚΑ ΕΤΡΩ

(110,00)

ΑΡΘΡΟ 4ο (ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΗΛΜ 103)
Φωτιςτικό ςϊμα τφπου φαναριοφ εξωτερικοφ χϊρου από γαλβανιςμζνο χάλυβα
Ρρομικεια, καλάςςια μεταφορά ςτον τόπο του ζργου και εγκατάςταςθ φωτιςτικοφ ςϊματοσ τφπου
φαναριοφ πανομοιότυπου ςχιματοσ με τα υπάρχοντα εξωτερικοφ χϊρου από γαλβανιςμζνο χάλυβα,
προςαρμόηεται ςε διακοςμθτικό βραχίονα διατομισ Φ32mm, ενδεικτικϊν διαςτάςεων φψουσ 610mm
και πλάτουσ 325mm. Συγκεκριμζνα, κα αποτελείται από ςϊμα και καπάκι εξαγωνικισ μορφισ
καταςκευαςμζνα από γαλβανιςμζνο 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 διαχφτθσ 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
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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.

(€)

ΕΝΕΝΗΝΣΑ ΕΤΡΩ

(90,00)

ΑΡΘΡΟ 5ο (ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΗΛΜ 101)
Βραχίονασ ςτιριξθσ από γαλβανιςμζνο χάλυβα
Ρρομικεια, καλάςςια μεταφορά ςτον τόπο του ζργου και εγκατάςταςθ διακοςμθτικοφ βραχίονα
ςτιριξθσ από γαλβανιςμζνο χαλυβδοςωλινα Φ42mm, ενδεικτικοφ μικουσ 1m και ςχιματοσ
μπαςτουνιοφ. Ο βραχίονασ μετά από ςχετικι προεργαςία δθλαδι απόξεςθ, τον κακαριςμό και λοιπζσ
εργαςίεσ κα βαφεί με δφο ςτρϊςεισ αντιςκωριακισ βαφισ και με θλεκτροςτατικι βαφι ποφδρασ
ανκεκτικι ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ και επιδράςεισ του καλαςςινοφ περιβάλλοντοσ, με πολυεςτερικά
χρϊματα απόχρωςθσ RAL 6009 ι άλλθσ τθσ αρεςκείασ του Διμου. Η όλθ καταςκευι κα πρζπει να
εκτελεςκεί κατά τρόπο που να μθν παρουςιάηει ελαττϊματα, ιτοι θ καταςκευι ςφμφωνα με το
πρότυπο ΕΝ-40, τα υλικά από χάλυβα κερμισ ζλαςθσ και ποιότθτασ S235JR/EN 10025, προςταςίασ με
γαλβάνιςμα εν κερμϊ βάςει Διεκνϊν Ρροτφπων EN ISO 1461 και θλεκτροςτατικά βαμμζνοσ με
πολυεςτερικά χρϊματα με πιςτοποίθςθ CE.
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ.)
Σ.Ε.

(€)

ΠΕΝΗΝΣΑ ΠΕΝΣΕ ΕΤΡΩ

(55,00)

ΑΡΘΡΟ 6ο (ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΗΛΜ 101)
Βραχίονασ ςτιριξθσ από χυτοςίδθρο
Ρρομικεια, καλάςςια μεταφορά ςτον τόπο του ζργου και εγκατάςταςθ διακοςμθτικοφ βραχίονα
ςτιριξθσ από χυτοςίδθρο πανομοιότυπου ςχιματοσ με τουσ υπάρχοντεσ, με ανάγλυφθ επιφάνεια και
με οπι διζλευςθσ για καλϊδιο, με ειδικι βάςθ για τθ ςτιριξθ του φαναριοφ, ενδεικτικοφ πάχουσ
Φ32mm. Ο βραχίονασ μετά από ςχετικι προεργαςία δθλαδι απόξεςθ, τον κακαριςμό και λοιπζσ
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εργαςίεσ κα βαφεί με δφο ςτρϊςεισ αντιςκωριακισ βαφισ και με θλεκτροςτατικι βαφι ποφδρασ
ανκεκτικι ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ και επιδράςεισ του καλαςςινοφ περιβάλλοντοσ, με πολυεςτερικά
χρϊματα με πιςτοποίθςθ CE απόχρωςθσ RAL 6009 ι άλλθσ τθσ αρεςκείασ του Διμου. Η όλθ καταςκευι
κα πρζπει να εκτελεςκεί κατά τρόπο που να μθν παρουςιάηει ελαττϊματα.
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ.)
Σ.Ε.

(€)

ΣΡΙΑΝΣΑ ΕΤΡΩ

(30,00)

ΑΡΘΡΟ 7ο (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 8ο (ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΗΛΜ 101)
υντιρθςθ υπάρχοντοσ ςιδθροϊςτοφ θλεκτροφωτιςμοφ από χυτοςίδθρο με διπλό βραχίονα και δφο
φωτιςτικά ςϊματα, 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 9ο (ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΗΛΜ 46)
4

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 10ο (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 11ο (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 12ο (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)
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ΑΡΘΡΟ 13ο (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)

ΑΡΘΡΟ 14ο (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 15ο (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
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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 16ο (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 17ο (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 18ο (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
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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)

ΑΡΘΡΟ 19ο (ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΗΛΜ 5)
Θφρασ υπάρχοντοσ πίνακα θλεκτροφωτιςμοφ
Ρρομικεια, καλάςςια μεταφορά ςτον τόπο του ζργου και τοποκζτθςθ κφρασ υπάρχοντοσ πίνακα
θλεκτροφωτιςμοφ (pillar) από θλεκτροςτατικά βαμμζνθ προγαλβανιςμζνθ λαμαρίνα πάχουσ 3mm,
ενδεικτικϊν διαςτάςεων 800x1100mm, ςτεγανι IP 54, επί του πίλαρ, για δφο διαμερίςματα, ενόσ για
τον μετρθτι τθσ ΔΕΗ με κυρίδα γυάλινθ αςφαλείασ για τθν ανάγνωςθ ενδείξεων ι/και άλλου για τθν
τοποκζτθςθ του θλεκτρολογικοφ πίνακα, μετά κλείκρου αςφαλείασ. Σε κάκε πόρτα κα υπάρχουν δυο
κλειδαριζσ τριγϊνου γαλβανιηε, με εςωτερικοφσ γαλβανιηζ μεντεςζδεσ δφο τουλάχιςτον ςε κάκε
πόρτα, βαρζωσ τφπου, ϊςτε να αντζχουν ςτισ εκάςτοτε καιρικζσ ςυνκικεσ.
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ.)
Σ.Ε.

(€)

ΕΞΗΝΣΑ ΕΤΡΩ

(60,00)

ΑΡΘΡΟ 20ο (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 21ο (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
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λαμπτιρασ παραδοτζοσ ςε πλιρθ λειτουργία με τισ δοκιμζσ.
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ.)
Σ.Ε.

(€)

ΕΙΚΟΙ ΕΝΑΕΤΡΩ

(21,00)

Βόλοσ, 20-03-2016
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΑΝΑΡΛ. Δ/ΝΤΙΑ

ΚΕΛΑΪΔΟΡΟΥΛΟΣ ΑΝΑΓΥΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΡΟΒΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΡΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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