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ΑΡΘΡΑ

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

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10

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*

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

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

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10

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

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

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10

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): 6,00

(Ολογράφως) : έξι

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

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10

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
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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

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

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10

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:

- 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

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9310 Βάση  Σιδηροϊστού άοπλη 0,80Χ0,80Χ1μ

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 100

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

την  πάκτωση  σιδηροϊστού  στο  κέντρο  της  οποίας  θα τοποθετηθεί κατακόρυφα

τσιμεντοσωλήνας  Φ  40  cm  με  κατάλληλη  πλευρική  οπή  γιά  την  διέλευση του

τροφοδοτικού  καλωδίου  και  του  χαλκού  γειώσεως.  Το  διάκενο  γύρω  από  τον

τσιμεντοσωλήνα  θα  πληρωθεί  με  σκυρόδεμα  Σ  150.  Μετά  την  τοποθέτηση  του

τσιμεντοϊστού  ο  χώρος  μεταξύ αυτού και του τσιμεντοσωλήνα θα πληρωθεί με άμμο

μέχρι  0,15  m  από την επιφάνεια της βάσεως. Τα υπόλοιπα 0,15 m θα πληρωθούν με

σκυρόδεμα  Σ  150. Στην πλευρική οπή του τσιμεντοσωλήνα θα τοποθετηθεί πλαστικός

σωλήνας PVC Φ 110. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η εργασία της εκσκαφής

(1 τεμ)

 9310.λ1   Βάση τσιμεντοϊστού αόπλη διαστάσεων  0,80Χ0,80 m βάθους  1 m

Ευρώ (Αριθμητικά): 80,46

(Ολογράφως) : ογδόντα και σαράντα έξι λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9311.4 Βάση πίλλαρ 0,80X0,4X0,30

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101

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): 25,00

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε

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

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

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

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

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9315.1 Πλαστικός σωλήνας ευκαμπτος τυπου νεροσώλ

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

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

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9324.2 Σιδηροιστός κωνικός 6 μ. γαλβανισμένος

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101

Σιδηροιστός  κωνικός 6 μέτρων γαλβανισμένος,  δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά  και  τοποθέτηση

ενόςσιδηροιστού κατασκευασμένου σε μορφή κωνική δηλ. η διατομή της κολώνας θα  είναι συνεχώς

μεταβαλλόμενη και θα έχει κυκλική  μορφή.

Η κατασκευή του κορμού είναι από στραντζαριστή λαμαρίνα με διαμήκη συγκόλληση.

Η διαμήκης ραφή είναι ευθύγραμμη, αφανής, στεγανή, με συνεχή ηλεκτρο-συγκόλληση σε λοξοτομημένα

ελάσματα σύμφωνα με τους κανονισμούς.
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Η μέθοδος συγκόλλησης αξιολογείται κατά ASME και CNR UNI 10011. Για τη συγκόλληση αυτή δίδεται

εγγύηση πλήρους διείσδυσης κατά 80%.

Κάθε ιστός φέρει θυρίδα επίσκεψης ηλεκτρολογικού κιβωτίου. Η θυρίδα κλείνει με κατάλληλο

πορτάκι από έλασμα ίδιου πάχους και σχήματος με τον υπόλοιπο ιστό, έτσι ώστε στην κλειστή του

θέση δεν εξέχει του ιστού. Η στερέωση του γίνεται με ειδικά τεμάχια που δεν εξέχουν του ιστού

και ταυτόχρονα εξασφαλίζεται η πλήρης στεγανότητα και η στιβαρή και σταθερή στερέωση του χωρίς

την ανάγκη παρεμβολής στεγανωτικού παρεμβύσματος.

Μέσω της θυρίδας είναι δυνατόν να οδηγηθούν τα ηλεκτρικά καλώδια   που κατέρχονται από τα

φωτιστικά σώματα στον ακροκιβώτιο,. Στον ίδιο ακροκιβώτιο καταλήγει και το ηλεκτρικό καλώδιο

τροφοδοσίας, διερχόμενο από ειδική οπή που υπάρχεί στο θεμέλιο του ιστού.

Διάσταση ιστου υψος 6.00 μετ. διάμετρος βασης 120 χιλ. διάμετρος κορυφής 60χιλ.πάχος ελάσματος

4 χιλ.διαστάσεις θυρίδας 300χιλ Χ 85χιλ.

 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.  Ο ιστός θα ειναι κατάλληλος για τοποθέτηση εντός

τσιμεντοσωλήνα ενός (1) μετρου

Η  όλη  κατασκευή  θα  πρέπει  να  εκτελεσθεί  κατά τρόπο που να μην παρουσιάζει

ελαττώματα.  Στη τιμή περιλαμβάνεται και η αξία της σταθεροποίησησ του ιστου.

(1 τεμ)

 9325.λ1  Μήκους  6μ

Ευρώ (Αριθμητικά): 270,26

(Ολογράφως) : διακόσια εβδομήντα και είκοσι έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9331.4 Βάση στήρηξης προβολέα

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101

Πλαίσιο στήρηξης προβολέα, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός  Πλαισίου   1

μέτρου. Η  βάση  του  πλαισίου θα ειναι κατάλληλη για την στεραίωση σε υψος 8 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  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.

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

(1 τεμ)

 9330.1     1 μέτρων

 9330.1.1 οριζόντιας προβολής  1     , μήκος πλαισίου   1 μ.

            και πάχος πλαισίου  8χιλ.

Ευρώ (Αριθμητικά): 68,36

(Ολογράφως) : εξήντα οκτώ και τριάντα έξι λεπτά

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

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

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): 3,50

(Ολογράφως) : τρία και πενήντα λεπτά

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

A.T. : 13

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

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

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

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9337.5.4 Καλώδιο ΝΥY 5Χ4mm

A.T. : 14

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

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

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

(1 m)

 9337.3   λ2

 9337.3.2 Καλώδιο ΝΥΥ διατομής:  5Χ4 mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9340.2 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 16mm2

A.T. : 15

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45

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

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

A.T. : 16

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

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)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 423,42

(Ολογράφως) : τετρακόσια είκοσι τρία και σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9376.3.7 Προβολέαςστενής  δέσμης  LED 7W

A.T. : 17

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103

Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ενος προβολέα στενής δέσμης led 7W.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

Προβολέας θα ειναι εξωτερικής τοποθέτησης τεχνολογίας  led σε μεταλλικό προφίλ αλουμινίου

κυλινδρικής διατομής διαμέτρου 60χιλ με χαρακτηριστικά: IP>67, 7W, εξαιρετικά στενή δέσμη 9°,

τελικό flux 360lm με υψηλή απόδοση cd/klm, χρώματος 2700Κ και ελάχιστης χρωματικής απόδοσης CRI

80, 230V. Η δέσμη των 9° πρέπει να είναι ακριβής και να επιτυγχάνεται μέσω φακού και όχι

αποκλειστικά μέσω ανακλαστήρα. Η τοποθέτησή του ΠΡ01 θα γίνει σε περιστρεφόμενα μεταλλικά

στηρίγματα με δυνατότητα μόνιμης σταθεροποίησης. Η τελική γωνία περιστροφής των φωτιστικών θα

καθοριστεί κατά τη διάρκεια της εγκατάστασής τους και μετά από δοκιμές. Κάθε ΠΡ01 συνοδεύεται

από εξάρτημα πτερυγίων διαμόρφωσής δέσμης (barndoors). Χρειάζεται να προβλεφθεί και μία στο

σύνολο γρίλια αντιθάμβωσης η χρήση της οποίας θα προσδιοριστεί κατά τη διάρκεια των τελικών

ρυθμίσεων

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

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

ρυθμιζόμενη γωνία -15ο έως 15ο οπως επίσης θα συνοδεύεται και από εξαρτήματα πτερυγίων

διαμόρφωσής δέσμης (barndoors). Χρειάζεται να προβλεφθεί και μία στο σύνολο γρίλια αντιθάμβωσης

η χρήση της οποίας θα προσδιοριστεί κατά τη διάρκεια των τελικών ρυθμίσεων.. 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.

Η τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων (προβολέων) θα γίνει σε ιστούς ύψους 5m-7m.

(1 τεμ)

 9376.1   Ισχύος  7 W

Ευρώ (Αριθμητικά): 316,71

(Ολογράφως) : τριακόσια δέκα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9376.3.8 Προβολέας μεσαίας  δέσμης  LED 10W

A.T. : 19

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103

Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ενος προβολέα στενής δέσμης led 10W.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

Προβολέας θα ειναι εξωτερικής τοποθέτησης τεχνολογίας  led σε μεταλικό ιστό με μεταλλικό προφίλ

αλουμινίου κυλινδρικής διατομής διαμέτρου 109χιλ με χαρακτηριστικά: IP>67, 10W, στενή δέσμη

16°, τελικό flux 340lm με υψηλή απόδοση cd/klm, χρώματος 2700Κ και ελάχιστης χρωματικής

απόδοσης CRI 80, 230V. Η δέσμη των 16° πρέπει να είναι ακριβής και να επιτυγχάνεται μέσω φακού

και όχι αποκλειστικά μέσω ανακλαστήρα. Η τοποθέτηση του ΠΡ02 θα γίνει σε περιστρεφόμενα

μεταλλικά στηρίγματα με δυνατότητα μόνιμης σταθεροποίησης. Η τελική γωνία περιστροφής των

φωτιστικών θα καθοριστεί κατά τη διάρκεια της εγκατάστασής τους και μετά από δοκιμές. Κάθε ΠΡ02

συνοδεύεται από εξάρτημα γρίλιας αντιθάμβωσης (honeycomb). Χρειάζεται να προβλεφθεί και ένα στο

σύνολο εξάρτημα πτερυγίων διαμόρφωσής δέσμης (barndoors) η χρήση της οποίας θα προσδιοριστεί

κατά τη διάρκεια των τελικών ρυθμίσεων.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

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

ρυθμιζόμενη γωνία -15ο έως 15 οπως επίσης θα συνοδεύεται συνοδεύεται από εξάρτημα γρίλιας

αντιθάμβωσης (honeycomb) και από εξαρτήματα πτερυγίων διαμόρφωσής δέσμης (barndoors).

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.

Η τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων (προβολέων) θα γίνει σε ιστούς ύψους 5m-7m.
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(1 τεμ)

 9376.1   Ισχύος  10 W

Ευρώ (Αριθμητικά): 586,71

(Ολογράφως) : πεντακόσια ογδόντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9376.3.9 Προβολέας στενής/μεσαίας  δέσμης  LED 20W

A.T. : 20

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103

Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ενος προβολέα στενής/μεσαίας δέσμης led 20W.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

Προβολέας θα ειναι εξωτερικής τοποθέτησης τεχνολογίας  led σε μεταλικό ιστό με μεταλλικό προφίλ

αλουμινίου κυλινδρικής διατομής διαμέτρου 109χιλ. με χαρακτηριστικά: IP>67, 20W, στενή δέσμη

16°, τελικό flux 805lm με υψηλή απόδοση cd/klm, χρώματος 2700Κ και ελάχιστης χρωματικής

απόδοσης CRI 80, 230V. Η δέσμη των 16° πρέπει να είναι ακριβής και να επιτυγχάνεται μέσω φακού

και όχι αποκλειστικά μέσω ανακλαστήρα.  Η τοποθέτησή του ΠΡ03 θα γίνει σε περιστρεφόμενα

μεταλλικά στηρίγματα με δυνατότητα μόνιμης σταθεροποίησης. Η τελική γωνία περιστροφής των

φωτιστικών θα καθοριστεί κατά τη διάρκεια της εγκατάστασής τους και μετά από δοκιμές. Κάθε ΠΡ03

συνοδεύεται από εξάρτημα γρίλιας αντιθάμβωσης (honeycomb). Χρειάζεται να προβλεφθεί και ένα στο

σύνολο εξάρτημα πτερυγίων διαμόρφωσής δέσμης (barndoors) η χρήση της οποίας θα προσδιοριστεί

κατά τη διάρκεια των τελικών ρυθμίσεων.αλουμινίου κυλινδρικής διατομής διαμέτρου 109χιλ με

χαρακτηριστικά: IP>67, 10W, στενή δέσμη 16°, τελικό flux 340lm με υψηλή απόδοση cd/klm,

χρώματος 2700Κ και ελάχιστης χρωματικής απόδοσης CRI 80, 230V. Η δέσμη των 16° πρέπει να είναι

ακριβής και να επιτυγχάνεται μέσω φακού και όχι αποκλειστικά μέσω ανακλαστήρα. Η τοποθέτηση του

ΠΡ02 θα γίνει σε περιστρεφόμενα μεταλλικά στηρίγματα με δυνατότητα μόνιμης σταθεροποίησης. Η

τελική γωνία περιστροφής των φωτιστικών θα καθοριστεί κατά τη διάρκεια της εγκατάστασής τους

και μετά από δοκιμές. Κάθε ΠΡ02 συνοδεύεται από εξάρτημα γρίλιας αντιθάμβωσης (honeycomb).

Χρειάζεται να προβλεφθεί και ένα στο σύνολο εξάρτημα πτερυγίων διαμόρφωσής δέσμης (barndoors) η

χρήση της οποίας θα προσδιοριστεί κατά τη διάρκεια των τελικών ρυθμίσεων.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

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

ρυθμιζόμενη γωνία -15ο έως 15ο οπως επίσης θα συνοδεύεται συνοδεύεται από εξάρτημα γρίλιας

αντιθάμβωσης (honeycomb) και από εξαρτήματα πτερυγίων διαμόρφωσής δέσμης (barndoors).

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.

Η τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων (προβολέων) θα γίνει σε ιστούς ύψους 5m-5m.

(1 τεμ)

 9376.1   Ισχύος  20 W

Ευρώ (Αριθμητικά): 576,78

(Ολογράφως) : πεντακόσια εβδομήντα έξι και εβδομήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9376.3.10 Γραμμικός φωτιστικό   LED 10W /m

A.T. : 21

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103

Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση Γραμμικου  φωτιστικού  LED 10W /m με τα μεταλλικά στηρίγματα

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

Το γραμμικό φωτιστικό Led θα ειναι με οπάλ κάλυμμα διάχυσης φωτός, σύμβολο L1 στα σχέδια, σε

μεταλλικό προφίλ αλουμινίου IP67, 10W/m, τελικό flux 500 lm/m, χρώματος 2700Κ και ελάχιστης

χρωματικής απόδοσης CRI 90, 24V. Η τοποθέτησή τους θα γίνει σε περιστρεφόμενα μεταλλικά

στηρίγματα με δυνατότητα σταθεροποίησης. Η τελική γωνία περιστροφής των φωτιστικών θα

καθοριστεί κατά τη διάρκεια της εγκατάστασής τους και μετά από δοκιμές.

Για τα γραμμικά φωτιστικά LED  24V απαιτείται ειδικό driver τροφοδοσίας για το οποίο θα πρέπει

να προβλεφθεί πρόσβαση και στεγανότητα

(1 μετ)
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 9376.1   Ισχύος  10 W

Ευρώ (Αριθμητικά): 108,36

(Ολογράφως) : εκατόν οκτώ και τριάντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9376.3.11 Προβολέας στενής  δέσμης  LED 6W

A.T. : 22

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103

Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ενος προβολέα στενής δέσμης led 6W.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

Προβολέας τεχνολογίας φωτεινών διόδων (LED) φωτεινότητας 6 W  (4Χ1,5W) διαστάσεων 76 περίπου

Χ76X95 χιλ.  κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι,  αλουμίνιο, αντιοξειδωτικό και γυαλί secyrit

βαφή πολυεστέρα χρώματος ανθρακί RAL 9006  με το σύστημα στήριξης σε τοίχο η υποστύλωμα  με

περιστροφή 3600  με τα εξαρτήματα για ρύθμιση κλίσης και τα πτερύγια διαμόρφωσης δέσμης και

γρύλια αντιθάμωσης.

Βαθμός προστασίας φωτιστικού: IP67.

Βαθμός προστασίας στην κρούση: ΙΚ08

Χρώμα φωτός :3000Κ

Ταση: 220 V -240V

Φωτεινή ροή φωτιστικού: 560 lm

CRI:>90

Γωνία δέσμης 70

Κλάση μόνωσης Ι

Ο προβολέας  θα είναι σύμφωνα με την αντίστοιχη τεχνική προδιαγραφή του έργου.

Ο προβολέας  διαθέτει κατάλληλο κάτοπτρο ώστε να έχει την μεγαλύτερη δυνατή απόδοση για την

εφαρμογή μας .

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

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

Η τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων (προβολέων) θα γίνει σε ιστούς ύψους 5m.

(1 τεμ)

 9376.1   Ισχύος  6 W

Ευρώ (Αριθμητικά): 446,71

(Ολογράφως) : τετρακόσια σαράντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9376.3.12 Προβολέας ασύμετρης δέσμης  δέσμης  LED 16W

A.T. : 23

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103

Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ενος ασύμετρης δέσμης  δέσμης  LED 16W .

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

Προβολέας τεχνολογίας φωτεινών διόδων (LED) φωτεινότητας 16 W  διαστάσεων 136 περίπου Χ287X79

χιλ.  κατασκευασμένο από κράμα αλουμίνιο,  γυαλί secyrit και τυπομένη οθόνη χρώματος λευκό/γκρί

αλουμινίου με το σύστημα στήριξης σε τοίχο  με τα εξαρτήματα για ρύθμιση κλίσης και γρύλια

αντιθάμωσης .

Βαθμός προστασίας φωτιστικού: IP66.

Βαθμός προστασίας στην κρούση: ΙΚ06

Χρώμα φωτός :3000Κ

Ταση: 220 V -240V

Φωτεινή ροή φωτιστικού: 925 lm

CRI:>90

Γωνία δέσμης 60-30

Κλάση μόνωσης Ι

Ο προβολέας  θα είναι σύμφωνα με την αντίστοιχη τεχνική προδιαγραφή του έργου.

Ο προβολέας  διαθέτει κατάλληλο κάτοπτρο ώστε να έχει την μεγαλύτερη δυνατή απόδοση για την

εφαρμογή μας

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
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Το φωτιστικό θα περιλαμβάνει και τον μηχανισμό στήριξης κατάλληλο για τοποθέτηση σε  ιστούς η

τοίχο με ρυθμιζόμενη γωνία -15ο έως 15ο οπως επίσης θα συνοδεύεται και από εξαρτήματα πτερυγίων

διαμόρφωσής δέσμης (barndoors). 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.

Η τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων (προβολέων) θα γίνει σε ιστούς η τοίχο ύψους 5m.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και γρίλια αντιθάμβωσης .

(1 τεμ)

 9376.1   Ισχύος  16 W

Ευρώ (Αριθμητικά): 366,71

(Ολογράφως) : τριακόσια εξήντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9376.3.13 Προβολέας μέτριας δέσμης  δέσμης  LED 16W

A.T. : 24

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103

Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ενος προβολέα μέτριας δέσμης  δέσμης  LED 16W .

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

Προβολέας τεχνολογίας φωτεινών διόδων (LED) φωτεινότητας 16 W  διαστάσεων 136 περίπου Χ287X79

χιλ.  κατασκευασμένο από κράμα αλουμίνιο,  γυαλί secyrit και τυπομένη οθόνη χρώματος λευκό/γκρί

αλουμινίου με το σύστημα στήριξης σε τοίχο  με τα εξαρτήματα για ρύθμιση κλίσης και γρύλια

αντιθάμωσης .

Βαθμός προστασίας φωτιστικού: IP66.

Βαθμός προστασίας στην κρούση: ΙΚ06

Χρώμα φωτός :3000Κ

Ταση: 220 V -240V

Φωτεινή ροή φωτιστικού: 925 lm

CRI:>90

Γωνία δέσμης 30

Κλάση μόνωσης Ι

Ο προβολέας  θα είναι σύμφωνα με την αντίστοιχη τεχνική προδιαγραφή του έργου.

Ο προβολέας  διαθέτει κατάλληλο κάτοπτρο ώστε να έχει την μεγαλύτερη δυνατή απόδοση για την

εφαρμογή μας .

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

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

τοίχο με ρυθμιζόμενη γωνία -15ο έως 15ο οπως επίσης θα συνοδεύεται και από εξαρτήματα πτερυγίων

διαμόρφωσής δέσμης (barndoors). 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.

Η τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων (προβολέων) θα γίνει σε ιστούς η τοίχο ύψους 5m.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και γρίλια αντιθάμβωσης

(1 τεμ)

 9376.1   Ισχύος  16 W

Ευρώ (Αριθμητικά): 176,71

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9376.3.14 Γραμμικό φωτιστικό   LED 30W /m

A.T. : 25

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103

Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση Γραμμικου  φωτιστικού  LED 30W /m

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

Το Φωτιστικό γραμμικό με ταινία  τεχνολογίας φωτεινών διόδων (LED) τύπου Adoniw 2.0 της led

linear  υψηλής φωτεινότητας με ταινία led 30 Watt/μετ διαστάσεων 25 Χ 36 χιλ. Χ μήκος ,σύστημα

στήρηξης με περιστροφή  από προφίλ ανοξείδωτου αλουμινίου και πολυουρεθάνη χρώματος λευκού .
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Βαθμός προστασίας φωτιστικού: IP67.

Βαθμός προστασίας στην κρούση: ΙΚ8

Χρώμα φωτός :3000Κ

Ταση: 24V

Τροφοδοτικό με dimmable 0-10V : 24V

Φωτεινή ροή φωτιστικού: 2000 lm/μετ.

CRI:>90

Το φωτιστικό θα είναι σύμφωνα με την αντίστοιχη τεχνική προδιαγραφή του έργου

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

(1 τεμ)

 9376.1   Ισχύος  20 W

Ευρώ (Αριθμητικά): 108,36

(Ολογράφως) : εκατόν οκτώ και τριάντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9376.3.15 Γραμμικό φωτιστικό   LED 15W /m

A.T. : 26

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103

Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση Γραμμικου  φωτιστικού  LED 15W /m

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

Το Φωτιστικό γραμμικό με ταινία  τεχνολογίας φωτεινών διόδων (LED) τύπου Adoniw 2.0 της led

linear  υψηλής φωτεινότητας με ταινία led 15 Watt/μετ διαστάσεων 20,5 Χ 25,5 χιλ. Χ

μήκος ,σύστημα στήρηξης με περιστροφή  από προφίλ ανοξείδωτου αλουμινίου και πολυουρεθάνη

χρώματος λευκού .

Βαθμός προστασίας φωτιστικού: IP67.

Βαθμός προστασίας στην κρούση: ΙΚ10

Χρώμα φωτός :3000Κ

Ταση: 24V

Τροφοδοτικό με dimmable 0-10V : 24V

Φωτεινή ροή φωτιστικού: 910 lm/μετ.

CRI:>90

Το φωτιστικό θα είναι σύμφωνα με την αντίστοιχη τεχνική προδιαγραφή του έργου

στην τιμή περιλαμβάνεται και το σύστημα στήριξης

(1 τεμ)

 9376.1   Ισχύος  15 W

Ευρώ (Αριθμητικά): 108,36

(Ολογράφως) : εκατόν οκτώ και τριάντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9376.3.16 Γραμμικό φωτιστικό   LED 5W /m

A.T. : 27

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103

Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση Γραμμικου  φωτιστικού  LED 5W /m

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

Το Φωτιστικό γραμμικό με ταινία  τεχνολογίας φωτεινών διόδων (LED) τύπου Adoniw 2.0 της led

linear  υψηλής φωτεινότητας με ταινία led 5 Watt/μετ διαστάσεων 20,5 Χ 25,5 χιλ. Χ

μήκος ,σύστημα στήρηξης με περιστροφή  από προφίλ ανοξείδωτου αλουμινίου και πολυουρεθάνη

χρώματος λευκού .

Βαθμός προστασίας φωτιστικού: IP67.

Βαθμός προστασίας στην κρούση: ΙΚ10

Χρώμα φωτός :3000Κ

Ταση: 24V

Τροφοδοτικό με dimmable 0-10V : 24V

Φωτεινή ροή φωτιστικού: 270 lm/μετ.

CRI:>90

Το φωτιστικό θα είναι σύμφωνα με την αντίστοιχη τεχνική προδιαγραφή του έργου

στην τιμή περιλαμβάνεται και το σύστημα στήριξης

(1 τεμ)
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 9376.1   Ισχύος  5 W

Ευρώ (Αριθμητικά): 98,36

(Ολογράφως) : ενενήντα οκτώ και τριάντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9353 Ηλεκτρική διανομή

A.T. : 28

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53

 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

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9376.3.17 Προβολέας οβάλ  δέσμης  LED 16W

A.T. : 29

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103

Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ενος προβολέα  οβάλ  δέσμης  δέσμης  LED 16W .

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

Προβολέας τεχνολογίας φωτεινών διόδων led, 16W, 230V, IP>65 με δέσμη οβάλ ή ασύμμετρη. Η δέσμη

πρέπει να επιτυγχάνεται

μέσω φακού και όχι αποκλειστικά μέσω ανακλαστήρα. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται η

απουσία θάμβωσης .

  διαστάσεων 136 περίπου Χ287X79 χιλ.  κατασκευασμένο από κράμα αλουμίνιο,  γυαλί secyrit και

τυπομένη οθόνη χρώματος λευκό/γκρί αλουμινίου με το σύστημα στήριξης σε τοίχο  με τα εξαρτήματα

για ρύθμιση κλίσης και γρύλια αντιθάμωσης .

Βαθμός προστασίας φωτιστικού: IP66.

Βαθμός προστασίας στην κρούση: ΙΚ06

Χρώμα φωτός :3000Κ

Ταση: 220 V -240V

Φωτεινή ροή φωτιστικού: 925 lm

CRI:>90

Γωνία δέσμης 400

Κλάση μόνωσης Ι

Ο προβολέας  θα είναι σύμφωνα με την αντίστοιχη τεχνική προδιαγραφή του έργου.

Ο προβολέας  διαθέτει κατάλληλο κάτοπτρο ώστε να έχει την μεγαλύτερη δυνατή απόδοση για την

εφαρμογή μας .

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

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

σε τοίχο με ρυθμιζόμενη γωνία -15ο έως 15ο οπως επίσης θα συνοδεύεται και από εξαρτήματα

πτερυγίων διαμόρφωσής δέσμης (barndoors). 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.

Η τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων (προβολέων) θα γίνει σε ιστούς η τοίχο ύψους 5m η 6m.

(1 τεμ)

 9376.1   Ισχύος  16 W

Ευρώ (Αριθμητικά): 348,36

(Ολογράφως) : τριακόσια σαράντα οκτώ και τριάντα έξι λεπτά

Σελίδα 17 από 20



Τιμολόγιο μελέτης

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

A.T. : 30

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

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

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9376.3.18 Φωτιστικό οροφής  LED 6W

A.T. : 31

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103

Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ενος Φωτιστικού οροφής  LED 6W  led 6W.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

Το φωτιστικό είναι ένα φωτιστικό οροφής led, 3000Κ, 6W, 300lm, ευρείας δέσμης

50° , IP65, 220V. To Γ1 έχει μια απλή γεωμετρία παραλληλεπιπέδου και διακριτικές

διαστάσεις 83 x 66 x 102 mm. Είναι πολύ σημαντικό να σημειωθεί η απουσία diffuser

και η θέση του LED στο βάθος του φωτιστικού σώματος για την αποφυγή θάμβωσης.

Το φωτιστικό χρησιμοποιείται για τον εξώστη του τρίτου ορόφου και για την κεντρική είσοδο

στο ισόγειο

Βαθμός προστασίας φωτιστικού: IP65.

Βαθμός προστασίας στην κρούση: ΙΚ08

Χρώμα φωτός :3000Κ

Ταση: 220 V -240V

Φωτεινή ροή φωτιστικού: 300 lm

CRI:>90

Γωνία δέσμης 50

Κλάση μόνωσης Ι

Το φωτιστικό  θα είναι σύμφωνα με την αντίστοιχη τεχνική προδιαγραφή του έργου.

(1 τεμ)

 9376.1   Ισχύος  6 W

Ευρώ (Αριθμητικά): 228,36

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι οκτώ και τριάντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9376.3.19 Φωτιστικό οροφής  LED 12,5W

A.T. : 32

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103

Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ενος Φωτιστικού οροφής  led 12,5 W.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

Το φωτιστικό είναι ένα φωτιστικό οροφής led, 3000Κ, 6W, 300lm, ευρείας δέσμης

44° , IP65, 220V. To Γ1 έχει μια απλή γεωμετρία παραλληλεπιπέδου και διακριτικές

διαστάσεις 158 x 66 x 102 mm. Είναι πολύ σημαντικό να σημειωθεί η απουσία diffuser

και η θέση του LED στο βάθος του φωτιστικού σώματος για την αποφυγή θάμβωσης.

Το φωτιστικό χρησιμοποιείται για τον εξώστη του τρίτου ορόφου και για την κεντρική είσοδο

στο ισόγειο

Βαθμός προστασίας φωτιστικού: IP65.

Βαθμός προστασίας στην κρούση: ΙΚ06

Χρώμα φωτός :3000Κ

Ταση: 220 V -240V

Φωτεινή ροή φωτιστικού: 650 lm

CRI:>90

Γωνία δέσμης 50

Κλάση μόνωσης Ι

Το φωτιστικό  θα είναι σύμφωνα με την αντίστοιχη τεχνική προδιαγραφή του έργου.

(1 τεμ)

 9376.1   Ισχύος  12,5 W
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Τιμολόγιο μελέτης

Ευρώ (Αριθμητικά): 298,36

(Ολογράφως) : διακόσια ενενήντα οκτώ και τριάντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8786.1.2 Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ

A.T. : 33

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ  από βακελίτη ή πλαστικό υλικό, με

ενσωματωμένο διακλαδωτήρα έως 5 επαφών και με τους στυπιοθλίπτες γιά καλώδια έως

5  Χ 4 mm2, δηλαδή κυτίο πλήρες και μικροϋλικά (γύψος, τακάκια, βίδες) επί τόπου

και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 τεμ)

  8786.1    70mm   γιά αγωγούς διατομής  έως 4 mm2

  8786    3   εξόδων

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,85

(Ολογράφως) : τρία και ογδόντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8733.1 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC τύπου univolt Φ32

A.T. : 34

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Σωλήνας   ηλεκτρικών   γραμμών   πλαστικός  θωρακισμένος  από  PVC τύπου univolt,

εξωτ.διάμετρος Φ 32 και εσωτ.διάμετρος Φ 29 ορατός  ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τις

απαραίτητες ευθείες ή καμπύλες από πλαστικό υλικό,  προστόμια , κυτία διακλαδώσεως  και

μικρουλικά  συνδέσεως και στερεώσεως και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

(1 m)

 8733.1    ευθύς

 8733.1.6  Διαμέτρου Φ 32

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,38

(Ολογράφως) : πέντε και τριάντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9376.3.20 Γραμμικό φωτιστικό   LED 10W /m

A.T. : 35

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103

Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση Γραμμικου  φωτιστικού  LED 10W /m

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

Το Φωτιστικό γραμμικό με ταινία  τεχνολογίας φωτεινών διόδων (LED) τύπου Adoniw 2.0 της led

linear  υψηλής φωτεινότητας με ταινία led 10 Watt/μετ διαστάσεων 20,5 Χ 25,5 χιλ. Χ

μήκος ,σύστημα στήρηξης με περιστροφή  από προφίλ ανοξείδωτου αλουμινίου και πολυουρεθάνη

χρώματος λευκού .

Βαθμός προστασίας φωτιστικού: IP67.

Βαθμός προστασίας στην κρούση: ΙΚ10

Χρώμα φωτός :3000Κ

Ταση: 24V

Τροφοδοτικό με dimmable 0-10V : 24V

Φωτεινή ροή φωτιστικού: 910 lm/μετ.

CRI:>90

Το φωτιστικό θα είναι σύμφωνα με την αντίστοιχη τεχνική προδιαγραφή του έργου

στην τιμή περιλαμβάνεται και το σύστημα στήριξης

(1 τεμ)

 9376.1   Ισχύος  10 W
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Τιμολόγιο μελέτης

(Ολογράφως) : εκατόν οκτώ και τριάντα έξι λεπτά
Ευρώ (Αριθμητικά) : 108,36
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