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Τίτλος Έργου : Επισκευή & συντήρηση ηλεκτρολογικών
Δ.Σαλαμίνας
Προϋπολογισμός: 44.780,00 €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Κ.Α.: 20 -7325.065
Χρηματοδότηση: Από ίδιους πόρους
Αρ. Μελέτης: 9 / 2019
(1.- CPV 44212250 – 6 Ιστός οδοφωτισμού)
(2.- CPV 34993000 – 4 Φωτιστικό σώμα οδοφωτισμού)
(3.- CPV 31321210 – 7 Καλώδιο χαμηλής τάσης)
(4.- CPV 71314100 – 3 Ηλεκτρολογικές υπηρεσίες)
(5.- CPV 31681000 – 3 Ηλεκτρολογικά εξαρτήματα)
[Κοινό λεξιλόγιο δημοσίων συμβάσεων]

Ταχ. Δ/νση : ΛΕΩΦ. ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 1
Ταχ. Κωδ. : 18900
Τηλέφωνα : 2132027422
Fax : 2132027312
Email : ilektrofotismos@0165.syzefxis.gov.gr
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Σιγάλας Μιχαήλ

Τεύχη

Δημοπράτησης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΑΤΗΕ
Τιμαριθμική 5ος/2017
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη
ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη.
1.- Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται
αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που
αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών,
σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την
απόδοση των μηχανημάτων, τι ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή
μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος
Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται τα κάτωθι.
1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματωμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κλπ
πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.
1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματωμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις
θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις
απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλιές των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες
μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.
Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλιά μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και
ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων
Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή
σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις
ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρέσιμων αργιών
κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται
ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών
γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται
για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.
1.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών
εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των
εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.
1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του
έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους
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εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους.
1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις
εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Έργου.
1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων
προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της
πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης
ρεμάτων, ποταμών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους
ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.
1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως ‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που
προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών,
χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.)
1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ.
ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις
οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η
ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι
επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλιές και καθυστερήσεις
(που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους
από το Έργο. Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε ετοιμότητα για την
αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
1.10 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται:
(α) Στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑΧ
κλπ.).
(β) Στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,
(γ) Στην διενέργεια των απαιτουμένων
μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.),
καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται
ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου.
(δ) Στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,
(ε) Σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές,
εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).
1.11 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις θέσεις εκτέλεσης των
εργασιών, όπως ενδεικτικά:
(α) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και
οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές
(β) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο
των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης
εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που
προκύπτει από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ.
καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών
και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης.
1.12 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες
σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του
εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού
εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας
υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράμματος Ποιότητος του
Έργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).
1.13 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα
προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου
καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.
1.14 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε
τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.15 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη
φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ.
μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κλπ) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών
όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.16 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ
και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
1.17 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη
αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κλπ.
1.18 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του Αναδόχου στο Έργο μέχρι και την
παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές μελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται
ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.
1.19 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού και γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που
βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Έργου.
1.20 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή.
2.- Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου
(Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του
[ΑΤΗΕ]

Σελίδα 2

Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης,
προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το
προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.
3.- Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του Έργου. Το ως άνω ποσοστό
Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών
του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ
Ενδεικτικά Άρθρα Περιγραφικού Τιμολογίου

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

Α.Τ. : 1
Κωδ. άρθρου: Σχετ.ΝΑΗΛΜ 62.10.01.01

Αφαίρεση χαλύβδινων ιστών φωτισμού ύψους μέχρι 10,00 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 (1 τεμ) ως εξής.
ΕΥΡΩ
Ολογράφως : ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ
Αριθμητικά : 65,00 €
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------

Α.Τ. : 2

Κωδ. άρθρου: ΝΑΗΛΜ 60.10.01.03 Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους μέχρι 10,00 m.
[Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 100%]
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένων χαλύβδινων ιστών οδοφωτισμού, κατασκευασμένων κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 40-5 "Στύλοι φωτισμού : 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 χυτοσίδηρο
κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαμορφωμένης σύμφωνα με τα Πρότυπα Κατασκευής Έργων (ΠΚΕ).
● Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό ή πολλαπλό, με την θυρίδα και την διάταξη μανδάλωσης 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 συρρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά το αλφάδιασμα και την σύσφιγξη
[ΑΤΗΕ]

Σελίδα 3

των κοχλιών.
● Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ) ως εξής.
ΕΥΡΩ
Ολογράφως : ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
Αριθμητικά : 1.250,00 €
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------

Α.Τ. : 3

Κωδ. άρθρου: ΑΤΗΕ 9330.2.2

Καμπύλος μεταλλικός βραχίονας Διπλός καμπύλος μεταλλικός βραχίονας Οριζόντιας
προβολής 1,20m.
[Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101
100%]

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένου διπλού βραχίονα οδοφωτισμού, κατασκευασμένων κατά ΕΛΟΤ.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ) ως εξής.
ΕΥΡΩ
Ολογράφως : ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ
Αριθμητικά : 80,00 €
----------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------

Α.Τ. : 4
Κωδ. άρθρου: ΝΑΗΛΜ 60.10.20.07

Φωτιστικό σώμα 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 τεμάχιο (1 τεμ) ως εξής.
ΕΥΡΩ
Ολογράφως : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ
Αριθμητικά : 240,00 €
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------

Α.Τ. : 5

Κωδ. άρθρου: ΑΤΗΕ 8766.3.2

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ διατομής 3 Χ 2,5 mm2.
[Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46
100%]

Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα,
κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή
αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου
τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους
εγκαταστάσεως.
Τιμή ανά μέτρο (1 μετ) ως εξής.
ΕΥΡΩ
Ολογράφως : ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ.
Αριθμητικά : 5,42 €
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------

Α.Τ. : 6

Κωδ. άρθρου: Σχετ .ΝΑΗΛΜ 62.10.15.01

[ΑΤΗΕ]

Ανακαίνιση βαφής χαλύβδινων ιστών φωτισμού επί τόπου του έργου, ύψους
μέχρι 10,00 m, στην θέση που βρίσκεται.
[Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7791
100%]
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Ανακαίνιση βαφής χαλύβδινων ιστών φωτισµού οποιουδήποτε τύπου και διαστάσεων επί τόπου του έργου.
Στην τιµή μονάδας περιλαμβάνονται:
● Η απασχόληση του προσωπικού, εξοπλισμού και µέσων που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών.
● Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου των απαιτούμενων υλικών καθαρισµού και βαφής.
● H αποσύνδεση της ηλεκτρικής παροχής.
● Η αφαίρεση επικολλημένων αφισών και η απόξεση των παλαιών χρωμάτων µε συρματόβουρτσα, τροχό ή φλόγιστρο ή
μεταλλοβολή.
● Η αποκατάσταση φθορών του υφισταμένου γαλβανίσματος µε υλικό ψυχρού γαλβανίσματος.
● Η εφαρμογή διπλής στρώσης αντισκωρικού υποστρώματος (rust primer).
● Η εφαρμογή τελικής βαφής µε χρώµα εποξειδικής βάσεως, υψηλής αντοχής σε UV ακτινοβολία, µε συνολικό πάχος ξηρού
υµένα τουλάχιστον 120 µm.
● H επαναφορά σε περίπτωση κατάκλισης και η ηλεκτρική επανασύνδεση του ιστού.
Τιµή ανά τεμάχιο (1 τεµ) ως εξής.
ΕΥΡΩ
Ολογράφως : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
Αριθμητικά : 90,00 €
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------

Α.Τ. : 7
Κωδ. άρθρου: ΝΑΗΛΜ 62.10.17.02

Ανακαίνιση βαφής ή γαλβανίσματος βραχίονα, για διπλό βραχίονα.
[Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7791
100%]

Ανακαίνιση βαφής ή γαλβανίσματος βραχίονα φωτιστικού σώµατος επί ιστού, οποιασδήποτε µορφής και διαστάσεων, είτε επί τόπου
του έργου ή µε μεταφορά σε συνεργείο.
Στην τιµή μονάδας περιλαμβάνονται:
● Η απασχόληση του προσωπικού, εξοπλισμού και µέσων που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών και τα πάσης φύσεως
υλικά.
● H αποσύνδεση της ηλεκτρικής παροχής και η αφαίρεση του βραχίονα από τον ιστό.
● Η απόξεση των παλαιών χρωμάτων µε συρματόβουρτσα, τροχό ή φλόγιστρο ή µμεταλλοβολή.
● Η εφαρμογή διπλής στρώσης αντισκωρικού υποστρώματος (rust primer) και διπλής στρώσης βαφής εποξειδικής βάσεως πάχους
ξηρού υµένα 120 µm, ή διπλής στρώσης υλικού ψυχρού γαλβανίσματος.
● Εναλλακτικά, η μεταφορά σε συνεργείο, η μεταλλοβολή σε βαθµό SA 2 ½ κατά ΕΝ ISO 8501-1 και το θερµό γαλβάνισµα του
βραχίονα σε ελάχιστο πάχος 80 µm.
● Η συναρμολόγηση του φωτιστικού σώµατος, η επανατοποθέτηση του βραχίονα στον ιστό και η αποκατάσταση των ηλεκτρικών
συνδέσεων.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) ως εξής.
ΕΥΡΩ
Ολογράφως : ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ
Αριθμητικά : 19,00 €.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Α.Τ. : 8
Κωδ. άρθρου: Σχετ.ΝΑΗΛΜ 62.10.20

Αντικατάσταση όλων των εσωτερικών οργάνων φωτιστικού σώµατος Νατρίου.
[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 (1 τεµ) ως εξής.
ΕΥΡΩ
Ολογράφως : ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ
Αριθμητικά : 33,00 €.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------

Α.Τ. : 9
Κωδ. άρθρου: Σχετ.ΝΑΗΛΜ 62.10.21

Αντικατάσταση καλύμματος θυρίδας ιστών, κάλυµµα κυλινδρικής και άλλης
µορφής.
[Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101
100%]

Προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση καλύµατος θυρίδας ιστού από γαλβανισμένη λαµαρίνα, καταλλήλων διαστάσεων ώστε να
εφαρμόζει στο άνοιγα της θυρίδας, περιλαμβανομένου του συστήματος στερέωσης και ασφάλισής του.

[ΑΤΗΕ]

Σελίδα 5

Τιµή ανά τεµάχιο (1 τεµ) ως εξής.
ΕΥΡΩ
Ολογράφως : ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Αριθμητικά : 20,70 €
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------

Σαλαμίνα……/…/2019
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ντής Τ.Υ.Δ.Σ

Σαλαμίνα/……/…/2019

Κριτσίκης Νικόλαος
ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

Σιγάλας Μιχαήλ
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩN

[ΑΤΗΕ]

Ο Συντάξας

Σελίδα 6

ΑΤΗΕ

Σελίδα 7

