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ΑΡΘΡΑ

A.T. : 1

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9302 Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 100%

Εκσκαφή   χάνδακα   γιά  την  τοποθέτηση  καλωδίων   πλάτους  όφρυος  ορύγματος

μικροτέρου  ή  μέχρι  1,00  m  και σε βάθος μέχρι 1,00 m με οποιονδήποτε τρόπο ή

μέσο  εκσκαφής σε ξερό έδαφος ή μέσα σε νερό η στάθμη του οποίου ή ευρίσκεται σε

ηρεμία  ή  υποβιβάζεται  με  άντληση, που θα πληρωθεί ξεχωριστά, την μόρφωση των

παρειών  και  του  πυθμένα  του  ορύγματος στίς απαιτούμενες διατομές. Στην τιμή

περιλαμβάνεται  και η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας, που χρειάζονται γιά

την  αναπέταση  των  προϊόντων ανάλογα με τους τρόπους και τα μέσα εκσκαφής, των

κάθε  φύσεως  φορτοεκφορτώσεων,  τοπκών  μετακινήσεων (οριζόντιων ή κατακορύφων)

και  μεταφορών  γιά  την  οριστική  απομάκρυνση  των προϊόντων που περισεύουν σε

θέσεις  που  επιτρέπονται  από  την  αστυνομία ή προσωρινή απόθεση αυτών γιά την

κατασκευή  επιχωμάτων  προς  επανεπίχωση  των  εκσκαφέντων  χανδάκων καθώς και η

δαπάνη  σταλίας  των  μεταφορικών  μέσων.  Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης και η

εργασία  εκτελέσεως  της  επανεπιχώσεως και με αμμο 10 εκατοστών πανω απο τον σωλήνα των

εκσκαφέντων χανδάκων κατά στρώσεις πλήρως συμπιεζόμενες, και η ταινία σήμανσης.

(1 m3)

 9302.λ1   Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος            λ2*
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Ευρώ (Αριθμητικά): 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

A.T. : 2

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9303 Εκσκαφή γιά την κατασκευή βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοϊστού ή σιδηροϊστού  σε
έρεισμα

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 100%

Εκσκαφή  γιά  την  κατασκευή  βάσεως  θεμελιώσεως  τσιμεντοϊστού ή σιδηροϊστού

σε  έρεισμα  με συμπιεσμένο υλικό και άσφαλτο οιωνδήποτε διαστάσεων που θα γίνει

με οιονδήποτε  τρόπο  χωρίς  την χρησιμοποίηση εκρηκτικών και με την αντιστήριξη

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

απόρριψή τους σε θέσεις που επιτρέπονται από την αστυνομία

(1 m3)

Εκσκαφή  γιά  την  κατασκευή  βάσεως  θεμελιώσεως

τσιμεντοϊστού ή σιδηροϊστού σε έρεισμα

Ευρώ (Αριθμητικά): 61,24

(Ολογράφως) : εξήντα ένα και είκοσι τέσσερα λεπτά

A.T. : 3

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9305 Διάστρωση με διάτρητους πλίνθους διατάσεων 19Χ9Χ6 cm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 100%

Διάστρωση  με  διάτρητους  πλίνθους  διατάσεων  19Χ9Χ6  cm   δηλαδή  προμήθεια,

μεταφορά και διάστρωση διάτρητων πλίνθων επάνω σε στρώση άμμου πάχους 0,10 m γιά

την  προστασία  υπογείων  τροφοδοτικών  καλωδίων  μαζί  με  την αξία προμήθειας,

μεταφοράς και διαστρώσεως της άμμου (το πλάτος διαστρώσεως θα είναι 19 cm)

(1 m)

Διάστρωση διάτρητων πλίνθων διαστάσεων 19Χ9Χ6 cm

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,97

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα επτά λεπτά

A.T. : 4

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9306 Αποκατάσταση πεζοδρομίου,δρόμου , πράσινο

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 100%

Πλήρης αποκατάσταση πεζοδρομίου με οποιοδήποτε υλικό υπήρχε πριν τις εργασίες αποξήλωσης.ήτοι

επίστρωση με πλάκες τσιμέντου δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και επίστρωση με τεχνητές πλάκες από

τσιμέντο τύπου ΓΕΑ με αρμούς πλάτους 3-5mm και υπόστρωμα πάχους 2cm από τσιμεντοκονίαμα των 450

kg με τον καθαρισμό των αρμών του κονιάματος τούτου και πλήρους αρμολογήματος από

τσιμεντοκονίαμα των 600kg με όλα τα απαιτούμενα υλικά επί τόπου και την εργασία πλήρους

κατασκευής.

Πριν την επίστρωση τσιμεντοκονίας θα γίνεται η αναγκαία επίστρωση από μπετόν αντοχής Β160 και

με πάχος μπετό 10cm.

Η προμήθεια, μεταφορά και επίστρωση με κυβόλιθους , μάρμαρο,πράσινο ή οποιοδήποτε υλικό υπήρχε

πριν τις εργασίες αποξήλωσης.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλες εκείνες οι εργασίες που απαιτούνται για την πλήρη

αποκατάσταση τόσο του πεζοδρομίου όσο και του ασφαλτοτάπητα.

Ευρώ (Αριθμητικά): 40,07

(Ολογράφως) : σαράντα και επτά λεπτά

A.T. : 5

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9307.6 Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης ή επισκευής υπόγειων καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων 40
x 40 cm, βάθους έως 40 cm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 100%

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:
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- η εκσκαφή σε έδαφος γαιώδης ή ημιβραχώδες βάθους μέχρι 100 εκ.

- εξαγωγή και αποκόμιση των (πλεοναζόντων) προϊόντων εσκαφής.

- διάστρωση πυθμένα με γαρμπίλι πάχους 10 εκ.

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

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

- επίχριση όλων των εσωτερικών επιφανειών με τσιμεντοκονίαμα των 600 χγρ.

- επανεπίχωση του ορύγματος

- στεγανό κάλυμμα απο σύνθετο υλικό κλάσεως C250 ΕΝ 124:1994 αντοχής 25 τον. εδραζόμενο σε

πλαίσιο απο σύνθετο υλικό  κλάσεως C250 ΕΝ 124:1994 αντοχής 25 τον. , με διάταξη μανδάλωσης με

χρήση ειδικού εργαλείου.

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

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά κατασκευής, κάθε εργασία

καθώς και το κάλυμμα από σύνθετο υλικό αντοχής 25 τόνους κατά το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ124:1994..

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

 Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm, βάθους έως 40 cm

Ευρώ (Αριθμητικά): 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

A.T. : 6

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9310.3 Βάση σιδηροϊστού άοπλη 1,50x1,50x2,00

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 100%

Βάση  σιδηροϊστού άοπλη  δηλαδή κατασκευή μιάς βάσεως από άοπλο σκυρόδεμα Σ 150

γιά  την  έδραση και στερέωση σιδηροϊστού που να φέρει στο κέντρο μία κατακόρυφη

οπή  και μία πλευρική με πλαστικό σωλήνα PVC Φ 110 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.  Στην  τιμή  δεν  περιλαμβάνεται η αξία των

εκσκαφών

(1 τεμ)

 9312.1   Βάση σιδηροϊστού άοπλη διαστάσεων  1,50Χ1,50 m βάθους  2,00 m

Ευρώ (Αριθμητικά): 329,23

(Ολογράφως) : τριακόσια είκοσι εννέα και είκοσι τρία λεπτά

A.T. : 7

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9311.4 Βάση πίλλαρ 0,80X0,4X0,30

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 100%

Βάση πίλλαρ  δηλαδή κατασκευή μιάς βάσεως από σκυρόδεμα Σ 150 γιά  την στερέωση εξωτερικού

πίλλαρ διαστάσεων 0,80 μ μήκους, 0,40 μ πλάτους και 0,30 ύψους,  υπε- ρυψωμένης κατά 0,15 μ απο

την επιφάνεια του εδάφους, στο κέντρο της βάσης θα φέ- ρει σωλήνα Φ 100 mm εως το φρεάτιο για

την διέλευση των καλωδίων.

Στην τιμή  περιλαμβάνεται η αξία της εκσκαφής

(1 τεμ)

 9311.1   Βάση πίλλαρ  διαστάσεων  0.80X0,40 m βάθους  0,3   m

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,29

(Ολογράφως) : δέκα έξι και είκοσι εννέα λεπτά

A.T. : 8

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9315.2 Πλαστικός σωλήνας πολυαιθυλενίου διπλού τοιχώματος Φ 110/90

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας πολυαιθυλενίου  (HPDE) διπλού τοιχώματος Φ 90  δηλαδή  προμήθεια, μεταφορά

και εγκατάσταση ενός m σωλήνα πολυαιθυλενίου  (HPDE)μαζί με τις απαραίτητες μούφες

πολυαιθυλενίου  διπλού τοιχώματος Φ 110/90  mm υψηλής πυκνότητας σε (HPDE) για την προστασία

των ηλεκτρικών υπόγειων καλωδίων., αντοχή σε συμπίεση 450Nt ,αντοχή σε θερμοκρασίες: -25o C/

+60oC ,που θα αποτελείται από δύο συνεξωθημένα τοιχώματα: Το εξωτερικό τοίχωμα είναι δομημένο

για μεγαλύτερη αντοχή, σε παραμόρφωση και ευκαμψία, το εσωτερικό τοίχωμα είναι λείο για την
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διευκόλυνση στην εισαγωγή των καλωδίων.  μαζί  με  τον  απαιτούμενο οδηγό από  σύρμα 5  mm2

γιά  την  κατασκευή  υπογείου  δικτύου  διελεύσεως  ηλεκτρικών καλωδίων,συγκροτουμένου  από

επί  μέρους τεμάχια (με ειδική κόλλα) και εγκατάσταση αυτών

μέσα σε χάνδακα βέθους 40-70 cm

(1 m)

Πλαστικός σωλήνας  Φ 110/90

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,97

(Ολογράφως) : πέντε και ενενήντα επτά λεπτά

A.T. : 9

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9315.1 Πλαστικός σωλήνας ευκαμπτος τυπου νεροσώλ

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός  σωλήνας  εύκαμπτος τύπου νεροσώλ  δηλαδή  προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός m

πλαστικού  σωλήνα  τύπου νεροσώλ διαμέτρου 63 mm, ανθεκτικού  σε  εσωτερική πίεση 4

ατμοσφαιρών, ποιότητας τύπου σωλήνος  σύμφωνα  με  τις  προδιαγραφές  127/7  - 1970 και

143/Μαρτίου 1971 του Υπουργείου  Βιομηχανίας  μαζί  με  τον  απαιτούμενο οδηγό από γαλβανισμένο

σύρμα 5 mm2  γιά  την  κατασκευή  υπογείου  δικτύου  διελεύσεως  ηλεκτρικών καλωδίων,

συγκροτουμένου  από  επί  μέρους τεμάχια (με ειδική κόλλα) και εγκατάσταση αυτών

μέσα σε χάνδακα βέθους 60-70 cm

(1 m)

Πλαστικός σωλήνας  Φ 63

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,34

(Ολογράφως) : τέσσερα και τριάντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 10

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9324.2 Σιδηροιστός ηλεκτροφωτισμού εξαγωνικής διατομής από ελάσματα πάχους 8mm, 7mm,
6m
m  16 μέτρων

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 100%

Σιδηροιστός  ηλεκτροφωτισμού  16 μέτρων εξαγωνικής διατομής από ελάσματα πάχους 8mm, 7mm,6mm ,

δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός σιδηροιστού κολουροκωνικού σχήματος  διατομής

κανονικού  εξαγώνου, πλευράς κορυφής 6cm, και πλευράς βάσεως 13,5cm,  κατασκευασμένου  από

ελάσματα  όχι μικρότερα των 5m για να αποφευχθούν όσο   είναι   δυνατό   πολλές

ηλεκτροσυγκολλήσεις  που  θα  πρέπει  εξάλλου  να εκτελεσθούν  με  επιμέλεια για να

εξασφαλισθεί ικανοποιητική αισθητική εμφάνιση.

Ο  κορμός  του  σιδηροιστού θα κατασκευασθεί στα 3 πρώτα μέτρα από έλασμα πάχους

8mm,  στα  επόμενα  4,2m από έλασμα πάχους 7mm και στο υπόλοιπο τμήμα από έλασμα

πάχους  6mm  και θα φέρει χαλίβδινη τετραγωνική πλάκα εδράσεως διαστάσεων 0,70 x

0,70m,  πάχους  25mm καλά ηλεκτροσυγκολλημένη σε αυτόν και με έξη (6) ενισχυτικά

πτερύγια  πάχους  16mm  σχήματος  ορθογωνίου  τριγώνου  διαστάσεων  των  καθέτων

πλευρών  του  0,20  και  0,30m.  Η  πλάκα  εδράσεως  θα  πρέπει να φέρει ανάλογο

κεντρική  οπή  για  την  διέλευση  του υπογείου καλωδίου καθώς και τέσσερεις (4)

οπές  διαμέτρου  1  1/2ins η κάθε μία. Ο σηδηροιστός θα συνοδεύεται από μία βάση

αγκυρώσεως  που θα αποτελείται από τέσσερες ήλους μήκους 1,00m και διατομής 1ins

που  θα  καταλήγουν  σε  σπείρωμα  μήκους 0,20m, καλά επεξεργασμένο. Οι τέσσερες

ήλοι  πρέπει  να  είναι  συνδεδεμένοι  μεταξύ τους με ηλεκτροσυκγκολλημένες πάνω

τους γωνίες  30/30/3mm σε  σχήμα  τετραγώνου  στη  βάση  τους και χιαστί προ του

σπειρώματος  τους  για  να  αποφευχθεί  μετακίνηση τους κατά την ενσωμάτωση τους

μέσα  στην  βάση  από  σκυρόδεμα. Ο ιστός θα φέρει σε απόσταση 0,80m από τη βάση

του  οπή  για την τοποθέτηση του ακροκιβωτίου που θα κλείνει με κατάλληλη θυρίδα

από  λαμαρίνα  πάχους  6mm.  Ο  ιστός μετά από την σχετική προεργασία δηλαδή την

απόξεση,  τον  καθαρισμό  και  λοιπές εργασίες για να μην διακρίνονται τα σημεία

ραφής  του  θα  βαφεί  με  δύο  στρώσεις  αντισκωριακής  βαφής  και δύο στρώσεις

χρώματος  ντούκο  ανθεκτικού  στις  καιρικές συνθήκες και επιδράσεις, αποχρώσεως

της  αρεσκείας  της  επιβλέψεως.  Στους  τέσσερεις ήλους αγκυρώσεως του ιστού θα

τοποθετηθούν  πρίν  από την ανύψωση του ιστού από ένα περικόχλιο 1 1/2ins για να

στηρίζεται  η  πλάκα  εδράσεως του ιστού χωρίς σφήνες κατά την ζυγοστάθμιση του,

στερεούμενη  με  δύο  περικόχλια  από  πάνω  σε κάθε θέση. Ο ιστός στα τελευταία

0,40m  θα  φέρει  σιδηροσωλήνα ή τούμπο από έλασμα του ίδιου πάχους με το έλασμα

του  τελευταίου  τμήματος  του  σιδηροιστού  που θα προεκτείνεται μέσα στον ιστό

κατά  0,40m  ακόμη  κατάλληλα  ηλεκτροσυγκολλημένο  για  την  τοποθέτηση και την

στερέωση  πάνω  σε  αυτόν του βραχίονα ή απευθείας του φωτιστικού σώματος. Η όλη

κατασκευή  θα πρέπει να εκτελεσθεί κατά τρόπο που να μην παρουσιάζει ελαττώματα.

Ειδικότερα,  επειδή  ο  ιστός  προορίζεται  να παραλάβει πρόσθετα φορτία από την
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στερέωση  πάνω  του  βραχίονα  για  την ανάρτηση αγωγών ηλεκτρικής τροφοδοτήσεως

ηλεκτροκινήτων  λεωφορείων,  ειδικές  ενισχύσεις  πρέπει να προβλευθούν στη θέση

της  θυρίδας  του  ακροκιβωτίου  και  στη  θέση  συγκολλήσεως  των ελασμάτων των

διαφόρων  τμημάτων  του  ιστού.  Στη  τιμή  περιλαμβάνεται και η αξία της βάσεως

αγκυρώσεως.

(1 τεμ)

 9324.1   Μήκους  16

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.115,20

(Ολογράφως) : χίλια εκατόν δέκα πέντε και είκοσι λεπτά

A.T. : 11

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9331.2  Βάση στήρηξης προβολέα

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 100%

Πλαίσιο στήρηξης προβολέα, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός  Πλαισίου   2  μέτρων

Η  βάση  του  πλαισίου θα ειναι κατάλληλη για την στεραίωση σε υψος 14-16 μέτων επάνω στο ιστό

σύμφωνα με το σχέδιο.   Στα άκρα  του  πλασίου θα υπάρχουν κατάλληλες βασεις για την στεραίωση

των προβολέων, οπως φαίνεται στο σχέδιο.

Ολόκληρο το πλαίσιο  μετά  την  πλήρη  κατασκευή του θα γαλβανισθεί σε θερμό

λουτρό  για την αποφυγή μελλοντικής οξειδώσεως.  Ελάχιστο πάχος γαλβανίσματος 80

μικρά.

Στη τιμή περιλαμβάνεται και η αξία του πύρου στερεώσεως του πλασίου στο ιστό.

(1 τεμ)

 9330.1     2 μέτρων

 9330.1.1 οριζόντιας προβολής  1     , μήκος πλαισίου   1 μ.

            και πάχος πλαισίου  8χιλ.

Ευρώ (Αριθμητικά): 124,05

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι τέσσερα και πέντε λεπτά

A.T. : 12

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9336.1.2 Καλώδιο ΝΥΜ Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Καλώδιο ΝΥΜ , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος

μέτρου καλωδίου ΝΥΜ σε έργα οδικού ηλεκτροφωτισμού.

(1 m)

 9336. 1   τριπολικό

 9336. 1. 2 Καλώδιο ΝΥΜ διατομής:  3 Χ 2,5mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,87

(Ολογράφως) : τρία και ογδόντα επτά λεπτά

A.T. : 13

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9337.5.2.5 Καλώδιο ΝΥY 5Χ2,5 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102 100%

Καλώδιο ΝΥY , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος

μέτρου καλωδίου ΝΥY 5X2,5mm, 1000 W μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή σιδηροσωλήνα.

(1 m)

 9337.3   5Χ2,5

 9337.3.1 Καλώδιο ΝΥΥ διατομής:  5Χ2,5 mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,23

(Ολογράφως) : πέντε και είκοσι τρία λεπτά

A.T. : 14

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9337.5.4 Καλώδιο ΝΥY 5Χ4mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102 100%

Καλώδιο ΝΥY , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος

μέτρου καλωδίου ΝΥY 5Χ4mm, 1000 V μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή σιδηροσωλήνα.

(1 m)
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 9337.3   λ2

 9337.3.2 Καλώδιο ΝΥΥ διατομής:  5Χ4 mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,61

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα ένα λεπτά

A.T. : 15

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9340.2 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 16mm2

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Αγωγός  γυμνός χάλκινος πολύκλωνος , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση

ενός  τρέχοντος  μέτρου  γυμνού  πολύκλωνου  χάλκινου αγωγού για την σύνδεση του

υπογείου δικτύου γειώσεως με τα ακροκιβώτια που ευρίσκονται μέσα στους ιστούς.

(1 m)

 9340. 2   Διατομής  16mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,45

(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα πέντε λεπτά

A.T. : 16

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9350.1.4 Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) 0.70x0.37x0.80 m

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Κυβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) δηλαδή προμήθεια, μεταφορά,τοποθέτηση και εσωτερική

συνδεσμολογία οργάνων διανομής (σύνδεση με μετρητη της Δ.Ε.Η, χρονοδιακόπτης, φωτοκύταρο,

ασφάλειες,σε κάθε γραμμή διακόπτες,ρελέ κλπ. βλ. μονογραμικό διάγραμμα) ενός πίλλαρ

κατασκευασμένου από μεταλλικά πλαίσια από προφίλ (σιδηρογωνιές,λάμες κλπ.) συγκολλημένα η

συνδεδεμένα με κοχλίες και εξωτερικό μεταλλικό,κυβώτιο απο χαλυβδοέλασμα NTEKAΠΕ πρεσσαριστό

πάχους 2 mm. Οι εσωτερικές ωφέλιμες διαστάσεις του θα είναι : μήκος 0.70 μ., ύψος  0.80 μ. και

βάθος 0.37 μ. Οι θύρες α) θα κλείνουν με την βοήθεια ελαστικού παρεμβύσματος, β) περιμετρικά θα

είναι δύο φορές κεκαμένες κατά ορθή γωνία (στρατζαριστές) για να παρουσιάζουν αυξημένη αντοχή

στην παραμόρφωση και να εφαρμόζουν καλά στο κλείσιμο, γ) θα αναρτώ στο σώμα του πίλλαρ με την

βοήθεια μεντεσέδων βαρέως τύπου . Στο χώρο που προορίζεται για την ΔΕΗ και στην ράχη του πίλλαρ

θα είναι στερεωμένη με κοχλίες και περικόχλια στρατζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1 mm

για να μπορούν να στερεωθούν επάνω σε αυτήν τα όργανα της ΔΕΗ.

Στο χώρο που προορίζεται για την Υπηρεσία, θα υπάρχει κατασκευή από σιδηρογωνιές, ελάσματα κλπ.

για την στερέωση της ηλ. διανομής. Το επάνω μέρος του πίλλαρ θα έχει σχήμα στέγης η τόξου και

θα προεξέχει της υπόλοιπης κατασκευής κατά 6 εκ. Ολόκληρη η κατασκευή θα είναι στεγανή στην

βροχή και αφού προηγηθεί επιμελής καθαρισμός θα βαφεί με δύο στρώσεις χρώματος μινίου και δύο

στρώσεις από βερνικόχρωμα αποχρώσεως της αρεσκείας της Υπηρεσίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα

τα όργανα διανομής και η κονσόλα από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα βαρέως τύπου διατομής σύμφωνα με

το σχέδιο παροχέτευσης της Δ.Ε.Η. Συμπεριλαμβάνονται επίσης ο σωλήνας προστασίας που απαιτείται

για την διέλευση του καλωδίου της συγκεκριμένης παροχής και ο σιδηροσωλήνας για το φωτοκύταρο.

Το  επάνω  μέρος  του  πίλλαρ  θα έχει σχήμα στέγης ή τόξου και θα προεξέχει της

υπόλοιπης  κατασκευής κατά 6cm.  Ολόκληρη η κατασκευή θα είναι στεγανή στη βροχή

και  αφού προηγηθεί επιμελής καθαρισμός θα βαφεί με δύο στρώσεις χρώματος μινίου

και δύο στρώσεις από βερνικόχρωμα αποχρώσεως της αρεσκείας της Υπηρεσίας.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 381,68

(Ολογράφως) : τριακόσια ογδόντα ένα και εξήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 17

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9376.3.5 Προβολέας LED 300W

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ενος προβολέα led 300W.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

Προβολέας θα ειναι εξωτερικής τοποθέτησης τεχνολογίας LED και σύστημα έναυσης του προβολέα

κατασκευασμένα από χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου, κατά EN1706, ηλεκτροστατικά βαμμένο με

πούδρα χαμηλής περιεκτικότητας σε χαλκό, με βαφή σύμφωνα με το πρότυπο RoHS. Το προστατευτικό

κάλυμμα του φωτιστικού θα έχει υψηλή μηχανική αντοχή και αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και

τη γήρανση. Θα πρέπει να διαθέτει ελαστικές φλάντζες στεγανοποίησης, για προστασία έναντι

εισχώρησης νερού και σκόνης, κατασκευασμένες από υλικά που διατηρούν τα χαρακτηριστικά τους στο

χρόνο και αντέχουν θερμική ή μηχανική καταπόνηση. Ελαστικές φλάντζες στεγανοποίησης που

παρουσιάζουν σημεία ασυνέχειας και μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη στεγανότητα του φωτιστικού
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με την πάροδο του χρόνου δεν επιτρέπονται. Τα ηλεκτρικά μέρη πρέπει να είναι εύκολα αποσπώμενα

από την οπτική μονάδα των LED και την τροφοδοσία με τη χρήση κοινών εργαλείων.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Το φωτιστικό θα περιλαμβάνει και τον μηχανισμό στήριξης κατάλληλο για τοποθέτηση σε πύργους

φωτισμού και σε κορυφή ιστού με ρυθμιζόμενη γωνία -15ο έως 15ο. Δυνατότητα επιλογής επιπλέον

βάσεων στήριξης. Η εγκατάσταση των σφικτήρων στον ιστό πρέπει να είναι δυνατή με κοινά

εργαλεία. Όλες οι βίδες και οι σφικτήρες που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι από ανοξείδωτο

ατσάλι. Το φωτιστικό πρέπει να είναι εφοδιασμένο με οδηγίες στήριξης και συντήρησης, στις

οποίες πρέπει να επισημαίνονται οι λειτουργίες και οι διαδικασίες για τις μεθόδους χειρισμού

και λειτουργίας και τα εργαλεία που θα χρειαστούν.

ΟΠΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Η οπτική μονάδα θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τα απαιτούμενα φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά της

εφαρμογής εξασφαλίζοντας το βέλτιστο και επιθυμητό οπτικό αποτέλεσμα. Η οπτική μονάδα θα

αποτελείται από στοιχεία LED τα οποία θα έχουν κατάλληλη συνδεσμολογία έτσι ώστε η λειτουργία

τους να μην διακόπτεται σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας ενός εξ’ αυτών. Τα LED δεν θα φέρουν

δικό τους πλαστικό φακό, για τη αποφυγή του κιτρινίσματος και των συνεπειών του, αλλά η οπτική

μονάδα θα περιλαμβάνει ανακλαστήρα κατασκευασμένο από αλουμίνιο καθαρότητας 99,85%, το οποίο

πρεσάρεται ή λυγίζεται. Όλα τα στοιχεία LED θα προστατεύονται από ψημένο γυαλί ασφαλείας πάχους

4mm κατ’ ελάχιστο. Τα LED θα είναι διατεταγμένα σε τυπωμένα κυκλώματα έχοντας ένα στρώμα

στήριξης από αλουμίνιο για καλύτερη θερμική διάχυση. Το φωτιστικό σώμα θα είναι εφοδιασμένο µε

φίλτρο ανταλλαγής του εσωτερικού αέρα ώστε να εξασφαλίζεται η στεγανότητα του και η αποφυγή

δημιουργίας υδρατμών στο εσωτερικό της οπτικής μονάδας. Η οπτική μονάδα είναι αποσπώμενη και

μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα στο σημείο της εγκατάστασης με τη χρήση συνηθισμένων εργαλείων.

Το φωτιστικό σώμα θα πρέπει να είναι ταξινομημένο σύμφωνα µε το πρότυπο φωτοβιολογικής

ασφάλειας ΕΝ 62471 : Exempt Group (μηδενικό φωτοβιολογικό ρίσκο).

ΘΕΡΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Το φωτιστικό σώμα θα πρέπει να φέρει σύστημα απαγωγής της θερμότητας το οποίο θα εξασφαλίζει

την ομαλή λειτουργία των LED και τη μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής τους. Το φωτιστικό θα

πρέπει να διασφαλίζει τη θερμική διασπορά, με τρόπο ώστε να αποτρέπεται η υπέρβαση της

θερμοκρασίας στα κρίσιμα εξαρτήματα και υλικά. Η ρύθμιση της θερμοκρασίας θα πραγματοποιείται

μέσω ειδικών διατάξεων Thermistor-NTC ή άλλης μεθόδου. Επιπρόσθετα ο driver θα πρέπει να φέρει

σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ – ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ο driver του φωτιστικού θα πρέπει να φέρει ενσωματωμένα πρωτόκολλα dimming DALI ή 1-10V για τη

σύνδεση σε σύστημα κεντρικής διαχείρισης φωτισμού. Ακόμη για επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας, ο

driver θα πρέπει να έχει την δυνατότητα ρύθμισης επιπέδων φωτεινότητας για αυτόνομο dimming

(Stand Alone Function). Απαραίτητο κρίνεται να μπορούν να ρυθμίσουν τουλάχιστον τέσσερα (4)

επίπεδα φωτεινότητας, ώστε να μπορεί να υπάρχει ευελιξία στην ρύθμιση των επιπέδων για

μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας και ποιότητα φωτισμού. Επιπλέον ο driver θα πρέπει να έχει

την δυνατότητα επιλογής διατήρησης σταθερής της φωτεινής ροής με το πέρασμα του χρόνου

(Constant Lumen Output) για απαλοιφή του συντελεστή συντήρησης της εγκατάστασης και επιπλέον

εξοικονόμηση ενέργειας. Το σύστημα οδήγησης πρέπει να είναι αποσπώμενο για εύκολη συντήρηση.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΣΥΝΔΕΣΗ

Το φωτιστικό θα πρέπει να φέρει σύστημα προστασίας από υπερτάσεις τουλάχιστον 10kV και 10kA,

για την πλήρη διασφάλιση του από ηλεκτρικές ανωμαλίες. Για την ηλεκτρική σύνδεση με τα δίκτυο

θα φέρει στυπιοθλίπτη IP68 για καλώδια εξωτερικής διαμέτρου από 6mm έως 13mm. Το φωτιστικό θα

πρέπει να παρέχεται προ-καλωδιωμένο (όσον αφορά την εσωτερική συνδεσμολογία) και έτοιμο για

χρήση με σκοπό την ευκολία στην εγκατάσταση. Η καλωδίωση πρέπει να ασφαλίζεται με τέτοιο τρόπο,

ώστε να αποφεύγεται η τυχαία διαφυγή των καλωδίων από τα τερματικά τους, γεγονός που μπορεί να

οδηγήσει σε επαφή με τα ενεργά τμήματα του κελύφους του φωτιστικού.

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Προστασία των μεταλλικών μερών είτε µέσω διαδικασίας φωσφοχρωμάτωσης (phosphochromate) ή

ισοδύναμης επεξεργασίας  νανοκεραμικής επικάλυψης (nanoceramic) και μετέπειτα ηλεκτροστατική

βαφή µε πολυεστερική πούδρα. Δοκιμή αντοχής στη διάβρωση: 1400 ώρες σε ομίχλη αλατονέφωσης σε

συμμόρφωση µε το πρότυπο EN ISO 9227.

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

1.Ονομαστική ισχύς φωτιστικού 300 W

2.Ονομαστική τάση 220÷240V  50/60Hz

3.Ρεύμα τροφοδοσίας LED 700mA

4.Προστασία από υπερτάσεις / υπερεντάσεις Τουλάχιστον 10kV, 10kA αντίστοιχα

5.Ηλεκτρική κλάση μόνωσης I6 Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας Από -40ο C  έως +35ο C

7.Φωτεινή ροή 33.200 lm

8.Απόδοση φωτιστικού κατά LM-79-08 τουλάχιστον 107 lm/W

9.Προστασία έναντι εισχώρησης νερού IP66

10.Δείκτης μηχανικής αντοχής IK08

11.Συντελεστής ισχύος ≥0,9 σε πλήρες φορτίο

12.Δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI ≥70

13.Θερμοκρασία χρώματος CCT 4000K

14.Διάρκεια ζωής ≥100.000hr L90B10 (Tq=25oC)

15.Εγγύηση φωτιστικού Τουλάχιστον 5 έτη

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
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Το φωτιστικό σώμα θα φέρει τα παρακάτω:

Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή κατά CE και για τα παρακάτω πρότυπα:

EN 60598-1 (Γενικό Πρότυπο Φωτιστικών)

EN 60598-2-3 (Ειδικό Πρότυπο για Φωτιστικά Δρόμων)

EN55015 / EN 61547 (Πρότυπο ραδιοταραχών / Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας)

EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 (Όρια Εκπομπών Αρμονικών Διακυμάνσεων)

EN 62471 (Πρότυπο για τη Φωτοβιολογική Καταλληλότητα)

Επιπρόσθετα το φωτιστικό θα συμμορφώνεται με όλες τις απαραίτητες νόρμες και κανονισμούς της

Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιο συγκεκριμένα:

Οδηγία 2006/95/EΚ (Low Voltage Directive, LVD) ή νεώτερη

Οδηγία 2004/108/ΕΚ (Electromagnetic Compatibility, EMC) ή νεώτερη

Οδηγία 2002/95/ΕΚ (Restriction of Certain Hazardous Substances, ROHS) ή νεώτερη

Οδηγία 2009/125/ΕΚ (Eco design, ERP) ή νεώτερη

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του φωτιστικού κατά ENEC ή άλλου ισοδυνάμου, το οποίο θα διασφαλίζει

σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας ΕΝ60598-1, ΕΝ60598-2-3, ΕΝ61000-3-2, ΕΝ 62471:

Έλεγχο προϊόντων και πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα

Ετήσια επιθεώρησης μονάδας παραγωγής

Διαρκή παρακολούθηση παραγωγής και προϊόντος

Πιστοποιητικά ISO 9001:2008 / ISO 9001:2015 για το εργοστάσιο κατασκευής από αναγνωρισμένο

φορέα πιστοποίησης.

Πιστοποιητικά για τα πρότυπα LM-79 και LM-80

Η τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων (προβολέων) θα γίνει σε ιστούς ύψους 14m.

(1 τεμ)

 9376.1   Ισχύος  300 W

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.343,42

(Ολογράφως) : χίλια τριακόσια σαράντα τρία και σαράντα δύο λεπτά

A.T. : 18

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9311.1 Βάση πίλλαρ 1,20X0,4X0,50

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 100%

Βάση πίλλαρ  δηλαδή κατασκευή μιάς βάσεως από σκυρόδεμα Σ 150 γιά  την στερέωση εξωτερικού

πίλλαρ διαστάσεων 1,20 μ μήκους, 0,40 μ πλάτους και 0,50 ύψους,  υπε- ρυψωμένης κατά 0,15 μ απο

την επιφάνεια του εδάφους, στο κέντρο της βάσης θα φέ- ρει σωλήνα Φ 100 mm εως το φρεάτιο για

την διέλευση των καλωδίων.

Στην τιμή  περιλαμβάνεται η αξία της εκσκαφής

(1 τεμ)

 9311.1   Βάση πίλλαρ  διαστάσεων  1,20X0,40 m βάθους  0,5   m

Ευρώ (Αριθμητικά): 23,09

(Ολογράφως) : είκοσι τρία και εννέα λεπτά

A.T. : 19

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9350.1 Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) 1.10x0.30x1.20 m

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Κυβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) δηλαδή προμήθεια, μεταφορά,τοποθέτηση και εσωτερική

συνδεσμολογία οργάνων διανομής (σύνδεση με μετρητη της Δ.Ε.Η, χρονοδιακόπτης, φωτοκύταρο,

ασφάλειες,σε κάθε γραμμή διακόπτες,ρελέ διαφυγής κλπ. βλ. μονογραμικό διάγραμμα) ενός πίλλαρ

κατασκευασμένου από μεταλλικά πλαίσια από προφίλ (σιδηρογωνιές,λάμες κλπ.) συγκολλημένα η

συνδεδεμένα με κοχλίες και εξωτερικό μεταλλικό,κυβώτιο απο χαλυβδοέλασμα NTEKAΠΕ πρεσσαριστό

πάχους 2 mm. Οι εσωτερικές ωφέλιμες διαστάσεις του θα είναι : μήκος 1.10 μ., ύψος  1.20 μ. και

βάθος 0.35 μ. Το εσωτερικό του πίλλαρ θα είναι χωρισμένο με λαμαρίνα σε δύο ανεξάρτητους χώρους

από τους οποίους ο ένας προς τα αριστερά πλάτους 0.60μ θα προορίζεται για τον μετρητή της ΔΕΗ

και ο άλλος πλάτους 0.50 μ για την ηλεκτρική διανομή. Ο αριστερός και ο δεξιός χώροι θα

κλείνουν με μονόφυλλη θύρα.  Οι θύρες α) θα κλείνουν με την βοήθεια ελαστικού παρεμβύσματος, β)

περιμετρικά θα είναι δύο φορές κεκαμένες κατά ορθή γωνία (στρατζαριστές) για να παρουσιάζουν

αυξημένη αντοχή στην παραμόρφωση και να εφαρμόζουν καλά στο κλείσιμο, γ) θα αναρτώ στο σώμα του

πίλλαρ με την βοήθεια μεντεσέδων βαρέως τύπου και  δ) θα έχουν ανεξάρτητη κλειδαριά. Στο χώρο

που προορίζεται για την ΔΕΗ και στην ράχη του πίλλαρ θα είναι στερεωμένη με κοχλίες και

περικόχλια στρατζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1 mm για να μπορούν να στερεωθούν επάνω σε

αυτήν τα όργανα της ΔΕΗ.

Στο χώρο που προορίζεται για την Υπηρεσία, θα υπάρχει κατασκευή από σιδηρογωνιές, ελάσματα κλπ.

για την στερέωση της ηλ. διανομής. Το επάνω μέρος του πίλλαρ θα έχει σχήμα στέγης η τόξου και
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θα προεξέχει της υπόλοιπης κατασκευής κατά 6 εκ. Ολόκληρη η κατασκευή θα είναι στεγανή στην

βροχή και αφού προηγηθεί επιμελής καθαρισμός θα βαφεί με δύο στρώσεις χρώματος μινίου και δύο

στρώσεις από βερνικόχρωμα αποχρώσεως της αρεσκείας της Υπηρεσίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα

τα όργανα διανομής και η κονσόλα από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα βαρέως τύπου διατομής σύμφωνα με

το σχέδιο παροχέτευσης της Δ.Ε.Η. Συμπεριλαμβάνονται επίσης ο σωλήνας προστασίας που απαιτείται

για την διέλευση του καλωδίου της συγκεκριμένης παροχής και ο σιδηροσωλήνας για το φωτοκύταρο.

Το  επάνω  μέρος  του  πίλλαρ  θα έχει σχήμα στέγης ή τόξου και θα προεξέχει τηςυπόλοιπης

κατασκευής κατά 6cm.  Ολόκληρη η κατασκευή θα είναι στεγανή στη βροχή και  αφού προηγηθεί

επιμελής καθαρισμός θα βαφεί με δύο στρώσεις χρώματος μινίου και δύο στρώσεις από βερνικόχρωμα

αποχρώσεως της αρεσκείας της Υπηρεσίας.

Για την αφή και σβέση των προβολέων θα γίνετε με  τηλεχειρισμό  το  χειριστήριο  θα τοποθετηθεί

μέσα στο PILLAR διανομής ή σε χώρο που θα υποδείξει η επίβλεψη. Το Χειριστήριο θα είναι

μεταλλικό από λαμαρίνα D.K.P. στραντζαρισμένη στα άκρα με πάχος 1,50mm θα έχει τη μορφή της

τράπεζας και θα είναι κατάλληλο για ελεύθερη έδραση.Επίσης θα μπορεί να γίνετε και τοπικά από

κάθε επιμέρους pillar ιστού, με χειρισμό του αντίστοιχου διακοπτικού υλικού.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.060,92

(Ολογράφως) : χίλια εξήντα και ενενήντα δύο λεπτά

A.T. : 20

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9342 Γείωση από χάλκινο ηλεκτρόδιο Φ 22χιλ μήκους 1,50m

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Γείωση  από  χάλκινο ηλεκτρόδιο Φ 22χιλ μήκους 1,50m, δηλαδή κατασκευή και έμπηξη στο έδαφος

μιάς  γειώσεως  αποτελούμενης από χάλκινο ηλεκτρόδιο με όλα τα μικρουλικά που χρειάζονται,

κολλάρα γειώσεως κλπ.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 26,31

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και τριάντα ένα λεπτά

A.T. : 21

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9376.3.6 Προβολέας LED 400W

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ενος προβολέα led 400W.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

Προβολέας θα ειναι εξωτερικής τοποθέτησης τεχνολογίας LED και σύστημα έναυσης του προβολέα

κατασκευασμένα από χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου, κατά EN1706, ηλεκτροστατικά βαμμένο με

πούδρα χαμηλής περιεκτικότητας σε χαλκό, με βαφή σύμφωνα με το πρότυπο RoHS. Το προστατευτικό

κάλυμμα του φωτιστικού θα έχει υψηλή μηχανική αντοχή και αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και

τη γήρανση. Θα πρέπει να διαθέτει ελαστικές φλάντζες στεγανοποίησης, για προστασία έναντι

εισχώρησης νερού και σκόνης, κατασκευασμένες από υλικά που διατηρούν τα χαρακτηριστικά τους στο

χρόνο και αντέχουν θερμική ή μηχανική καταπόνηση. Ελαστικές φλάντζες στεγανοποίησης που

παρουσιάζουν σημεία ασυνέχειας και μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη στεγανότητα του φωτιστικού

με την πάροδο του χρόνου δεν επιτρέπονται. Τα ηλεκτρικά μέρη πρέπει να είναι εύκολα αποσπώμενα

από την οπτική μονάδα των LED και την τροφοδοσία με τη χρήση κοινών εργαλείων.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Το φωτιστικό θα περιλαμβάνει και τον μηχανισμό στήριξης κατάλληλο για τοποθέτηση σε πύργους

φωτισμού και σε κορυφή ιστού με ρυθμιζόμενη γωνία -15ο έως 15ο. Δυνατότητα επιλογής επιπλέον

βάσεων στήριξης. Η εγκατάσταση των σφικτήρων στον ιστό πρέπει να είναι δυνατή με κοινά

εργαλεία. Όλες οι βίδες και οι σφικτήρες που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι από ανοξείδωτο

ατσάλι. Το φωτιστικό πρέπει να είναι εφοδιασμένο με οδηγίες στήριξης και συντήρησης, στις

οποίες πρέπει να επισημαίνονται οι λειτουργίες και οι διαδικασίες για τις μεθόδους χειρισμού

και λειτουργίας και τα εργαλεία που θα χρειαστούν.

ΟΠΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Η οπτική μονάδα θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τα απαιτούμενα φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά της

εφαρμογής εξασφαλίζοντας το βέλτιστο και επιθυμητό οπτικό αποτέλεσμα. Η οπτική μονάδα θα

αποτελείται από στοιχεία LED τα οποία θα έχουν κατάλληλη συνδεσμολογία έτσι ώστε η λειτουργία

τους να μην διακόπτεται σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας ενός εξ’ αυτών. Τα LED δεν θα φέρουν

δικό τους πλαστικό φακό, για τη αποφυγή του κιτρινίσματος και των συνεπειών του, αλλά η οπτική

μονάδα θα περιλαμβάνει ανακλαστήρα κατασκευασμένο από αλουμίνιο καθαρότητας 99,85%, το οποίο

πρεσάρεται ή λυγίζεται. Όλα τα στοιχεία LED θα προστατεύονται από ψημένο γυαλί ασφαλείας πάχους

4mm κατ’ ελάχιστο. Τα LED θα είναι διατεταγμένα σε τυπωμένα κυκλώματα έχοντας ένα στρώμα

στήριξης από αλουμίνιο για καλύτερη θερμική διάχυση. Το φωτιστικό σώμα θα είναι εφοδιασμένο µε

φίλτρο ανταλλαγής του εσωτερικού αέρα ώστε να εξασφαλίζεται η στεγανότητα του και η αποφυγή

δημιουργίας υδρατμών στο εσωτερικό της οπτικής μονάδας. Η οπτική μονάδα είναι αποσπώμενη και
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μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα στο σημείο της εγκατάστασης με τη χρήση συνηθισμένων εργαλείων.

Το φωτιστικό σώμα θα πρέπει να είναι ταξινομημένο σύμφωνα µε το πρότυπο φωτοβιολογικής

ασφάλειας ΕΝ 62471 : Exempt Group (μηδενικό φωτοβιολογικό ρίσκο).

ΘΕΡΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Το φωτιστικό σώμα θα πρέπει να φέρει σύστημα απαγωγής της θερμότητας το οποίο θα εξασφαλίζει

την ομαλή λειτουργία των LED και τη μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής τους. Το φωτιστικό θα

πρέπει να διασφαλίζει τη θερμική διασπορά, με τρόπο ώστε να αποτρέπεται η υπέρβαση της

θερμοκρασίας στα κρίσιμα εξαρτήματα και υλικά. Η ρύθμιση της θερμοκρασίας θα πραγματοποιείται

μέσω ειδικών διατάξεων Thermistor-NTC ή άλλης μεθόδου. Επιπρόσθετα ο driver θα πρέπει να φέρει

σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ – ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ο driver του φωτιστικού θα πρέπει να φέρει ενσωματωμένα πρωτόκολλα dimming DALI ή 1-10V για τη

σύνδεση σε σύστημα κεντρικής διαχείρισης φωτισμού. Ακόμη για επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας, ο

driver θα πρέπει να έχει την δυνατότητα ρύθμισης επιπέδων φωτεινότητας για αυτόνομο dimming

(Stand Alone Function). Απαραίτητο κρίνεται να μπορούν να ρυθμίσουν τουλάχιστον τέσσερα (4)

επίπεδα φωτεινότητας, ώστε να μπορεί να υπάρχει ευελιξία στην ρύθμιση των επιπέδων για

μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας και ποιότητα φωτισμού. Επιπλέον ο driver θα πρέπει να έχει

την δυνατότητα επιλογής διατήρησης σταθερής της φωτεινής ροής με το πέρασμα του χρόνου

(Constant Lumen Output) για απαλοιφή του συντελεστή συντήρησης της εγκατάστασης και επιπλέον

εξοικονόμηση ενέργειας. Το σύστημα οδήγησης πρέπει να είναι αποσπώμενο για εύκολη συντήρηση.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΣΥΝΔΕΣΗ

Το φωτιστικό θα πρέπει να φέρει σύστημα προστασίας από υπερτάσεις τουλάχιστον 10kV και 10kA,

για την πλήρη διασφάλιση του από ηλεκτρικές ανωμαλίες. Για την ηλεκτρική σύνδεση με τα δίκτυο

θα φέρει στυπιοθλίπτη IP68 για καλώδια εξωτερικής διαμέτρου από 6mm έως 13mm. Το φωτιστικό θα

πρέπει να παρέχεται προ-καλωδιωμένο (όσον αφορά την εσωτερική συνδεσμολογία) και έτοιμο για

χρήση με σκοπό την ευκολία στην εγκατάσταση. Η καλωδίωση πρέπει να ασφαλίζεται με τέτοιο τρόπο,

ώστε να αποφεύγεται η τυχαία διαφυγή των καλωδίων από τα τερματικά τους, γεγονός που μπορεί να

οδηγήσει σε επαφή με τα ενεργά τμήματα του κελύφους του φωτιστικού.

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Προστασία των μεταλλικών μερών είτε µέσω διαδικασίας φωσφοχρωμάτωσης (phosphochromate) ή

ισοδύναμης επεξεργασίας  νανοκεραμικής επικάλυψης (nanoceramic) και μετέπειτα ηλεκτροστατική

βαφή µε πολυεστερική πούδρα. Δοκιμή αντοχής στη διάβρωση: 1400 ώρες σε ομίχλη αλατονέφωσης σε

συμμόρφωση µε το πρότυπο EN ISO 9227.

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

1.Ονομαστική ισχύς φωτιστικού 400 W

2.Ονομαστική τάση 220÷240V  50/60Hz

3.Ρεύμα τροφοδοσίας LED 700mA

4.Προστασία από υπερτάσεις / υπερεντάσεις Τουλάχιστον 10kV, 10kA αντίστοιχα

5.Ηλεκτρική κλάση μόνωσης I6 Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας Από -40ο C  έως +35ο C

7.Φωτεινή ροή 43.400 lm

8.Απόδοση φωτιστικού κατά LM-79-08 τουλάχιστον 107 lm/W

9.Προστασία έναντι εισχώρησης νερού IP66

10.Δείκτης μηχανικής αντοχής IK08

11.Συντελεστής ισχύος ≥0,9 σε πλήρες φορτίο

12.Δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI ≥70

13.Θερμοκρασία χρώματος CCT 4000K

14.Διάρκεια ζωής ≥100.000hr L90B10 (Tq=25oC)

15.Εγγύηση φωτιστικού Τουλάχιστον 5 έτη

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Το φωτιστικό σώμα θα φέρει τα παρακάτω:

Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή κατά CE και για τα παρακάτω πρότυπα:

EN 60598-1 (Γενικό Πρότυπο Φωτιστικών)

EN 60598-2-3 (Ειδικό Πρότυπο για Φωτιστικά Δρόμων)

EN55015 / EN 61547 (Πρότυπο ραδιοταραχών / Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας)

EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 (Όρια Εκπομπών Αρμονικών Διακυμάνσεων)

EN 62471 (Πρότυπο για τη Φωτοβιολογική Καταλληλότητα)

Επιπρόσθετα το φωτιστικό θα συμμορφώνεται με όλες τις απαραίτητες νόρμες και κανονισμούς της

Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιο συγκεκριμένα:

Οδηγία 2006/95/EΚ (Low Voltage Directive, LVD) ή νεώτερη

Οδηγία 2004/108/ΕΚ (Electromagnetic Compatibility, EMC) ή νεώτερη

Οδηγία 2002/95/ΕΚ (Restriction of Certain Hazardous Substances, ROHS) ή νεώτερη

Οδηγία 2009/125/ΕΚ (Eco design, ERP) ή νεώτερη

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του φωτιστικού κατά ENEC ή άλλου ισοδυνάμου, το οποίο θα διασφαλίζει

σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας ΕΝ60598-1, ΕΝ60598-2-3, ΕΝ61000-3-2, ΕΝ 62471:

Έλεγχο προϊόντων και πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα

Ετήσια επιθεώρησης μονάδας παραγωγής

Διαρκή παρακολούθηση παραγωγής και προϊόντος

Πιστοποιητικά ISO 9001:2008 / ISO 9001:2015 για το εργοστάσιο κατασκευής από αναγνωρισμένο

φορέα πιστοποίησης.

Πιστοποιητικά για τα πρότυπα LM-79 και LM-80

Η τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων (προβολέων) θα γίνει σε ιστούς ύψους 14m.
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(1 τεμ)

 9376.1   Ισχύος  300 W

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.543,42

(Ολογράφως) : χίλια πεντακόσια σαράντα τρία και σαράντα δύο λεπτά

A.T. : 22

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9324.14 Σιδηροιστός ηλεκτροφωτισμού εξαγωνικής διατομής από ελάσματα πάχους 8mm, 7mm,
6m
m  14 μέτρων

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 100%

Σιδηροιστός  ηλεκτροφωτισμού  14 μέτρων εξαγωνικής διατομής από ελάσματα πάχους 8mm, 7mm,6mm ,

δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός σιδηροιστού κολουροκωνικού σχήματος  διατομής

κανονικού  εξαγώνου, πλευράς κορυφής 6cm, και πλευράς βάσεως 13,5cm,  κατασκευασμένου  από

ελάσματα  όχι μικρότερα των 5m για να αποφευχθούν όσο   είναι   δυνατό   πολλές

ηλεκτροσυγκολλήσεις  που  θα  πρέπει  εξάλλου  να εκτελεσθούν  με  επιμέλεια για να

εξασφαλισθεί ικανοποιητική αισθητική εμφάνιση.

Ο  κορμός  του  σιδηροιστού θα κατασκευασθεί στα 3 πρώτα μέτρα από έλασμα πάχους

8mm,  στα  επόμενα  4,2m από έλασμα πάχους 7mm και στο υπόλοιπο τμήμα από έλασμα

πάχους  6mm  και θα φέρει χαλίβδινη τετραγωνική πλάκα εδράσεως διαστάσεων 0,70 x

0,70m,  πάχους  25mm καλά ηλεκτροσυγκολλημένη σε αυτόν και με έξη (6) ενισχυτικά

πτερύγια  πάχους  16mm  σχήματος  ορθογωνίου  τριγώνου  διαστάσεων  των  καθέτων

πλευρών  του  0,20  και  0,30m.  Η  πλάκα  εδράσεως  θα  πρέπει να φέρει ανάλογο

κεντρική  οπή  για  την  διέλευση  του υπογείου καλωδίου καθώς και τέσσερεις (4)

οπές  διαμέτρου  1  1/2ins η κάθε μία. Ο σηδηροιστός θα συνοδεύεται από μία βάση

αγκυρώσεως  που θα αποτελείται από τέσσερες ήλους μήκους 1,00m και διατομής 1ins

που  θα  καταλήγουν  σε  σπείρωμα  μήκους 0,20m, καλά επεξεργασμένο. Οι τέσσερες

ήλοι  πρέπει  να  είναι  συνδεδεμένοι  μεταξύ τους με ηλεκτροσυκγκολλημένες πάνω

τους γωνίες  30/30/3mm σε  σχήμα  τετραγώνου  στη  βάση  τους και χιαστί προ του

σπειρώματος  τους  για  να  αποφευχθεί  μετακίνηση τους κατά την ενσωμάτωση τους

μέσα  στην  βάση  από  σκυρόδεμα. Ο ιστός θα φέρει σε απόσταση 0,80m από τη βάση

του  οπή  για την τοποθέτηση του ακροκιβωτίου που θα κλείνει με κατάλληλη θυρίδα

από  λαμαρίνα  πάχους  6mm.  Ο  ιστός μετά από την σχετική προεργασία δηλαδή την

απόξεση,  τον  καθαρισμό  και  λοιπές εργασίες για να μην διακρίνονται τα σημεία

ραφής  του  θα  βαφεί  με  δύο  στρώσεις  αντισκωριακής  βαφής  και δύο στρώσεις

χρώματος  ντούκο  ανθεκτικού  στις  καιρικές συνθήκες και επιδράσεις, αποχρώσεως

της  αρεσκείας  της  επιβλέψεως.  Στους  τέσσερεις ήλους αγκυρώσεως του ιστού θα

τοποθετηθούν  πρίν  από την ανύψωση του ιστού από ένα περικόχλιο 1 1/2ins για να

στηρίζεται  η  πλάκα  εδράσεως του ιστού χωρίς σφήνες κατά την ζυγοστάθμιση του,

στερεούμενη  με  δύο  περικόχλια  από  πάνω  σε κάθε θέση. Ο ιστός στα τελευταία

0,40m  θα  φέρει  σιδηροσωλήνα ή τούμπο από έλασμα του ίδιου πάχους με το έλασμα

του  τελευταίου  τμήματος  του  σιδηροιστού  που θα προεκτείνεται μέσα στον ιστό

κατά  0,40m  ακόμη  κατάλληλα  ηλεκτροσυγκολλημένο  για  την  τοποθέτηση και την

στερέωση  πάνω  σε  αυτόν του βραχίονα ή απευθείας του φωτιστικού σώματος. Η όλη

κατασκευή  θα πρέπει να εκτελεσθεί κατά τρόπο που να μην παρουσιάζει ελαττώματα.

Ειδικότερα,  επειδή  ο  ιστός  προορίζεται  να παραλάβει πρόσθετα φορτία από την

στερέωση  πάνω  του  βραχίονα  για  την ανάρτηση αγωγών ηλεκτρικής τροφοδοτήσεως

ηλεκτροκινήτων  λεωφορείων,  ειδικές  ενισχύσεις  πρέπει να προβλευθούν στη θέση

της  θυρίδας  του  ακροκιβωτίου  και  στη  θέση  συγκολλήσεως  των ελασμάτων των

διαφόρων  τμημάτων  του  ιστού.  Στη  τιμή  περιλαμβάνεται και η αξία της βάσεως

αγκυρώσεως.

(1 τεμ)

 9324.1   Μήκους  14

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.015,20

(Ολογράφως) : χίλια δέκα πέντε και είκοσι λεπτά

A.T. : 23

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9376.3.4.2 Οργανα εναυσης προβολέα για λυχνία HQI 2000W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση οργάνων εναυσης ενος προβολέα με λυχνία 2000W HQI με

αλογονίδια μεταλικών στοιχείων   , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέηση   οργάνων εναυσης

για προβολέα με λυχνία 000W HQI με αλογονίδια μεταλικών στοιχείων .
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(1 τεμ)

 9376.1   Ισχύος  2000W

Ευρώ (Αριθμητικά): 246,71

(Ολογράφως) : διακόσια σαράντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά

A.T. : 24

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9376.2.5 Προβολέας λυχνίας ατμών μετάλλου 400W συμμετρικός

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Προβολέας συμμετρικός με σφύρηλατο καθρέπτη  λυχνίας 400W  ατμών μετάλλου με αλογονίδια

μεταλικών στοιχείων και μεταλλικό πλέγμα προστασίας, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση

ενός προβολέα με λυχνία, κατάλληλου για λυχνία ατμών μετάλλου με αλογονίδια μεταλικών

στοιχείων . Ο προβολέας αποτελείται βασικά  από  τα εξής μέρη: α) Το κέλυφος.  Είναι

κατασκευασμένο από χυτό  ή  χυτοπρεσσαριστό  κράμμα  αλουμινίου UNI EN 1706, ανθεκτικό  στο

ύπαιθρο.Η επεξεργασία του αλουμινίου θα γίνει με το σύστημα Phosphocromation.

Γαλί προστασίας πυρίμαχο .Λάστιχο στεγανοποίησης αρίστης ποιότητας.Βάση στήρηξης απο

γαλβανισμένο  ατσαλι με βαθμονομημένο δίσκο σε μοίρες .Λυχνιολαβή  από πορσελάνη Ε 40 και

στυπιοθλίπτης 13,5Ο βαθμός προστασίας είναι  IP 41 κατηγορία μόνωσης Ι ή ισοδύναμος κατά τους

διεθνείς κανονισμούς.

Η οπτική μονάδα. Το εσωτερικό κάτοπτρο κατασκευάζεται από αλουμίνιο καθαρότητας 99,85%,

ανοδειομένο   και γυαλισμένο και εγκαθίσταται στο ανώτερο πλαίσιο

Να εχει δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ των διάφορων οπτικών μονάδων που αναπτύσσονται με τη

βοήθεια του τελευταίας τεχνολογίας εξειδικευμένου λογισμικού και της χρήσης της υψηλότερης

ποιότητας στα υλικά επιτρέπει τις αποδόσεις που είναι στην κορυφή της κατηγορίας τους.

Να ειναι εύκολος-τρόπος της εγκατάστασης και να εχει τη δυνατότητα να διενεργηθούν ρυθμίσεις

και οι πολλές διαθέσιμες λύσεις, καθιστούν τον εύκολο τρόπο να είναι πλήρως κατάλληλη στις

περισσότερες ανάγκες όλης της εγκατάστασης.

Να εχει ευκολος-τρόπος για τη συντήρηση να ειναι αποσπώμενη η μονάδα ελέγχου, προκειμένου να

ελαχιστοποιηθεί ο απαραίτητος χρόνος για τις διαδικασίες συντήρησης ή αντικατάστασης.

Γάντζος και άρθρωση.  Το άνοιγμα και κλείσιμο του φωτιστικού επιτυγχάνεται από μία άρθρωση στο

πίσω μέρος του και έναν γρήγορος-απελευθερωμένο γάντζο, κατασκευασμένα από αλουμίνιο. Ο ίδιος ο

γάντζος μπορεί να εξοπλιστεί με μια κλειδαριά ασφάλειας (προαιρετικά).

Λάστιχο και φίλτρο για την εσωτερική ανταλλαγή αέρα.  Ο βαθμός προστασίας IP66  το λάστιχο να

ειναιυψηλής ποιότητας  και και να εχει ένα ειδικό εσωτερικό φίλτρο αέρα. Το οποίο κατά τη

διάρκεια σβέσης του προβολέα, το φαινόμενου του κενού εξομαλύνεται  από τη χρήση αυτού του

φίλτρου. Χάρη σε αυτό το σύστημα, η σκόνη και η συμπύκνωση δεν διαπερνούν στον εσωτερικό χώρο

των λαμπτήρων, αποφεύγοντας τις ζημίες μέσα στη συσκευή φωτισμού.

Τρόπος στήριξης. Να  μπορεί να παίρνει  διαφορετική κλίση κατά μήκος του οριζόντιου επιπέδου.

Είσοδος καλωδίου, σπυπιοθλήπτης καλωδίου και συνδετήρες καλωδίων.  Το συνδέεται σε ένα διακόπτη

απομόνωσης (για τους προβολείς με κλάση μόνωσης ΙΙ) και έπειτα στη μονάδα έναυσης με τη βοήθεια

ενός συνδετήρα. Η είσοδος καλωδίων προστατεύεται από έναν στυπιοθλήπτη καλωδίου Μ20 μέχρι μια

μέγιστη διάμετρος 13 mm .

Διακόπτης φορτίου (κατηγορία μόνωσης ΙΙ , μόνο).  Το φωτιστικό να είναι εξοπλισμένο με έναν

διακόπτη απομόνωσης που αποσυνδέει αυτόματα την ηλεκτρική καλωδίωση με το άνοιγμα του επάνω

κελύφους, ως εκ τούτου αποφεύγοντας οποιαδήποτε τυχαία ηλεκτρική επαφή.

Η Βάση οργάνων έναυσης.  Όλα τα ηλεκτρικά στοιχεία να είναι εγκατεστημένα και συνδεδεμένα σε

μεταλλική βάση, η οποία απομονώνεται από το κέλυφος του φωτιστικού σώματος με μονωτικούς

αποστάτες. Για να εξαγάγει τη βάση, είναι αρκετό να χαλαρώσει τις δύο βίδες στερέωσης και να

αποσυνδέσει έπειτα το καλώδιο από το λαμπτήρα και την κλέμμα του εναλλασσόμενου ρεύματος. Κατ'

αυτό τον τρόπο είναι δυνατό να αφαιρεθεί η βάση για τη συντήρησή του.

Στραγγαλιστικό πηνίο, εκκινητής και πυκνωτής.

Όλα τα συστατικά έχουν την σήμανση IMQ ή ENEC .

Για την τοποθέτηση θα χρησιμοποιηθεί μεταλλική κυλιόμενη βάση, τύπου σκαλωσιάς.

(1 τεμ)

 9376.1   Ισχύος  250W

Ευρώ (Αριθμητικά): 223,42

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι τρία και σαράντα δύο λεπτά

A.T. : 25

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9456.1 Προμήθεια και τοποθέτηση μιας λυχνίας προβολέα 2000 W δύο ακρων 400 V

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Προμήθεια και τοτοθέτηση μιας λυχνίας   προβολέα  2000 W δύο ακρων 400 V,  δηλαδή

εκτοποθέτηση της παλαιάς
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κατεστραμμένης λυχνίας   προβολέα  2000 W δύο ακρων και τοποθέτηση της νέας λυχνίας  2000 W δύο

ακρων 400 V ,

σε προβολέα γηπέδου ή σήραγγας σε υψος εως 16μ. και παράδοση έτοιμης για λειτουργία.

(1 τεμ)

 9456.λ1  Είδος και Ισχύς λυχνίας:  HQI

                                    2000 W

Ευρώ (Αριθμητικά): 236,71

(Ολογράφως) : διακόσια τριάντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά

A.T. : 26

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9456.2 Προμήθεια και τοποθέτηση μιας λυχνίας προβολέα 2000 W Ε 40 400 V

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Προμήθεια και τοτοθέτηση μιας λυχνίας   προβολέα  2000 W Ε 40 400 V,  δηλαδή   εκτοποθέτηση της

παλαιάς

κατεστραμμένης λυχνίας   προβολέα  2000 W Ε 40 400 V και τοποθέτηση της νέας λυχνίας  2000 W Ε

40 400 V ,

σε προβολέα γηπέδου ή σήραγγας σε υψος εως 16μ. και παράδοση έτοιμης για λειτουργία.

(1 τεμ)

 9456.λ1  Είδος και Ισχύς λυχνίας:  HQI  Ε40 400 V

                                    2000 W

Ευρώ (Αριθμητικά): 176,71

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά

A.T. : 27

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9353 Ηλεκτρική διανομή

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53 100%

 Εσωτερική συνδεσμολογία οργάνων διανομής (σύνδεση με μετρητή της ΔΕΗ, χρονοδιακόπτης,

φωτοκύτταρο, ασφάλειες, σε κάθε γραμμή διακόπτες, ρελέ κλπ. βλ. μονογραμμικό διάγραμμα) σε

υπάρχων πίλλαρ κατασκευασμένου από μεταλλικά πλαίσια από προφίλ (σιδηρογωνιές, λάμες κλπ.)

συγκολλημένα η συνδεδεμένα με κοχλίες και εξωτερικό μεταλλικό, κιβώτιο από χαλυβδοέλασμα

NTEKAΠΕ πρεσσαριστό πάχους 2 mm.. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα όργανα διανομής

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 176,42

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα έξι και σαράντα δύο λεπτά
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