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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που
είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του παραπάνω έργου, όπως προδιαγράφεται στα
λοιπά τεύχη δημοπράτησης που ορίζονται στην Διακήρυξη.
1.1

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων
εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην
περιοχή του υπόψη έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που
περιγράφονται στα αντίστοιχα άρθρα εργασιών, καθώς και τις απαιτούμενες δαπάνες που
είναι απαραίτητες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα
λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, που να έχει σχέση με το είδος και
την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού
προσωπικού, τη δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι 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, όπως θα ισχύσουν κατά την εκτέλεση του έργου, τα κάτωθι:
1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση στα υλικά από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα
εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α., περιλαμβανομένης και της
επιβάρυνσης της παρ. 34 έως 37 του άρθρου 27 του Ν. 2166/93, δικαιώματα για προμήθειες
εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου, τέλη χαρτοσήμου, όπου ισχύουν, και
οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις, που θα ισχύσουν κατά την εκτέλεση του έργου.
Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόμων για
Τελωνειακό Δασμολόγιο Εισαγωγής και με τις διατάξεις του Νόμου 3215/1955, δεν
παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου ή σε άλλη
Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει τη χορήγηση βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε
ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, τις εισφορές και τα
δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε παρέχεται στους
ενδιαφερόμενους το δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα
ή άμεσα.
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Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του
μέσων. Επίσης δεν απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο του άρθρου 17 του Ν.Δ. 3092/54
πάνω στα εισαγόμενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κλπ. έστω κι αν τυχόν
αναφέρεται αντίθετη γενική διατύπωση στη Σ.Α.Ε. του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας,
καθώς και από τους φόρους κ.λ.π., που αναφέρονται αναλυτικότερα στα Ν.Δ. 4486/66 (ΦΕΚ
131Α') και 453/66 (ΦΕΚ 16Α) περί τροποποίησης των φορολογικών διατάξεων. Επίσης ο
Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους δασμούς και από κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωμα
υπέρ του Δημοσίου, για καύσιμα και λιπαντικά, σύμφωνα με το Ν. 2366/53 (ΦΕΚ83 Α/10-453) Ν.1081/71 (ΦΕΚ 273 Α/27-12-91) και Ν. 893/79 (ΦΕΚ86 Α/28-4-79).
1.1.2 Οι δαπάνες προμήθειας, μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης,
αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων των αναγκαίων κυρίων και
βοηθητικών υλικών ενσωματωμένων και μη, μετά των απαιτούμενων φορτοεκφορτώσεων,
ασφαλίσεων μεταφορών, χαμένου χρόνου και σταλίας μεταφορικών μέσων και κάθε είδους
μετακινήσεων μέχρι και την πλήρη ενσωμάτωση, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η
μεταφορά τους πληρώνεται ιδιαιτέρως, σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο του Τιμολογίου.
Ομοίως οι δαπάνες για μεταφορές, φορτοεκφορτώσεις, χαμένο χρόνο φορτοεκφορτώσεων
και σταλίες μεταφορικών μέσων των περισσευμάτων και των ακατάλληλων προϊόντων
ορυγμάτων και υλικών σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των
οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών, που θα ισχύουν, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και
τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
1.1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλίσεων
(στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς
ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδόματος αδείας οικογενειακού,
θέσεως, ανθυγιεινού, εξαιρεσίμων, νυκτερινών κλπ. του κάθε είδους προσωπικού
(επιστημονικού διευθύνοντος το έργο, τεχνικού ειδικευμένου ή όχι, προσωπικού των
γραφείων, των εργοταξίων, των μηχανημάτων, των συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή
αλλοδαπού που εργάζεται στον τόπο του έργου ή αλλού (εντός και εκτός της Ελλάδος) για
την κατασκευή του υπόψη έργου.
1.1.4 Οι δαπάνες για την εξεύρεση χώρων (ενοικίαση ή αγορά), την κατασκευή,
την οργάνωση, τη διαρρύθμιση κλπ. των εργοταξίων, εργαστηρίων και γραφείων Αναδόχου,
με όλες τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις και συνδέσεις παροχής νερού, ηλεκτρικού
ρεύματος, τηλεφώνου, αποχέτευσης και λοιπών ευκολιών που απαιτούνται, σύμφωνα με
τους όρους δημοπράτησης.
1.1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και
ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου και
αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.
1.1.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία
εργοταξιακού εργαστηρίου, τη μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και
δοκιμών είτε στο εργαστήριο του αναδόχου είτε σε άλλο εγκεκριμένο ή κρατικό εργαστήριο,
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους όρους δημοπράτησης.
1.1.7 Οι δαπάνες πλήρους εγκατάστασης και λειτουργίας της μονάδας παραγωγής
προκατασκευασμένων στοιχείων στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαμβανομένων των δαπανών
εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων, εξοπλισμού,
υλικών, μηχανημάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων, μετά
των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών των προκατασκευασμένων στοιχείων
μέχρι τη θέση της τελικής ενσωμάτωσής τους στο έργο, περιλαμβανομένων επίσης των
δαπανών απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών και
αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους
περιβαλλοντικούς όρους (ανεξάρτητα αν οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο
ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή σε ιδιωτικούς χώρους που ήθελε μισθώσει ο Ανάδοχος για τους
οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή
των έργων της παρούσας σύμβασης).
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1.1.8 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόμενου προσωπικού,
μεταφορών, μεταφορικών μέσων, μηχανημάτων, εγκαταστάσεων κλπ. καθώς και όλες οι
άλλες ασφαλίσεις, που αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους δημοπράτησης του έργου.
1.1.9 Οι δαπάνες αντιμετώπισης των δυσκολιών λόγω της ταυτόχρονης
κυκλοφορίας της οδού, λήψης πρόσθετων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες για τα μέτρα
προστασίας όλων των όμορων κατασκευών προς τους χώρους εκτέλεσης εργασιών και
πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, πρόληψης πρόκλησης βλαβών σε κινητά ή
ακίνητα πράγματα τρίτων, σε ρέματα-ποτάμια κλπ καθώς και η δαπάνη ασφάλειας του έργου
(Ε.Σ.Υ.) καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου και μέχρι την οριστική παραλαβή του. Οι δαπάνες
για τα μέτρα προστασίας των κατασκευών σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως
της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την
οριστική παραλαβή τους.
1.1.10 Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, όπως αυτές προδιαγράφονται στην Τ.Σ.Υ.
και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους
"δοκιμαστικά τμήματα", που προβλέπονται στους όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, δοκιμές,
αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.)
1.1.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας κάθε είδους μηχανήματος
ή άλλου εξοπλισμού (π.χ. ικριωμάτων) που απαιτούνται για την έντεχνη κατασκευή του
έργου, μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά, η συναρμολόγηση, η
αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλισή τους, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η
συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για τη διατήρηση του
χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η κάθε είδους σταλία τους
ανεξαρτήτως αιτίας, η απομάκρυνσή τους μαζί με την τυχόν απαιτούμενη διάλυση μετά το
τέλος των εργασιών, οι άγονες μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά,
ανταλλακτικά κλπ.
Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα, που θα χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση
των έργων, όσο και για τυχόν άλλα, που θα βρίσκονται επί τόπου των έργων έτοιμα για
λειτουργία (έστω και αν δε χρησιμοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων μηχανημάτων
σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
1.1.12 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση
ενσωμάτωσης, με τις τυχόν προσωρινές αποθέσεις και πλάγιες μεταφορές, κάθε είδους
υλικών λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται
ιδιαίτερα και αναφέρεται ρητά στα οικεία άρθρα του παρόντος, μαζί με την εργασία πλύσεως
ή εμπλουτισμού, που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, ώστε να
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαμβανομένων υπόψη των
οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών, που θα ισχύουν σύμφωνα με τους
περιβαλλοντικούς και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
1.1.13 Οι δαπάνες από επιβεβλημένες καθυστερήσεις, μειωμένες αποδόσεις και
μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού, που είναι πιθανόν να προκύψουν από τυχόν
εμπόδια στο χώρο του έργου (όπως αρχαιολογικά ευρήματα, μη παράδοση περιοχών, που
απαλλοτριώθηκαν, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.), από πιθανές παρεμβάσεις, που θα προβάλλουν οι
αρμόδιοι για αυτά τα εμπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ. Δ.Ε.Η, κλπ.), από την ανάγκη κατασκευής
του έργου κατά φάσεις λόγω των παραπάνω εμποδίων, από τις αναγκαίες μετρήσεις
(τοπογραφικές, γεωτεχνικές κ.α.), ελέγχους και λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως
αυτές προβλέπονται από το σύνολο των συμβατικών τευχών είτε αυτές αποζημιώνονται
ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένες στα Γ.Ε. ή σε άλλα άρθρα του τιμολογίου καθώς και λόγω των
δυσχερειών, που θα προκύψουν από την εξασφάλιση της κυκλοφορίας (πεζών, οχημάτων
και λοιπών μέσων μετακίνησης του κοινού γενικά) ή ακόμα και από προσωρινές περιοδικές
ή και μόνιμες αλλαγές των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ευρύτερη περιοχή του έργου
από οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, βλάβες σε άλλα έργα κλπ.).
1.1.14 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συμπληρωματικών μέτρων
ασφάλειας για τη μη παρακώλυση της ομαλής κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και λοιπών
μέσων διακίνησης του κοινού γενικά, όπως π.χ.:
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(1)
Οι δαπάνες των προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους μικρότερου
των 5,0 μ., που τυχόν θα απαιτηθούν, για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας
οχημάτων και πεζών, εφόσον δεν είναι δυνατόν, σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές ή
την Υπηρεσία, να γίνει εκτροπή της κυκλοφορίας σε άλλες διαδρομές και εφόσον
επιτρέπεται η κατασκευή τέτοιων ορυγμάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των όρων
δημοπράτησης.
(2)
Οι δαπάνες των εργασιών που θα εξασφαλίζουν, κατά τα ισχύοντα και τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας, την απρόσκοπτη και ακίνδυνη κυκλοφορία πεζών και
οχημάτων στον ευρύτερο γειτονικό χώρο του εργοταξίου και όπου αυτό απαιτηθεί,
δηλαδή οι δαπάνες για την τοποθέτηση περίφραξης, την καθημερινή κάλυψη των
ορυγμάτων, την ικανή αντιστήριξη των πρανών των ορυγμάτων, την ενημέρωση του
κοινού, τη σήμανση, τη σηματοδότηση και την εξασφάλιση κάθε επικίνδυνου χώρου,
οι δαπάνες διευθέτησης και αποκατάστασης της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι
δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω εγκαταστάσεων μετά την περαίωση
των εργασιών και τη διαμόρφωση των χώρων αυτών, όπως αναλυτικά ορίζεται στην
Ε.Σ.Υ..
1.1.15 Οι κάθε είδους δαπάνες μελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων,
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου και
εγκατάστασης των χωροσταθμικών αφετηριών (REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη
εκτέλεση των εργασιών, εκτός αν αλλιώς ορίζεται στην Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες για τη σύνταξη
μελετών εφαρμογής, κατασκευαστικών σχεδίων και μελετών συναρμογής με τις συνθήκες
κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισμού καθώς
και οι σχετικές μελέτες αντιμετώπισης των εμποδίων που θα συναντηθούν στο χώρο
εκτέλεσης του έργου, όπως αρχαιολογικά ευρήματα, θεμέλια, υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα
Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω) σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Τ.Σ.Υ. και
γενικότερα στα τεύχη δημοπράτησης του έργου και για όλα τα έργα, που κατασκευάζονται
στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης. Οι δαπάνες σύνταξης και παραγωγής Μητρώου
Έργου, Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).
1.1.16 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως
υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων, που θα συναντηθούν στο χώρο του
έργου, η λήψη επιμετρητικών στοιχείων από κοινού με τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η
σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των επιμετρητικών σχεδίων και των επιμετρήσεων, που θα τα
υποβάλει για αρμόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους με επί τόπου
μετρήσεις.
1.1.17 Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγμάτων οπλισμού και των
καταλόγων οπλισμού (όπου αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη), που θα πρέπει να
υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην Υπηρεσία.
1.1.18 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κλπ. των εντοπιζομένων με τις διερευνητικές
τομές ή κατά την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των
σχετικών αδειών και οι εργασίες, που αφορούν τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας ή
άλλους συναρμοδίους φορείς, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.
1.1.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων και διευθετήσεων για την
αντιμετώπιση όλων των επιφανειακών, υπογείων ομβρίων και πηγαίων νερών ώστε να
προστατεύονται οι κατασκευές του έργου, οι υπάρχουσες κατασκευές και το περιβάλλον
γενικότερα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.
1.1.20 Η δαπάνη τοποθέτησης ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του
έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
1.1.21 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του
έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών
κλπ. και η απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από
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οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια και όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς
όρους ορίζεται.
1.1.22 Οι δαπάνες για χρησιμοποίηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,
κατοχυρωμένων μεθόδων, ευρεσιτεχνιών, εφευρέσεων κλπ. με οποιονδήποτε τρόπο, για την
έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.1.23 Οι δαπάνες για τη δημιουργία, οιωνδήποτε προσβάσεων και προσπελάσεων
στα διάφορα τμήματα του έργου ακόμη και τα απομακρυσμένα ή δυσπρόσιτα, για την
κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα
απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαμβανομένων των δαπανών τήρησης των
περιβαλλοντικών όρων και των δαπανών για την αποξήλωση και απομάκρυνσή τους καθώς
και την περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων
εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για διατήρησή τους.
1.1.24 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων των
Ο.Κ.Ω. διέρχονται από τον χώρο ή επηρεάζονται από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς
και οι δαπάνες για άρση τυχόν προβλημάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την
αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι
περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου.
1.1.25 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και
αποζημίωσης κάθε είδους βλάβης ή μη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την
κατασκευή του έργου (περιλαμβανομένης της μεταφοράς υλικών) και θα οφείλονται σε
αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας,
των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.1.26 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα
Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους
δημοπράτησης.
1.1.27 Οι δαπάνες μίσθωσης ή αγοράς εδαφικής λωρίδας, κατασκευής, σήμανσης
και συντήρησης των κάθε είδους εργοταξιακών οδών που απαιτούνται για την έντεχνη και
ασφαλή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες εντοπισμού και εξεύρεσης αναγκαίων χώρων και
εξασφάλισης σχετικών αδειών για την εναπόθεση προϊόντων ορυγμάτων, προϊόντων
κατεδαφίσεων και πλεοναζόντων υλικών γενικότερα, οι δαπάνες εξασφάλισης των οδών
προσπέλασής τους καθώς και οι δαπάνες για την τελική τους διαμόρφωση μετά την
περαίωση των εργασιών, σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
1.1.28 Οι δαπάνες προεργασίας επιφανειών για τις οποιεσδήποτε ασφαλτικές
επιστρώσεις επ' αυτών (παλαιών ή νέων επιφανειών) όπως π.χ. πικούνισμα, σκούπισμα,
καθαρισμός, άρση και μεταφορά των προϊόντων που παράγονται από τις παραπάνω εργασίες
κλπ.
1.1.29 Οι δαπάνες έντεχνης διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων
αγωγών, φρεατίων αγωγών, τεχνικών έργων κ.λ.π., για τη σύνδεση αγωγών, που
συμβάλλουν σ' αυτά (εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου).
1.1.30 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπονται στις τεχνικές
προδιαγραφές, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομειγμάτων, μελέτες
ευστάθειας ικριωμάτων, μελέτες εξυγίανσης εδάφους κλπ.
1.1.31 Οι δαπάνες έκδοσης αδειών κάθε είδους εργασιών από τις αρμόδιες Δημόσιες
Επιχειρήσεις, Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας (Δ.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.),
εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.
1.1.32 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από την
εγκατάσταση του Αναδόχου στο έργο μέχρι και την παραλαβή του έργου, τα οποία
προβλέπονται στις σχετικές μελέτες, στους περιβαλλοντικούς όρους, και ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.
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1.1.33 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, συμφωνητικών και γενικά όλες οι
υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους
υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του έργου.
1.1.34 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και
απρόσκοπτης λειτουργίας των υπαρχόντων φυσικών ή τεχνικών υδάτινων αγωγών, αγωγών
αποχέτευσης και αποστράγγισης της περιοχής, ακόμη και στις περιπτώσεις που τα δίκτυα:
(1) είναι σχετικά ανεπαρκή και ιδιαίτερα ευαίσθητα σε δυσμενείς
μεταχειρίσεις.
(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητά τους αν ο Ανάδοχος δε
λάβει μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές
κυρίως ή άλλες εργασίες.
1.1.35 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή.
1.1.36 Οι δαπάνες τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης των Η/Μ Συστημάτων
Επιτήρησης και Ελέγχου σύμφωνα μετα αναφερόμενα στα αντίστοιχα άρθρα της ΕΣΥ, οι
δαπάνες για την περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας και οι δαπάνες για την εκπαίδευση του
προσωπικού.
1.2

Στις τιμές μονάδος των ασφαλτικών εργασιών του παρόντος Τιμολογίου περιλαμβάνονται
επίσης η αξία προμήθειας της καθαρής ασφάλτου οποιουδήποτε τύπου, οι δαπάνες
φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς της από τις περιοχές Θεσσαλονίκης ή Αθηνών μέχρι τη
θέση επεξεργασίας της και μέχρι τη θέση ενσωμάτωσής της, η σταλία μεταφορικών μέσων
και ο χαμένος χρόνος φορτοεκφορτώσεων, καθώς και κάθε άλλη απαιτούμενη δαπάνη για
την έντεχνη χρήση της (θέρμανση, παραγωγή διαλυμάτων κλπ).

1.3

Στις τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου δεν περιλαμβάνονται το Όφελος (Ο.Ε.) και τα
Γενικά ΄Έξοδα του αναδόχου (Γ.Ε.), τα οποία αφορούν στα πάσης φύσεως βάρη, κρατήσεις
ή υποχρεώσεις του, όπως δαπάνες επιστασίας, σήμανσης εργοταξίων, φόρων, δασμών,
ασφαλίστρων, τελών χαρτοσήμου, συμβολαίων, συμφωνητικών, αποδείξεων, τόκων
κεφαλαίων κίνησης, εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, διοικητικών εξόδων,
λειτουργίας γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα από κάθε είδους δυσχέρειες, είτε
αυτές έχουν προβλεφθεί είτε όχι.
Το ποσό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και Όφελος του αναδόχου (Ο.Ε.), ανέρχεται συνολικά σε
ποσοστό, δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των
τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου.

1.4

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει τον
Κύριο του Έργου.

1.5

Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που είναι παρεμφερείς προς
εκείνες, που καλύπτονται από άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, αλλά παρουσιάζουν
διαφορετικά χαρακτηριστικά (αποδεκτά σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης) ή
επιμετρώνται διαφορετικά, αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος
Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους, με τις εξής βάσεις αναγωγής:
(1)

Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης (ομβρίων, ακαθάρτων)
από τσιμεντοσωλήνες και αγωγοί ακαθάρτων από αμιαντοτσιμεντοσωλήνες
Για εσωτερική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις
αναφερόμενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και
για την αντίστοιχη κατηγορία αντοχής και μεθόδων κατασκευής και προστασίας, θα
γίνεται αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος συμβατικού
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σωλήνα της αμέσως μικρότερης υπάρχουσας στο παρόν Τιμολόγιο εσωτερικής
διαμέτρου, με βάση το λόγο:
DN / DM
όπου

DN: Εσωτερική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα
DM: Η αμέσως μικρότερη διάμετρος συμβατικού
περιλαμβάνεται στο παρόν Τιμολόγιο.

σωλήνα

που

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη
υπάρχουσα διάμετρος.
(2)

Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου
Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής
πλάκας του παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της
χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση
το λόγο:
DN / 12
όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm.

(3)

Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC
Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής
ταινίας του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της
χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το
λόγο:
ΒN / 240
όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm
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ΟΜΑΔΑ Α: ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Άρθρο Α-1: ΦΩΤΕΙΝΟΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση και δοκιμή Φωτεινών
Σηματοδοτών σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠρ), τα Π.Κ.Ε., τη Μελέτη
και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, που περιλαμβάνει:
1. Αριθμό κεφαλών φωτεινών σηματοδοτών με αριθμό πεδίων και διάμετρο πεδίων κατά
περίπτωση, όπως ακολουθεί.
2. Μεταλλική κατασκευή στήριξης των σηματοδοτών (είτε κατασκευή στήριξης στα
τοιχώματα ή στο μέτωπο σήραγγας είτε ιστό με βραχίονα και πλαίσιο είτε απλό ιστό, κατά
περίπτωση, όπως ακολουθεί), συμπεριλαμβανομένων των βάσεων σκυροδέματος,
εκσκαφών, επανεπιχώσεων κλπ.
3. Προσομοιωτή επικοινωνίας
4. Καλώδια για την πλήρη μεταφορά των σημάτων ελέγχου των σηματοδοτών μέχρι το PLC
σύνδεσης. Στην περίπτωση σηματοδοτών εγκατεστημένων εντός σηράγγων τα καλώδια θα
είναι ελεύθερα αλογόνων και πυράντοχα τουλάχιστον 30 λεπτά (FE180/E30).
5. Καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας προς τους σηματοδότες τύπου NHXH
FE180/E30 ή N2XH FE180/E30, προκειμένου για σηματοδότες εγκατεστημένους εντός
σηράγγων, και ΝΥΥ (J – 1 VV), προκειμένου για σηματοδότες εγκατεστημένους στην
ανοιχτή οδοποιία.
6. Σωληνώσεις η/και σχάρες (γαλβανισμένες εν θερμώ μετά την κατασκευή) για την
προστασία των προαναφερόμενων καλωδίων, την τυχόν απαιτούμενη τοπική εκσκαφή και
κάλυψη/επιχωμάτωση των αγωγών, το σκυρόδεμα επικάλυψης ή πάκτωσης (όπου είναι
απαραίτητο), τα φρεάτια με τα καπάκια τους και κάθε άλλο υλικό, που είναι απαραίτητο
για την ολοκληρωμένη τοποθέτηση των καλωδίων σε συνθήκες ορατής ή υπόγειας
εγκατάστασης.
7. Ηλεκτρολογική προστασία με ιδιαίτερη γείωση σε τρίγωνο γείωσης, ή ηλεκτρόδιο γείωσης,
ή πλάκα γείωσης σε επαφή με τον ιστό η πολύ κοντά σ’αυτόν και απαγωγή κρουστικών
τάσεων (με surge arrestors) σε όλες τις ηλεκτρικές εισόδους (ισχύος και σημάτων) του
σηματοδότη (αφορά μόνον τους σηματοδότες των στομίων η γενικότερα τους εκτός
σηράγγων)
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
1. Κάθε υλικό και εργασία, που απαιτείται, για την παροχή ηλεκτρικής ισχύος από την
πλησιέστερη διαθέσιμη ηλεκτρική παροχή εγκατάστασης του έργου μέχρι όλα τα όργανα
του υπόψη συστήματος.
2. Κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση και την άψογη λειτουργία του
παραπάνω συστήματος.
3. Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμή, που απαιτείται για
την παράδοση του συστήματος σε κανονική και πλήρη λειτουργία σύμφωνα με τα
οριζόμενα στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
4. Όλη την τεκμηρίωση (documentation).
5. Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη λειτουργία, τη
ρύθμιση και τη συντήρηση του παραπάνω εξοπλισμού.
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Άρθρο Α-1.1: Ζεύγος Φωτεινών Σηματοδοτών τριών πεδίων (Φ300) σε σήραγγα
(Αναθεωρείται με το άρθρο 50%ΗΛΜ-105+ 50%ΗΛΜ-101)
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους ζεύγους φωτεινών σηματοδοτών.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Χίλια τετρακόσια ενενήντα €
(Αριθμητικά): 1.490,00

Άρθρο Α-1.2: Ζεύγος Φωτεινών Σηματοδοτών τριών πεδίων (Φ300) σε ιστό και βραχίονα
(Αναθεωρείται με το άρθρο 50%ΗΛΜ-105+ 50%ΗΛΜ-101)
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους ζεύγους φωτεινών σηματοδοτών.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα €
(Αριθμητικά): 4.870,00

Άρθρο Α-1.3: Ζεύγος Φωτεινών Σηματοδοτών δύο πεδίων (κίτρινο αναλάμπον) (Φ300) σε ιστό
και βραχίονα
(Αναθεωρείται με το άρθρο 50%ΗΛΜ-105+ 50%ΗΛΜ-101)
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους ζεύγους φωτεινών σηματοδοτών
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια €
(Αριθμητικά): 4.500,00

Άρθρο Α-1.4: Φωτεινός Σηματοδοτης τριών πεδίων (Φ300) σε ιστό
(Αναθεωρείται με το άρθρο 50%ΗΛΜ-105+ 50%ΗΛΜ-101)
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους φωτεινού σηματοδότη.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Δύο χιλιάδες τετρακόσια σαράντα €
(Αριθμητικά): 2.440,00

K:\A0112-021\cons\tefxi\ΤΜ.doc

9

0112-0210/4417/Β06

Άρθρο Α-2: ΦΩΤΕΙΝH ΠΙΝΑΚΙΔA ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΩΡΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΤΟΣ
ΣΗΡΑΓΓΑΣ (LCS)
(Αναθεωρείται με το άρθρο 50%ΗΛΜ-105+ 50%ΗΛΜ-101)
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση και δοκιμή πλήρους Φωτεινής
Πινακίδας Καθορισμού Λωρίδων Κυκλοφορίας (LCS) εντός σήραγγας σύμφωνα με τις αντίστοιχες
Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠρ), τα Π.Κ.Ε., τη Μελέτη και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, που
περιλαμβάνει:
1. Μία πινακίδα LCS
2. Ελεγκτή πινακίδας (sign controller) και θύρα επικοινωνίας με τον ελεγκτή σε τοπικό
πίνακα (αν ο ελεγκτής είναι εσωτερικά της πινακίδας)
3. Τη μεταλλική κατασκευή στήριξης της πινακίδας
4. Προσομοιωτή επικοινωνίας
5. Λογισμικό ελέγχου της πινακίδας και λογισμικό τοπικών δοκιμών
6. Καλώδια για την πλήρη μεταφορά των σημάτων ελέγχου της πινακίδας και του ελεγκτή της
μέχρι το PLC σύνδεσης, τα οποία θα είναι ελεύθερα αλογόνων και πυράντοχα τουλάχιστον
30 λεπτά (FE180/E30)..
7. Καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας προς την πινακίδα τύπου NHXH
FE180/E30 ή N2XH FE180/E30.
8. Σωληνώσεις η/και σχάρες για την προστασία των προαναφερόμενων καλωδίων και κάθε
άλλο υλικό, που είναι απαραίτητο για την ολοκληρωμένη τοποθέτηση των καλωδίων σε
συνθήκες ορατής ή υπόγειας εγκατάστασης.
9. Ηλεκτρολογική προστασία με γείωση και απαγωγή κρουστικών τάσεων (με surge arrestors)
σε όλες τις ηλεκτρικές εισόδους (ισχύος και σημάτων) της LCS.
10. Τον πίνακα εντός σήραγγας, που τυχόν απαιτείται και που θα χρησιμοποιηθεί για την
εγκατάσταση τοπικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού, με τις κατάλληλες διατάξεις
περιβαλλοντικού ελέγχου (θερμαντικό στοιχείο, ανεμιστήρα, θερμοστάτη κλπ.).
11. Όποιες συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις απαιτηθούν στους ήδη εγκατεστημένους από άλλη
εργολαβία, πίνακες ΠΚU, ή ακόμη και εγκατάσταση νέων πινάκων εκεί όπου αυτό
απαιτηθεί.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
1. Κάθε υλικό και εργασία, που απαιτείται για την παροχή ηλεκτρικής ισχύος από την
ηλεκτρική παροχή του τόπου εγκατάστασης του έργου μέχρι όλα τα όργανα του υπόψη
συστήματος.
2. Κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση και την άψογη λειτουργία του
παραπάνω συστήματος.
3. Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμή, που απαιτείται για
την παράδοση του συστήματος σε κανονική και πλήρη λειτουργία σύμφωνα με τα
οριζόμενα στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
4. Όλη την τεκμηρίωση του λογισμικού και τα μέσα εγκατάστασής του (CD-ROM, δισκέτες
κλπ.).
5. Όλη την τεκμηρίωση (documentation)
6. Την απαιτούμενη πληροφορία πρωτοκόλλων επικοινωνίας και δεδομένων, καθώς και τυχόν
υφιστάμενο λογισμικό διεπαφής για τη δυνατότητα ανάπτυξης διεπαφής λογισμικού
(interface) με τον ελεγκτή πινακίδας από λογισμικό τρίτου για σκοπούς ενοποίησης.
7. Τη ρύθμιση και τη συντήρηση του παραπάνω εξοπλισμού καθώς και την εκπαίδευση στη
λειτουργία προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ.
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους φωτεινής πινακίδας καθορισμού λωρίδων κυκλοφορίας εντός
σήραγγας
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρείς χιλιάδες επτακόσια €
(Αριθμητικά): 3.700,00
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Άρθρο A-3: ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (VSLS) ΕΝΤΟΣ
ΣΗΡΑΓΓΑΣ
(Αναθεωρείται με το άρθρο 50%ΗΛΜ-105+ 50%ΗΛΜ-101)
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση και δοκιμή πλήρους Φωτεινής
Πινακίδας Μεταβλητού Ορίου Ταχύτητας (VSLS) εντός σήραγγας σύμφωνα με τις αντίστοιχες
Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠρ), τα Π.Κ.Ε., τη Μελέτη και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, που
περιλαμβάνει:
1. Μία πινακίδα VSLS
2. Ελεγκτή πινακίδας (sign controller) και θύρα επικοινωνίας με τον ελεγκτή σε τοπικό
ερμάριο / πίνακα (αν ο ελεγκτής είναι εσωτερικός της πινακίδας).
3. Τη μεταλλική κατασκευή στήριξης της πινακίδας
4. Προσομοιωτή επικοινωνίας
5. Λογισμικό ελέγχου της πινακίδας και λογισμικό τοπικών δοκιμών
6. Καλώδια για την πλήρη μεταφορά των σημάτων ελέγχου της πινακίδας και του ελεγκτή
της μέχρι το PLC σύνδεσης, τα οποία θα είναι ελεύθερα αλογόνων και πυράντοχα
τουλάχιστον 30 λεπτά (FE180/E30).
7. Καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας προς την πινακίδα, τύπου NHXH
FE180/E30 ή N2XH FE180/E30.
8. Σωληνώσεις η/και σχάρες για την προστασία των προαναφερόμενων καλωδίων, και κάθε
άλλο υλικό που είναι απαραίτητο για την ολοκληρωμένη τοποθέτηση των καλωδίων σε
συνθήκες ορατής ή υπόγειας εγκατάστασης.
9. Ηλεκτρολογική προστασία με ιδιαίτερη γείωση και απαγωγή κρουστικών τάσεων (με
surge arrestors) σε όλες τις ηλεκτρικές εισόδους (ισχύος και σημάτων) της VSLS.
10. Τον πίνακα εντός σήραγγας, που τυχόν απαιτείται και που θα χρησιμοποιηθεί για την
εγκατάσταση τοπικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού, με τις κατάλληλες διατάξεις
περιβαλλοντικού ελέγχου (θερμαντικό στοιχείο, ανεμιστήρα, θερμοστάτη κλπ.).
11. Όποιες συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις απαιτηθούν στους ήδη εγκατεστημένους από άλλη
εργολαβία, πίνακες ΠΚU, ή ακόμη και εγκατάσταση νέων πινάκων εκεί όπου αυτό
απαιτηθεί.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
1. Κάθε υλικό και εργασία, που απαιτείται, για την παροχή ηλεκτρικής ισχύος από
την ηλεκτρική παροχή της εγκατάστασης του έργου μέχρι όλα τα όργανα του
υπόψη συστήματος.
2. Κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση και την άψογη
λειτουργία του παραπάνω συστήματος.
3. Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμή που
απαιτείται για την παράδοση του συστήματος σε κανονική και πλήρη λειτουργία
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
4. Όλη την τεκμηρίωση του λογισμικού και τα μέσα εγκατάστασής του (CD-ROM,
δισκέτες κλπ.).
5. Όλη την τεκμηρίωση (documentation)
6. Την απαιτούμενη πληροφορία πρωτοκόλλων επικοινωνίας και δεδομένων, καθώς
και τυχόν υφιστάμενο λογισμικό διεπαφής για τη δυνατότητα ανάπτυξης διεπαφής
λογισμικού (interface) με τον ελεγκτή πινακίδας από λογισμικό τρίτου για σκοπούς
ενοποίησης.
7. Τη ρύθμιση και τη συντήρηση του παραπάνω εξοπλισμού καθώς και την
εκπαίδευση στη λειτουργία προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ.
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους Φωτεινής Πινακίδας Μεταβλητού Ορίου Ταχύτητας (VSLS)
εντός σήραγγας
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρείς χιλιάδες εννιακόσια €
(Αριθμητικά): 3.900,00
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Άρθρο Α-4: ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΛΑΜΠΟΝΤΕΣ ΦΑΝΟΥΣ
(Αναθεωρείται με το άρθρο 50%ΗΛΜ-105+ 50%ΗΛΜ-101)
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση και δοκιμή πλήρους Πινακίδας
Στατικού Μηνύματος με Αναλάμποντες Φανούς σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΤΠρ), τα Π.Κ.Ε., τη Μελέτη και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, που
περιλαμβάνει:
1. Σταθερή πινακίδα σήμανσης με την κατάλληλη ανακλαστική μεμβράνη και με δύο
αναλάμποντες φανούς σηματοδότησης, σύμφωνα με τις
αντίστοιχες Τεχνικές
Προδιαγραφές
2. Ελεγκτή πινακίδας (sign controller)
3. Μεταλλική κατασκευή στήριξης για την πινακίδα, συμπεριλαμβανομένων της βάσης από
σκυρόδεμα, εκσκαφής, επανεπίχωσης κλπ.
4. Προσομοιωτή επικοινωνίας
5. Καλώδια για την πλήρη μεταφορά των σημάτων ελέγχου της πινακίδας μέχρι το PLC
σύνδεσης.
6. Καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας προς την πινακίδα τύπου ΝΥΥ (J-1VV).
7. Σωληνώσεις η/και σχάρες για την προστασία των προαναφερόμενων καλωδίων, την τυχόν
απαιτούμενη τοπική εκσκαφή και κάλυψη/επιχωμάτωση των αγωγών, το σκυρόδεμα
επικάλυψης ή πάκτωσης (όπου είναι απαραίτητο), τα φρεάτια με τα καπάκια τους και κάθε
άλλο υλικό, που είναι απαραίτητο για την ολοκληρωμένη τοποθέτηση των καλωδίων σε
συνθήκες ορατής ή υπόγειας εγκατάστασης.
8. Ηλεκτρολογική προστασία με ιδιαίτερη γείωση σε τρίγωνο γείωσης, ή ηλεκτρόδιο γείωσης,
ή πλάκα γείωσης και απαγωγή κρουστικών τάσεων (με surge arrestors) σε όλες τις
ηλεκτρικές εισόδους (ισχύος και σημάτων) της πινακίδας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
1. Κάθε υλικό και εργασία, που απαιτείται, για την παροχή ηλεκτρικής ισχύος από την
ηλεκτρική παροχή της εγκατάστασης του έργου μέχρι όλα τα όργανα του υπόψη
συστήματος.
2. Κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση και την άψογη λειτουργία του
παραπάνω συστήματος.
3. Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμή, που
απαιτείται για την παράδοση του συστήματος σε κανονική και πλήρη λειτουργία σύμφωνα
με τα οριζόμενα στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
4. Όλη την τεκμηρίωση (documentation).
5. Την απαιτούμενη πληροφορία πρωτοκόλλων επικοινωνίας και δεδομένων, καθώς και τυχόν
υφιστάμενο λογισμικό διεπαφής για τη δυνατότητα ανάπτυξης διεπαφής λογισμικού
(interface) με τον ελεγκτή πινακίδας από λογισμικό τρίτου για σκοπούς ενοποίησης.
6. Τη ρύθμιση και τη συντήρηση του παραπάνω εξοπλισμού καθώς και την εκπαίδευση στη
λειτουργία προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ.
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους Πινακίδας Στατικού Μηνύματος με Αναλάμποντες Φανούς
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Δύο χιλιάδες εξακόσια €
(Αριθμητικά): 2.600,00
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Άρθρο Α-5: ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ (VMS)
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση και δοκιμή πλήρους Φωτεινής
Πινακίδας Μεταβλητών Μηνυμάτων (VMS) σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΤΠρ), τα Π.Κ.Ε., τη Μελέτη και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, που
περιλαμβάνει:
1. Μία πινακίδα VMS .
2. Μεταλλική κατασκευή στήριξης της πινακίδας (γέφυρα, πρόβολο κλπ.),
συμπεριλαμβανομένων των βάσεων σκυροδέματος εκσκαφών, επανεπιχώσεων κλπ.
3. Τοπικό ελεγκτή πινακίδας (sign local controller) και θύρα επικοινωνίας με τον ελεγκτή σε
τοπικό ερμάριο / πίνακα (αν ο ελεγκτής είναι εσωτερικός της πινακίδας).
4. Προσομοιωτή επικοινωνίας
5. Λογισμικό ελέγχου της πινακίδας και λογισμικό τοπικών δοκιμών.
6. Tα καλώδια για την πλήρη μεταφορά των σημάτων ελέγχου της πινακίδας και του ελεγκτή
της μέχρι το PLC σύνδεσης.
7. Τα καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας προς την πινακίδα.
8. Όλες τις τυχόν απαιτούμενες σωληνώσεις για την προστασία των προαναφερόμενων
καλωδίων, την τυχόν απαιτούμενη τοπική εκσκαφή και κάλυψη/επιχωμάτωση των αγωγών,
το σκυρόδεμα επικάλυψης ή πάκτωσης (όπου είναι απαραίτητο), τα φρεάτια με τα καπάκια
τους και κάθε άλλο υλικό, που είναι απαραίτητο για την ολοκληρωμένη τοποθέτηση των
καλωδίων σε συνθήκες ορατής ή υπόγειας εγκατάστασης.
9. Ηλεκτρολογική προστασία με ιδιαίτερη γείωση σε τρίγωνο γείωσης, ή ηλεκτρόδιο γείωσης,
ή πλάκα γείωσης και απαγωγή κρουστικών τάσεων (με surge arrestors) σε όλες τις
ηλεκτρικές εισόδους (ισχύος και σημάτων) της VMS. (αφορά τις πινακίδες εκτός
σηράγγων)
10. Το ερμάριο πεδίου, που θα χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση του τοπικού
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, με τις κατάλληλες διατάξεις περιβαλλοντικού ελέγχου
(θερμαντικό στοιχείο, ανεμιστήρα, θερμοστάτη κλπ.), τον εξοπλισμό διανομής ηλεκτρικής
ενέργειας (ασφάλειες, ρευματολήπτες, φωτισμό, διατάξεις προστασίας, γείωση,
μετασχηματιστές εάν απαιτηθούν κλπ.), την κατασκευή στήριξής του (βάση από
σκυρόδεμα), βαμμένο και με την κατάλληλη πινακίδα σήμανσης.
11. Όποιες συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις απαιτηθούν στους ήδη εγκατεστημένους από άλλη
εργολαβία, πίνακες ΠΚU, ή ακόμη και εγκατάσταση νέων πινάκων εκεί όπου αυτό
απαιτηθεί.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
1. Κάθε υλικό και εργασία, που απαιτείται, για την παροχή ηλεκτρικής ισχύος από την
ηλεκτρική παροχή της εγκατάστασης του έργου μέχρι όλα τα όργανα του υπόψη
συστήματος.
2. Κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση και την άψογη λειτουργία του
παραπάνω συστήματος.
3. Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμή που
απαιτείται για την παράδοση του συστήματος σε κανονική και πλήρη λειτουργία σύμφωνα
με τα οριζόμενα στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
4. Όλη την τεκμηρίωση των λογισμικών και τα μέσα εγκατάστασής τους (CD-ROM, δισκέτες
κλπ.).
5. Όλη την τεκμηρίωση (documentation)
6. Την απαιτούμενη πληροφορία πρωτοκόλλων επικοινωνίας και δεδομένων, καθώς και τυχόν
υφιστάμενο λογισμικό διεπαφής για τη δυνατότητα ανάπτυξης διεπαφής λογισμικού
(interface) με τον ελεγκτή πινακίδας από λογισμικό τρίτου για σκοπούς ενοποίησης.
7. Τη ρύθμιση και τη συντήρηση του παραπάνω εξοπλισμού καθώς και την εκπαίδευση στη
λειτουργία προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ.
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Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους Φωτεινής Πινακίδας Μεταβλητών Μηνυμάτων (VMS) εκτός
σήραγγας.
Άρθρο Α-5.1: Φωτεινή Πινακίδα Μεταβλητών Μηνυμάτων (VMS) εκτός σήραγγας – τύπου Ι
(Αναθεωρείται με το άρθρο 50%ΗΛΜ-105+ 50%ΗΛΜ-101)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν τρείς χιλιάδες €
(Αριθμητικά): 103.000,00

K:\A0112-021\cons\tefxi\ΤΜ.doc

14

0112-0210/4417/Β06

Άρθρο A-6: ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΣΗΡΑΓΓΑΣ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-52)
Για την προμήθεια και πλήρη εγκατάσταση ενός συστήματος αυτόματης ρύθμισης του
φωτισμού σήραγγας, ανάλογα με την ένταση του εξωτερικού φωτός ημέρας, περιλαμβανομένου
του φωτομέτρου ακριβείας για μέτρηση εξωτερικής λαμπρότητας L20 στο σημείο εξόδου του
κλάδου, του πίνακα και εξοπλισμού αυτοματισμού και καλωδιώσεων τροφοδοσίας και ελέγχου
για μέτρηση του φωτισμού σήραγγας μέχρι και σε έξι βαθμίδες φωτισμού ημέρας και μια
νυκτός, σύμφωνα με τα Π.Κ.Ε., την ΤΣΥ, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τη μελέτη.
Στην τιμή του συστήματος συμπεριλαμβάνονται:
α. η προμήθεια και μεταφορά στον τόπο ενσωμάτωσης του συστήματος με το
φωτόμετρο, τον πίνακα και τον παραπάνω εξοπλισμό, του ιστού ύψους σύμφωνα
με τις απαιτήσεις της ζώνης προσέγγισης, του βραχίονα, του καλύμματος
προστασίας και καθαρισμού του φωτομέτρου και όλων των υλικών-μικροϋλικών
που απαιτούνται για τη στήριξη και γείωση του φωτομέτρου
β. η δαπάνη των εκσκαφών, της σκυροδέτησης της οπλισμένης βάσης του ιστού, των
σωληνώσεων και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για τη
θεμελίωση του ιστού και την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής
γ. όλες οι καλωδιώσεις τροφοδότησης και ελέγχου μεταξύ φωτομέτρου, πίνακα
ελέγχου, οι καλωδιώσεις σύνδεσης με το σύστημα SCADA για τη μετάδοση
σήματος ελέγχου των βαθμίδων φωτισμού, συμπεριλαμβανομένων και των πάσης
φύσεως σωληνώσεων προστασίας των καλωδίων, για την πλήρη εγκατάσταση των
καλωδίων. Προκειμένου περί υπογείων γραμμών, στην τιμή συμπεριλαμβάνονται
και οι εργασίες εκσκαφής και επανεπίχωσης των χαντακιών, το σκυρόδεμα
εγκιβωτισμού των σωληνώσεων και κάθε άλλο υλικό που απαιτείται για την πλήρη
εγκατάστασή τους
δ. όλες οι εργασίες εγκατάστασης, σύνδεσης, ελέγχου και δοκιμών που απαιτούνται
για παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία
Τιμή ανά τεμάχιο συστήματος ρύθμισης φωτισμού ανά κλάδο σήραγγας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Δεκαοκτώ χιλιάδες €
(Αριθμητικά): 18.000,00
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ΟΜΑΔΑ Β: ΤΗΛΕΦΩΝΟΔΟΤΗΣΗ - ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
Άρθρο Β-1: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση και δοκιμή πλήρους Τηλεφώνου
Ανάγκης Σήραγγας και του κομβίου αναγγελίας πυρκαγιάς σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές
προδιαγραφές (ΤΠρ), τα Π.Κ.Ε., τη Μελέτη και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, που
περιλαμβάνει:
1. Tην τηλεφωνική συσκευή ανάγκης
2. Τη φωτεινή πινακίδα σήμανσης τηλεφώνου ανάγκης με την κατασκευή στήριξης
και το φωτοσημαντήρα επανάκλησης
3. Για τα τηλέφωνα ανάγκης εντός θαλάμου σήραγγας:
• Το θάλαμο, κατασκευασμένο από γαλβανισμένη και βαμμένη λαμαρίνα, με την
ειδική θύρα με τον υαλοπίνακα, το δάπεδο, το φωτιστικό σώμα εντός του
θαλάμου, τους σωλήνες για την είσοδο καλωδίων, βαμμένο και με τις
κατάλληλες ενδείξεις.
• Τον Ηλεκτρικό Πίνακα με το κάλυμμά του και τα μάνδαλα, τα κατάλληλα
πλαίσια στήριξης (racks), τις κατάλληλες διατάξεις περιβαλλοντικού ελέγχου
(θερμαντικό στοιχείο, ανεμιστήρα, θερμοστάτη κλπ.), τον εξοπλισμό διανομής
ηλεκτρικής ενέργειας (ασφάλειες, ρευματολήπτες, φωτισμό, διατάξεις
προστασίας, γείωση, μετασχηματιστές εάν απαιτηθούν κλπ.), τους σωλήνες για
την είσοδο καλωδίων, βαμμένο και με την κατάλληλη πινακίδα σήμανσης.
• Το Ερμάριο Φορητών Πυροσβεστήρων με τη θύρα του, τους δύο
πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 6kg (ικανότητας κατάσβεσης πυρκαγιών
κατηγοριών ABCE), βαμμένο και με την κατάλληλη πινακίδα σήμανσης.
4. Για τα τηλέφωνα ανάγκης εκτός σήραγγας ή εντός διασυνδετήριας στοάς
σήραγγας, τον ημιθάλαμο με το προστατευτικό ερμάριο, μέσα στο οποίο
εγκαθίσταται το τηλέφωνο, με την ανακλαστική σήμανσή του και την πινακίδα
οδηγιών προς το χρήστη και την κατασκευή στήριξης του ημιθαλάμου και του
τηλεφώνου, περιλαμβανομένων όλων των υλικών, εξαρτημάτων, στηριγμάτων και
μικροϋλικών τοποθέτησης και στήριξης και των δαπανών εκσκαφής και
θεμελίωσης από οπλισμένο σκυρόδεμα της βάσης.
5. Tα καλώδια για την μεταφορά των σημάτων φωνής μέχρι τα σημεία σύνδεσης (τα
οποία θα είναι ελεύθερα αλογόνων για τα τηλέφωνα που είναι εντός σήραγγας).
6. Τα καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας προς το τηλέφωνο και τις
λοιπές φωτιστικές προαναφερόμενες διατάξεις (τύπου NHXH FE180/E30 ή N2XH
FE180/Ε30 για τα τηλέφωνα που είναι εντός σήραγγας).
7. Όλες τις τυχόν απαιτούμενες σωληνώσεις ή εσχάρες (γαλβανισμένες εν θερμώ) για
την προστασία των προαναφερόμενων καλωδίων, την τυχόν απαιτούμενη τοπική
εκσκαφή και κάλυψη/επιχωμάτωση των αγωγών, το σκυρόδεμα επικάλυψης ή
πάκτωσης (όπου είναι απαραίτητο), τα φρεάτια με τα καπάκια τους και κάθε άλλο
υλικό που είναι απαραίτητο για την ολοκληρωμένη τοποθέτηση των καλωδίων σε
συνθήκες ορατής ή υπόγειας εγκατάστασης.
8. Ηλεκτρολογική προστασία με γείωση και απαγωγή κρουστικών τάσεων ισχύος (με
surge arrestors) για τις συσκευές, που τροφοδοτούνται ηλεκτρικά και όπου αλλού
απαιτείται.
9. Όποιες συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις απαιτηθούν στους ήδη εγκατεστημένους
από άλλη εργολαβία, πίνακες ΠΚU, ή ακόμη και εγκατάσταση νέων πινάκων εκεί
όπου αυτό απαιτηθεί.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
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1. Κάθε υλικό και εργασία, που απαιτείται για την παροχή ηλεκτρικής ισχύος από την
πλησιέστερη διαθέσιμη ηλεκτρική παροχή της εγκατάστασης του έργου μέχρι όλα τα
όργανα του υπόψη συστήματος.
2. Κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση και την άψογη λειτουργία του
παραπάνω συστήματος.
3. Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμή που
απαιτείται για την παράδοση του συστήματος σε κανονική και πλήρη λειτουργία σύμφωνα
με τα οριζόμενα στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης..
4. Όλη την τεκμηρίωση (documentation)
5. Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη λειτουργία, τη
ρύθμιση και τη συντήρηση του παραπάνω εξοπλισμού.
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους Τηλεφώνου Ανάγκης Σήραγγας:

Άρθρο Β-1.1: Τηλέφωνο Ανάγκης εκτός σήραγγας ή εντός διασυνδετήριας στοάς σήραγγας
(Αναθεωρείται με τα άρθρα 70%ΗΛΜ-48+ 30%ΗΛΜ-61)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Χίλια επτακόσια €
(Αριθμητικά): 1.700,00
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Άρθρο Β-2: ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΙΡ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΑΝΑΓΚΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α/Κ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - Α/Κ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-61)
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση και δοκιμή πλήρους Συστήματος
Τηλεφωνίας ΙΡ Επιτήρησης Τηλεφώνων Ανάγκης, σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΤΠρ), το Τεχνικό Αντικείμενο, τη Μελέτη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, που
περιλαμβάνει:
1. Τους ΙΡ μετατροπείς τηλεφώνων (ΙΡ voice adaptors) που απαιτούνται για τη μετάδοση
των τηλεφωνικών σημάτων από τα νέα Τηλέφωνα Ανάγκης και από τα υφιστάμενα
Τηλέφωνα Ανάγκης των σηράγγων Βασιλικού, Μεσοβουνίου, Γκρίκας και Σ1Ν προς
τον κεντρικό τηλεφωνικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αδειών για τη
συνεργασία τους με τον κεντρικό εξοπλισμό. Ειδικά για τις σήραγγες Μεσοβουνίου και
Γκρίκας περιλαμβάνονται και τα τηλεφωνικά καλώδια από τα τηλέφωνα ανάγκης προς
τους χώρους εγκατάστασης των ΙΡ μετατροπέων.
2. Έξι κεντρικά συστήματα διαχείρισης των τηλεφωνικών κλήσεων, καθένα από τα οποία
θα περιλαμβάνει τα παρακάτω:
• Λογισμικό διαχείρισης IP τηλεφωνικών κλήσεων (Call Management Software)
σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠρ), με την κατάλληλη άδεια (για
τουλάχιστον 250 συνδρομητές για καθένα από τα δύο συστήματα του Κέντρου
Ελέγχου, 25 συνδρομητές για το σύστημα του ΚΕΣ Βασιλικού, 35 συνδρομητές για
το σύστημα του ΚΕΣ Μεσοβουνίου/Γκρίκας, 40 συνδρομητές για το σύστημα του
ΚΕΣ Σ1Ν και 25 συνδρομητές για το σύστημα του ΚΕΣ Σ2/Σ2),
συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης της απαραίτητης παραμετροποιημένης
εφαρμογής για το έργο. Το καθένα από τα δύο συστήματα του Κέντρου Ελέγχου θα
μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα από το δεύτερο (όχι απλός client).
• Η/Υ εξοπλισμένο με τα κατάλληλα στοιχεία (λειτουργικό σύστημα, σκληρό δίσκο,
μνήμη κλπ.) για την εγκατάσταση και λειτουργία του λογισμικού διαχείρισης IP
τηλεφωνικών κλήσεων.
Για τα συστήματα του Κέντρου Ελέγχου, είναι αποδεκτό ο Ανάδοχος να
χρησιμοποιήσει το υφιστάμενο σύστημα με τις απραίτητες επεμβάσεις (αναβάθμιση
άδειας, επέκταση της εφαρμογής για το νέο τμήμα κλπ.) μαζί με ένα νέο σύστημα,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Τεχνικό Αντικείμενο.
3. Ένα κεντρικό σύστημα καταγραφής των ΙΡ τηλεφωνικών συνομιλιών, που θα
περιλαμβάνει τα παρακάτω:
• Λογισμικό καταγραφής IP τηλεφωνικών συνομιλιών (Call Recording Software)
σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠρ), με άδεια και χαρακτηριστικά
κατάλληλα για την ταυτόχρονη καταγραφή τουλάχιστον 5 συνομιλιών και για την
επιτήρηση για καταγραφή τουλάχιστον 250 τηλεφώνων, συμπεριλαμβανομένης της
ανάπτυξης της απαραίτητης παραμετροποιημένης εφαρμογής για το έργο.
• Η/Υ εξοπλισμένο με τα κατάλληλα στοιχεία (λειτουργικό σύστημα, σκληρό δίσκο,
μνήμη, οθόνη TFT 17’’ κλπ.) για την εγκατάσταση και λειτουργία του λογισμικού
καταγραφής IP τηλεφωνικών συνομιλιών.
Είναι αποδεκτό ο Ανάδοχος να αναβαθμίσει το υφιστάμενο σύστημα του Κέντρου
Ελέγχου (αναβάθμιση άδειας, επέκταση της εφαρμογής για τα νέα τμήματα κλπ.) αντί
να παρέχει νέο σύστημα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Τεχνικό Αντικείμενο.
4. Έναν δρομολογητή (router), σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠρ),
κατάλληλο για τηλεφωνία ΙΡ για την επικοινωνία των τηλεφώνων με τις εξωτερικές
τηλεφωνικές γραμμές, εξοπλισμένους με τις απαιτούμενες κάρτες εξωτερικής
επικοινωνίας (2 κάρτες φωνής και 2 κάρτες για επικοινωνία data, με τύπο καρτών
ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των εξωτερικών γραμμών στο Κέντρο Ελέγχου), την
απαιτούμενη μνήμη, εφεδρικό τροφοδοτικό, λογισμικό Firewall, τα MIBs για την
επιτήρηση, τις κατάλληλες άδειες κλπ
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5. Οκτώ τηλεφωνικές συσκευές ΙΡ τύπου κονσόλας χειριστή (για το Κέντρο Ελέγχου και
τα εφεδρικά Κέντρα Ελέγχου) και δέκα επτά (17) τηλεφωνικές συσκευές ΙΡ βασικού
τύπου (για τα υπόλοιπα ΚΕΣ και χώρους πινάκων), συμπεριλαμβανομένων τυχόν
αδειών για τη συνεργασία τους με τον κεντρικό εξοπλισμό.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
1. Τα καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας σε όλες τις παραπάνω συσκευές.
2. Για όλες τις παραπάνω καλωδιώσεις όλες τις απαραίτητες σωληνώσεις για την
προστασία των καλωδίων και κάθε άλλο υλικό και εργασία που είναι απαραίτητο για
την ολοκληρωμένη τοποθέτηση των καλωδίων, σε συνθήκες ορατής ή μη
εγκατάστασης.
3. Όποιες συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις απαιτηθούν στους ήδη εγκατεστημένους

από άλλη εργολαβία, πίνακες ΠΚU, ή ακόμη και εγκατάσταση νέων πινάκων
εκεί όπου αυτό απαιτηθεί.
4. Κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση, σύνδεση και την άψογη
λειτουργία του παραπάνω συστήματος.
5. Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμή
που απαιτείται για την παράδοση του συστήματος σε κανονική και πλήρη λειτουργία.
6. Όλη την τεκμηρίωση (documentation) του εξοπλισμού.
7. Την απαιτούμενη πληροφορία πρωτοκόλλων επικοινωνίας και δεδομένων και τα
λογισμικά εργαλεία ανάπτυξης διεπαφής (API, SDK κλπ.), για τη δυνατότητα
ανάπτυξης διεπαφής λογισμικού (interface) με το λογισμικό διαχείρισης ΙΡ
τηλεφωνικών κλήσεων και το λογισμικό καταγραφής IP τηλεφωνικών συνομιλιών από
λογισμικό τρίτου για σκοπούς ενοποίησης.
8. Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη λειτουργία, τη
ρύθμιση και τη συντήρηση όλου του παραπάνω εξοπλισμού.
9. Κάθε εργασία για την αρχική εγκατάσταση, ανάπτυξη, ρύθμιση, παραμετροποίηση,
έλεγχο και δοκιμές λογισμικού, όπως απαιτείται για την παράδοσή του σε κανονική και
πλήρη λειτουργία σύμφωνα με τα οριζόμενα στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
10. Όλη την τεκμηρίωση (doucmentation), τις άδειες στο όνομα της ΕΟΑΕ και τα μέσα
εγκατάστασης (CD-ROM, δισκέτες κλπ.) για το λογισμικό.
11. Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη χρήση, στη
διαχείριση (administration) και τη ρύθμιση του λογισμικού.
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους Συστήματος Τηλεφωνίας ΙΡ Επιτήρησης Τηλεφώνων
Ανάγκης για το τμήμα Α/Κ Ηγουμενίτσας - Α/Κ Ιωαννίνων.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ογδόντα επτά χιλιάδες €
(Αριθμητικά): 87.000,00
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ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
Άρθρο Β-3: ΣΤΑΘΕΡΗ ΜΗΧΑΝΗ ΛΗΨΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΣΗΡΑΓΓΑΣ
(Αναθεωρείται με τα άρθρα 50%ΗΛΜ-61+ 50%ΗΛΜ-44)
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση και δοκιμή πλήρους έγχρωμης
σταθερής μηχανής λήψης Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV fixed camera) σήραγγας
σύμφωνα με τις αντίστοιχες ΤΠρ, τα Π.Κ.Ε., τη Μελέτη και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης,
που περιλαμβάνει:
1. Μηχανή λήψης και Φακό
2. Προστατευτικό περίβλημα μηχανής λήψης, με τις διατάξεις περιβαλλοντικής προστασίας
και με μηχανισμό πλυσίματος/σκουπίσματος, συμπεριλαμβανομένων δοχείου νερού 15 lit
και ηλεκτρικής αντλίας για το πλύσιμο.
3. Βραχίονα στήριξης της μηχανής λήψης, περιλαμβανομένων όλων των υλικών,
εξαρτημάτων, στηριγμάτων και μικροϋλικών τοποθέτησης και στήριξης.
4. Tο καλώδιο για την μεταφορά του σήματος video μέχρι το σημείο σύνδεσης, το οποίο θα
είναι ελεύθερο αλογόνων και πυράντοχο τουλάχιστον 30 λεπτά (FE180/E30).
5. Τον εξοπλισμό ενίσχυσης σήματος video, που τυχόν απαιτείται για απομακρυσμένες
κάμερες.
6. Τα καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας προς τα διάφορα τμήματα της
διάταξης, τύπου ΝΗΧΗ FE180/E30 ή N2XH FE180/E30.
7. Όλες τις τυχόν απαιτούμενες σωληνώσεις η/και σχάρες (γαλβανισμένες εν θερμώ μετά την
κατασκευή) για την προστασία των προαναφερόμενων καλωδίων, την τυχόν απαιτούμενη
τοπική εκσκαφή και κάλυψη/επιχωμάτωση των αγωγών, το σκυρόδεμα επικάλυψης ή
πάκτωσης (όπου είναι απαραίτητο), τα φρεάτια με τα καπάκια τους και κάθε άλλο υλικό
που είναι απαραίτητο για την ολοκληρωμένη τοποθέτηση των καλωδίων σε συνθήκες
ορατής ή υπόγειας εγκατάστασης.
8. Ηλεκτρολογική προστασία με ιδιαίτερη γείωση και απαγωγή κρουστικών τάσεων (με surge
arrestors) σε όλες τις ηλεκτρικές εισόδους (ισχύος και σημάτων) της κάμερας και όπου
αλλού απαιτείται.
9. Τον πίνακα που θα χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση του εξοπλισμού ενίσχυσης
σήματος, όπου απαιτείται, με τις κατάλληλες διατάξεις περιβαλλοντικού ελέγχου
(θερμαντικό στοιχείο, ανεμιστήρα, θερμοστάτη κλπ.), τον εξοπλισμό διανομής ηλεκτρικής
ενέργειας (ασφάλειες, ρευματολήπτες, φωτισμό, διατάξεις προστασίας, γείωση,
μετασχηματιστές εάν απαιτηθούν κλπ.), την κατασκευή στήριξής του, τους σωλήνες στη
βάση του για την είσοδο καλωδίων, βαμμένο και με την κατάλληλη πινακίδα σήμανσης.
10. Όποιες συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις απαιτηθούν στους ήδη εγκατεστημένους από άλλη
εργολαβία, πίνακες ΠΚU, ή ακόμη και εγκατάσταση νέων πινάκων εκεί όπου αυτό
απαιτηθεί.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
1. Κάθε υλικό και εργασία, που απαιτείται για την παροχή ηλεκτρικής ισχύος στη θέση
του πίνακα.
2. Κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση και την άψογη λειτουργία
του παραπάνω συστήματος.
3. Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμή,
που απαιτείται για την παράδοση του συστήματος σε κανονική και πλήρη λειτουργία
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
4. Όλη την τεκμηρίωση (documentation)
5. Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη λειτουργία, τη
ρύθμιση και τη συντήρηση του παραπάνω εξοπλισμού.
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Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους Σταθερής μηχανής λήψης Κλειστού Κυκλώματος
Τηλεόρασης σήραγγας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρείς χιλιάδες τετρακόσια πενήντα €
(Αριθμητικά): 3.450,00
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Άρθρο Β-4: ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΛΗΨΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
(Αναθεωρείται με τα άρθρα 50%ΗΛΜ-61+ 50%ΗΛΜ-44)
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση και δοκιμή πλήρους έγχρωμης
τηλεχειριζόμενης μηχανής λήψης Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV PTZ camera)
υπαίθρου σύμφωνα με τις αντίστοιχες ΤΠρ, τη Μελέτη, τα Π.Κ.Ε. και τα λοιπά τεύχη
δημοπράτησης, που περιλαμβάνει:
1. Μηχανή λήψης και Φακό μεταβλητής εστίασης (zoom)
2. Προστατευτικό περίβλημα μηχανής λήψης, με τις διατάξεις περιβαλλοντικής προστασίας
και με μηχανισμό πλυσίματος/σκουπίσματος, συμπεριλαμβανομένων δοχείου νερού 15 lit
και ηλεκτρικής αντλίας για το πλύσιμο.
3. Εξωτερική μονάδα πανοραμικής / υπό κλίση λήψης (Pan/Tilt unit)
4. Δέκτη ελέγχου μηχανής λήψης (camera control receiver)
5. Ιστό ανάρτησης της μηχανής λήψης, περιλαμβανομένων όλων των υλικών, εξαρτημάτων,
στηριγμάτων και μικροϋλικών τοποθέτησης και στήριξης, των δαπανών εκσκαφής και
θεμελίωσης από οπλισμένο σκυρόδεμα του ιστού και των σχετικών φρεατίων έλξης
καλωδίων
6. Βραχίονα στήριξης της μηχανής λήψης
7. Ζεύγος πομπού/δέκτη video για μεταφορά των σημάτων video και τηλεχειρισμού μέσω της
οπτικής ίνας προς τον κωδικοποιητή video.
8. Τα καλώδια για την μεταφορά των σημάτων video και τηλεχειρισμού μέχρι τα σημεία
σύνδεσης.
9. Τον εξοπλισμό ενίσχυσης σήματος video που τυχόν απαιτείται για απομακρυσμένες
κάμερες.
10. Τα καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας προς τα διάφορα τμήματα της
διάταξης τύπου ΝΥΥ (J – 1VV).
11. Όλες τις τυχόν απαιτούμενες σωληνώσεις η/και σχάρες για την προστασία των
προαναφερόμενων καλωδίων, την τυχόν απαιτούμενη τοπική εκσκαφή και
κάλυψη/επιχωμάτωση των αγωγών, το σκυρόδεμα επικάλυψης ή πάκτωσης (όπου είναι
απαραίτητο), τα φρεάτια με τα καπάκια τους και κάθε άλλο υλικό που είναι απαραίτητο για
την ολοκληρωμένη τοποθέτηση των καλωδίων σε συνθήκες ορατής ή υπόγειας
εγκατάστασης.
12. Ηλεκτρολογική προστασία με γείωση και απαγωγή κρουστικών τάσεων ισχύος (με surge
arrestors) για τις συσκευές που τροφοδοτούνται ηλεκτρικά, και όπου αλλού απαιτείται,
συμπεριλαμβανόμενης της γείωσης του ιστού.
13. Ηλεκτρολογική προστασία με ιδιαίτερη γείωση σε τρίγωνο γείωσης, ή ηλεκτρόδιο γείωσης,
ή πλάκα γείωσης και απαγωγή κρουστικών τάσεων (με surge arrestors) σε όλες τις
ηλεκτρικές εισόδους (ισχύος και σημάτων) της κάμερας.
14. Το ερμάριο/α στο πεδίο ή τη σηραγγα, που θα χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση, με τις
κατάλληλες διατάξεις περιβαλλοντικού ελέγχου (θερμαντικό στοιχείο, ανεμιστήρα,
θερμοστάτη κλπ.), τον εξοπλισμό διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (ασφάλειες,
ρευματολήπτες, φωτισμό, διατάξεις προστασίας, γείωση, μετασχηματιστές εάν απαιτηθούν
κλπ.), την κατασκευή στήριξης (βάση από σκυρόδεμα, υλικά προσάρτησης σε ιστό κλπ.),
τους σωλήνες στη βάση του για την είσοδο καλωδίων, βαμμένο και με την κατάλληλη
πινακίδα σήμανσης.
15. Όποιες συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις απαιτηθούν στους ήδη εγκατεστημένους από άλλη
εργολαβία, πίνακες ΠΚU, ή ακόμη και εγκατάσταση νέων πινάκων εκεί όπου αυτό
απαιτηθεί.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
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1. Κάθε υλικό και εργασία, που απαιτείται για την παροχή ηλεκτρικής ισχύος από την
πλησιέστερη διαθέσιμη ηλεκτρική παροχή της εγκατάστασης του έργου μέχρι όλα τα
όργανα του υπόψη συστήματος.
2. Κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση και την άψογη λειτουργία του
παραπάνω συστήματος.
3. Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμή, που
απαιτείται για την παράδοση του συστήματος σε κανονική και πλήρη λειτουργία σύμφωνα
με τα οριζόμενα στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
4. Όλη την τεκμηρίωση (documentation)
5. Την απαιτούμενη πληροφορία πρωτοκόλλων επικοινωνίας και δεδομένων, καθώς και τυχόν
υφιστάμενο λογισμικό διεπαφής για τη δυνατότητα ανάπτυξης διεπαφής λογισμικού
(interface) με τον δέκτη ελέγχου μηχανής λήψης από λογισμικό τρίτου για σκοπούς
ενοποίησης.
6. Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη λειτουργία, τη
ρύθμιση και τη συντήρηση του παραπάνω εξοπλισμού.
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους τηλεχειριζόμενης μηχανής λήψης Κλειστού Κυκλώματος
Τηλεόρασης υπαίθρου:
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτά χιλιάδες €
(Αριθμητικά): 7.000,00
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Άρθρο Β-5: ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΛΗΨΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΣΤΟΑΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ
(Αναθεωρείται με τα άρθρα 50%ΗΛΜ-61+ 50%ΗΛΜ-44)
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση και δοκιμή πλήρους έγχρωμης
τηλεχειριζόμενης μηχανής λήψης κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV PTZ camera)
διασυνδετήριας στοάς σήραγγας σύμφωνα με τις αντίστοιχες ΤΠρ, τη Μελέτη, τα Π.Κ.Ε. και τα
λοιπά τεύχη δημοπράτησης, που περιλαμβάνει:
1. Μηχανή λήψης και Φακό μεταβλητής εστίασης (zoom)
2. Προστατευτικό περίβλημα μηχανής λήψης, με τις διατάξεις περιβαλλοντικής προστασίας
και με μηχανισμό πλυσίματος/σκουπίσματος, συμπεριλαμβανομένων δοχείου νερού 15 lit
και ηλεκτρικής αντλίας για το πλύσιμο.
3. Εξωτερική μονάδα πανοραμικής / υπό κλίση λήψης (Pan/Tilt unit)
4. Δέκτη ελέγχου μηχανής λήψης (camera control receiver)
5. Βραχίονα στήριξης της μηχανής λήψης
6. Τα καλώδια για την μεταφορά των σημάτων video και τηλεχειρισμού μέχρι τα σημεία
σύνδεσης, τα οποία θα είναι ελεύθερα αλογόνων και πυράντοχα τουλάχιστον 30 λεπτά
(FE180/E30).
7. Τα καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας προς τα διάφορα τμήματα της
διάταξης, τύπου NHXH FE180/E30 ή N2XH FE180/E30.
8. Όλες τις τυχόν απαιτούμενες σωληνώσεις η/και σχάρες (γαλβανισμένες εν θερμώ μετά την
κατασκευή) για την προστασία των προαναφερόμενων καλωδίων, την τυχόν απαιτούμενη
τοπική εκσκαφή και κάλυψη/επιχωμάτωση των αγωγών, το σκυρόδεμα επικάλυψης ή
πάκτωσης (όπου είναι απαραίτητο), τα φρεάτια με τα καπάκια τους και κάθε άλλο υλικό
που είναι απαραίτητο για την ολοκληρωμένη τοποθέτηση των καλωδίων σε συνθήκες
ορατής ή υπόγειας εγκατάστασης.
9. Ηλεκτρολογική προστασία με ιδιαίτερη γείωση και απαγωγή κρουστικών τάσεων (με surge
arrestors) σε όλες τις ηλεκτρικές εισόδους (ισχύος και σημάτων) της κάμερας.
10. Όποιες συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις απαιτηθούν στους ήδη εγκατεστημένους από άλλη
εργολαβία, πίνακες ΠΚU, ή ακόμη και εγκατάσταση νέων πινάκων εκεί όπου αυτό
απαιτηθεί.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
1. Κάθε υλικό και εργασία, που απαιτείται για την παροχή ηλεκτρικής ισχύος από την
πλησιέστερη διαθέσιμη ηλεκτρική παροχή της εγκατάστασης του έργου μέχρι όλα τα
όργανα του υπόψη συστήματος.
2. Κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση και την άψογη λειτουργία του
παραπάνω συστήματος.
3. Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμή, που
απαιτείται για την παράδοση του συστήματος σε κανονική και πλήρη λειτουργία σύμφωνα
με τα οριζόμενα στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
4. Όλη την τεκμηρίωση (documentation)
5. Την απαιτούμενη πληροφορία πρωτοκόλλων επικοινωνίας και δεδομένων, καθώς και τυχόν
υφιστάμενο λογισμικό διεπαφής για τη δυνατότητα ανάπτυξης διεπαφής λογισμικού
(interface) με τον δέκτη ελέγχου μηχανής λήψης από λογισμικό τρίτου για σκοπούς
ενοποίησης.
6. Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη λειτουργία, τη
ρύθμιση και τη συντήρηση του παραπάνω εξοπλισμού.
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους τηλεχειριζόμενης μηχανής λήψης Κλειστού Κυκλώματος
Τηλεόρασης διασυνδετήριας στοάς σήραγγας:
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Δύο χιλιάδες τριακόσια €
(Αριθμητικά): 2.300,00
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Άρθρο Β-6: ΣΥΣΤΗΜΑ VIDEO IP ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α/Κ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ – Α/Κ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(Αναθεωρείται με τα άρθρα ΗΛΜ-61)
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση και δοκιμή πλήρους Συστήματος Video
IP Εποπτείας Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης, σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΤΠρ), το Τεχνικό Αντικείμενο, τη Μελέτη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, που
περιλαμβάνει:
1. Τους απαιτούμενους (περίπου 134) κωδικοποιητές video IP, σύμφωνα με τις
αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠρ), οι οποίοι θα εγκατασταθούν στο πεδίο για
τη μετάδοση των σημάτων video και τηλεμετρίας μεταξύ των μηχανών λήψης
Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV) και του κεντρικού εξοπλισμού του
τοπικού Κέντρου Ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αδειών για τη συνεργασία
τους με τον κεντρικό εξοπλισμό.
2. Τους απαιτούμενους (64) αποκωδικοποιητές video IP, σύμφωνα με τις αντίστοιχες
Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠρ), οι οποίοι θα εγκατασταθούν στο Κέντρο Ελέγχου για
την απεικόνιση των σημάτων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αδειών για τη συνεργασία
τους με τον κεντρικό εξοπλισμό.
3. Επτά κεντρικά συστήματα διαχείρισης της απεικόνισης video IP, καθένα από τα οποία
θα περιλαμβάνει τα παρακάτω:
• Λογισμικό διαχείρισης video (Video Management Software) σύμφωνα με τις
Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠρ), με την κατάλληλη άδεια (για τουλάχιστον 200
μηχανές λήψης για καθένα από τα τρία συστήματα του Κέντρου Ελέγχου, 30
μηχανές λήψης για το σύστημα του ΚΕΣ Μεσοβουνίου/Γκρίκας, 15 μηχανές λήψης
για το σύστημα του ΚΕΣ Νεοχωρίου, 40 μηχανές λήψης για το σύστημα του ΚΕΣ
Σ1/Σ2 και 20 μηχανές λήψης για το σύστημα του ΚΕΣ Σ3/Σ2),
συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης της απαραίτητης παραμετροποιημένης
εφαρμογής για το έργο. Από τα τρία συστήματα του Κέντρου Ελέγχου, τα δύο
τουλάχιστον θα μπορούν να λειτουργήσουν αυτόνομα (όχι απλοί client).
• Η/Υ εξοπλισμένο με τα κατάλληλα στοιχεία (λειτουργικό σύστημα, σκληρό δίσκο,
μνήμη κλπ.) για την εγκατάσταση και λειτουργία του λογισμικού διαχείρισης
video.
• Δύο οθόνες TFT 19’’ (μόνο για τα τέσσερα συστήματα των εφεδρικών Κέντρων
Ελέγχου) για το χειρισμό του συστήματος και απεικόνιση σημάτων video.
• Πομποδέκτες για τη σύνδεση των τερματικών (οθόνες/πληκτρολόγια/ ποντίκια) της
κονσόλας χειριστών με τους Η/Υ, στην περίπτωση που αυτοί εγκατασταθούν στα
ερμάρια (racks).
Για τα συστήματα του Κέντρου Ελέγχου είναι αποδεκτό ο Ανάδοχος να
χρησιμοποιήσει τα δύο υφιστάμενα συστήματα με τις απαραίτητες επεμβάσεις
(αναβάθμιση άδειας, επέκταση της εφαρμογής για το νέο τμήμα κλπ.) αντί να παρέχει
δύο νέα συστήματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Τεχνικό Αντικείμενο.
4. Δύο κεντρικά συστήματα καταγραφής video (Video Recorder), αποτελούμενα από
λογισμικό και Η/Υ με άδ εια και χαρακτηριστικά κατάλληλα για την ταυτόχρονη
καταγραφή του απαιτούμενου αριθμού σημάτων (τουλάχιστον 200 σημάτων),
συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων στοιχείων του Η/Υ (λειτουργικό σύστημα,
συστοιχία σκληρών δίσκων RAID, μνήμη κλπ.) και της ανάπτυξης της απαραίτητης
παραμετροποιημένης εφαρμογής για το έργο.
Στην τιμή περιλαμβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
1. Τα καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας σε όλες τις παραπάνω συσκευές.
2. Για τις παραπάνω καλωδιώσεις όλες τις απαραίτητες σωληνώσεις για την προστασία
των καλωδίων και κάθε άλλο υλικό και εργασία που είναι απαραίτητο για την
ολοκληρωμένη τοποθέτηση των καλωδίων, σε συνθήκες ορατής ή μη εγκατάστασης.
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3. Όποιες συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις απαιτηθούν στους ήδη εγκατεστημένους από
άλλη εργολαβία, πίνακες ΠΚU, ή ακόμη και εγκατάσταση νέων πινάκων εκεί όπου
αυτό απαιτηθεί.
4. Κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση, σύνδεση και την άψογη
λειτουργία του παραπάνω συστήματος.
5. Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμή
που απαιτείται για την παράδοση του συστήματος σε κανονική και πλήρη λειτουργία.
6. Όλη την τεκμηρίωση (documentation) του εξοπλισμού.
7. Την απαιτούμενη πληροφορία πρωτοκόλλων επικοινωνίας και δεδομένων, καθώς και
τυχόν υφιστάμενο λογισμικό διεπαφής για τη δυνατότητα ανάπτυξης διεπαφής
λογισμικού (interface) με τους κωδικοποιητές video από λογισμικό τρίτου για σκοπούς
ενοποίησης.
8. Την απαιτούμενη πληροφορία πρωτοκόλλων επικοινωνίας και δεδομένων και τα
λογισμικά εργαλεία ανάπτυξης διεπαφής (API, SDK κλπ.), για τη δυνατότητα
ανάπτυξης διεπαφής λογισμικού (interface) με το λογισμικό διαχείρισης video και με
το λογισμικό καταγραφής video από λογισμικό τρίτου για σκοπούς ενοποίησης.
9. Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη λειτουργία, τη
ρύθμιση και τη συντήρηση όλου του παραπάνω εξοπλισμού.
10. Κάθε εργασία για την αρχική εγκατάσταση, ανάπτυξη, ρύθμιση, παραμετροποίηση,
έλεγχο και δοκιμές όλων των παραπάνω λογισμικών, όπως απαιτείται για την
παράδοσή τους σε κανονική και πλήρη λειτουργία σύμφωνα με τα οριζόμενα στα λοιπά
τεύχη δημοπράτησης.
11. Όλη την τεκμηρίωση (doucmentation), τις άδειες στο όνομα της ΕΟΑΕ και τα μέσα
εγκατάστασης (CD-ROM, δισκέτες κλπ.) για όλα τα παραπάνω λογισμικά.
12. Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη χρήση, στη
διαχείριση (administration) και τη ρύθμιση όλων των παραπάνω λογισμικών.
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους Συστήματος Video IP Εποπτείας Κλειστού Κυκλώματος
Τηλεόρασης για το τμήμα Α/Κ Ηγουμενίτσας Α/Κ ιωαννίνων.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριακόσιες χιλιάδες €
(Αριθμητικά): 300.000,00
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Άρθρο Β-7: ΤΡΙΓΩΝΟ ΓΕΙΩΣΕΩΣ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-45)
Για την πλήρη κατασκευή τριγώνου γειώσεως σύμφωνα με τη μελέτη, τις Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΤΠ), τα Π.Κ.Ε. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Στην τιμή επί πλέον περιλαμβάνονται οι δαπάνες για:
α. τρεις ράβδους γειώσεως
β. τρία κτιστά φρεάτια διαστάσεων 30Χ30 cm με τα χυτοσιδηρά καλύμματά τους
γ. τον αγωγό γειώσεως για τη διασύνδεση των τριών ηλεκτροδίων διατομής 120mm2
καθώς και τη σύνδεση προς την συσκευή
δ. την προμήθεια όλων των υλικών και μικροϋλικών που απαιτούνται, τη μεταφορά
τους επί τόπου του έργου, την εργασία πλήρους κατασκευής του τριγώνου
γειώσεως καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για την
παράδοσή του σε κανονική λειτουργία σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους
δημοπράτησης
ε. τη δαπάνη ελέγχων και μετρήσεων για την εξασφάλιση γείωσης με αντίσταση
μικρότερη από 1 Ω σύμφωνα με τα οριζόμενα και στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
Τιμή ανά τεμάχιο τριγώνου γειώσεως
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτακόσια εξήντα τρία €
(Αριθμητικά): 763,00
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Άρθρο Β-8: ΠΛΑΚΑ ΓΕΙΩΣΕΩΣ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-45)
Για την πλήρη κατασκευή πλάκας γειώσεως σύμφωνα με τη μελέτη, τις Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΤΠ), τα Π.Κ.Ε. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Στην τιμή επί πλέον περιλαμβάνονται οι δαπάνες για:
α. την πλάκα γειώσεως
β. τον αγωγό γειώσεως για τη διασύνδεση της πλάκας γειώσεως με τη συσκευή
γ. την προμήθεια όλων των υλικών και μικροϋλικών που απαιτούνται, τη μεταφορά
τους επί τόπου του έργου, την εργασία πλήρους κατασκευής της πλάκας γειώσεως
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για την
παράδοσή της σε κανονική λειτουργία σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους
δημοπράτησης
δ. τη δαπάνη ελέγχων και μετρήσεων για την εξασφάλιση γείωσης με αντίσταση
μικρότερη από 1 Ω σύμφωνα με τα οριζόμενα και στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
Τιμή ανά τεμάχιο πλάκας γειώσεως
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριακόσια πενήντα €
(Αριθμητικά): 350,00
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Άρθρο Β-9: ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΕΙΩΣΕΩΣ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-45)
Για την πλήρη κατασκευή ράβδου γειώσεως σύμφωνα με τη μελέτη, τις Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΤΠ), τα Π.Κ.Ε. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Στην τιμή επί πλέον περιλαμβάνονται οι δαπάνες για:
α. το ηλεκτρόδιο γειώσεως
β. κτιστό φρεάτιο διαστάσεων 30Χ30 cm με το χυτοσιδηρό καλύμματά του
γ. τον αγωγό γειώσεως για τη διασύνδεση του ηλεκτροδίου με την συσκευή
δ. την προμήθεια όλων των υλικών και μικροϋλικών που απαιτούνται, τη μεταφορά
τους επί τόπου του έργου, την εργασία πλήρους κατασκευής του ηλεκτροδίου
γειώσεως καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για την
παράδοσή του σε κανονική λειτουργία σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους
δημοπράτησης
ε. τη δαπάνη ελέγχων και μετρήσεων για την εξασφάλιση γείωσης με αντίσταση
μικρότερη από 1 Ω σύμφωνα με τα οριζόμενα και στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
Τιμή ανά τεμάχιο τριγώνου γειώσεως
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν ενενήντα €
(Αριθμητικά): 190,00
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ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Άρθρο Γ-1 : ΚΑΛΩΔΙΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, πλήρη εγκατάσταση, μετρήσεις και δοκιμή
καλωδίου οπτικών ινών, αριθμού και είδους ινών όπως παρακάτω, σύμφωνα με τις αντίστοιχες
Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠρ), τα Π.Κ.Ε., τη Μελέτη και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη για:
1. Την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και εγκατάσταση όλων των απαιτουμένων
υλικών σύνδεσης και εγκατάστασης, όπως:
i. ακραία καλώδια οπτικών ινών (fibre optic drop cable),
ii. βυσματοφόρα καλώδια οπτικών ινών, (fibre optic patch cord cable),
iii. συνδέσμους (connectors),
iv. πίνακες διασύνδεσης στερεωμένους σε πλαίσια (rack mounted patch panels),
v. κυτία σύνδεσης (splice closures) για τις συνδέσεις των καλωδίων μέσα στα φρεάτια
(κυτία σύνδεσης εξωτερικού τύπου) και μέσα στα ερμάρια εξοπλισμού (κυτία
σύνδεσης εσωτερικού τύπου),
vi. κάθε άλλο υλικό ή μικροϋλικό, απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση και την άψογη
λειτουργία των παραπάνω σε υποδομή τηλεπικοινωνιακού δικτύου (εκτός των
ενεργών στοιχείων)
2. Όλες τις εργασίες εγκατάστασης των καλωδίων εντός των σωλήνων.
3. Τις τυχόν απαιτούμενες εκσκαφές, επανεπιχώσεις, επισκευές, αποφράξεις ή και τοπικές
αντικαταστάσεις (εργασία και υλικά), που θα απαιτηθούν στις υφιστάμενες υποδομές
σωλήνωσης.
4. Όλες τις τυχόν απαιτούμενες συμπληρωματικές τοπικές υποδομές για την υλοποίηση των
τοπικών συνδέσεων προς τους προβλεπόμενους χώρους, περιλαμβανομένων των
απαιτούμενων σωληνώσεων, εκσκαφής και επανεπίχωσης χαντακιών, του σκυροδέματος
εγκιβωτισμού των σωληνώσεων, των φρεατίων, καναλιών, σχαρών και κάθε άλλου υλικού
που απαιτείται για την πλήρη εγκατάσταση των τοπικών καλωδίων σε ορατή ή υπόγεια
εγκατάσταση.
5. Κάθε εργασία για εγκατάσταση, σύνδεση, μέτρηση και δοκιμή, που απαιτείται για την
παράδοση των παραπάνω σε κανονική και πλήρη λειτουργία σύμφωνα με τα οριζόμενα στα
λοιπά τεύχη δημοπράτησης, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων μικροϋλικών.
6. Όλη την τεκμηρίωση (documentation).
Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου καλωδίου κορμού οπτικών ινών
επιμετρουμένου και του μήκους του προβλεπόμενου από τις Τεχνικές Προδιαγραφές να
παραμείνει τυλιγμένο στα φρεάτια.
Άρθρο Γ-1.1: Καλώδιο 6 μονότροπων οπτικών ινών (SM)
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-48)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα € και τριάντα λεπτά
(Αριθμητικά): 4,30

Άρθρο Γ-1.2: Καλώδιο 24 μονότροπων οπτικών ινών (SM)
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-48)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έξι € και σαράντα λεπτά
(Αριθμητικά): 6,40
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Άρθρο Γ-1.3: Καλώδιο 4 πολύτροπων (ΜΜ) οπτικών ινών
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-48)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα € και δέκα λεπτά
(Αριθμητικά): 4,10

Άρθρο Γ-1.4: Καλώδιο 6 πολύτροπων (ΜΜ) οπτικών ινών
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-48)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα € και εξήντα λεπτά
(Αριθμητικά): 4,60

Άρθρο Γ-1.5: Καλώδιο 8 πολύτροπων (ΜΜ) οπτικών ινών
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-48)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε € και δέκα λεπτά
(Αριθμητικά): 5,10

Άρθρο Γ-1.6: Καλώδιο 10 πολύτροπων (ΜΜ) οπτικών ινών
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-48)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε € και εβδομήντα λεπτά
(Αριθμητικά): 5,70
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Άρθρο Γ-2: ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΜΕ ΡΑΒΔΩΣΕΙΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ
10 ατμ.
Για την προμήθεια και πλήρη τοποθέτηση εύκαμπτου πλαστικού σωλήνα πολυαιθυλενίου
Ρ.Ε.-Η.D. (HIGH DENSITY) με ραβδώσεις, με πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών, εν ξηρώ ή
μέσα σε νερό, για την κατασκευή σωληνώσεων κατάλληλων για την υπόγεια διέλευση καλωδίου
οπτικής ίνας.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου του έργου των
σωλήνων, του σύρματος που τυχόν θα απαιτηθεί κατά την τοποθέτηση του καλωδίου οπτικής ίνας
καθώς και κάθε άλλου υλικού που απαιτείται, η δαπάνη εκσκαφής και επανεπίχωσης της τάφρου
(εργασία και υλικά σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ.), η δαπάνη εκτύλιξης και έκτασης του σωλήνα για την
ευθυγράμμισή του δίπλα στην τάφρο, κοπής του στα μήκη που απαιτούνται, σύνδεσής του, που θα
γίνει με κατάλληλες πλαστικές μούφες, τοποθέτησης του σύρματος εφόσον απαιτηθεί, η δαπάνη
επισήμανσης των σωλήνων, η δαπάνη τοποθέτησης του σωλήνα εντός ήδη εγκατεστημένων από
άλλες εργολαβίες σωλήνων Φ90 καθώς και η δαπάνη συγκρότησης δέσμης σωλήνων.
Περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη τυχόν περιβλημάτων προστασίας του σωλήνα, η ανηγμένη
δαπάνη κάθε είδους αντλήσεως υδάτων και κάθε είδους δυσχέρεια από τυχόν ύπαρξη νερού από
προβλήματα που πιθανώς ανακύψουν στο ήδη εγκαταστημένο δίκτυο σωληνώσεων καθώς και
κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση της
κατασκευής, σύμφωνα με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Τιμή ανά μέτρο πραγματικού αξονικού μήκους εγκατεστημένου εύκαμπτου πλαστικού
σωλήνα πολυαιθυλενίου (ΡΕ), με ραβδώσεις, 10 ατμοσφαιρών, για την διέλευση καλωδίου οπτικής
ίνας
Άρθρο Γ-2.1: Σωλήνες Φ40
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6620.1)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Δύο € και τριάντα πέντε λεπτά
(Αριθμητικά): 2,35
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Άρθρο Γ-3 : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση και δοκιμή πλήρους Συστήματος
Επικοινωνιών, σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠρ), την Τεχνική Περιγραφή
(ΤΠ), τη Μελέτη και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, που περιλαμβάνει:
1. Σύστημα τοπικών δικτύων επικοινωνιών σηράγγων αποτελούμενο από τα εξής: δώδεκα
μεταγωγείς (switch) Ethernet με 2 οπτικές θύρες Gigabit Ethernet και με 24 θύρες
χαλκού 10/100/1000 Mbps, δέκα οκτώ (18) μεταγωγείς (εκ των οποίων ο ένας για
εφεδρική χρήση) με 2 οπτικές θύρες Gigabit Ethernet και με 24 θύρες χαλκού 10/100
Mbps και τέσσερις μεταγωγείς με 24 θύρες χαλκού 10/100/1000 Mbps.
2. Σύστημα περιφερειακού δικτύου επικοινωνιών κορμού για το τμήμα Α/Κ
Ηγουμενίτσας - Α/Κ Ιωαννίνων αποτελούμενο από τα εξής: Δύο μεταγωγείς
Ethernet με 2 οπτικές θύρες 10-Gigabit Ethernet και με 72 θύρες χαλκού 10/100/1000
Mbps και δέκα τέσσερις (14) μεταγωγείς με 2 οπτικές θύρες 10-Gigabit Ethernet και με
24 θύρες χαλκού 10/100/1000 Mbps.
Στην τιμή πέραν των ανωτέρω συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη για:
1. Για τους μεταγωγείς Ethernet: εφεδρικό τροφοδοτικό για κάθε μεταγωγέα, τους
οπτικούς συνδέσμους για τις οπτικές θύρες, τα οπτικά και χάλκινα καλώδια
διασύνδεσης (patch cords) για τις τοπικές συνδέσεις, τα καλώδια τροφοδοσίας, το
λογισμικό προγραμματισμού των μεταγωγέων και τα MIBs επιτήρησης.
2. Ερμάρια για την εγκατάσταση του εξοπλισμού (τύπου racks 19’’ για τα κτίρια και
τύπου προστατευμένου ηλεκτρολογικού πίνακα για τους υπόλοιπους προβλεπόμενους
χώρους πινάκων) με τα κατάλληλα εξαρτήματα για την εγκατάσταση (ράφια, πλαίσια
στήριξης racks, patch panels, διατάξεις περιβαλλοντικής προστασίας, διατάξεις
ηλεκτρικής τροφοδοσίας κλπ.)
3. Τα καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας σε όλες τις παραπάνω συσκευές.
4. Για την καλωδίωση τροφοδοσίας και για την καλωδίωση δικτύου προς τις συσκευές,
όλες τις απαραίτητες σωληνώσεις για την προστασία των καλωδίων με δομημένο
τρόπο (καναλέτες κλπ.) και κάθε άλλο υλικό και εργασία που είναι απαραίτητο για την
ολοκληρωμένη τοποθέτηση των καλωδίων, σε συνθήκες ορατής ή μη εγκατάστασης.
5. Όποιες συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις απαιτηθούν στους ήδη εγκατεστημένους από
άλλη εργολαβία, πίνακες ΠΚU, ή ακόμη και εγκατάσταση νέων πινάκων εκεί όπου
αυτό απαιτηθεί
6. Κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση και την καλή λειτουργία του
παραπάνω συστήματος.
7. Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση και
δοκιμή που απαιτείται για την παράδοση του συστήματος σε κανονική και πλήρη
λειτουργία σύμφωνα με τα οριζόμενα στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
8. Όλη την τεκμηρίωση (documentation) του εξοπλισμού.
9. Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη λειτουργία, τη
ρύθμιση και συντήρηση του παραπάνω εξοπλισμού.
10. Όλη την τεκμηρίωση (doucmentation), τις άδειες στο όνομα της ΕΟΑΕ και τα μέσα
εγκατάστασης (CD-ROM, δισκέτες κλπ.) για το παραπάνω λογισμικό
11. Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη χρήση, στη
διαχείριση (administration) και τη ρύθμιση του παραπάνω λογισμικού.
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους Συστήματος Δικτύου Κορμού Gigabit Ethernet.
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Άρθρο Γ-3.1: Σύστημα τοπικών δικτύων επικοινωνιών σηράγγων για το τμήμα Α/Κ
Ηγουμενίτσας – Α/Κ Ιωαννίνων
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-61)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Διακόσιες τριάντα χιλιάδες €
(Αριθμητικά): 230.000,00

Άρθρο Γ-3.2: Σύστημα περιφερειακού δικτύου επικοινωνιών κορμού για το τμήμα Α/Κ
Ηγουμενίτσας – Α/Κ Ιωαννίνων
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-61)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριακόσιες είκοσι τρείς χιλιάδες €
(Αριθμητικά): 323.000,00
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Άρθρο Γ-4: ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός πλήρους
συστήματος ραδιοεπικοινωνιών για τις επικοινωνίες μέσα και στους δύο κλάδους της
σήραγγας, το οποίο θα εξυπηρετεί το Πυροσβεστικό Σώμα, την Ελληνική Αστυνομία, το
ΕΚΑΒ, το προσωπικό συντήρησης, ικανό να μεταδίδει 6 προγράμματα ραδιοφώνου FM και με
δυνατότητα παρεμβολής στις εκπομπές για μετάδοση ηχητικών μηνυμάτων, σύμφωνα με τη
Μελέτη και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης και το οποίο θα περιλαμβάνει :
1. Ακτινοβολούν ομοαξονικό καλώδιο, που θα στερεωθεί στο θόλο της σήραγγας με
ανοξείδωτα στηρίγματα και θα τροφοδοτείται αμφίπλευρα, του οποίου τα χαρακτηριστικά
θα προκύψουν από τη μελέτη ραδιοκάλυψης του προμηθευτή, και το οποίο θα στηρίζεται
ανά αποστάσεις σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, και θα είναι ελεύθερο αλογόνων
(LSZH)
2. Σύστημα τροφοδοσίας ομοαξονικού καλωδίου με πομπούς και δέκτες σε συχνότητες
κατάλληλες για χρήση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Αστυνομία, το ΕΚΑΒ και το
Προσωπικό συντήρησης και συνδυαστές κεραιών για πομπούς και δέκτες, διαιρέτες,
ενισχυτές γραμμής και ομοαξονικά καλώδια καθόδων κεραιών
3. Κεραίες εκπομπής και λήψης σημάτων VHF σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που
απαιτούνται από τις παραπάνω Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και συντήρησης:
- κεραία κτιρίων εξυπηρέτησης επί ιστού κατάλληλου ύψους για καθαρή λήψη σύμφωνα
με τις τοπικές συνθήκες
- κεραίες εισόδου σήραγγας των οποίων ο τύπος θα προκύψει από τη μελέτη
ραδιοκάλυψης
- κεραίες VHF (πανκατευθυντικές) επί ιστού σε κατάλληλες θέσεις εάν προκύπτουν από
τη μελέτη.
4. Τοπικό σταθμό βάσεως τοποθετημένο στο κέντρο ελέγχου των κτιρίων εξυπηρέτησης
σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.
5. Φορητούς πομποδέκτες για το προσωπικό λειτουργίας και συντήρησης με το φορτιστή τους
και τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.
6. Γείωση για τα αλεξικέραυνα (ιστούς) των κεραιών με ηλεκτρόδια
7. Καλώδιο οπτικών ινών υπογείου όδευσης μέσα στη σήραγγα και σύνδεσης με τις κεραίες
εισόδου σήραγγας μέσω μετατροπέα οπτικού σήματος σε VHF.
8. Όλα τα απαραίτητα λογισμικά.
Στην τιμή περιλαμβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
1. Κάθε υλικό και εργασία, που απαιτείται, για την παροχή ηλεκτρικής ισχύος από την
πλησιέστερη διαθέσιμη ηλεκτρική παροχή της εγκατάστασης της προμήθειας μέχρι όλα τα
όργανα του υπόψη συστήματος.
2. Κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση και την άψογη λειτουργία του
παραπάνω συστήματος.
3. Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμή που
απαιτείται για την παράδοση του συστήματος σε κανονική και πλήρη λειτουργία σύμφωνα
με τα οριζόμενα στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
4. Κάθε επικοινωνία, επαφή, συνεννόηση για τη συλλογή στοιχείων, τεχνικών πληροφοριών
και διευκρινίσεων από τις υπηρεσίες και τους φορείς (Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό
Σώμα, ΕΚΑΒ), οι οποίοι πρόκειται να εξυπηρετηθούν από τη λειτουργία του υπόψη
συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής αλληλογραφίας.
5. Τη σύνταξη της τεχνικής προσέγγισης – μελέτης ραδιοκάλυψης από την πηγή προμήθειας
του συστήματος (εξειδικευμένος παροχέας συναφών υπηρεσιών), η οποία θα περιλαμβάνει
πλήρη τεχνική τεκμηρίωση και ανάλυση για τον προτεινόμενο εξοπλισμό.
6. Την παροχή των στοιχείων και τη σύνταξη της αίτησης προς την Ε.Ε.Τ.Τ. για τη χορήγηση
δικαιώματος χρήσης ειδικού ραδιοσυχνοτήτων (μέρος δεύτερο).
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7. Όλη την τεκμηρίωση του εξοπλισμού (documentation), τις άδειες στο όνομα της ΕΟΑΕ και
τα μέσα εγκατάστασης (CD-ROM, δισκέτες κλπ.) για τα παραπάνω λογισμικά.
8. Την απαιτούμενη πληροφορία πρωτοκόλλων επικοινωνίας και δεδομένων, καθώς και τυχόν
υφιστάμενο λογισμικό διεπαφής για τη δυνατότητα ανάπτυξης διεπαφής λογισμικού
(interface) με τον κεντρικό εξοπλισμό του συστήματος από λογισμικό τρίτου.
9. Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη λειτουργία, τη
ρύθμιση και τη συντήρηση του παραπάνω εξοπλισμού.
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους συστήματος ραδιοεπικοινωνιών για δίδυμη σήραγγα.

Άρθρο Γ-4.1:Σύστημα ραδιοεπικοινωνιών για τις δίδυμες σήραγγες Μεσοβουνίου - Γκρίκας
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-62)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριακόσιες πενήντα χιλιάδες €
(Αριθμητικά): 350.000,00

Άρθρο Γ-4.2:Σύστημα ραδιοεπικοινωνιών για τη δίδυμη σήραγγα Σ1Ν
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-62)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Διακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες €
(Αριθμητικά): 285.000,00

Άρθρο Γ-4.3:Σύστημα ραδιοεπικοινωνιών για τη δίδυμη σήραγγα Σ2
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-62)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Διακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες €
(Αριθμητικά): 285.000,00
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ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ
Άρθρο Δ-1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ CO, NO ΚΑΙ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-52)
Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και δοκιμή πλήρους συστήματος
μέτρησης μονοξειδίου του άνθρακα (CO), μονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ) και ορατότητας
(καπνού), σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠ), τα Π.Κ.Ε., το Τεχνικό
Αντικείμενο, τη Μελέτη και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης που περιλαμβάνει:
1. Μία διάταξη μέτρησης ορατότητας, μία διάταξη μέτρησης CO και μία διάταξη μέτρησης
ΝΟ, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.
1. Την/τις ηλεκτρονική/ές μονάδα/ες αξιολόγησης
2. Προσομοιωτή/ές επικοινωνίας
3. Λογισμικό/ά ελέγχου και τοπικών ρυθμίσεων.
4. Tα καλώδια για την πλήρη μεταφορά των σημάτων ελέγχου από τα στοιχεία των διατάξεων
και από τις ηλεκτρονικές μονάδες αξιολόγησης προς τα σημεία σύνδεσης, τα οποία θα είναι
ελεύθερα αλογόνων και πυράντοχα τουλάχιστον 30 λεπτά (FE180/E30).
5. Τα καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας προς τα στοιχεία των διατάξεων και
τις ηλεκτρονικές μονάδες αξιολόγησης τύπου NHXH FE180/E30 ή N2XH FE180/E30.
6. Σωληνώσεις η/και σχάρες (γαλβανισμένες εν θερμώ μετά την κατεργασία) για την
προστασία των προαναφερόμενων καλωδίων, και κάθε άλλο υλικό που είναι απαραίτητο
για την ολοκληρωμένη τοποθέτηση των καλωδίων σε συνθήκες ορατής ή υπόγειας
εγκατάστασης.
7. Ηλεκτρολογική προστασία με γείωση και απαγωγή κρουστικών τάσεων (με surge arrestors)
σε όλες τις ηλεκτρικές εισόδους (ισχύος και σημάτων) της εγκατάστασης μέτρησης.
8. Τον/τους πίνακα/ες εντός σήραγγας που τυχόν χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση του
ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού, με τις κατάλληλες διατάξεις περιβαλλοντικού
ελέγχου (θερμαντικό στοιχείο, ανεμιστήρα, θερμοστάτη κλπ.)
Στην τιμή περιλαμβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
1. Κάθε υλικό και εργασία, που απαιτείται, για την παροχή ηλεκτρικής ισχύος από την
πλησιέστερη διαθέσιμη ηλεκτρική παροχή της εγκατάστασης της προμήθειας μέχρι όλα τα
όργανα του υπόψη συστήματος.
2. Κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση και την άψογη λειτουργία του
παραπάνω συστήματος.
3. Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμή που
απαιτείται για την παράδοση του συστήματος σε κανονική και πλήρη λειτουργία σύμφωνα
με τα οριζόμενα στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
1. Όλη την τεκμηρίωση (documentation), τις άδειες στο όνομα της ΕΟΑΕ και τα μέσα
εγκατάστασης (CD-ROM, δισκέτες κλπ.) για τα παραπάνω λογισμικά.
2. Όλη την τεκμηρίωση του εξοπλισμού
3. Την απαιτούμενη πληροφορία πρωτοκόλλων επικοινωνίας και δεδομένων, καθώς και τυχόν
υφιστάμενο λογισμικό διεπαφής για τη δυνατότητα ανάπτυξης διεπαφής λογισμικού
(interface) με τη μονάδα αξιολόγησης από λογισμικό τρίτου για σκοπούς ενοποίησης.
4. Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη λειτουργία, τη
ρύθμιση και τη συντήρηση του παραπάνω εξοπλισμού.
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους συστήματος μέτρησης μονοξειδίου του άνθρακα (CO),
μονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ) και ορατότητας (καπνού)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα έξι χιλιάδες €
(Αριθμητικά): 36.000,00
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Άρθρο Δ-3: ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΕΡΑ ΕΝΤΟΣ
ΣΗΡΑΓΓΑΣ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-52)
Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και δοκιμή πλήρους διάταξης μέτρησης
της ταχύτητας και της διεύθυνσης του αέρα μέσα σε σήραγγα, σύμφωνα με τις αντίστοιχες
Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠ), τα Π.Κ.Ε., το Τεχνικό Αντικείμενο, τη Μελέτη και τους λοιπούς
όρους δημοπράτησης που περιλαμβάνει:
1. Διάταξη αποτελούμενη από ζεύγος πομποδεκτών εγκατεστημένων υπό γωνία σε
αντικριστά τοιχώματα της σήραγγας, υπό κλίση ως προς τον άξονα αυτής και σε απόσταση
μεταξύ τους
2. Ηλεκτρονική μονάδα αξιολόγησης
3. Προσομοιωτή επικοινωνίας
4. Λογισμικό ελέγχου και τοπικών ρυθμίσεων.
5. Καλώδια για την πλήρη μεταφορά των σημάτων ελέγχου από τα στοιχεία της διάταξης και
από την ηλεκτρονική μονάδα αξιολόγησης προς τα σημεία σύνδεσης τα οποία θα είναι
ελεύθερα αλογόνων και πυράντοχα τουλάχιστον 30 λεπτά (FE180/E30).
6. Καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας προς τα στοιχεία της διάταξης και την
ηλεκτρονική μονάδα αξιολόγησης, τύπου NHXH FE180/E30 ή N2XH FE180/E30.
7. Σωληνώσεις η/και σχάρες (γαλβανισμένες εν θερμώ μετά την κατασκευή) για την
προστασία των προαναφερόμενων καλωδίων, και κάθε άλλο υλικό που είναι απαραίτητο
για την ολοκληρωμένη τοποθέτηση των καλωδίων σε συνθήκες ορατής ή υπόγειας
εγκατάστασης.
8. Ηλεκτρολογική προστασία με γείωση και απαγωγή κρουστικών τάσεων (με surge arrestors)
σε όλες τις ηλεκτρικές εισόδους (ισχύος και σημάτων) της διάταξης μέτρησης
ταχύτητας/διεύθυνσης αέρα.
9. Πίνακα εντός σήραγγας που τυχόν χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση του ηλεκτρονικού
εξοπλισμού, με τις κατάλληλες διατάξεις περιβαλλοντικού ελέγχου (θερμαντικό στοιχείο,
ανεμιστήρα, θερμοστάτη κλπ.)
Στην τιμή περιλαμβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
1. Κάθε υλικό και εργασία, που απαιτείται, για την παροχή ηλεκτρικής ισχύος από την
πλησιέστερη διαθέσιμη ηλεκτρική παροχή της εγκατάστασης της προμήθειας μέχρι όλα τα
όργανα του υπόψη συστήματος.
2. Κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση και την άψογη λειτουργία του
παραπάνω συστήματος.
3. Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμή που
απαιτείται για την παράδοση του συστήματος σε κανονική και πλήρη λειτουργία σύμφωνα
με τα οριζόμενα στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
4. Όλη την τεκμηρίωση (documentation), τις άδειες στο όνομα της ΕΟΑΕ και τα μέσα
εγκατάστασης (CD-ROM, δισκέτες κλπ.) για τα παραπάνω λογισμικά.
5. Όλη την τεκμηρίωση του εξοπλισμού
6. Την απαιτούμενη πληροφορία πρωτοκόλλων επικοινωνίας και δεδομένων, καθώς και τυχόν
υφιστάμενο λογισμικό διεπαφής για τη δυνατότητα ανάπτυξης διεπαφής λογισμικού
(interface) με τη μονάδα αξιολόγησης από λογισμικό τρίτου για σκοπούς ενοποίησης.
7. Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη λειτουργία, τη
ρύθμιση και τη συντήρηση του παραπάνω εξοπλισμού.
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους διάταξης μέτρησης της ταχύτητας και της διεύθυνσης του αέρα
μέσα σε σήραγγα.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Δεκαεπτά χιλιάδες εξακόσια €
(Αριθμητικά): 17.600,00
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Άρθρο Δ-4: ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟΥ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-52)
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση και δοκιμή πλήρους διάταξης
ανεμομέτρου υπαίθρου μέτρησης της ταχύτητας και της διεύθυνσης του ανέμου, έξω από στόμιο
σήραγγας, σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠ), τα Π.Κ.Ε., το Τεχνικό
Αντικείμενο, τη Μελέτη και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης που περιλαμβάνει:
1. Τη διάταξη του ανεμομέτρου
2. Την ηλεκτρονική μονάδα αξιολόγησης
3. Προσομοιωτή επικοινωνίας
4. Λογισμικό ελέγχου και λογισμικό τοπικών δοκιμών.
5. Tα καλώδια για την πλήρη μεταφορά των σημάτων ελέγχου από το ανεμόμετρο στη
μονάδα αξιοόγησης και από εκεί μέχρι το σημείο σύνδεσης.
6. Τα καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας προς τις διατάξεις και τον
ηλεκτρονικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί.
7. Όλες τις τυχόν απαιτούμενες σωληνώσεις για την προστασία των προαναφερόμενων
καλωδίων, την τυχόν απαιτούμενη τοπική εκσκαφή και κάλυψη/επιχωμάτωση των αγωγών,
το σκυρόδεμα επικάλυψης ή πάκτωσης (όπου είναι απαραίτητο), τα φρεάτια με τα καπάκια
τους και κάθε άλλο υλικό που είναι απαραίτητο για την ολοκληρωμένη τοποθέτηση των
καλωδίων σε συνθήκες ορατής ή υπόγειας εγκατάστασης.
8. Την ηλεκτρολογική προστασία με ιδιαίτερη γείωση σε τρίγωνο γείωσης ή ηλεκτρόδιο
γείωσης ή πλάκα γείωσης και απαγωγή κρουστικών τάσεων (με surge arrestors) σε όλες τις
ηλεκτρικές εισόδους (ισχύος και σημάτων) της διάταξης.
9. Τον πίνακα εντός σήραγγας που τυχόν χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση τοπικού
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, με τις κατάλληλες διατάξεις περιβαλλοντικού ελέγχου
(θερμαντικό στοιχείο, ανεμιστήρα, θερμοστάτη κλπ.)
10. Όποιες συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις απαιτηθούν στους ήδη εγκατεστημένους από άλλη
εργολαβία, πίνακες ΠΚU, ή ακόμη και εγκατάσταση νέων πινάκων εκεί όπου αυτό
απαιτηθεί.
Στην τιμή περιλαμβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
1. Κάθε υλικό και εργασία, που απαιτείται, για την παροχή ηλεκτρικής ισχύος από την
πλησιέστερη διαθέσιμη ηλεκτρική παροχή της εγκατάστασης της προμήθειας μέχρι όλα
τα όργανα του υπόψη συστήματος.
2. Κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση και την άψογη λειτουργία
του παραπάνω συστήματος.
3. Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμή
που απαιτείται για την παράδοση του συστήματος σε κανονική και πλήρη λειτουργία
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
4. Όλη την τεκμηρίωση (documentation), τις άδειες στο όνομα της ΕΟΑΕ και τα μέσα
εγκατάστασης (CD-ROM, δισκέτες κλπ.) για τα παραπάνω λογισμικά.
5. Όλη την τεκμηρίωση του εξοπλισμού
6. Την απαιτούμενη πληροφορία πρωτοκόλλων επικοινωνίας και δεδομένων, καθώς και
τυχόν υφιστάμενο λογισμικό διεπαφής για τη δυνατότητα ανάπτυξης διεπαφής
λογισμικού (interface) με τη μονάδα αξιολόγησης από λογισμικό τρίτου για σκοπούς
ενοποίησης.
7. Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη λειτουργία, τη
ρύθμιση και τη συντήρηση του παραπάνω εξοπλισμού.
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους διάταξης ανεμόμετρου υπαίθρου.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρείς χιλιάδες €
(Αριθμητικά): 3.000,00
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ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Άρθρο Ε-1: ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση και δοκιμή πλήρους Συστήματος
Σταθμών Αυτοματισμού Επιτήρησης και Ελέγχου των Η/Μ Εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού
Κυκλοφορίας (SCADA/TMS), σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠρ), την
Τεχνική Περιγραφή, τη Μελέτη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, που περιλαμβάνει:
1.

2.

3.

Τους σταθμούς αυτοματισμού στο πεδίο και τα κτίρια με τις Μονάδες Ελέγχου (τις
διπλές Κεντρικές Μονάδες Ελέγχου ή τις Τοπικές Μονάδες Ελέγχου κατά
περίπτωση), σε ποσότητες όπως καθορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά
τεύχη. Οι σταθμοί αυτοματισμού θα είναι πλήρεις με τα επιμέρους στοιχεία τους
(μονάδες επεξεργασίας, μνήμες, κάρτες και θύρες επικοινωνίας, κάρτες διασύνδεσης,
τροφοδοτικό/ά, μονάδες εισόδου/εξόδου αναλογικών και ψηφιακών σημάτων στην
απαιτούμενη ποσότητα και με διαθέσιμη εφεδρεία 10% κατά κατηγορία, διατάξεις
απομόνωσης θορύβου, ηλεκτρολογική προστασία με γείωση και απαγωγή
κρουστικών τάσεων ισχύος (surge arrestors) κλπ.), τους πίνακες εγκατάστασης, τις
διατάξεις περιβαλλοντικής προστασίας κλπ.
Τα διάφορα αισθητήρια όργανα, διακόπτες, μετρητές, τερματικούς διακόπτες κλπ. για
την επιτήρηση και τον έλεγχο όλων των απαιτούμενων σημείων, σύμφωνα με τις
Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠρ) και τις διατιθέμενες μελέτες, συμπεριλαμβανομένων
των μονάδων διεπαφής (interfaces) που ενδέχεται να απαιτηθούν για τη διασύνδεσή
τους με τις αντίστοιχες εισόδους/εξόδους των Μονάδων Ελέγχου, των διατάξεων και
καλωδίων ηλεκτρικης τροφοδοσίας όπου απαιτούνται, της ηλεκτρολογικής
προστασίας με γείωση και απαγωγή κρουστικών τάσεων ισχύος και σημάτων (με
surge arrestors) όπου απαιτείται και των καλωδίων σημάτων για τη σύνδεση στις
αντίστοιχες εισόδους/εξόδους των Μονάδων Ελέγχου.
Το Λογισμικό Αυτοματισμού των Μονάδων Ελέγχου για την Επιτήρηση και

Έλεγχο των Η/Μ Εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού Κυκλοφορίας
(SCADA/TMS), που θα περιλαμβάνει τα παρακάτω επιμέρους λογισμικά με
οριστικές και αμετάκλητες άδειες χρήσης από την ΕΟΑΕ ή τρίτο που θα εργάζεται
για την ΕΟΑΕ, μη υποκείμενες σε οποιαδήποτε περαιτέρω τέλη χρήσης (royalties
κλπ.):
o Τις τοπικές εφαρμογές λογισμικού (software applications), που θα
εκτελούνται τοπικά στις Μονάδες Ελέγχου.
o Κάθε άλλο λογισμικό, που είναι απαραίτητο να εγκατασταθεί στις Μονάδες
Ελέγχου για να εκτελούνται οι τοπικές εφαρμογές λογισμικού
o Tα ειδικά λογισμικά ανάπτυξης (Development Tools) των τοπικών
εφαρμογών λογισμικού, τον πηγαίο κώδικα (source code) των τοπικών
εφαρμογών και κάθε άλλο λογισμικό τρίτων (τυπικό λογισμικό πακέτο του
εμπορίου), που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη των τοπικών
εφαρμογών, ώστε να είναι δυνατή αυτόνομα από την ΕΟΑΕ η
πραγματοποίηση αλλαγών στις εφαρμογές αυτές και η δημιουργία νέων
εφαρμογών.
o Το λογισμικό, που θα χρησιμοποιείται από τον υπεύθυνο λειτουργίας του
συστήματος (administrator), για την παραμετροποίηση / ρύθμιση / τοπικό &
απομακρυσμένο έλεγχο λειτουργίας των Μονάδων Ελέγχου.
o Όλες τις πληροφορίες πρωτοκόλλων επικοινωνίας των Μονάδων Ελέγχου
και τις πληροφορίες για τις τοπικές εφαρμογές λογισμικού των Μονάδων
Ελέγχου, που είναι απαραίτητες (διευθυνσιοδότηση των σημείων
επιτήρησης/ελέγχου στη μνήμη, μεταβλητές, μορφή δεδομένων κλπ.), καθώς
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4.

και τυχόν υφιστάμενο λογισμικό διεπαφής για τη δυνατότητα ανάπτυξης από
τρίτους ενός λογισμικού, που θα διασυνδέεται με τις Μονάδες Ελέγχου για
την επιτήρηση και έλεγχο αυτών (για την ενδεχόμενη εγκατάσταση ενός
λογισμικού επιτήρησης και ελέγχου κυκλοφορίας/TMS στο Κέντρο Ελέγχου
από τρίτο και για σκοπούς ενοποίησης).
Όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό οπτικών πομποδεκτών δεδομένων και ακτινικών
οπτικών μεταγωγέων Fast Ethernet για τις συνδέσεις των απομακρυσμένων σταθμών
αυτοματισμού και για τις συνδέσεις του εξοπλισμού επιτήρησης και ελέγχου
κυκλοφορίας εκτός σηράγγων.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
1. Τα καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας σε όλες τις παραπάνω συσκευές.
2. Για όλες τις καλωδιώσεις ισχυρών και ασθενών ρευμάτων που αφορούν τα παραπάνω, τις
συμπληρώσεις στις υφιστάμενες υποδομές διέλευσης καλωδίων που τυχόν θα απαιτηθούν,
όπως σωληνώσεις για την προστασία των καλωδίων, εκσκαφή και κάλυψη/επιχωμάτωση
αγωγών, σκυρόδεμα (όπου είναι απαραίτητο) και κάθε άλλο υλικό που είναι απαραίτητο
για την ολοκληρωμένη τοποθέτηση των καλωδίων σε συνθήκες ορατής ή υπόγειας
εγκατάστασης.
3. Όποιες συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις απαιτηθούν στους ήδη εγκατεστημένους από άλλη
εργολαβία, ηλεκτρικούς πίνακες, ή ακόμη και εγκατάσταση νέων πινάκων εκεί όπου αυτό
απαιτηθεί.
4. Τα ερμάρια τύπου pillar που θα χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση των σταθμών
αυτοματισμού σε εξωτερικό χώρο με τις κατάλληλες διατάξεις περιβαλλοντικού ελέγχου
(θερμαντικό στοιχείο, ανεμιστήρα, θερμοστάτη κλπ.), τον εξοπλισμό διανομής ηλεκτρικής
ενέργειας (ασφάλειες, ρευματολήπτες, φωτισμό, διατάξεις προστασίας, ιδιαίτερη γείωση σε
τρίγωνο γείωσης, απαγωγούς κρουστικών τάσεων, μετασχηματιστές εάν απαιτηθούν κλπ.),
τις βάσεις σκυροδέματος για τη στήριξή τους, τους σωλήνες για την είσοδο καλωδίων,
βαμμένα και με την κατάλληλη πινακίδα σήμανσης.
5. Κάθε υλικό και εργασία για την παροχή ηλεκτρικής ισχύος στις θέσεις εγκατάστασης των
παραπάνω ερμαρίων pillar.
6. Κάθε υλικό και εργασία για τη διασύνδεση (interface) των Μονάδων Ελέγχου των
σταθμών αυτοματισμού με τους ελεγκτές άλλων συσκευών, όπως απαιτείται (π.χ.
πυρανίχνευση κλπ.).
7. Κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση, σύνδεση και την άψογη
λειτουργία του παραπάνω συστήματος.
8. Τις δαπάνες για την επικοινωνία με τους Αναδόχους κατασκευής και τους προμηθευτές των
Η/Μ εγκαταστάσεων για τεχνική διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο θα γίνεται η
διεπαφή με αυτές α) για την επιτήρηση/έλεγχό τους και β) για την παροχή τροφοδοσίας,
καθώς και τις δαπάνες για τυχόν μικροεπεμβάσεις και υλικά (βοηθητικά ρελέ κλπ.) που
μπορεί να απαιτηθούν για τους σκοπούς αυτούς.
9. Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμή που
απαιτείται για την παράδοση του συστήματος σε κανονική και πλήρη λειτουργία.
10. Όλη την τεκμηρίωση (documentation) του εξοπλισμού.
11. Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη λειτουργία, τη
ρύθμιση και τη συντήρηση όλου του παραπάνω εξοπλισμού.
12. Κάθε εργασία για την αρχική εγκατάσταση, ανάπτυξη, ρύθμιση, παραμετροποίηση, έλεγχο
και δοκιμές όλων των παραπάνω λογισμικών, όπως απαιτείται για την παράδοσή τους σε
κανονική και πλήρη λειτουργία σύμφωνα με τα οριζόμενα στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
13. Όλη την τεκμηρίωση (doucmentation), τις άδειες στο όνομα της ΕΟΑΕ και τα μέσα
εγκατάστασης (CD-ROM, δισκέτες κλπ.) για όλα τα παραπάνω λογισμικά.
14. Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη χρήση, στη
διαχείριση (administration) και τη ρύθμιση όλων των παραπάνω λογισμικών
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Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους Συστήματος Σταθμών Αυτοματισμού Επιτήρησης και
Ελέγχου Η/Μ Εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού κυκλοφορίας:
Άρθρο Ε-1.1: Σύστημα Σταθμών Αυτοματισμού Επιτήρησης και Ελέγχου των Η/Μ
εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού κυκλοφορίας για το τμήμα Α/Κ Ηγουμενίτσας
- Α/Κ Ιωαννίνων
(Αναθεωρείται με το άρθρο HΛM-62)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξακόσιες εξήντα χιλιάδες €
(Αριθμητικά): 660.000,00
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Άρθρο Ε-2: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ Η/Μ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (SCADA) ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α/Κ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α/Κ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-62)
Για την προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμή του Κεντρικού Λογισμικού Επιτήρησης και
Ελέγχου των Η/Μ Εγκαταστάσεων (SCADA) του τμήματος Α/Κ Ηγουμενίτσας – Α/Κ Ιωαννίνων,
σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠρ), την Τεχνική Περιγραφή, τη Μελέτη
και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, που περιλαμβάνει:
1. Το κεντρικό Λογισμικό για την επιτήρηση και έλεγχο των Η/Μ εγκαταστάσεων
(SCADA) του τμήματος Α/Κ Ηγουμενίτσας – Α/Κ Ιωαννίνων (συμπεριλαμβανομένων
των σηράγγων Βασιλικού, Σ1Ν και Δωδώνης) που θα εγκατασταθεί στους κεντρικούς
Η/Υ του Κέντρου Ελέγχου και στους Η/Υ των έξι τοπικών εφεδρικών Κέντρων
Ελέγχου, με πλήρη εγκατάστασή του στους απαιτούμενους Η/Υ (εγκατάσταση,
ενοποίηση, παράδοση προς λειτουργία), δοκιμή (δοκιμές FAT/SAT κλπ., επιτόπου
δοκιμαστική περίοδος λειτουργίας), τεκμηρίωση (Σχέδιο Ανάπτυξης Λογισμικού,
Τεύχος Σχεδιασμού Λογισμικού, Εγχειρίδια Λειτουργίας / Συντήρησης / Εκπαίδευσης
κλπ.), εκπαίδευση του προβλεπόμενου προσωπικού, παροχή τεχνικής υποστήριξης κλπ.
Στο κεντρικό Λογισμικό θα περιλαμβάνονται τα παρακάτω επιμέρους λογισμικά με
οριστικές και αμετάκλητες άδειες χρήσης από την ΕΟΑΕ ή τρίτο που θα εργάζεται για
την ΕΟΑΕ, μη υποκείμενες σε οποιαδήποτε περαιτέρω τέλη χρήσης (royalties κλπ.),
σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠρ), τη μελέτη και τα λοιπά τεύχη
δημοπράτησης:
•
Το κύριο κεντρικό Λογισμικό (πλατφόρμα λογισμικού για την ανάπτυξη
εφαρμογών) που εκτελείται στους Η/Υ, με όλα τα τμήματα λογισμικού (software
modules) που απαιτούνται.
•
Η κεντρική εφαρμογή λογισμικού (software application) για την επιτήρηση και
έλεγχο των Η/Μ εγκαταστάσεων του τμήματος, που θα αναπτυχθεί πάνω στο
κύριο κεντρικό Λογισμικό. Στην κεντρική εφαρμογή λογισμικού θα
συμπεριλαμβάνονται η διαμόρφωση του γραφικού περιβάλλοντος χρήστη και η
παραμετροποίηση του λογισμικού σύμφωνα με τις ζητούμενες λειτουργίες για
όλο τον επιτηρούμενο και ελεγχόμενο εξοπλισμό, η διασύνδεση λογισμικού
(interface) με τις Μονάδες Ελέγχου και τον λοιπό εξοπλισμό, η διασύνδεση
λογισμικού με τα υπόλοιπα προβλεπόμενα κεντρικά συστήματα (κεντρικό
σύστημα CCTV κλπ.), η σύνταξη, παραμετροποίηση και εισαγωγή των
σεναρίων αερισμού έκτακτης ανάγκης και όποια άλλη εργασία απαιτείται για
την παράδοση της εφαρμογής σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων
Τεχνικών Προδιαγραφών (ΤΠρ).
•
Τα λογισμικά τρίτων (τυπικά λογισμικά πακέτα του εμπορίου), που είναι
απαραίτητα για την εκτέλεση των λειτουργιών της κεντρικής εφαρμογής
λογισμικού στους Η/Υ, συμπεριλαμβανομένων Βάσεων Δεδομένων, λογισμικών
παραγωγής αναφορών, λογισμικών γραφικών, τυχών ενδιάμεσων λογισμικών
(middleware) και ό,τι άλλο απαιτείται.
•
Κάθε άλλο τμήμα λογισμικού (software module), λογισμικό εργαλείο (software
tool), πηγαίο κώδικα (source code), που εξασφαλίζει στην ΕΟΑΕ τη δυνατότητα
αυτόνομης επέκτασης της κεντρικής εφαρμογής λογισμικού (σύνδεση νέων
συσκευών και Μονάδων Ελέγχου υφιστάμενου ή νέου τύπου, μεταβολές στις
οθόνες διασύνδεσης με το χρήστη/User Interface κλπ.).
•
Κάθε άλλο λογισμικό τρίτων (τυπικό λογισμικό πακέτο του εμπορίου), που θα
χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη της κεντρικής εφαρμογής λογισμικού.
• Λογισμικό που τυχόν απαιτηθεί για την ενοποίηση με τις σήραγγες Βασιλικού,
Σ1Ν και Δωδώνης.
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Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
1. Κάθε εργασία για την αρχική εγκατάσταση, σύνδεση, ανάπτυξη, ρύθμιση, παραμετροποίηση,
έλεγχο και δοκιμές όλων των παραπάνω λογισμικών, όπως απαιτείται για την παράδοσή τους
σε κανονική και πλήρη λειτουργία σύμφωνα με τα οριζόμενα στα λοιπά τεύχη
δημοπράτησης.
2. Όλη την τεκμηρίωση (doucmentation) σύμφωνα με τους όρους των τευχών δημοπράτησης,
τις άδειες στο όνομα της ΕΟΑΕ και τα μέσα εγκατάστασης (CD-ROM, δισκέτες κλπ.) για
όλα τα παραπάνω λογισμικά.
3. Τις απαιτούμενες πληροφορίες πρωτοκόλλων επικοινωνίας και δεδομένων, καθώς και τα
λογισμικά εργαλεία ανάπτυξης διεπαφής (API, SDK κλπ.), για τη δυνατότητα ανάπτυξης
διεπαφής λογισμικού (interface) με το λογισμικό SCADA από λογισμικό τρίτου για σκοπούς
ενοποίησης.
4. Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη χρήση, στη διαχείριση
(administration) και τη ρύθμιση όλων των παραπάνω λογισμικών.
Τιμή ανά τεμάχιο Κεντρικού Λογισμικού Επιτήρησης και Ελέγχου των Η/Μ
Εγκαταστάσεων (SCADA) του τμήματος Α/Κ Ηγουμενίτσας – Α/Κ Ιωαννίνων.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Διακόσιες πενήντα χιλιάδες €
(Αριθμητικά): 250.000,00
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Άρθρο Ε-3: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
(TMS) ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α/Κ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - Α/Κ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-62)
Για την προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμή του Κεντρικού Λογισμικού Επιτήρησης και
Ελέγχου της Κυκλοφορίας (TMS) του τμήματος Α/Κ Ηγουμενίτσας – Α/Κ Ιωαννίνων, σύμφωνα με
τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠρ), την Τεχνική Περιγραφή, τη Μελέτη και τα λοιπά
τεύχη δημοπράτησης, που περιλαμβάνει:
1. Το κεντρικό Λογισμικό για την επιτήρηση και έλεγχο της Κυκλοφορίας (TMS) του
τμήματος Α/Κ Ηγουμενίτσας - Α/Κ Ιωαννίνων (συμπεριλαμβανομένων των
σηράγγων Βασιλικού, Σ1Ν και Δωδώνης), με πλήρη εγκατάστασή του ενσωματωμένα
στο ίδιο κύριο κεντρικό λογισμικό από κοινού με το κεντρικό λογισμικό SCADA,
στους κεντρικούς Η/Υ του Κέντρου Ελέγχου και στους Η/Υ των έξι τοπικών
εφεδρικών Κέντρων Ελέγχου (εγκατάσταση, ενοποίηση, παράδοση προς λειτουργία),
δοκιμή (δοκιμές FAT/SAT κλπ., επιτόπου δοκιμαστική περίοδος λειτουργίας),
τεκμηρίωση (Σχέδιο Ανάπτυξης Λογισμικού, Τεύχος Σχεδιασμού Λογισμικού,
Εγχειρίδια Λειτουργίας / Συντήρησης / Εκπαίδευσης κλπ.), εκπαίδευση του
προβλεπόμενου προσωπικού, παροχή τεχνικής υποστήριξης κλπ. Στο κεντρικό
Λογισμικό θα περιλαμβάνονται τα παρακάτω επιμέρους λογισμικά με οριστικές και
αμετάκλητες άδειες χρήσης από την ΕΟΑΕ ή τρίτο που θα εργάζεται για την ΕΟΑΕ, μη
υποκείμενες σε οποιαδήποτε περαιτέρω τέλη χρήσης (royalties κλπ.), σύμφωνα με τις
Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠρ), τη μελέτη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης:
•
Η κεντρική εφαρμογή λογισμικού (software application) για την επιτήρηση και
έλεγχο της Κυκλοφορίας του τμήματος, που θα αναπτυχθεί πάνω στο κύριο
κεντρικό
Λογισμικό.
Στην
κεντρική
εφαρμογή
λογισμικού
θα
συμπεριλαμβάνονται η διαμόρφωση του γραφικού περιβάλλοντος χρήστη και η
παραμετροποίηση του λογισμικού σύμφωνα με τις ζητούμενες λειτουργίες για
όλο τον επιτηρούμενο και ελεγχόμενο εξοπλισμό, η διασύνδεση λογισμικού
(interface) με τις Μονάδες Ελέγχου και τον λοιπό εξοπλισμό, η διασύνδεση
λογισμικού με τα υπόλοιπα προβλεπόμενα κεντρικά συστήματα (κεντρικό
σύστημα CCTV, σύστημα RWISys κλπ.), η σύνταξη, παραμετροποίηση και
εισαγωγή των σεναρίων διαχείρισης κυκλοφορίας έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα
με την κυκλοφοριακή μελέτη που θα εκπονήσει ο ανάδοχος και της οποίας η
αμοιβή συμπεριλαμβάνεται στην αξία του άρθρου, και όποια άλλη εργασία
απαιτείται για την παράδοση της εφαρμογής σύμφωνα με τις απαιτήσεις των
αντίστοιχων Τεχνικών Προδιαγραφών (ΤΠρ).
•
Τα λογισμικά τρίτων (τυπικά λογισμικά πακέτα του εμπορίου), που είναι
απαραίτητα για την εκτέλεση των λειτουργιών της κεντρικής εφαρμογής
λογισμικού στους Η/Υ, συμπεριλαμβανομένων Βάσεων Δεδομένων, λογισμικών
παραγωγής αναφορών, λογισμικών γραφικών, τυχών ενδιάμεσων λογισμικών
(middleware) και ό,τι άλλο απαιτείται.
•
Κάθε άλλο τμήμα λογισμικού (software module), λογισμικό εργαλείο (software
tool), πηγαίο κώδικα (source code), που εξασφαλίζει στην ΕΟΑΕ τη δυνατότητα
αυτόνομης επέκτασης της κεντρικής εφαρμογής λογισμικού (σύνδεση νέων
συσκευών και Μονάδων Ελέγχου υφιστάμενου ή νέου τύπου, μεταβολές στις
οθόνες διασύνδεσης με το χρήστη/User Interface κλπ.).
•
Κάθε άλλο λογισμικό τρίτων (τυπικό λογισμικό πακέτο του εμπορίου), που θα
χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη της κεντρικής εφαρμογής λογισμικού.
•
Λογισμικό που τυχόν απαιτηθεί για την ενοποίηση με τις σήραγγες Βασιλικού,
Σ1Ν και Δωδώνης.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
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1. Κάθε εργασία για την αρχική εγκατάσταση, σύνδεση, ανάπτυξη, ρύθμιση, παραμετροποίηση,
έλεγχο και δοκιμές όλων των παραπάνω λογισμικών, όπως απαιτείται για την παράδοσή τους
σε κανονική και πλήρη λειτουργία σύμφωνα με τα οριζόμενα στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
2. Όλη την τεκμηρίωση (doucmentation) σύμφωνα με τους όρους των τευχών δημοπράτησης, τις
άδειες στο όνομα της ΕΟΑΕ και τα μέσα εγκατάστασης (CD-ROM, δισκέτες κλπ.) για όλα τα
παραπάνω λογισμικά.
3. Τις απαιτούμενες πληροφορίες πρωτοκόλλων επικοινωνίας και δεδομένων, καθώς και τα
λογισμικά εργαλεία ανάπτυξης διεπαφής (API, SDK κλπ.), για τη δυνατότητα ανάπτυξης
διεπαφής λογισμικού (interface) με το λογισμικό SCADA από λογισμικό τρίτου για σκοπούς
ενοποίησης.
4. Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη χρήση, στη διαχείριση
(administration) και τη ρύθμιση όλων των παραπάνω λογισμικών.
Τιμή ανά τεμάχιο Κεντρικού Λογισμικού Επιτήρησης και Ελέγχου της Κυκλοφορίας
(TMS) του τμήματος Α/Κ Ηγουμενίτσας - Α/Κ Ιωαννίνων.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες €
(Αριθμητικά): 420.000,00
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Άρθρο Ε-4: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Α/Κ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - Α/Κ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-62)
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση και δοκιμή Εξοπλισμού Κέντρου
Ελέγχου του τμήματος Α/Κ Ηγουμενίτσας - Α/Κ Ιωαννίνων, σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΤΠρ), το Τεχνικό Αντικείμενο, τη Μελέτη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, που
περιλαμβάνει:
1. Δύο Η/Υ τύπου εξυπηρετητή (server) για το κεντρικό λογισμικό του συστήματος
SCADA/TMS, σε διαμόρφωση θερμής εφεδρείας μεταξύ τους, με τα απαραίτητα
στοιχεία (συστοιχία σκληρών δίσκων RAID, μνήμη, διπλές κάρτες δικτύου κλπ.)
σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠρ), συμπεριλαμβανομένου πίνακα ελέγχου
κατάστασης (Status Control Panel) εφόσον απαιτείται για τη διαχείριση της θερμής
εφεδρείας
2. Εννέα Η/Υ τύπου σταθμού εργασίας (workstation) για τον χειρισμό του συστήματος
SCADA/TMS, με τα απαραίτητα στοιχεία (σκληρό δίσκο, μνήμη κλπ.) σύμφωνα με τις
Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠρ) και δύο οθόνες TFT 19’’ για τον καθένα (δέκα οκτώ
οθόνες συνολικά).
3. Έναν φορητό Η/Υ βιομηχανικού τύπου με τα κατάλληλα στοιχεία (σκληρό δίσκο,
μνήμη κλπ.) σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠρ)
4. Μία αυτόματη συσκευή αντιγράφων ασφαλείας (Backup Autoloader) σύμφωνα με τις
Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠρ), συμπεριλαμβανομένων του κατάλληλου λογισμικού
για την αυτόματη λήψη backup από όλους του Η/Υ του Κέντρου Ελέγχου και 20
αντίστοιχες ταινίες backup (backup tapes).
5. Έναν Η/Υ τύπου εξυπηρετητή (server) για βοηθητικές υπολογιστικές εργασίες (backup
server κλπ.) με τα απαραίτητα στοιχεία (σκληρό δίσκο, μνήμη κλπ.) σύμφωνα με τις
Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠρ)
6. Δύο κύρια ρολόγια (master clock) δικτυακού τύπου για το σύστημα SCADA
7. Λογισμικό για την προστασία όλων των Η/Υ του Κέντρου Ελέγχου από ιους (antivirus)
8. Δύο (2) άδειες λογισμικού εφαρμογών γραφείου MS Office XP Professional και μία (1)
άδεια λογισμικού αναφορών (report generator Crystal Reports Professional ή
ισοδύναμο)
9. Τα απαιτούμενα επιπλέον ερμάρια εξοπλισμού εσωτερικού χώρου (racks 19’’ 42U),
συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων εξαρτημάτων τους (ράφια, πλαίσια στήριξης,
patch panels, διατάξεις περιβαλλοντικής προστασίας, διατάξεις ηλεκτρικής
τροφοδοσίας κλπ.) για το Κέντρο Ελέγχου
10. Ένα μεταγωγέα χειρισμού υπολογιστών (KVM console switch) 1x8, για τον χειρισμό
των Η/Υ στα racks.
11. Επεμβάσεις στον Πίνακα ηλεκτρικής τροφοδοσίας για τη διανομή παροχών στον νέο
εξοπλισμό. Περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες εργασίες και υλικά δομημένης
καλωδίωσης (εγκατάσταση ρευματοληπτών, καλωδίων κλπ.) χρησιμοποιώντας το
υφιστάμενο ψευδοδάπεδο.
Ο Ανάδοχος θα υποβάλει σκαρίφημα- πρόταση για την διαμόρφωση του χώρου ελέγχου του ΚΕΣ
με την χωροθέτηση του εξοπλισμού και των επίπλων, το οποίο θα εγκριθεί πριν την υλοποίησή
του από την επίβλεψη.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
1. Όλα τα καλώδια για την μεταφορά όλων των ασθενών ρευμάτων για τις παραπάνω συσκευές
για την πλήρη διασύνδεση μεταξύ τους και με τον υπόλοιπο διασυνδεόμενο εξοπλισμό στο
Κέντρο Ελέγχου όπως απαιτείται .
2. Όλα τα καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας σε όλες τις παραπάνω συσκευές.
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3. Για τις παραπάνω καλωδιώσεις όλες τις απαραίτητες σωληνώσεις για την προστασία των
καλωδίων με δομημένο τρόπο (καναλέτες κλπ.) και κάθε άλλο υλικό και εργασία που είναι
απαραίτητο για την ολοκληρωμένη τοποθέτηση των καλωδίων, σε συνθήκες ορατής ή μη
εγκατάστασης.
4. Λογισμικό λειτουργικού συστήματος για όλους τους παραπάνω Η/Υ.
5. Τις εργασίες για τη μετεγκατάσταση του υφιστάμενου εξοπλισμού και επίπλωσης, σύμφωνα με
τη νέα διαρρύθμιση του Κέντρου Ελέγχου.
6. Την πλήρη προστασία από κρουστικές υπερτάσεις με εγκατάσταση κατάλληλων απαγωγών.
7. Κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση, σύνδεση και την άψογη λειτουργία
του παραπάνω συστήματος.
8. Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμή που
απαιτείται για την παράδοση του συστήματος σε κανονική και πλήρη λειτουργία.
9. Όλη την τεκμηρίωση (documentation) του εξοπλισμού.
10. Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη λειτουργία, τη ρύθμιση
και τη συντήρηση όλου του παραπάνω εξοπλισμού.
11. Κάθε εργασία για την αρχική εγκατάσταση, ανάπτυξη, ρύθμιση, παραμετροποίηση, έλεγχο και
δοκιμές όλων των παραπάνω λογισμικών, όπως απαιτείται για την παράδοσή τους σε κανονική
και πλήρη λειτουργία σύμφωνα με τα οριζόμενα στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
12. Όλη την τεκμηρίωση (doucmentation), τις άδειες στο όνομα της ΕΟΑΕ και τα μέσα
εγκατάστασης (CD-ROM, δισκέτες κλπ.) για όλα τα παραπάνω λογισμικά.
13. Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη χρήση, στη διαχείριση
(administration) και τη ρύθμιση όλων των παραπάνω λογισμικών
Τιμή ανά τεμάχιο Εξοπλισμού Κέντρου Ελέγχου του τμήματος Α/Κ Ηγουμενίτσας
- Α/Κ Ιωαννίνων.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ενενήντα χιλιάδες €
(Αριθμητικά): 90.000,00
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Άρθρο Ε-5: ΠΡΟΒΟΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Α/Κ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - Α/Κ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-62)
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση και δοκιμή Προβολικού
Συστήματος Κέντρου Ελέγχου του τμήματος Α/Κ Ηγουμενίτσας - Α/Κ Ιωαννίνων, σύμφωνα με τις
αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠρ), το Τεχνικό Αντικείμενο, τη Μελέτη και τα λοιπά τεύχη
δημοπράτησης, που περιλαμβάνει:
1. Τέσσερις γιγαντοοθόνες (cubes) 67’’, με τις λυχνίες τους και τις απαιτούμενες βάσεις
εγκατάστασης
2. Τον απαιτούμενο εξοπλισμό ελέγχου του συστήματος (Η/Υ, επεξεργστές γραφικών,
κάρτες εισόδου/εξόδου σημάτων κλπ.), με εφεδρεία για τα σημεία των οποίων η
αστοχία μπορεί να προκαλέσει συνολική αστοχία της απεικόνισης των σημάτων video.
3. Δύο Η/Υ (με οθόνη 19’’ ο καθένας για το χειριστή) με το ειδικό λογισμικό διαχείρισης
του συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης της απαραίτητης
παραμετροποιημένης εφαρμογής για το έργο. Το καθένα λογισμικό θα μπορεί να
λειτουργήσει ανεξάρτητα από το δεύτερο (όχι απλός client).
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
1. Τα καλώδια για την μεταφορά των ασθενών ρευμάτων για τις παραπάνω συσκευές για τη
διασύνδεση μεταξύ τους και με τον υπόλοιπο διασυνδεόμενο εξοπλισμό στο Κέντρο Ελέγχου
όπως απαιτείται
2. Τα καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας σε όλες τις παραπάνω συσκευές.
3. Για τις παραπάνω καλωδιώσεις τις απαραίτητες σωληνώσεις για την προστασία των καλωδίων
και κάθε άλλο υλικό και εργασία που είναι απαραίτητο για την ολοκληρωμένη τοποθέτηση των
καλωδίων, σε συνθήκες ορατής ή μη εγκατάστασης.
4. Όποιες συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις απαιτηθούν στους ήδη εγκατεστημένους από άλλη
εργολαβία, πίνακες ΠΚU, ή ακόμη και εγκατάσταση νέων πινάκων εκεί όπου αυτό απαιτηθεί.
5. Κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση, σύνδεση και την άψογη λειτουργία
του παραπάνω συστήματος.
6. Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμή που
απαιτείται για την παράδοση του συστήματος σε κανονική και πλήρη λειτουργία.
7. Όλη την τεκμηρίωση (documentation) του εξοπλισμού.
8. Τα λογισμικά εργαλεία ανάπτυξης διεπαφής (API, SDK κλπ.), για την ανάπτυξη διεπαφής
λογισμικού (interface) από άλλο λογισμικό.
9. Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη λειτουργία, τη ρύθμιση
και τη συντήρηση όλου του παραπάνω εξοπλισμού.
10. Κάθε εργασία για την αρχική εγκατάσταση, ανάπτυξη, ρύθμιση, παραμετροποίηση, έλεγχο και
δοκιμές του παραπάνω λογισμικού, όπως απαιτείται για την παράδοσή τους σε κανονική και
πλήρη λειτουργία σύμφωνα με τα οριζόμενα στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
11. Όλη την τεκμηρίωση (doucmentation), τις άδειες στο όνομα της ΕΟΑΕ και τα μέσα
εγκατάστασης (CD-ROM, δισκέτες κλπ.) για όλα τα παραπάνω λογισμικά.
12. Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη χρήση, στη διαχείριση
(administration) και τη ρύθμιση όλων των παραπάνω λογισμικών.
Τιμή ανά τεμάχιο Προβολικού Συστήματος Κέντρου Ελέγχου του τμήματος Α/Κ
Ηγουμενίτσας - Α/Κ Ιωαννίνων.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες €
(Αριθμητικά): 355.000,00
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Άρθρο Ε-6: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Σ1Ν ΚΑΙ ΔΩΔΩΝΗΣ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-62)
Για την εκτέλεση εργασιών ενοποίησης επιτήρησης και ελέγχου με τις σήραγγες
Βασιλικού, Σ1Ν και Δωδώνης, σύμφωνα με το Τεχνικό Αντικείμενο, τις αντίστοιχες Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΤΠρ) και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, που περιλαμβάνουν:
1. Τις εργασίες ενοποίησης των συστημάτων Επιτήρησης και Ελέγχου των Η/Μ

Εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού Κυκλοφορίας (SCADA/TMS)
2. Τις εργασίες δικτυακής διασύνδεσης για τις ανάγκες της ενοποίησης
3. Τις εργασίες ενοποίησης των κεντρικών συστημάτων Κλειστού Κυκλώματος
Τηλεόρασης.
4. Τις εργασίες ενοποίησης των κεντρικών συστημάτων Τηλεφωνίας.
5. Τις εργασίες ενοποίησης των κεντρικών συστημάτων μετεωρολογικών πληροφοριών
οδού (RWISys)
6. Τις εργασίες στο βοηθητικό εξοπλισμό Η/Υ του Κέντρου Ελέγχου για τις ανάγκες της
ενοποίησης.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
1. Κάθε εργασία για έλεγχο του υφιστάμενου εξοπλισμού των σηράγγων Βασιλικού,
Σ1Ν και Δωδώνης, επικοινωνία με σχετικούς εργολάβους και προμηθευτές,
ενημέρωση επί της τεκμηρίωσης του υφιστάμενου εξοπλισμού και λοιπές σχετικές
εργασίες ενημέρωσης.
2. Την τεκμηρίωση (documentation) των εργασιών ενοποίησης που θα πρέπει να
παραδώσει ο Ανάδοχος.
Τιμή ανά τεμάχιο εργασιών ενοποίησης επιτήρησης και ελέγχου με τις σήραγγες
Βασιλικού, Σ1Ν και Δωδώνης.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν εβδομήντα χιλιάδες €
(Αριθμητικά): 170.000,00
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Άρθρο Ε-7: ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΩΝ ΒΡΟΧΩΝ
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση και δοκιμή πλήρους Ανιχνευτή
Κυκλοφορίας Επαγωγικών Βρόχων, σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠρ), τα
Π.Κ.Ε., τη Μελέτη και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, που περιλαμβάνει:
1. Ελεγκτή ανίχνευσης για την επεξεργασία των σημάτων των επαγωγικών βρόχων,
αριθμού καναλιών, όπως αναφέρεται παρακάτω
2. Τον υπερκείμενο ελεγκτή, που ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί για την περαιτέρω
επεξεργασία των δεδομένων
3. Τον προσομοιωτή επικοινωνίας
4. Το λογισμικό συλλογής και επεξεργασίας των μετρήσεων και το λογισμικό τοπικών
δοκιμών.
5. Tα καλώδια για τη μεταφορά των σημάτων από τον ελεγκτή/ές προς το PLC σύνδεσης.
6. Τα καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας προς τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό,
που θα χρησιμοποιηθεί.
7. Όλες τις τυχόν απαιτούμενες σωληνώσεις για την προστασία των προαναφερόμενων
καλωδίων, την τυχόν απαιτούμενη τοπική εκσκαφή και κάλυψη/επιχωμάτωση των
αγωγών, το σκυρόδεμα (όπου είναι απαραίτητο), τα φρεάτια και κάθε άλλο υλικό, που
είναι απαραίτητο για την ολοκληρωμένη τοποθέτηση των καλωδίων σε συνθήκες
ορατής ή υπόγειας εγκατάστασης.
8. Ηλεκτρολογική προστασία με ιδιαίτερη γείωση και απαγωγή κρουστικών τάσεων (με
surge arrestors) σε όλες τις ηλεκτρικές εισόδους (ισχύος και σημάτων) του ανιχνευτή
(αφορά τους ανιχνευτές των στομίων των σηράγγων και αυτούς εκτός σηράγγων).
9. Το ερμάριο, που τυχόν χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση, με τις κατάλληλες
διατάξεις περιβαλλοντικού ελέγχου (θερμαντικό στοιχείο, ανεμιστήρα, θερμοστάτη
κλπ.), τον εξοπλισμό διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (ασφάλειες, ρευματολήπτες,
φωτισμό, διατάξεις προστασίας, γείωση, μετασχηματιστές εάν απαιτηθούν κλπ.), την
κατασκευή στήριξης (βάση από σκυρόδεμα ή υλικά προσάρτησης), τους σωλήνες στη
βάση του για την είσοδο καλωδίων, βαμμένο και με την κατάλληλη πινακίδα
σήμανσης.
10. Όποιες συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις απαιτηθούν στους ήδη εγκατεστημένους από
άλλη εργολαβία, πίνακες ΠΚU, ή ακόμη και εγκατάσταση νέων πινάκων εκεί όπου
αυτό απαιτηθεί.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
1. Κάθε υλικό και εργασία, που απαιτείται, για την παροχή ηλεκτρικής ισχύος από την ηλεκτρική
παροχή της εγκατάστασης του έργου μέχρι όλα τα όργανα του υπόψη συστήματος.
2. Κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση και την άψογη λειτουργία του
παραπάνω συστήματος.
3. Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμή, που
απαιτείται για την παράδοση του συστήματος σε κανονική και πλήρη λειτουργία σύμφωνα με
τα οριζόμενα στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
4. Όλη την τεκμηρίωση (documentation), τις άδειες στο όνομα της ΕΟΑΕ και τα μέσα
εγκατάστασης (CD-ROM, δισκέτες κλπ.) για τα παραπάνω λογισμικά.
5. Όλη την τεκμηρίωση του εξοπλισμού
6. Την απαιτούμενη πληροφορία πρωτοκόλλων επικοινωνίας και δεδομένων, καθώς και τυχόν
υφιστάμενο λογισμικό διεπαφής για τη δυνατότητα ανάπτυξης διεπαφής λογισμικού (interface)
με τον ελεγκτή ανίχνευσης από λογισμικό τρίτου για σκοπούς ενοποίησης.
7. Τη ρύθμιση και τη συντήρηση του παραπάνω εξοπλισμού καθώς και την εκπαίδευση στη
λειτουργία προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ.
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους Ανιχνευτή Κυκλοφορίας Επαγωγικών Βρόχων

K:\A0112-021\cons\tefxi\ΤΜ.doc

51

0112-0210/4417/Β06

Άρθρο Ε-7.1: Ανιχνευτής Κυκλοφορίας Επαγωγικών Βρόχων δυο καναλιών
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-105)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εννιακόσια είκοσι €
(Αριθμητικά): 920,00

Άρθρο Ε-7.2: Ανιχνευτής Κυκλοφορίας Επαγωγικών Βρόχων τεσσάρων καναλιών
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-105)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Χίλια τετρακόσια €
(Αριθμητικά): 1.400,00
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Άρθρο Ε-8: ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΣ ΒΡΟΧΟΣ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-102)
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση και δοκιμή πλήρους Επαγωγικού
Βρόχου (inductive loop detector), σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠρ), τα
Π.Κ.Ε., τη Μελέτη και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
1. Tο καλώδιο για τη μεταφορά του σήματος από το βρόχο στον ελεγκτή ανίχνευσης.
2. Όλες τις τυχόν απαιτούμενες σωληνώσεις για την προστασία του προαναφερόμενου
καλωδίου, την τυχόν απαιτούμενη τοπική εκσκαφή και κάλυψη/επιχωμάτωση των αγωγών,
το σκυρόδεμα (όπου είναι απαραίτητο), τα φρεάτια και κάθε άλλο υλικό, που είναι
απαραίτητο για την ολοκληρωμένη τοποθέτηση του καλωδίου σε συνθήκες ορατής ή
υπόγειας εγκατάστασης.
3. Το ακροκιβώτιο για τη σύνδεση του βρόχου με το καλώδιο μεταφοράς του σήματος.
4. Τις εργασίες κοπής του ασφαλτοτάπητα και αποκατάστασης της τομής του,
συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών και μικροϋλικών στερέωσης, σύνδεσης και
σφράγισης των βρόχων.
5. Κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση και την άψογη λειτουργία του
παραπάνω συστήματος.
6. Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμή που
απαιτείται για την παράδοση του συστήματος σε κανονική και πλήρη λειτουργία σύμφωνα
με τα οριζόμενα στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
Τιμή ανά τεμάχιο Επαγωγικού Βρόχου:

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριακόσια εξήντα €
(Αριθμητικά): 360,00
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Άρθρο Ε-9: ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΥΠΕΡΥΨΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-62)
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση και δοκιμή πλήρους Συστήματος
Ανίχνευσης Υπέρυψων Οχημάτων (OHVD) σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές
(ΤΠρ), τα Π.Κ.Ε., τη Μελέτη και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, που περιλαμβάνει:
1. Διάταξη διπλών υπέρυθρων ακτίνων
2. Ιστούς ανάρτησης των διατάξεων, περιλαμβανομένων όλων των υλικών, εξαρτημάτων,
στηριγμάτων και μικροϋλικών τοποθέτησης και στήριξης, των δαπανών εκσκαφής και
θεμελίωσης από οπλισμένο σκυρόδεμα του ιστού και των σχετικών φρεατίων έλξης
καλωδίων
3. Σύστημα Ανιχνευτών Οχημάτων επαγωγικών βρόγχων, αποτελούμενο από την
κατάλληλη διάταξη επαγωγικών βρόχων και τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό επεξεργασίας
ανιχνευτών βρόχων
4. Εξοπλισμό Τοπικού Ελεγκτή
5. Προσομοιωτή επικοινωνίας
6. Λογισμικό ελέγχου και λογισμικό τοπικών δοκιμών.
7. Tα καλώδια για την πλήρη μεταφορά των σημάτων ελέγχου από τις διατάξεις στον
ελεγκτή και από εκεί μέχρι το PLC σύνδεσης.
8. Το καλώδιο για την απευθείας σύνδεση (εφόσον απαιτηθεί) του ελεγκτή προς την
παρακείμενη δυναμική φωτεινή πινακίδα σήμανσης.
9. Τα καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας προς τις διατάξεις και τον
ηλεκτρονικό εξοπλισμό, που θα χρησιμοποιηθεί.
10. Όλες τις τυχόν απαιτούμενες σωληνώσεις για την προστασία των προαναφερόμενων
καλωδίων, την τυχόν απαιτούμενη τοπική εκσκαφή και κάλυψη/επιχωμάτωση των
αγωγών, το σκυρόδεμα επικάλυψης ή πάκτωσης (όπου είναι απαραίτητο), τα φρεάτια
με τα καπάκια τους και κάθε άλλο υλικό που είναι απαραίτητο για την ολοκληρωμένη
τοποθέτηση των καλωδίων σε συνθήκες ορατής ή υπόγειας εγκατάστασης.
11. Ηλεκτρολογική προστασία με ιδιαίτερη γείωση σε τρίγωνο γείωσης και απαγωγή
κρουστικών τάσεων (με surge arrestors) σε όλες τις ηλεκτρικές εισόδους (ισχύος και
σημάτων του συστήματος ανίχνευσης υπέρυψων, την απευθείας σύνδεση προς την
παρακείμενη δυναμική φωτεινή πινακίδα σήμανσης και όπου αλλού απαιτείται.
12. Το ερμάριο πεδίου, που θα χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση του τοπικού
ηλεκτρονικού εξοπλισμού με τις κατάλληλες διατάξεις περιβαλλοντικού ελέγχου
(θερμαντικό στοιχείο, ανεμιστήρα, θερμοστάτη κλπ.), τον εξοπλισμό διανομής
ηλεκτρικής ενέργειας στο ερμάριο (ασφάλειες, ρευματολήπτες, φωτισμό, διατάξεις
προστασίας, γείωση συνδεδεμένη στο τρίγωνο γείωσης, μετασχηματιστές, εάν
απαιτηθούν κλπ.), την κατασκευή στήριξης του ερμαρίου (βάση από σκυρόδεμα ή
υλικά προσάρτησης σε ιστό), τους σωλήνες στη βάση του ερμαρίου για την είσοδο
καλωδίων, βαμμένο και με την κατάλληλη πινακίδα σήμανσης.
13. Όποιες συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις απαιτηθούν στους ήδη εγκατεστημένους από
άλλη εργολαβία, πίνακες ΠΚU, ή ακόμη και εγκατάσταση νέων πινάκων εκεί όπου
αυτό απαιτηθεί.
Στην τιμή περιλαμβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
1. Κάθε υλικό και εργασία, που απαιτείται για την παροχή ηλεκτρικής ισχύος από την
ηλεκτρική παροχή της εγκατάστασης του έργου μέχρι όλα τα όργανα του υπόψη
συστήματος.
2. Κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση και την άψογη λειτουργία του
παραπάνω συστήματος.
3. Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμή, που
απαιτείται για την παράδοση του συστήματος σε κανονική και πλήρη λειτουργία σύμφωνα
με τα οριζόμενα στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
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4. Όλη την τεκμηρίωση (documentation), τις άδειες στο όνομα της ΕΟΑΕ και τα μέσα
εγκατάστασης (CD-ROM, δισκέτες κλπ.) για τα παραπάνω λογισμικά.
5. Όλη την τεκμηρίωση του εξοπλισμού
6. Την απαιτούμενη πληροφορία πρωτοκόλλων επικοινωνίας και δεδομένων, καθώς και τυχόν
υφιστάμενο λογισμικό διεπαφής για τη δυνατότητα ανάπτυξης διεπαφής λογισμικού
(interface) με τον ελεγκτή από λογισμικό τρίτου για σκοπούς ενοποίησης.
7. Τη ρύθμιση και τη συντήρηση του παραπάνω εξοπλισμού καθώς και την εκπαίδευση στη
λειτουργία προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ.
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους Συστήματος Ανίχνευσης Υπέρυψων Οχημάτων.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έντεκα χιλιάδες εξακόσια €
(Αριθμητικά): 11.600,00
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Άρθρο Ε-10: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗς ΥΠΕΡΥΨΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-62)
Για την αποξήλωση, μεταφορά, επανεγκατάσταση και δοκιμή πλήρους Συστήματος
Ανίχνευσης Υπέρυψων Οχημάτων (OHVD) από την είσοδο του δεξιού κλάδου της σήραγγας Σ1Ν
στην συνδετήρια οδό του Α/Κ Κόμβου Νεοχωρίου σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΤΠρ), τα Π.Κ.Ε., τη Μελέτη και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, που
περιλαμβάνει:
1. Την αποξήλωση μεταφορά και επανεγκατάσταση της διάταξης διπλών υπέρυθρων
ακτίνων
2. Την αποξήλωση μεταφορά και επανεγκατάσταση του ιστού ανάρτησης (ή την
προμήθεια νέου) των διατάξεων, περιλαμβανομένων όλων των υλικών, εξαρτημάτων,
στηριγμάτων και μικροϋλικών τοποθέτησης και στήριξης, των δαπανών εκσκαφής και
θεμελίωσης από οπλισμένο σκυρόδεμα του ιστού και των σχετικών φρεατίων έλξης
καλωδίων.
3. Σύστημα Ανιχνευτών Οχημάτων επαγωγικών βρόγχων, αποτελούμενο από την
κατάλληλη διάταξη επαγωγικών βρόχων και τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό επεξεργασίας
ανιχνευτών βρόχων
4. Εξοπλισμό Τοπικού Ελεγκτή
5. Προσομοιωτή επικοινωνίας
6. Λογισμικό ελέγχου και λογισμικό τοπικών δοκιμών.
7. Tα καλώδια για την πλήρη μεταφορά των σημάτων ελέγχου από τις διατάξεις στον
ελεγκτή και από εκεί μέχρι το PLC σύνδεσης.
8. Το καλώδιο για την απευθείας σύνδεση (εφόσον απαιτηθεί) του ελεγκτή προς την
παρακείμενη δυναμική φωτεινή πινακίδα σήμανσης.
9. Τα καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας προς τις διατάξεις και τον
ηλεκτρονικό εξοπλισμό, που θα χρησιμοποιηθεί.
10. Όλες τις τυχόν απαιτούμενες σωληνώσεις για την προστασία των προαναφερόμενων
καλωδίων, την τυχόν απαιτούμενη τοπική εκσκαφή και κάλυψη/επιχωμάτωση των
αγωγών, το σκυρόδεμα επικάλυψης ή πάκτωσης (όπου είναι απαραίτητο), τα φρεάτια
με τα καπάκια τους και κάθε άλλο υλικό που είναι απαραίτητο για την ολοκληρωμένη
τοποθέτηση των καλωδίων σε συνθήκες ορατής ή υπόγειας εγκατάστασης.
11. Ηλεκτρολογική προστασία με ιδιαίτερη γείωση σε τρίγωνο γείωσης και απαγωγή
κρουστικών τάσεων (με surge arrestors) σε όλες τις ηλεκτρικές εισόδους (ισχύος και
σημάτων του συστήματος ανίχνευσης υπέρυψων, την απευθείας σύνδεση προς την
παρακείμενη δυναμική φωτεινή πινακίδα σήμανσης και όπου αλλού απαιτείτα
12. Το ερμάριο πεδίου, που θα χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση του τοπικού
ηλεκτρονικού εξοπλισμού με τις κατάλληλες διατάξεις περιβαλλοντικού ελέγχου
(θερμαντικό στοιχείο, ανεμιστήρα, θερμοστάτη κλπ.), τον εξοπλισμό διανομής
ηλεκτρικής ενέργειας στο ερμάριο (ασφάλειες, ρευματολήπτες, φωτισμό, διατάξεις
προστασίας, γείωση συνδεδεμένη στο τρίγωνο γείωσης, μετασχηματιστές, εάν
απαιτηθούν κλπ.), την κατασκευή στήριξης του ερμαρίου (βάση από σκυρόδεμα ή
υλικά προσάρτησης σε ιστό), τους σωλήνες στη βάση του ερμαρίου για την είσοδο
καλωδίων, βαμμένο και με την κατάλληλη πινακίδα σήμανσης.
13. Όποιες συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις απαιτηθούν στους ήδη εγκατεστημένους από
άλλη εργολαβία, πίνακες ΠΚU, ή ακόμη και εγκατάσταση νέων πινάκων εκεί όπου
αυτό απαιτηθεί.
Στην τιμή περιλαμβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
1. Κάθε υλικό και εργασία, που απαιτείται για την παροχή ηλεκτρικής ισχύος από την
ηλεκτρική παροχή της εγκατάστασης του έργου μέχρι όλα τα όργανα του υπόψη
συστήματος στη νέα του θέση.
2. Κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση και την άψογη λειτουργία του
παραπάνω συστήματος .
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3. Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμή, που
απαιτείται για την παράδοση του συστήματος σε κανονική και πλήρη λειτουργία σύμφωνα
με τα οριζόμενα στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
4. Όλη την τεκμηρίωση (documentation), τις άδειες στο όνομα της ΕΟΑΕ και τα μέσα
εγκατάστασης (CD-ROM, δισκέτες κλπ.) για τα παραπάνω λογισμικά.
5. Την απαιτούμενη πληροφορία πρωτοκόλλων επικοινωνίας και δεδομένων, καθώς και τυχόν
υφιστάμενο λογισμικό διεπαφής για τη δυνατότητα ανάπτυξης διεπαφής λογισμικού
(interface) με τον ελεγκτή από λογισμικό τρίτου για σκοπούς ενοποίησης.
6. Τη ρύθμιση και τη συντήρηση του παραπάνω εξοπλισμού καθώς και την εκπαίδευση στη
λειτουργία προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ.
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους Συστήματος Ανίχνευσης Υπέρυψων Οχημάτων, που
αποξηλώνεται, μεταφέρεται και επανεγκαθείσταται, σε κανονική και πλήρη λειτουργία.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε χιλιάδες €
(Αριθμητικά): 5.000,00
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Άρθρο Ε-11: ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΟΔΟΥ - ΠΛΗΡΗΣ
(Αναθεωρείται με το άρθρο HΛM-61)
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, εγκατάσταση και δοκιμή πλήρους
Σταθμού Μετεωρολογικών Πληροφοριών Οδού (RWIS) σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές
(ΤΠ), τα Π.Κ.Ε., τη μελέτη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, που περιλαμβάνει:
1. Το κυρίως σώμα του σταθμού
2. Τους παρακάτω αισθητήρες όπως περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές:
• Αισθητήρας Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος
• Δύο αισθητήρες οδοστρώματος (road sensor) με τις κατάλληλες δυνατότητες για την
ανίχνευση πάγου (ανίχνευση κατάστασης οδοστρώματος, θερμοκρασίας οδοστρώματος,
συγκέντρωσης χημικών υπολειμμάτων και αλατιού, υγρασίας οδοστρώματος κλπ.)
• Αισθητήρας Θερμοκρασίας κάτω από την Επιφάνεια του Οδοστρώματος
• Αισθητήρας Κατεύθυνσης Ανέμου
• Αισθητήρας Ταχύτητας Ανέμου
• Αισθητήρας Σχετικής Υγρασίας
• Αισθητήρας Ορατότητας
• Αισθητήρας Κατακρημνίσεων
3. Τον καταγραφέα δεδομένων (data logger)
4. Την υποδομή υποστήριξης και βάσεις Σκυροδέματος, όπου απαιτούνται
5. Την κατασκευή προστασίας του σταθμού από βανδαλισμό και ανεπιθύμητη πρόσβαση.
6. Το λογισμικό τοπικών δοκιμών με οριστική και αμετάκλητη άδεια χρήσης από την ΕΟΑΕ
ή τρίτο, που θα εργάζεται για την ΕΟΑΕ, μη υποκείμενη σε οποιαδήποτε περαιτέρω τέλη
χρήσης (royalties κλπ.).
7. Ανηγμένα το Κεντρικό Σύστημα Μετεωρολογικών Πληροφοριών Οδού του αντίστοιχου
Κέντρου Ελέγχου, αποτελούμενο από Η/Υ τύπου σταθμού εργασίας (workstation) με τα
κατάλληλα στοιχεία (οθόνη TFT 17’’, σκληρό δίσκο, μνήμη κλπ.) και από το λογισμικό
Συστήματος Μετεωρολογικών Πληροφοριών Οδού (λογισμικό RWISys) για τη συλλογή
και τη διαχείριση δεδομένων από τους σταθμούς RWIS και για την πρόβλεψη σχηματισμού
πάγου στην επιφάνεια της οδού, με οριστική και αμετάκλητη άδεια χρήσης από την ΕΟΑΕ
ή τρίτο που θα εργάζεται για την ΕΟΑΕ μη υποκείμενη σε οποιαδήποτε περαιτέρω τέλη
χρήσης (royalties κλπ.), συμπεριλαμβανόμενης της ανάπτυξης της απαραίτητης
παραμετροποιημένης εφαρμογής για το έργο.
8. Ανηγμένα συσκευή μετατροπής των σημάτων του ελεγκτή από σειριακά σε Ethernet / IP
(IP adaptor), εφόσον απαιτείται
9. Tα καλώδια για την πλήρη μεταφορά των σημάτων των αισθητήρων προς τον καταγραφέα
δεδομένων (data logger) και από εκεί μέχρι το σημείο σύνδεσης προς τον κεντρικό
εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένου τυχόν τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού που μπορεί να
απαιτηθεί για τη μεταφορά των σημάτων.
10. Τα καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας προς τους αισθητήρες και τον
ηλεκτρονικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί.
11. Όλες τις απαραίτητες σωληνώσεις για την προστασία των προαναφερόμενων καλωδίων,
την εκσκαφή και κάλυψη/επιχωμάτωση των αγωγών, το σκυρόδεμα επικάλυψης ή
πάκτωσης (όπου είναι απαραίτητο) και κάθε άλλου υλικό που είναι απαραίτητο για την
ολοκληρωμένη τοποθέτηση των καλωδίων σε συνθήκες ορατής ή υπόγειας εγκατάστασης.
12. Ηλεκτρολογική προστασία με ιδιαίτερη γείωση σε τρίγωνο γείωσης ή ηλεκτρόδιο γείωσης
ή πλάκα γείωσης και απαγωγή κρουστικών τάσεων (με surge arrestors) σε όλες τις
ηλεκτρικές εισόδους (ισχύος και σημάτων) του σταθμού.
13. Το ερμάριο (ή ερμάρια) πεδίου, που θα χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση του τοπικού
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, με τα κατάλληλα πλαίσια στήριξης (racks), τις κατάλληλες
διατάξεις περιβαλλοντικού ελέγχου (θερμαντικό στοιχείο, ανεμιστήρα, θερμοστάτη κλπ.),
τον εξοπλισμό διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στο ερμάριο (ασφάλειες, ρευματολήπτες,
φωτισμό, διατάξεις προστασίας, γείωση, μετασχηματιστές εάν απαιτηθούν κλπ.), την
κατασκευή στήριξης του ερμαρίου (βάση από σκυρόδεμα ή υλικά προσάρτησης σε ιστό),
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τους σωλήνες στη βάση του ερμαρίου για την είσοδο καλωδίων, βαμμένο και με την
κατάλληλη πινακίδα σήμανσης.
14. Όποιες συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις απαιτηθούν στους ήδη εγκατεστημένους από άλλη
εργολαβία, πίνακες ΠΚU, ή ακόμη και εγκατάσταση νέων πινάκων εκεί όπου αυτό
απαιτηθεί.
Στην τιμή περιλαμβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
1. Κάθε υλικό και εργασία, που απαιτείται, για την παροχή ηλεκτρικής ισχύος από την
πλησιέστερη διαθέσιμη ηλεκτρική παροχή του έργου μέχρι όλα τα όργανα του υπόψη
συστήματος.
2. Κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση και την άψογη λειτουργία του
παραπάνω συστήματος.
3. Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμή που
απαιτείται για την παράδοση του συστήματος σε κανονική και πλήρη λειτουργία σύμφωνα
με τα οριζόμενα στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης..
4. Όλη την τεκμηρίωση (documentation), τις άδειες στο όνομα της ΕΟΑΕ και τα μέσα
εγκατάστασης (CD-ROM, δισκέτες κλπ.) για τα παραπάνω λογισμικά.
5. Όλη την τεκμηρίωση του εξοπλισμού
6. Την απαιτούμενη πληροφορία πρωτοκόλλων επικοινωνίας και δεδομένων, καθώς και τυχόν
υφιστάμενο λογισμικό διεπαφής για τη δυνατότητα ανάπτυξης διεπαφής λογισμικού
(interface) με τον καταγραφέα δεδομένων (data logger) από λογισμικό τρίτου για σκοπούς
ενοποίησης.
7. Τις απαιτούμενες πληροφορίες πρωτοκόλλων επικοινωνίας και δεδομένων, καθώς και τα
λογισμικά εργαλεία ανάπτυξης διεπαφής (API, SDK κλπ.), για τη δυνατότητα ανάπτυξης
διεπαφής λογισμικού (interface) με το σύστημα RWISys από λογισμικό τρίτου για σκοπούς
ενοποίησης.
8. Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη λειτουργία, τη
ρύθμιση και τη συντήρηση του παραπάνω εξοπλισμού.
9. Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη χρήση, στη
διαχείριση (administration) και τη ρύθμιση του παραπάνω λογισμικού.
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους Σταθμού Μετεωρολογικών Πληροφοριών Οδού (RWIS).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα έξι χιλιάδες €
(Αριθμητικά): 36.000,00
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Άρθρο Ε-12: ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΟΔΟΥ –
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΠΑΓΟΥ
(Αναθεωρείται με το άρθρο HΛM-61)
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, εγκατάσταση και δοκιμή πλήρους
Σταθμού Μετεωρολογικών Πληροφοριών Οδού - Ανιχνευτή Πάγου (RWIS - Ice Detector) που
χρησιμοποιείται για την ανίχνευση πάγου στο οδόστρωμα σε συνεργασία με το υπόλοιπο σύστημα
μετεωρολογικών πληροφοριών οδού (RWISYS), σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠ), τα
Π.Κ.Ε., τη μελέτη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, που περιλαμβάνει:
1. Δύο αισθητήρες οδοστρώματος (road sensors) με τις κατάλληλες δυνατότητες για την
ανίχνευση πάγου (ανίχνευση κατάστασης οδοστρώματος, θερμοκρασίας οδοστρώματος,
συγκέντρωσης χημικών υπολειμμάτων και αλατιού, υγρασίας οδοστρώματος κλπ.)
2. Τον καταγραφέα δεδομένων (data logger) ή την ηλεκτρονική κάρτα ελέγχου των
αισθητήρων, η οποία συνδέεται για επικοινωνία με άλλο καταγραφέα δεδομένων.
3. Το λογισμικό τοπικών δοκιμών με οριστική και αμετάκλητη άδεια χρήσης από την ΕΟΑΕ
ή τρίτο, που θα εργάζεται για την ΕΟΑΕ, μη υποκείμενη σε οποιαδήποτε περαιτέρω τέλη
χρήσης (royalties κλπ.).
4. Ανηγμένα το Κεντρικό Σύστημα Μετεωρολογικών Πληροφοριών Οδού του αντίστοιχου
Κέντρου Ελέγχου, αποτελούμενο από Η/Υ τύπου σταθμού εργασίας (workstation) με τα
κατάλληλα στοιχεία (οθόνη TFT 17’’, σκληρό δίσκο, μνήμη κλπ.) και από το λογισμικό
Συστήματος Μετεωρολογικών Πληροφοριών Οδού (λογισμικό RWISys) για τη συλλογή
και τη διαχείριση δεδομένων από τους σταθμούς RWIS και για την πρόβλεψη σχηματισμού
πάγου στην επιφάνεια της οδού, με οριστική και αμετάκλητη άδεια χρήσης από την ΕΟΑΕ
ή τρίτο που θα εργάζεται για την ΕΟΑΕ μη υποκείμενη σε οποιαδήποτε περαιτέρω τέλη
χρήσης (royalties κλπ.), συμπεριλαμβανόμενης της ανάπτυξης της απαραίτητης
παραμετροποιημένης εφαρμογής για το έργο.
5. Ανηγμένα συσκευή μετατροπής των σημάτων του ελεγκτή από σειριακά σε Ethernet / IP
(IP adaptor), εφόσον απαιτείται
6. Tα καλώδια για την πλήρη μεταφορά των σημάτων των αισθητήρων προς τον καταγραφέα
δεδομένων ή την ηλεκτρονική κάρτα ελέγχου και από εκεί μέχρι το σημείο σύνδεσης προς
τον κεντρικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένου τυχόν τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού που
μπορεί να απαιτηθεί για τη μεταφορά των σημάτων.
7. Τα καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας προς τους αισθητήρες και τον
ηλεκτρονικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί.
8. Όλες τις απαραίτητες σωληνώσεις για την προστασία των προαναφερόμενων καλωδίων,
την εκσκαφή και κάλυψη/επιχωμάτωση των αγωγών, το σκυρόδεμα επικάλυψης ή
πάκτωσης (όπου είναι απαραίτητο) και κάθε άλλου υλικό που είναι απαραίτητο για την
ολοκληρωμένη τοποθέτηση των καλωδίων σε συνθήκες ορατής ή υπόγειας εγκατάστασης.
9. Ηλεκτρολογική προστασία με ιδιαίτερη γείωση σε τρίγωνο γείωσης και απαγωγή
κρουστικών τάσεων (με surge arrestors) σε όλες τις ηλεκτρικές εισόδους (ισχύος και
σημάτων) του σταθμού.
10. Το ερμάριο (ή ερμάρια) πεδίου που θα χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση του τοπικού
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, με τα κατάλληλα πλαίσια στήριξης (racks), τις κατάλληλες
διατάξεις περιβαλλοντικού ελέγχου (θερμαντικό στοιχείο, ανεμιστήρα, θερμοστάτη κλπ.),
τον εξοπλισμό διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στο ερμάριο (ασφάλειες, ρευματολήπτες,
φωτισμό, διατάξεις προστασίας, γείωση, μετασχηματιστές εάν απαιτηθούν κλπ.), την
κατασκευή στήριξης του ερμαρίου (βάση από σκυρόδεμα ή υλικά προσάρτησης σε ιστό),
τους σωλήνες στη βάση του ερμαρίου για την είσοδο καλωδίων, βαμμένο και με την
κατάλληλη πινακίδα σήμανσης.
11. Όποιες συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις απαιτηθούν στους ήδη εγκατεστημένους από άλλη
εργολαβία, πίνακες ΠΚU, ή ακόμη και εγκατάσταση νέων πινάκων εκεί όπου αυτό
απαιτηθεί.
Στην τιμή περιλαμβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
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1. Κάθε υλικό και εργασία, που απαιτείται, για την παροχή ηλεκτρικής ισχύος από την
πλησιέστερη διαθέσιμη ηλεκτρική παροχή του έργου μέχρι όλα τα όργανα του υπόψη
συστήματος.
2. Κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση και την άψογη λειτουργία του
παραπάνω συστήματος.
3. Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, καταγραφή, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμή που
απαιτείται για την παράδοση του συστήματος σε κανονική και πλήρη λειτουργία σύμφωνα
με τα οριζόμενα στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
4. Όλη την τεκμηρίωση (documentation), τις άδειες στο όνομα της ΕΟΑΕ και τα μέσα
εγκατάστασης (CD-ROM, δισκέτες κλπ.) για τα παραπάνω λογισμικά.
5. Όλη την τεκμηρίωση του εξοπλισμού
6. Την απαιτούμενη πληροφορία πρωτοκόλλων επικοινωνίας και δεδομένων, καθώς και τυχόν
υφιστάμενο λογισμικό διεπαφής για τη δυνατότητα ανάπτυξης διεπαφής λογισμικού
(interface) με τον καταγραφέα δεδομένων (data logger) από λογισμικό τρίτου για σκοπούς
ενοποίησης.
7. Τις απαιτούμενες πληροφορίες πρωτοκόλλων επικοινωνίας και δεδομένων, καθώς και τα
λογισμικά εργαλεία ανάπτυξης διεπαφής (API, SDK κλπ.), για τη δυνατότητα ανάπτυξης
διεπαφής λογισμικού (interface) με το σύστημα RWISys από λογισμικό τρίτου για σκοπούς
ενοποίησης.
8. Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη λειτουργία, τη
ρύθμιση και τη συντήρηση του παραπάνω εξοπλισμού.
9. Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη χρήση, στη
διαχείριση (administration) και τη ρύθμιση του παραπάνω λογισμικού.
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους Σταθμού Μετεωρολογικών Πληροφοριών Οδού - ανιχνευτή
πάγου.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έξι χιλιάδες €
(Αριθμητικά): 6.000,00
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Άρθρο Ε-13: ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πλήρους μεγαφωνικού συστήματος
για τη μετάδοση ανακοινώσεων και αγγελιών κινδύνου ή και προηχογραφημένων μηνυμάτων,
το οποίο περιλαμβάνει μεγάφωνα ενδεδειγμένου τύπου και ισχύος για την πλήρη κάλυψη των
χώρων στάθμευσης, των συνδετηρίων διαδρόμων και των στομίων εισόδου-εξόδου της
σήραγγας καθώς επίσης και πλήρες κεντρικό ενισχυτικό σύστημα με κεντρικό επεξεργαστή
διαχείρισής του, ενισχυτές κατάλληλου αριθμού και ισχύος, σταθμών αναγγελίας κλπ, ικανό να
εξυπηρετήσει το δημιουργούμενο δίκτυο και που θα τύχει της απολύτου έγκριση της
Υπηρεσίας.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθεια του συστήματος όπως περιγράφεται
παραπάνω, η δαπάνη πλήρους τοποθέτησης, εγκατάστασης και διασύνδεσής του με τα
απαραίτητα καλώδια ειδικών προδιαγραφών (ελεύθερα αλογόνων), η δαπάνη των μέσων
όδευσης των καλωδίων (εσχάρες γαλβανισμένες εν θερμώ μετά την κατασκευή ή
ηλεκτρολογικοί σωλήνες από συνθετικό υλικό βαρέως τύπου και ελεύθεροι αλογόνων) η
δαπάνη ελέγχων και δοκιμών και κάθε άλλη δαπάνη υλικών ή εργασίας για την πλήρη
λειτουργία του συστήματος, με τρόπο ώστε να επιτελούνται οι οριζόμενες λειτουργίες,
σύμφωνα με την ΤΣΥ, τις Τεχνικές Προδιαγραφές Σηράγγων και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη της σύνταξης μελέτης – φακέλου τεχνικής
πρότασης για την υλοποίηση της υπόψη εφαρμογής από τον προμηθευτή του συστήματος.
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους μεγαφωνικού συστήματος.

Άρθρο Ε-13.1: Για τις δίδυμες σήραγγες Μεσοβουνίου και Γκρίκας
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-62)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι χιλιάδες €
(Αριθμητικά): 20.000,00

Άρθρο Ε-13.2: Για τη δίδυμη σήραγγα Σ1Ν
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-62)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Δέκα χιλιάδες €
(Αριθμητικά): 10.000,00

Άρθρο Ε-13.3: Για τη δίδυμη σήραγγα Σ2
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-62)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Δέκα χιλιάδες €
(Αριθμητικά): 10.000,00
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ΟΜΑΔΑ Ζ: ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ – ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ –
ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Άρθρο Ζ-1: ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑΚΗΣ
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση και δοκιμή πλήρους συστήματος
χειροκίνητης αναγγελίας συναγερμού και σημειακής πυρανίχνευσης υπογείων έργων, σύμφωνα με
τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές, τα Π.Κ.Ε. και τις μελέτες εφαρμογής, που περιλαμβάνει:
1. Κομβία συναγερμού πυρκαγιάς με θρυμματιζόμενο κρύσταλλο, βαθμού προστασίας ΙΡ65 στα
προβλεπόμενα κατά περίπωση σημεία.
2. Σημειακοί πυρανιχνευτές στα διαμερίσματα των συνδετηρίων διαδρόμων.
3. Τοπικούς πίνακες πυρανίχνευσης, οι οποίοι θα ελέγχουν τόσο τα κομβία χειροκίνητης
αναγγελίας όσο και τους ανιχνευτές.
4. Καλώδια για την πλήρη μεταφορά των σημάτων ελέγχου μέχρι το PLC σύνδεσης, τα οποία θα
είναι ελεύθερα αλογόνων και πυράντοχα τουλάχιστον 30 λεπτά (FE180/E30).
5. Καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας στους πίνακες, τα οποία θα είναι ελεύθερα
αλογόνων και πυράντοχα τουλάχιστον 30 λεπτά (FE180/E30).
6. Καλώδια για τη διασύνδεση των επιμέρους εγκαταστάσεων και τη μετάδοση των σημάτων, τα
οποία θα είναι ελεύθερα αλογόνων και πυράντοχα τουλάχιστον 30 λεπτά (FE180/E30).
7. Εσχάρες από λαμαρίνα γαλβανισμένη εν θερμώ μετά την κατεργασία ή σωληνώσεις από
ηλεκτρολογικούς σωλήνες βαρέως τύπου και ελεύθερους αλογόνων για τη διέλευση των
καλωδίων.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
4. Κάθε υλικό και εργασία, που απαιτείται, για τη διασύνδεση και τη διεπαφή της υπόψη
εγκατάστασης με το υπερκείμενο σύστημα εποπτείας και ελέγχου (SCADA).
5. Κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την πλήρη εγκατάσταση και την άψογη λειτουργία
του παραπάνω συστήματος.
6. Κάθε εργασία για έρευνα επί τόπου, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμή, που απαιτείται
για την παράδοση του συστήματος σε κανονική και πλήρη λειτουργία σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις μελέτες εφαρμογής.
7. Όλη την τεκμηρίωση (documentation).
8. Την εκπαίδευση προσωπικού, που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, στη λειτουργία και τη
ρύθμιση του παραπάνω εξοπλισμού.

Άρθρο Ζ-1.1: Σύστημα χειροκίνητης αναγγελίας συναγερμού και σημειακής πυρανίχνευσης
συνδετηρίου διαδρόμου σήραγγας Σ2 (1.2.3)
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-62)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Δεκαοκτώ χιλιάδες €
(Αριθμητικά): 18.000,00
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Άρθρο Ζ-2: ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑΘΜΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-30)
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και εγκατάσταση πλήρους διάταξης
για την πλήρωση και τον έλεγχο της στάθμης νερού δεξαμενής πυροσβέσεως, σύμφωνα με την
μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τα ΠΚΕ και. τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, στην οποία
περιλαμβάνονται:
α. μια χυτοσιδηρά ηλεκτροβάννα δύο θέσεων (ΟΝ-OFF) τύπου πεταλούδας,
διαμέτρου Φ2 ½΄΄ 10 atm,
β. μια βάννα σφαιρική ορειχάλκινη, διαμέτρου Φ2 ½΄΄
γ. μια ηλεκτρονική συσκευή συνεχούς μέτρησης της στάθμης του νερού 220V, 50HZ
με το στεγανό κουτί της.
δ. ένα αισθητήριο συνεχούς μέτρησης της στάθμης
ε. σύστημα διακοπής της παροχής πλήρωσης της δεξαμενής όταν ο όγκος του νερού
είναι ίσος με τη χωρητικότητα της δεξαμενής.
στ. οι ηλεκτρικές γραμμές (σωληνώσεις, καλωδιώσεις κλπ) διασύνδεσης όλων των
παραπάνω καθώς και η ηλεκτρική γραμμή τροφοδότησης της διάταξης από τον
ηλεκτρικό πίνακα.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας επί τόπου του έργου της παραπάνω
διάταξης, και όλων των υλικών και μικροϋλικών και των εργασιών που απαιτούνται για την
εγκατάσταση, στήριξη και σύνδεση και στεγάνωση της διάταξης ελέγχου, η δαπάνη των
ελέγχων, δοκιμών και ρυθμίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασιών που
απαιτούνται για την παράδοσή της σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα και με τους
λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Τιμή ανά τεμάχιο διάταξης πλήρωσης και ελέγχου στάθμης δεξαμενής νερού
πυρόσβεσης.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Δύο χιλιάδες εξακόσια €
(Αριθμητικά): 2.600,00
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Άρθρο Ζ-3: ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, εγκατάσταση και δοκιμή ενός
πλήρους συστήματος πυρανίχνευσης σήραγγας σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠ), τα
Πρότυπα Κατασκευής Έργων (ΠΚΕ), την Μελέτη και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, που
περιλαμβάνει:
1. Καλώδιο πυρανίχνευσης με ενσωματωμένους τους διευθυνσιοδοτημένους
ηλεκτρονικούς αισθητήρες θερμοκρασίας σε αποστάσεις όχι μεγαλύτερες από 8μ
εγκατεστημένο στο θόλο της σήραγγας, ή κατάλληλο σύστημα οπτικής ίνας.
2. Ηλεκτρονικές μονάδες επεξεργασίας, που τοποθετούνται μέσα στους πίνακες των
διασυνδετήριων στοών της σήραγγας.
3. Τροφοδοτικά καλώδια, καλώδια σύνδεσης των τερματικών συνδέσεων των
καλωδίων πυρανίχνευσης με τις ηλεκτρονικές μονάδες επεξεργασίας και καλώδια
σύνδεσης των ηλεκτρονικών μονάδων επεξεργασίας με το σύστημα SCADA και
τον πίνακα πυρανίχνευσης.
4. Κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης (κεντρική μονάδα επεξεργασίας) τοποθετημένο
στο κτίριο εξυπηρέτησης της σήραγγας.
5. Λογισμικό για την λειτουργία του συστήματος πυρανίχνευσης και την επικοινωνία
του με το σύστημα SCADA, που θα μπορεί να λειτουργεί σε κοινό PC μέσω
σειριακής θύρας ή USB.
Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνονται επιπλέον οι δαπάνες:
1. παραμετροποίησης του λογισμικού
2. διασύνδεσης του συστήματος
3. εκσκαφών, επιχώσεων, σωληνώσεων, φρεατίων, καλυμμάτων φρεατίων,
σκυροδέματος κλπ. για προστασία – εγκατάσταση – αγκύρωση των καλωδίων
4. ελέγχων, ρυθμίσεων και δοκιμών και
5. όλων των απαραίτητων υλικών – μικροϋλικών, για πλήρη και κανονική λειτουργία
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής σύμφωνα
και με τους λοιπούς όρους της δημοπράτησης.
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους συστήματος πυρανίχνευσης δίδυμης σήραγγας.
Άρθρο Ζ-3.1: Σύστημα πυρανίχνευσης δίδυμης σήραγγας Σ1 του 1.1.6
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-62)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα δύο χιλιάδες €
(Αριθμητικά): 42.000,00
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Άρθρο Ζ-4: ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-12)
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός
σταθμού μείωσης πιέσεως, σύμφωνα με τη μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠ), τα Π.Κ.Ε.
και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, ο οποίος θα περιλαμβάνει:
α. ένα μειωτή πιέσεως διαμέτρου Φ6΄΄ ή Φ8΄΄, χυτοσιδηρό, φλαντζωτό, πιέσεως
λειτουργίας 16atm, κατάλληλο για πυροσβεστικά δίκτυα
β. δύο μανόμετρα με κρουνό
γ. δύο συρταρωτές βάννες διαμέτρου Φ6΄΄ ή Φ8΄΄ χυτοσιδηρές φλαντζωτές, πιέσεως
λειτουργίας 16atm κατάλληλων για πυροσβεστικά δίκτυα με ένδειξη της θέσεώς
τους
δ. μία στραγγαλιστική βάννα διαμέτρου Φ6΄΄ ή Φ8΄΄ χυτοσιδηρά φλαντζωτή, πιέσεως
λειτουργίας 16atm κατάλληλη για πυροσβεστικά δίκτυα με ένδειξη της θέσεώς της
ε. το τμήμα του σωλήνα σύνδεσης των βαννών και του μειωτή προς το πυροσβεστικό
δίκτυο
στ. μία ασφαλιστική βαλβίδα διαμέτρου Φ6΄΄ ή Φ8΄΄
ζ. ένα κτιστό φρεάτιο τοποθέτησης όλων των παραπάνω εσωτερικών διαστάσεων
περίπου 105Χ60cm, με το αντίστοιχο χυτοσιδηρό κάλυμμα και το πλαίσιό του
κατηγορίας Β125 κατά DIN, και το εσωτερικό επίχρισμα του φρεατίου με
τσιμεντοκονία πάχους 1,2 cm
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς στον τόπο
ενσωμάτωσης του παραπάνω σταθμού και όλων των υλικών και μικροϋλικών, η δαπάνη της
εργασίας εγκατάστασης, σύνδεσης και στεγάνωσης, η δαπάνη ελέγχων και δοκιμών καθώς και
κάθε δαπάνη υλικών και εργασιών που απαιτούνται για την παράδοση του σταθμού σε πλήρη
και κανονική λειτουργία, σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Τιμή ανά τεμάχιο σταθμού μείωσης πιέσεως
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια €
(Αριθμητικά) : 4.500,00
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Άρθρο Ζ-5: ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΕΩΣ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-22)
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και πλήρη εγκατάσταση πλήρους
πιεστικού συγκροτήματος αντλιών πυροσβέσεως, σύμφωνα με τη μελέτη, τις Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΤΠ), τα Π.Κ.Ε. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, το οποίο θα
περιλαμβάνει:
α. Δύο κύριες αντλίες (μία ηλεκτροκίνητη και μια πετρελαιοκίνητη) τύπου “πομώναςβαθέως φρέατος” παροχής και πίεσης λειτουργίας τέτοιας ώστε κάθε μία εξ’ αυτών
κατά την λειτουργία της να είναι ικανή να δημιουργήσει την παροχή που
προβλέπεται από τον ΟΣΜΕΟ με ελάχιστη πίεση 6 bar σε κάθε κρουνό
β. μία ηλεκτροκίνητη αντλία διατήρησης της πίεσης (jockey) τύπου “πομώνας-βαθέως
φρέατος” παροχής 5 m3/h, μανομετρικού ύψους ικανού για τη διατήρηση της
πίεσης 6 bar κατά μήκος ολόκληρου του δικτύου πυρόσβεσης
γ. ένα πιεστικό δοχείο μεμβράνης ικανότητας 500 lt-15 atm
δ. δικλείδες απομόνωσης χυτοσιδηρές φλαντζωτές, πιέσεως λειτουργίας 16atm
κατάλληλες για πυροσβεστικό δίκτυο με ένδειξη της θέσεώς τους
ε. αντικραδασμικούς συνδέσμους φλαντζωτούς, πιέσεως λειτουργίας 16atm.
στ. βαλβίδες αντεπιστροφής αντιπληγματικού τύπου
ζ. μανόμετρα, εξαρτήματα, φλάντζες
η. συλλέκτη από χαλυβδοσωλήνα διαμέτρου Φ 150 mm ή Φ 200 mm ανάλογα με τη
διάμετρο του κυρίου αγωγού νερού πυρόσβεσης
θ. διάταξη εκτέλεσης δοκιμών και μέτρησης παροχής αντλιών
ι. τον ηλεκτρικό πίνακα τροφοδότησης του συγκροτήματος και τους αυτοματισμούς
των αντλιών, τις καλωδιώσεις για την τροφοδότηση των αντλιών από τον
ηλεκτρικό πίνακα καθώς και αυτές των αυτοματισμών
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς στον τόπο
ενσωμάτωσης του παραπάνω πιεστικού συγκροτήματος και όλων των υλικών και μικροϋλικών
που απαιτούνται για την εγκατάσταση, η δαπάνη της εργασίας στερέωσης, σύνδεσης και
στεγάνωσης του συγκροτήματος με το κεντρικό δίκτυο πυρόσβεσης, η δαπάνη των ελέγχων και
δοκιμών καθώς και κάθε δαπάνη υλικών και εργασιών που απαιτούνται για την παράδοση σε
πλήρη και κανονική λειτουργία του πυροσβεστικού συγκροτήματος, σύμφωνα και με τους
λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους πιεστικού συγκροτήματος αντλιών πυρόσβεσης
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι τέσσερις χιλιάδες €
(Αριθμητικά): 24.000,00

K:\A0112-021\cons\tefxi\ΤΜ.doc

67

0112-0210/4417/Β06

Άρθρο Ζ-6: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΕΡΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΕΩΣ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-5)
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και πλήρη εγκατάσταση όλων των
ειδικών τεμαχίων εξοπλισμού υπόγειας δεξαμενής νερού πυροσβέσεως, σύμφωνα με τη μελέτη,
τις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠ), τα Π.Κ.Ε. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, στα οποία
περιλαμβάνονται:
α. στόμιο πλήρωσης Φ2 ½΄΄ με φίλτρο
β. στόμιο αερισμού Φ8΄΄ με πλέγμα
γ. σκάλα καθόδου μεταλλική γαλβανισμένη με κλωβό ασφαλείας
δ. ανθρωποθυρίδα μεταλλική, με ισχυρή αντιδιαβρωτική βαφή διαστάσεων 1,0Χ1,0m
ε. διαμόρφωση οπών διέλευσης αξόνων αντλιών και διάταξης μέτρησης στάθμης
νερού
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου του έργου
του παραπάνω εξοπλισμού και όλων των υλικών και μικροϋλικών και εργασιών που
απαιτούνται για την εγκατάσταση, στήριξη, σύνδεση και στεγάνωση όλων των τεμαχίων και του
εξοπλισμού, η δαπάνη των ελέγχων και δοκιμών καθώς και κάθε δαπάνη υλικών και εργασιών
που απαιτούνται για την παράδοση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα και με
τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους εξοπλισμού δεξαμενής πυρόσβεσης
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Χίλια €
(Αριθμητικά): 1.000,00
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Άρθρο Ζ-7: ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-12)
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και εγκατάσταση πλήρους διάταξης
για την παραλαβή μετατοπίσεων σωλήνων πυρόσβεσης, σύμφωνα και με την Τ.Σ.Υ. και τους
λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας επί τόπου του έργου δυο
χυτοσιδηρών συρταρωτών βαννών Φ 6΄΄ ή Φ 8΄΄ (ανάλογα με τη διάμετρο του αγωγού νερού
πυρόσβεσης) με ένδειξη της θέσης τους, του διαστολικού ανοξείδωτου φλαντζωτού συνδέσμου
DN 150 PN μήκους 2.0 m, δυο ζευγών γαλβανισμένων φλαντζών DN16 περαστών, η δαπάνη
των υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης και στήριξης, η δαπάνη της εργασίας συναρμολόγησης,
σύνδεσης, στεγάνωσης, δοκιμών και ελέγχων, καθώς και κάθε δαπάνη υλικών και εργασιών που
απαιτούνται για την έντεχνη τοποθέτηση, σύνδεση και λειτουργία, σύμφωνα και με τους
λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Τιμή ανά τεμάχιο διάταξης παραλαβής μετατοπίσεων σωλήνων πυρόσβεσης.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Χίλια εκατό €
(Αριθμητικά) : 1.100,00
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Άρθρο Ζ-8: ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΕ ΦΡΕΑΤΙΟ
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και πλήρη εγκατάσταση μιας
βαλβίδας αντεπιστροφής κατάλληλης για πυροσβεστικά δίκτυα με μηχανισμό αυτόματου
εκκένωσης, χυτοσιδηρά φλαντζωτή, πιέσεως λειτουργίας 16atm, σύμφωνα με τη μελέτη, τις
Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠ), τα Π.Κ.Ε. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας επί τόπου της βαλβίδας, η δαπάνη
υλικών και εργασίας κατασκευής ενός κτιστού φρεατίου εσωτερικών διαστάσεων 50Χ60cm, για
την τοποθέτησή της με το χυτοσιδηρό κάλυμμά του με πλαίσιο κατηγορίας Β125 κατά DIN και
εσωτερικό επίχρισμα από τσιμεντοκονία πάχους 1,2cm, η δαπάνη της εργασίας τοποθέτησης,
σύνδεσης, στεγάνωσης κλπ., η δαπάνη των ελέγχων, δοκιμών και ρυθμίσεων καθώς και κάθε
άλλη δαπάνη υλικών, μικροϋλικών και εργασιών που απαιτούνται για την πλήρη και κανονική
λειτουργία της βαλβίδας αντεπιστροφής, σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Τιμή ανά τεμάχιο βαλβίδας αντεπιστροφής σε φρεάτιο

Άρθρο Ζ-8.1: Βαλβίδα Φ4΄΄
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-12)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριακόσια €
(Αριθμητικά): 300,00
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Άρθρο Ζ-9: ΚΡΟΥΝΟΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΦΡΕΑΤΙΟ
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός
σφαιρικού ορειχάλκινου κοχλιωτού ή φλαντζωτού κρουνού για την εκκένωση του δικτύου
πυροσβέσεως, πιέσεως λειτουργίας 16 ατμ., με κατάλληλο ρακόρ στο άκρο του για την
προσαρμογή ελαστικού σωλήνα, σύμφωνα με τη μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠ), τα
Π.Κ.Ε. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας επί τόπου του κρουνού, η δαπάνη
υλικών και εργασίας κατασκευής ενός κτιστού φρεατίου εσωτερικών διαστάσεων 50Χ60cm, για
την τοποθέτησής του με το χυτοσιδηρό κάλυμμά του με πλαίσιο κατηγορίας Β125 κατά DIN και
εσωτερικό επίχρισμα από τσιμεντοκονία πάχους 1,2cm, η δαπάνη της εργασίας τοποθέτησης,
σύνδεσης, στεγάνωσης κλπ., η δαπάνη των ελέγχων, δοκιμών και ρυθμίσεων καθώς και κάθε
άλλη δαπάνη υλικών, μικροϋλικών και εργασιών που απαιτούνται για την πλήρη και κανονική
λειτουργία του κρουνού εκκένωσης, σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης..
Τιμή ανά τεμάχιο κρουνού εκκένωσης σε φρεάτιο
Άρθρο Ζ-9.1: Κρουνός εκκένωσης διαμέτρου Φ2΄΄ σε φρεάτιο
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-11)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν σαράντα €
(Αριθμητικά): 140,00
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Άρθρο Ζ-10: ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΘΥΡΑ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΠΕΖΩΝ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-6224)
Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πλήρους πυράντοχης θύρας διαφυγής
πεζών, που εγκαθίσταται στο άκρο εγκάρσιου διαδρόμου διαφυγής σήραγγας, σύμφωνα με τις
Τεχνικές Προδιαγραφές, τα Π.Κ.Ε., την Μελέτη και τους λοιπούς όρους της Δημοπράτησης και
περιλαμβάνει:
1. Θύρα βαρέως τύπου, με ελεύθερο άνοιγμα (εσωτ. διαστάσεις) τουλάχιστον
1.0(Π)Χ2.2(Υ)m, με δείκτη πυραντίστασης 90min, κατασκευασμένη από
γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα πάχους 1,5mm και πάχους τουλάχιστον 50mm. Η
θύρα θα είναι επίσης στεγανή στη διάδοση καπνού και θα τυγχάνει προελεύσεως
οίκου, ο οποίος ασχολείται συστηματικά με το υπόψη αντικείμενο.
2. τον ορυκτοβάμβακα πλήρωσης
3. κάσα στήριξης με τα απαιτούμενα άγκιστρα (τζινέτια) και περιθώρια (μπασκιά)
4. στροφείς (μεντεσέδες) και μηχανισμό επαναφοράς βαρεώς τύπου
5. τη μπάρα πανικού
6. το πόμολο ανοίγματος (χωρίς κλειδαριά)
Στην τιμή περιλαμβάνονται επιπλέον οι δαπάνες:
1. προμήθειας και μεταφοράς στον τόπο ενσωμάτωσης των μικροϋλικών στερέωσης,
σύνδεσης κλπ,
2. ελέγχου, ρύθμισης και δοκιμών,
3. βαφής της πλήρους θύρας σε χρώμα της αρεσκείας της ΕΟΑΕ
4. καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτούνται για την πλήρη
και έντεχνη εγκατάσταση της πλήρους θύρας σύμφωνα και με τα οριζόμενα στα
λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
Τιμή ανά πλήρη πυράντοχη θύρα διαφυγής πεζών
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Χίλια τριακόσια πενήντα €
(Αριθμητικά): 1.350,00
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Άρθρο Ζ-11: ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΘΥΡΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-6224)
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση πλήρους πυράντοχης θύρας, η
οποία εγκαθίσταται στα άκρα συνδετηρίου διαδρόμου σήραγγας, προκειμένου να εξυπηρετήσει τη
διέλευση οχημάτων των Υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση σχετικού συμβάντος,
σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τη μελέτη εφαρμογής, η
οποία περιλαμβάνει.
1. Δίφυλλη θύρα βαρέως τύπου, διαστάσεων ανοίγματος περίπου (πλάτος Χ ύψος)
3,60 Χ 3,50 m, με δείκτη πυραντίστασης 90min, κατασκευασμένη από
γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα πάχους 1,5mm και πάχους τουλάχιστον 50mm. Η
θύρα θα είναι επίσης στεγανή στη διάδοση καπνού και θα τυγχάνει προελεύσεως
οίκου, ο οποίος ασχολείται συστηματικά με το υπόψη αντικείμενο.
2. Το πυράντοχο υλικό πλήρωσης.
3. Περιμετρική κάσα στήριξης από γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα και
εξαρτήματα στήριξης.
4. Στροφείς (μεντεσέδες), μηχανισμό επαναφοράς και λοιπά εξαρτήματα στήριξης.
Άπαντες οι μηχανισμοί και τα εξαρτήματα της θύρας θα είναι βαρέως τύπου και
ανοξείδωτα.
5. Αυτόνομο σύστημα – μονάδα για την κίνηση των θυρών, το οποίο θα περιλαμβάνει
(ενδεικτικά)
i. Υδραυλικούς κυλίνδρους υψηλής πίεσης με έμβολα, οι οποίοι θα
στηρίζονται στον τοίχο και τη θύρα με τη βοήθεια αρθρώσεων.
ii. Δεξαμενή λαδιού κατάλληλης χωρητικότητας.
iii. Αντλία λαδιού υψηλής πίεσης. κατάλληλης παροχής και ισχύος.
iv. Υδραυλικές βαλβίδες ελεγχόμενες από το τοικό plc.
v. Το τοπικό plc.
Η διαστασιολόγηση του ανωτέρω εξοπλισμού θα γίνει από τον προμηθευτή του
συστήματος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπόψη εφαρμογής.
6. Διάταξη, η οποία θα παρέχει τη δυνατότητα επί τόπου ανοίγματος των θυρών σε
περίπτωση δυσλειτουργίας ή προβλήματος.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται επιπλέον η δαπάνη για:
1. Προμήθεια, μεταφορά και ενσωμάτωση των μικροϋλικών στερέωσης και σύνδεσης.
2. Βαφή της πλήρους θύρας σε χρώμα της αρεσκείας της ΕΟΑΕ.
3. Κατασκευαστικές μελέτες με σχέδια, λεπτομέρειες, υπολογισμούς από τον προμηθευτή
της εγκατάστασης, όπως αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.
4. Ελέγχους, ρυθμίσεις και δοκιμές.
5. Καλωδιώσεις και λογισμικό για τον τηλεχειρισμό της θύρας από την αίθουσα ελέγχου
μέσω του συστήματος SCADA.
6. Κάθε δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εγκατάσταση
και λειτουργίας της θύρας.
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους πυράντοχης θύρας διέλευσης οχημάτων
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Δεκατέσσερις χιλιάδες €
(Αριθμητικά): 14.000,00
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Άρθρο Ζ-12: ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και πλήρη εγκατάσταση
χαλυβδοσωλήνα γαλβανισμένου χωρίς ραφή κατά DIN 2440/2444 St33,2 , αναλόγου πάχους
τοιχωμάτων με τον σιδηροσωλήνα “πράσινη ετικέτα” (υπερβαρέος τύπου) κατά ΕΛΟΤ 2671 και
284, πλήρως εγκατεστημένου μέσα στο έδαφος ή εντός του υπάρχοντος καναλιού ασθενών κάτω
από το πεζοδρόμιο της σήραγγας σύμφωνα με την μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τα ΠΚΕ
και. τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Στην τιμή περιλαμβάνονται επί πλέον:
α. η εκσκαφή της τάφρου, η προστασία της σωληνώσεως με άμμο ή οπλισμένο
σκυρόδεμα για τα σημεία που ο σωλήνας οδεύει κάτω από το οδόστρωμα και η
επανεπίχωση της τάφρου με προϊόντα εκσκαφής (στο εκτός της σήραγγας τμήμα
του δικτύου)
β. η προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση όλων των υλικών και μικροϋλικών των
ειδικών τεμαχίων, εξαρτημάτων, φλαντζών, στηριγμάτων κλπ., για την σύνδεση και
τοποθέτηση του σωλήνα εντός της τάφρου ή εντός του υπάρχοντος καναλιού
ασθενών κάτω από το πεζοδρόμιο της σήραγγας, ο εγκιβωτισμός των
διακλαδώσεων με σκυρόδεμα και η προστασία από την διάβρωση με επικάλυψη
από πλαστικές ταινίες με φιλμ
γ. η τοποθέτηση, σύνδεση, έλεγχος και δοκιμές για παράδοση του σωλήνα σε πλήρη
και κανονική λειτουργία
Τιμή ανά μέτρο μήκους σωλήνα
Άρθρο Ζ-12.1: Χαλυβδοσωλήνας πυρόσβεσης γαλβανισμένος 4΄΄
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-5)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα €
(Αριθμητικά): 30,00

Άρθρο Ζ-12.2: Χαλυβδοσωλήνας πυρόσβεσης γαλβανισμένος 6΄΄
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-5)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα €
(Αριθμητικά): 50,00
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Άρθρο Ζ-13: ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑ 4΄΄ ή 6΄΄
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-40)
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και πλήρη εγκατάσταση ειδικής
μόνωσης, χαμηλής θερμοαγωγιμότητας, περιλαμβανομένης της ηλεκτρικής θερμαντικής ταινίας
- της αντίστασης συνοδείας ικανότητας 10 W/m - για την προστασία χαλυβδοσωλήνα 4΄΄ ή 6΄΄
από τον παγετό κατά τη διαδρομή του σε γέφυρες, σε επιτοίχια εγκατάσταση σήραγγας, ή όπου
αλλού απαιτείται, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές Σηράγγων και τη μελέτη.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας επί τόπου του μονωτικού υλικού από
κοχύλια ορυκτοβάμβακα πάχους 5 εκ και πυκνότητας 120 kg/m3 με εξωτερική επικάλυψη
αλουμινίου, - αντίστασης συνοδείας ικανότητας 10 W/m - της ηλεκτρικής θερμαντικής ταινίας,
όλων των καλωδιώσεων, του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, του πίνακα αυτοματισμού, της
εγκατάστασης θερμοστατών και θερμομέτρων, η δαπάνη των εργασιών τοποθέτησης, σύνδεσης,
ελέγχων κλπ, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασιών που απαιτούνται για την
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Τιμή ανά μέτρο μήκους θερμομόνωσης χαλυβδοσωλήνα
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα πέντε €
(Αριθμητικά): 45,00
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Άρθρο Ζ-14: ΕΡΜΑΡΙΟ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ (ΕΑΣ) ΤΥΠΟΥ Ι-α
(Αναθεωρείται με το άρθρο 60% ΗΛΜ-20 +40%ΗΛΜ-52)
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός
ερμαρίου ανάγκης σήραγγας (ΕΑΣ) τύπου Ι, βιομηχανικού τύπου, στεγανού (προστασίας IP65)
κατασκευασμένου από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,5mm ή ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους
1,0mm με ενδεικτικές διαστάσεις 1,80m(Π)X1,50m(Υ) X0,35m(Β) βαμμένο σε χρώμα κόκκινο
RAL3000, χωρισμένου σε δυο ανεξάρτητα διαμερίσματα δημόσιας χρήσης, που το καθένα θα
διαθέτει ανεξάρτητη θύρα αυτοκλεινόμενη και με μεταλλική πινακίδα σήμανσης, σύμφωνα με
τις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠ), τα Πρότυπα Κατασκευής Έργων (ΠΚΕ), τη Μελέτη και τους
λοιπούς όρους δημοπράτησης, που περιλαμβάνει:
1. δύο πυροσβεστικούς κρουνούς διαμέτρων Φ63mm και Φ45mm με
ταχυσυνδέσμους «STORZ» Φ65mm και Φ45mm για τη σύνδεση με ελαστικό
σωλήνα πυρόσβεσης.
2. Σωλήνωση από γαλβανισμένους χαλυβδοσωλήνες διαμέτρου Φ2,5” με τη μόνωση
τους (για προστασία έναντι παγετού) και τα εξαρτήματα σύνδεσης από τους
κρουνούς έως τον κεντρικό αγωγό εντός του καναλιού της σήραγγας
3. ορειχάλκινη φλαντζωτή βάνα απομόνωσης της τροφοδοσίας
4. περιστρεφόμενο τύμπανο αυτόματης εκτυλίξεως με εύκαμπτο σωλήνα Φ45mm
μήκους 45μ με ταχυσυνδέσμους «STORZ» Φ45mm στα άκρα, μόνιμα
συνδεδεμένο στον κρουνό Φ45mm, και αυλό εκτόξευσης νερού Φ10mm στο άλλο
άκρο.
5. περιστρεφόμενο τύμπανο αυτόματης εκτυλίξεως με εύκαμπτο σωλήνα Φ65mm
μήκους 45μ με ταχυσυνδέσμους «STORZ» Φ65mm στα άκρα, μη συνδεδεμένο
στον κρουνό Φ65mm, και αυλό εκτόξευσης νερού Φ19mm στο άλλο άκρο.
6. σύστημα παραγωγής αφρού πυρόσβεσης, που περιλαμβάνει:
• αναμικτήρα παραγωγής αφρού ικανότητας τουλάχιστον 200lit/min σε πίεση
5bars,
• αυλό εκτόξευσης αφρού ικανότητας τουλάχιστον 200lit/min σε πίεση 2,5bars,
• πλαστικό δοχείο 25lit με αφρογεννητικό υγρό ποσοστού ανάμιξης 3% τύπου
F15 για πυρκαγιές κλάσης Α και Β τουλάχιστον,
• εύκαμπτο σωλήνα Φ45mm μήκους 5m
• ταχυσυνδέσμους «STORZ» για τη σύνδεση της αφρογεννήτριας με τον κρουνό
και
• εύκαμπτο σωλήνα Φ1” μήκους 2m ταχυσυνδέσμους «STORZ» για την
αναρρόφηση του αφρογεννητικού υλικού.
7. μεταλλική μη φωτιζόμενη πινακίδα με το σήμα της πυροσβεστικής φωλιάς, που
τοποθετείται πάνω από το ΕΑΣ κάθετα στο τοίχωμα της σήραγγας
8. επαφές τερματικού διακόπτη βαρέως τύπου, τοποθετημένου στις θύρες ώστε, όταν
ανοίγουν, να δίνουν σήμα στο SCADA, με τις απαιτούμενες καλωδιώσεις,
τερματικούς διακόπτες στον ηλεκτρικό πίνακα κλπ.
Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνονται επιπλέον οι δαπάνες:
1. διασύνδεσης καλωδίων σωλήνων κλπ.
2. εκσκαφών, επιχώσεων, σωληνώσεων, φρεατίων, καλυμμάτων φρεατίων,
σκυροδέματος κλπ. για προστασία – εγκατάσταση – αγκύρωση των καλωδίων,
σωλήνων κλπ.
3. ελέγχων, ρυθμίσεων και δοκιμών και
4. όλων των απαραίτητων υλικών – μικροϋλικών, για πλήρη και κανονική λειτουργία
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής σύμφωνα
και με τους λοιπούς όρους της δημοπράτησης
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Τιμή ανά τεμάχιο ερμαρίου ΕΑΣ τύπου Ι-α
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Δύο χιλιάδες €
(Αριθμητικά): 2.000,00
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Άρθρο Ζ-15: ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Άρθρο Ζ-15.1: Αντικεραυνική προστασία Πυρανίχνευσης - Φωτομέτρων - Τηλεφώνων SOS Μετρητών υπέρυψων - Μετεωρολογικών σταθμών - VMS - BOS - VSLS
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-109)
Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη
και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα
ΠΚΕ, ενός συστήματος αντικεραυνικής προστασίας για κάθε ένα από τους προαναφερόμενους
εξοπλισμούς πεδίου, που θα αποτελείται από:
1. 4 μονάδες απαγωγής κρουστικών υπερτάσεων για σήματα.
2. 2 μονάδες απαγωγής κρουστικών υπερτάσεων στο καλώδιο τροφοδοσίας πλησίον της
συσκευής.
3. 2 μονάδες απαγωγής κρουστικών υπερτάσεων στο καλώδιο τροφοδοσίας στον υποπίνακα
τροφοδοσίας.
4. τις απαιτούμενες βάσεις για την εγκατάσταση των μονάδων από την μεριά της συσκευής.
5. βελτίωση της υφιστάμενης γείωσης της συσκευής ή κατασκευή νέας,
συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτροδίων γείωσης, ακριβώς δίπλα από την συσκευή.
Η στάθμη προστασίας των απαγωγών θα είναι αυτή που θα προκύπτει από την εφαρμογή
του προτύπου ΕΛΟΤ 1412, και το μέγιστο ρεύμα εκφόρτισης, αυτό που θα προκύπτει από την
εφαρμογή του προτύπου IE C 61024- 1-1.
Οι απαγωγοί που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τεχνολογίας MOV (Metal Oxide Varistor.
Τιμή για την προστασία μιας συσκευής αντικεραυνικής προστασίας
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριακόσια πενήντα €
(Αριθμητικά): 350,00
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Άρθρο Ζ-15.2: Αντικεραυνική προστασία Καμερών - Μετρητών ομίχλης
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-109)
Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη
και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα
ΠΚΕ, ενός συστήματος αντικεραυνικής προστασίας για κάθε ένα από τους προαναφερόμενους
εξοπλισμούς πεδίου, που θα αποτελείται από:
1. μονάδες απαγωγής κρουστικών υπερτάσεων για σήματα.
2. μονάδες απαγωγής κρουστικών υπερτάσεων στο καλώδιο τροφοδοσίας πλησίον της
συσκευής.
3. 2 μονάδες απαγωγής κρουστικών υπερτάσεων στο καλώδιο τροφοδοσίας στον υποπίνακα
τροφοδοσίας.
4. τις απαιτούμενες βάσεις για την εγκατάσταση των μονάδων από την μεριά της συσκευής.
5. βελτίωση της υφιστάμενης γείωσης της συσκευής ή κατασκευή νέας,
συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτροδίων γείωσης, ακριβώς δίπλα από την συσκευή.
Η στάθμη προστασίας των απαγωγών θα είναι αυτή που θα προκύπτει από την εφαρμογή
του προτύπου ΕΛΟΤ 1412, και το μέγιστο ρεύμα εκφόρτισης, αυτό που θα προκύπτει από την
εφαρμογή του προτύπου IE C 61024- 1-1.
Οι απαγωγοί που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τεχνολογίας MOV (Metal Oxide Varistor.
Τιμή για την προστασία μιας συσκευής:
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριακόσια €
(Αριθμητικά): 300,00

K:\A0112-021\cons\tefxi\ΤΜ.doc

79

0112-0210/4417/Β06

Άρθρο Ζ-15.3: Αντικεραυνική προστασία Εξοπλισμού ΚΕΣ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-109)
Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη
και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και
ΠΚΕ, ενός συστήματος αντικεραυνικής προστασίας για κάθε ένα από τα προς προστασία ΚΕΣ, που
θα αποτελείται από:
1. 2 μονάδες απαγωγής κρουστικών υπερτάσεων για σήματα.
2. 2 μονάδες απαγωγής κρουστικών υπερτάσεων στο καλώδιο τροφοδοσίας πλησίον
της συσκευής.
3. 2 μονάδες απαγωγής κρουστικών υπερτάσεων στο καλώδιο τροφοδοσίας στον
υποπίνακα τροφοδοσίας.
4. τις απαιτούμενες βάσεις για την εγκατάσταση των μονάδων από την μεριά της
συσκευής.
5. βελτίωση της υφιστάμενης γείωσης της συσκευής ή κατασκευή νέας,
συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτροδίων γείωσης, ακριβώς δίπλα από την
συσκευή.
Οι απαγωγοί θα τοποθετηθούν σε κάθε ΚΕΣ, εκεί όπου από την εμπειρία της υπηρεσίας
συντήρησης, έχουν δημιουργηθεί προβλήματα και σε συνεννόηση με την επίβλεψη.
Η στάθμη προστασίας των απαγωγών θα είναι αυτή που θα προκύπτει από την εφαρμογή
του προτύπου ΕΛΟΤ 1412, και το μέγιστο ρεύμα εκφόρτισης, αυτό που θα προκύπτει από την
εφαρμογή του προτύπου IE C 61024- 1-1.
Οι απαγωγοί που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τεχνολογίας MOV (Metal Oxide Varistor.
Τιμή για την προστασία μιας συσκευής ΚΕΣ :
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Διακόσια πενήντα €
(Αριθμητικά): 250,00
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ΟΜΑΔΑ Η: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Άρθρο Η-1 : ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ
(Αναθεωρείται με το άρθρο 25%ΟΙΚ3214+ 15%ΟΙΚ4662+ 30%ΟΙΚ6224+
10%ΟΙΚ7785+ 20%ΗΛΜ -59)
Για την πλήρη κατασκευή ενός ισόγειου ή υπερυψωμένου Κτιρίου Εγκατάστασης
Αντλιών Πυρόσβεσης με υπόγεια δεξαμενή από οπλισμένο σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις Τεχνικές
Προδιαγραφές, τα Π.Κ.Ε., την Μελέτη και τους λοιπούς όρους της Δημοπράτησης.
Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας όλων των απαιτούμενων
και προβλεπομένων υλικών από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης και κάθε εργασία
για την πλήρη κατασκευή του κτιρίου, την εγκατάσταση, σύνδεση, τροφοδότηση, δοκιμή και
λειτουργία πλήρους ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης του κτιρίου, με τα παρακάτω κατ΄
ελάχιστον κύρια χαρακτηριστικά και σύμφωνα με την Τεχνική Μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές
Οικοδομικών Εργασιών και τις Τεχνικές Προδιαγραφές Η-Μ Εγκαταστάσεων.
Η κατασκευή του κτιρίου, περιλαμβάνει :
α. εκσκαφή οποιουδήποτε είδους με οποιοδήποτε μέσο, περιλαμβανομένων και των εκρηκτικών,
σε οποιοδήποτε έδαφος, περιλαμβανομένου και του συμπαγούς βράχου, και σε οποιοδήποτε
βάθος. Εξυγίανση του εδάφους με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο, καθώς και τυχόν άντληση
υδάτων.
β. θεμελίωση, σύμφωνα με τη μελέτη
γ. οικοδομική κατασκευή της υπόγειας δεξαμενής νερού πυρόσβεσης με φέροντα οργανισμό από
υδατοστεγές οπλισμένο σκυρόδεμα εμφανές ή όχι, σύμφωνα με την τεχνική μελέτη. Η
δεξαμενή θα φέρει όλες τις παραίτητες διαμορφώσεις (θυρίδες, ανοίγματα, κλίσεις, οπές
στήριξης αντλιών κλπ.) σύμφωνα με τη μελέτη
δ. επίχωση από τη στάθμη θεμελίωσης μέχρι τα δάπεδα με την απαιτούμενη συμπύκνωση
ε. οικοδομική κατασκευή του κτιρίου με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα εμφανές
ή όχι, σύμφωνα με την τεχνική μελέτη
στ. θερμομόνωση εξωτερικών δομικών στοιχείων, οροφής και δαπέδων
ζ. δάπεδo από σκυρόδεμα τυχόν υπερυψωμένο πάνω από την τελικά διαμορφωμένη στάθμη του
εδάφους
η. εξωτερική τοιχοποιία οποιουδήποτε τύπου, με μόνωση που προβλέπει η μελέτη θερμομόνωσης
με δυο σενάζ καθ’ ύψος
θ. εξωτερικές επενδύσεις κάθε είδους που προβλέπονται από τη μελέτη (λιθοδομή συμπαγής όπου
προβλέπεται ή επένδυση με πέτρα κάθε είδους και προέλευσης και πάχους >15εκ.)
ι. εξωτερικό τελείωμα, σοβάτισμα με ασβεστοτσιμεντοκονία τριπτή σε τρεις στρώσεις και
εξωτερική βαφή, (αστάρι και δυο στρώσεις τσιμεντόχρωμα) ή επένδυση όπως θα προβλέπεται
από την τεχνική μελέτη σε όλες τις εξωτερικές επιφάνειες, εάν προβλέπεται
ια. εσωτερικό τελείωμα, σοβάτισμα και βαφή ως άνω
ιβ. βιομηχανικό δάπεδο, σοβατεπιά, περιθώρια, αρμοί διαστολής κλπ. όπως ορίζονται στη μελέτη
ιγ. σκαλοπάτια με μάρμαρο λευκό 3/2εκ. σύμφωνα με την τεχνική μελέτη
ιδ. μεταλλικά παράθυρα, όπου προβλέπονται από τη μελέτη, κατασκευασμένα από προφίλ
αλουμινίου βαρέως τύπου και βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή ή ανωδιωμένα κατά τη μελέτη
με διπλό άθραυστο τζάμι (αρμέ), εξωτερικά με περσίδες μεταλλικές και σήτες κινητές
ανοξείδωτες
ιε. πόρτες εξωτερικές μεταλλικές, από λαμαρίνα γαλβανισμένη, με εσωτερική μόνωση
πετροβάμβακα, βαμμένες με ειδικό αστάρι (wash primer) και δυο χέρια βερνικόχρωμα, με
περσίδες και σήτες (κινητές για καθαρισμό και ανοξείδωτες) σε κάθε άνοιγμα προς εξωτερικό
χώρο, και γενικά όπου απαιτούνται, με πλήρη εξοπλισμό (χερούλια, μεντεσέδες, κλειδαριές).
Οι εξωτερικές κλειδαριές θα είναι βαρέως τύπου ασφαλείας

K:\A0112-021\cons\tefxi\ΤΜ.doc

81

0112-0210/4417/Β06

ιστ. κεκλιμένη στέγη απο οπλισμένο σκυρόδεμα, με επένδυση κάθε είδους (κεραμίδια, σχιστόλιθο
κλπ.) και οποιοδήποτε άλλο υλικό προβλέπει η μελέτη.
Η στέγη θα διαμορφώνεται από :
• κεκλιμένες πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα
• θερμομόνωση και υγρομόνωση επάνω στις πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος, με όποιο
τρόπο και υλικό προβλέπεται από τη μελέτη
• επικάλυψη με κεραμίδια κατασκευασμένη ώς ακολούθως :
• πέτσωμα 3εκ., το οποίο στις κεκλιμένες πλάκες καρφώνεται σε πήχεις από σουηδική
ξυλεία, πάχους όσο και η θερμομόνωση, που στερεώνονται στην πλάκα. Όλα τα ξύλινα
στοιχεία θα είναι εμβαπτισμένα και επεξεργασμένα σε μυκητοκτόνο και σαρακοκτόνο υγρό
• ασφαλτόπανο 4kgr/m2, με αλληλοκάλυψη 15εκ., στρωμένο στο πέτσωμα, από κάτω προς
τα πάνω
• τεγίδες 5Χ5εκ. από σουηδική ξυλεία για στερέωση των κεραμιδιών
• κεραμίδια ρωμαικά ή ολλανδικά, σύμφωνα με την μελέτη
ιζ. υγρομόνωση της υπόγειας δεξαμενής νερού πυρόσβεσης σε όλες τις πλευρές και την οροφή, με
τρείς στρώσεις επαλειφόμενο σταγανωτικό κονίαμα με βάση το τσιμέντο σε τρείς στρώσεις του
1mm, ώστε να καταστεί πλήρως στεγανή σε υδροστατική πίεση τουλάχιστον 7bars κατά
DIN1048 και σύμφωνα με την μελέτη
ιη. πεζοδρόμιο περιμετρικά πλάτους κατά την μελέτη στρωμένο με πλάκες και με κράσπεδο
iθ. χειροκίνητο βαρούλκο ανυψωτικής ικανότητας 1tn
κ. χυτοσιδηρά καλύματα ανοιγμάτων και θυρίδων στην οροφή της δεξαμενής κλάσης Β125
(ΕΝ124) σύμφωνα με την μελέτη
κα. μεταλλική ανεμόσκαλα απο ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 ύψους περίπου 4μ. με σκαλιά
20Χ40εκ. με ράβδους Φ20mm, σύμφωνα με την μελέτη.
κβ. στόμιο αερισμού Φ8΄΄ με πλέγμα
κγ. διαμόρφωση οπών διέλευσης αξόνων αντλιών
Στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του αντλιοστασίου περιλαμβάνονται :
α. εγκαταστάσεις εσωτερικού φωτισμού με φωτιστικά στεγανά με λαμπτήρες φθορισμού και με
απαίτηση 200lux στο δάπεδο
β. εξωτερικός περιμετρικός επίτοιχος φωτισμός του κτιρίου
γ. δύο (2) μονοφασικούς ρευματοδότες 16A/230Vac και έναν (1) τριφασικό 3X16A/400Vac
στεγανούς
δ. δύο (2) επίτοιχα ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα (πανελ) 2kW/230Vac
ε. ηλεκτρικός πίνακας μεταλλικός στεγανός επίτοιχος για χρήση του κτιρίου
στ. ένας (1) φορητός πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης των 6Kgr
ζ. κανάλι απορροής ομβρίων με κατακόρυφη υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα
Ο περιβάλλων χώρος θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες και θα πληρωθεί
με τιμές μονάδος αντιστοίχων εργασιών της εργολαβίας.
Η επιμετράται το εμβαδόν του ισογείου που περιβάλλεται από τις εξωτερικές επιφάνειες
των περιμετρικών τοιχείων του φέροντος οργανισμού του κτιρίου, χωρίς να περιλαμβάνονται οι
περιμετρικά του κτιρίου διαμορφώσεις (σκάλες, πεζοδρόμιο, στέγη κλπ.) ούτε το εμβαδόν του
υπογείου χώρου δεξαμενής πυρόσβεσης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους κτιρίου αντλιοστασίου πυρόσβεσης, με δεξαμενή
πυρόσβεσης κατασκευασμένου σύμφωνα με τα προαναφερόμενα
ΕΥΡΩ

Ολογράφως): Πεντακόσια πενήντα €
(Αριθμητικά): 550,00
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Άρθρο Η-2: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ Σ1Ν
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-4664)

Για την πλήρη διαμόρφωση συνδετηρίου διαδρόμου μεταξύ των δύο κλάδων
της σήραγγας Σ1Ν , σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τα Π.Κ.Ε., την Μελέτη και τους
λοιπούς όρους της Δημοπράτησης.
Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας όλων των απαιτούμενων
και προβλεπομένων υλικών από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης και κάθε εργασία
για την πλήρη διαμόρφωση του συνδετηρίου διαδρόμου με τα παρακάτω κατ΄ ελάχιστον κύρια
χαρακτηριστικά και σύμφωνα με την Τεχνική Μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδομικών
Εργασιών και τις Τεχνικές Προδιαγραφές Η-Μ Εγκαταστάσεων.
Η διαμόρφωση του συνδετηρίου διαδρόμου, περιλαμβάνει :
α. πλήρη κατασκευή μπατικής οπτοπλινθοδομής στη σύνδεση του συνδετηρίου διαδρόμου με τους
δύο κλάδους της σήραγγας με επιμελή κατασκευή σφήνωσης στη θολωτή οροφή (πλινθοδομή
αψίδων και θόλων), συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής σενάζ από οπλισμένο σκυρόδεμα
όπου απαιτούνται
β. κατασκευή τριπτού επιχρίσματος σε τρεις στρώσεις, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις
οδηγίες της επίβλεψης.
γ. βαφή με πλαστικό χρώμα (λάδωμα, αστάρι σε δυο στρώσεις)
δ. διαμόρφωση του δαπέδου της συνδετήριας σήραγγας ώστε να είναι δυνατή η όδευση των πεζών
και των οχημάτων.
κάθε άλλη εργασία και υλικά που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή.
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους διαμόρφωσης συνδετήριας σήραγγας Σ1Ν κατασκευασμένης
σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Δεκατρείς χιλιάδες €
(Αριθμητικά): 13.000,00
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Άρθρο Η-3: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-4664)

Για την πλήρη διαμόρφωση συνδετηρίου διαδρόμου για την κατασκευή χώρου
τοποθέτησης ηλεκτρικών πινάκων και την δημιουργία διόδου διαφυγής μεταξύ των δύο
κλάδων της σήραγγας Βασιλικού, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τα Π.Κ.Ε., την
Μελέτη και τους λοιπούς όρους της Δημοπράτησης.
Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας όλων των απαιτούμενων
και προβλεπομένων υλικών από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης και κάθε εργασία
για την πλήρη διαμόρφωση του συνδετηρίου διαδρόμου και του χώρου τοποθέτησης ηλεκτρικών
πινάκων, την εγκατάσταση, σύνδεση, τροφοδότηση, δοκιμή και λειτουργία πλήρους
ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του συνδετηρίου διαδρόμου και του χώρου τοποθέτησης
ηλεκτρικών πινάκων, με τα παρακάτω κατ΄ ελάχιστον κύρια χαρακτηριστικά και σύμφωνα με την
Τεχνική Μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδομικών Εργασιών και τις Τεχνικές
Προδιαγραφές Η-Μ Εγκαταστάσεων.
Η διαμόρφωση του συνδετηρίου διαδρόμου και του χώρου τοποθέτησης
ηλεκτρικών πινάκων, περιλαμβάνει :
α. πλήρη κατασκευή μπατικής οπτοπλινθοδομής: α) στη σύνδεση του συνδετηρίου διαδρόμου με τους
δύο κλάδους της σήραγγας με επιμελή κατασκευή σφήνωσης στη θολωτή οροφή (πλινθοδομή
αψίδων και θόλων) και β) για τη διαμόρφωση του χώρου τοποθέτησης ηλεκτρικών πινάκων,
συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής σενάζ από οπλισμένο σκυρόδεμα όπου απαιτούνται
β. κατασκευή τριπτού επιχρίσματος σε τρεις στρώσεις, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις
οδηγίες της επίβλεψης.
γ. βαφή με πλαστικό χρώμα (λάδωμα, αστάρι σε δυο στρώσεις)
δ. διαμόρφωση του δαπέδου της συνδετήριας σήραγγας ώστε να είναι δυνατή η όδευση των πεζών
και των οχημάτων.
ε. προμήθειας και τοποθέτησης πυράντοχης μεταλλικής πόρτας διαστάσεων 1,00Χ2,20μ. με δείκτη
πυραντίστασης 90min, κατασκευασμένη από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα πάχους 1,5mm και
πάχους τουλάχιστον 50mm
στ. εγκαταστάσεις εσωτερικού φωτισμού του συνδετηρίου διαδρόμου και του χώρου τοποθέτησης
ηλεκτρικών πινάκων,
κάθε άλλη εργασία και υλικά που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή.
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους διαμόρφωσης του συνδετηρίου διαδρόμου για την δημιουργία
διόδου διαφυγής μεταξύ των δύο κλάδων της σήραγγας Βασιλικού και του χώρου τοποθέτησης
ηλεκτρικών πινάκων κατασκευασμένων σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Οκτώ χιλιάδες €
(Αριθμητικά): 8.000,00
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