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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Aντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδας των
υπηρεσιών συντήρησης, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση της παραπάνω
προµήθειας, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης που ορίζονται στην
Πρόσκληση.
1.1

Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως
περαιωµένων υπηρεσιών/ εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι
οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή της υπόψη προµήθειας. Οι τιµές µονάδας
περιλαµβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στα αντίστοιχα άρθρα εργασιών,
καθώς και τις απαιτούµενες δαπάνες που είναι απαραίτητες για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση τους, σύµφωνα και µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, ως προς το είδος και την
απόδοση των µηχανηµάτων, τις ειδικότητες και τον αριθµό του εργατοτεχνικού
προσωπικού και τη δυνατότητα χρησιµοποίησης ή µή µηχανικών µέσων, εκτός αν άλλως
ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, ενδεικτικά και
όχι περιοριστικά περιλαµβάνονται, όπως θα ισχύσουν κατά την εκτέλεση της προµήθειας,
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 της προµήθειας, τέλη χαρτοσήµου, όπως θα
ισχύουν κατά την εκτέλεση της προµήθειας.
Κατά συνέπεια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόµων για
Τελωνειακό ∆ασµολόγιο Εισαγωγής και µε τις διατάξεις του Νόµου 3215/1955, δεν
παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία που θα εποπτεύσει την εκτέλεση της
προµήθειας 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 της
προµήθειας, ούτε παρέχεται στους ενδιαφερόµενους το δικαίωµα να ζητήσουν
χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έµµεσα ή άµεσα.
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.∆. 3092/54
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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.∆. 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 ∆ηµοσίου, για καύσιµα και λιπαντικά, σύµφωνα µε το Ν. 2366/53
(ΦΕΚ83 Α/10-4-53) 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 τη 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 (πλην των έργων που η
εκτέλεσή τους προβλέπεται νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ξεχωριστά) κλπ. του κάθε
είδους προσωπικού (επιστηµονικού διευθύνοντος της προµήθειας, τεχνικού ειδικευµένου
ή όχι, προσωπικού των γραφείων, των εργοταξίων, των µηχανηµάτων, των συνεργείων
κλπ.) ηµεδαπού ή αλλοδαπού που εργάζεται στον τόπο της προµήθειας ή αλλού (εντός
και εκτός της Ελλάδος) για την εκτέλεση της υπόψη προµήθειας.
1.1.4 Οι δαπάνες για την εξεύρεση χώρων (ενοικίαση ή αγορά), την κατασκευή,
την οργάνωση, τη διαρρύθµιση κλπ. των εργοταξίων, εργαστηρίων και γραφείων του
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 της προµήθειας
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 για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόµενου προσωπικού,
µεταφορών, µεταφορικών µέσων, µηχανηµάτων, εγκαταστάσεων κλπ. καθώς και όλες οι
άλλες ασφαλίσεις, που αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους δηµοπράτησης της
προµήθειας.
1.1.8 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 ασφάλισης της προµήθειας (Σ.Υ.) καθ΄ όλη τη διάρκεια της προµήθειας και
µέχρι την οριστική παραλαβή της. 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.
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1.1.9 Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, όπως αυτές προδιαγράφονται στη 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.)
1.1.10 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας κάθε είδους
µηχανήµατος ή άλλου εξοπλισµού (π.χ. ικριωµάτων) που απαιτούνται για την έντεχνη
εκτέλεση της προµήθειας, 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 εφόσον δεν ευθύνεται η ΕΟΑΕ, 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 της προµήθειας, όσο και για τυχόν άλλα, που θα βρίσκονται επί τόπου των
χώρων των εγκαταστάσεων της προµήθειας έτοιµα για λειτουργία (έστω και αν δεν
χρησιµοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων µηχανηµάτων σε περίπτωση βλάβης ή
για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
1.1.11 Οι δαπάνες από επιβεβληµένες καθυστερήσεις, µειωµένες αποδόσεις και
µετακινήσεις µηχανηµάτων και προσωπικού, που είναι πιθανόν να προκύψουν από τυχόν
εµπόδια στο χώρο των εγκαταστάσεων της προµήθειας (όπως αρχαιολογικά ευρήµατα,
µη παράδοση περιορισµένης έκτασης περιοχών εκτέλεσης της προµήθειας, που
απαλλοτριώθηκαν, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.), από πιθανές παρεµβάσεις, που θα προβάλλουν
οι αρµόδιοι για αυτά τα εµπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ. ∆.Ε.Η, κλπ.), από την ανάγκη εκτέλεσης
της προµήθειας 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 εκτέλεσης της προµήθειας από οποιαδήποτε αιτία
(π.χ. εορτές, βλάβες σε άλλα έργα κλπ.).
1.1.12 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.:
(1)
Οι δαπάνες των προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους
µικρότερου των 3,0 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 ενηµέρωση του κοινού, τη σήµανση (πλην εκείνης που προκύπτει
από µελέτη σήµανσης και τιµολογείται ξεχωριστά), 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 στη Σ.Υ.
1.1.13 Οι
κάθε
είδους
δαπάνες
τοπογραφήσεων,
πασσαλώσεων,
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου και
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εγκατάστασης των χωροσταθµικών αφετηριών (REPERS) που απαιτούνται για την
έντεχνη εκτέλεση της προµήθειας, εκτός αν αλλιώς ορίζεται στη Σ.Υ., οι δαπάνες για τη
σύνταξη µελετών εφαρµογής, κατασκευαστικών σχεδίων και µελετών συναρµογής µε τις
συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση της προµήθειας, οι δαπάνες ανίχνευσης,
εντοπισµού καθώς και οι σχετικές µελέτες αντιµετώπισης των εµποδίων που θα
συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης της προµήθειας, όπως θεµέλια, υδάτινοι ορίζοντες,
δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω) σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στη Σ.Υ. και
γενικότερα στα τεύχη δηµοπράτησης της προµήθειας και για όλες τις εργασίες, που
εκτελούνται στα πλαίσια της παρούσας σύµβασης. Οι δαπάνες σύνταξης και παραγωγής
Μητρώου των εγκαταστάσεων της Φωτεινής Σηµατοδότησης, Σχεδίου Ασφάλειας και
Υγείας (ΣΑΥ-ΦΑΥ) και σχεδίων «ως κατασκευάστηκε».
1.1.14 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες της προµήθειας,
όπως υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων, που θα συναντηθούν στο
χώρο της προµήθειας, 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.
1.1.15 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.
1.1.16 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την
κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης ποταµών στην περίπτωση που δεν υπάρχει αποδέκτης
υδάτων) και διευθετήσεων για την αντιµετώπιση όλων των επιφανειακών, υπογείων
οµβρίων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται οι εγκαταστάσεις της προµήθειας,
οι υπάρχουσες κατασκευές και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν αναφέρεται
διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.1.17 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου της
προµήθειας καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα προς την προµήθεια αντικείµενα,
προϊόντα εκσκαφών κλπ. και η απόδοση, µετά το τέλος των εργασιών του χώρου
καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια και όπως στους
εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.
1.1.18 Οι δαπάνες για χρησιµοποίηση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας,
κατοχυρωµένων µεθόδων, ευρεσιτεχνιών, εφευρέσεων κλπ. µε οποιονδήποτε τρόπο, για
την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.1.19 Οι δαπάνες για τη δηµιουργία, οιωνδήποτε προσβάσεων και
προσπελάσεων στα διάφορα τµήµατα των εγκαταστάσεων της προµήθειας, 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.
1.1.20 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων
των Ο.Κ.Ω. διέρχονται εγκάρσια από το εύρος κατάληψης της οδού ή επηρεάζονται
τοπικά από τον τρόπο εκτέλεσης της προµήθειας, 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.
1.1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς και
αποζηµίωσης κάθε είδους βλάβης ή µη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την
εκτέλεση της προµήθειας (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.
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1.1.22 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα
Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στη Σ.Υ και στους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης.
1.1.23 Οι δαπάνες µίσθωσης ή προσωρινής εξασφάλισης εδαφικής λωρίδας,
κατασκευής, σήµανσης και συντήρησης των κάθε είδους εργοταξιακών οδών που
απαιτούνται για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση της προµήθειας, 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.
1.1.24 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).
1.1.25 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπονται στις τεχνικές
προδιαγραφές, όπως µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων και ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες
ευστάθειας ικριωµάτων, µελέτες εξυγίανσης εδάφους κλπ.
1.1.26 Οι δαπάνες έκδοσης αδειών κάθε είδους εργασιών από τις αρµόδιες
∆ηµόσιες Επιχειρήσεις, Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας (∆.Ε.Κ.Ο. ή
Ο.Κ.Ω.), εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.1.27 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από την
υπογραφή της σύµβασης µέχρι και την παραλαβή της προµήθειας, τα οποία
προβλέπονται στις σχετικές µελέτες, στους περιβαλλοντικούς όρους, και ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά αναφέρονται στη Σ.Υ.
1.1.28 Οι δαπάνες συµφωνητικών και γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες
που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους
δηµοπράτησης.
1.1.29 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και
απρόσκοπτης λειτουργίας των υπαρχόντων δικτύων, όπως φυσικοί ή τεχνητοί υδάτινοι
αγωγοί, αγωγοί αποχέτευσης και αποστράγγισης της περιοχής κλπ, τα οποία θα
επηρεαστούν από την εκτέλεση της προµήθειας, ακόµη και στις περιπτώσεις που:
(1)
τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ιδιαίτερα ευαίσθητα σε δυσµενείς
µεταχειρίσεις,
(2)
θα επιβαρυνθεί υπέρµετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος
δεν λάβει µέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωµατουργικές
κυρίως ή άλλες εργασίες.
1.1.30 Οι δαπάνες συντήρησης της προµήθειας µέχρι την οριστική της παραλαβή.
1.1.31 Οι δαπάνες δηµοσίευσης της Πρόσκλησης στον ελληνικό τύπο και γενικά
όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες, που αναφέρεται στους υπόλοιπους όρους
δηµοπράτησης της προµήθειας ότι βαρύνουν τον Ανάδοχο.
1.1.32 Οι δαπάνες εκπαίδευσης στα συστήµατα λειτουργίας των εγκαταστάσεων
φωτεινής σηµατοδότησης και του λογισµικού τηλε-επιτήρησης των ρυθµιστών του
προσωπικού της ΕΟΑΕ ή ατόµων που θα υποδειχθούν από αυτή, όπως αυτή
προσδιορίζεται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
1.1.32 Το Όφελος του Αναδόχου (Ο.Π.) και τα Γενικά ΄Έξοδα (Γ.Ε.) του Αναδόχου,
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
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κλπ. και γενικά τα επισφαλή έξοδα από κάθε είδους δυσχέρειες, είτε αυτές έχουν
προβλεφθεί είτε όχι.
1.2

Στις τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου δεν περιλαµβάνεται ο Φόρος Προστιθέµενης
Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασµών του Αναδόχου ο οποίος θα επιβαρύνει την ΕΟΑΕ.

1.3

Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών, οι οποίες δεν περιλαµβάνονται
στο παρόν Τιµολόγιο και είναι παρεµφερείς προς εκείνες, που καλύπτονται από αυτό
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 ως τα κατωτέρω παραδείγµατα:
(1)

∆ιάτρητοι 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 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

Παρεµφερής πρακτική µπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του
παρόντος Τιµολογίου.
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2. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΟΜΑ∆Α Α: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Άρθρο 1: ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Για τον τακτικό έλεγχο, την προληπτική συντήρηση και την άρση βλαβών (που δεν
οφείλονται σε δυναµική αιτία) ενός ρυθµιστή κυκλοφορίας (σηµατοδοτικής εγκατάστασης)
στη διάρκεια ενός µηνός και σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην Τεχνική Περιγραφή, δηλαδή
για την εργασία που περιλαµβάνει:
α)
Την τακτική διέλευση από το χώρο που καταλαµβάνει η εγκατάσταση του
τεχνικού προσωπικού του Αναδόχου για τον έλεγχο, την προληπτική συντήρηση και
την άρση των ενδεχόµενων βλαβών σύµφωνα µε την κατηγορία του ρυθµιστή, την
κατηγορία της βλάβης και τους χρόνους απόκρισης και αποκατάστασης, όπως αυτοί
ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή, µε σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία της
εγκατάστασης, συµπεριλαµβανοµένων των υλικών (πλην των πλακετών της βαθµίδας
εξόδου του ρυθµιστή κυκλοφορίας και των αντίστοιχων ασφαλιστικών διατάξεων,
καθώς και των λοιπών υλικών για την προµήθεια και εγκατάσταση ή την αντικατάσταση
των οποίων προβλέπεται άρθρο στο παρόν Τιµολόγιο).
β)
Την προµήθεια και αντικατάσταση των λαµπτήρων της κόκκινης και της
πράσινης ένδειξης των σηµατοδοτών που θα καταστραφούν (όχι από δυναµική αιτία)
στο χρονικό διάστηµα µεταξύ δύο καθολικών συντηρήσεων των σηµατοδοτών (που θα
γίνεται ανά 4 µήνες) και την προµήθεια και αντικατάσταση του λαµπτήρα της κίτρινης
ένδειξης οσάκις ο υφιστάµενος καταστραφεί.
γ)
Τη χρονική προσαρµογή του κυκλοφοριακού προγράµµατος (προσαρµογή,
δοκιµή και εφαρµογή), βάσει του οποίου λειτουργεί ο κόµβος, οσάκις αυτή ζητηθεί από
την Υπηρεσία να πραγµατοποιηθεί από τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τα στοιχεία που θα
δώσει η ίδια. Την εφαρµογή του προγράµµατος µέσω του λογισµικού τηλε-επιτήρησης
και modem εφόσον ενδείκνυται.
δ)
Την υποκατάσταση βλαβέντων κλώνων των υπογείων καλωδίων ζεύξεως και
συντονισµού από υγιείς εφεδρικούς (εφόσον υπάρχουν διαθέσιµοι) και την ενηµέρωση
του σχετικού µητρώου µικτονόµησης των καλωδίων.
ε)
Τον επαναπροσανατολισµό των σηµατοδοτών οχηµάτων και πεζών, οσάκις
τούτος γίνεται απαιτητός εξαιτίας δυναµικών αιτίων.
στ) Τον καθηµερινό τηλεµατικό έλεγχο της λειτουργικής κατάστασης των ρυθµιστών
κυκλοφορίας - σηµατοδοτικών εγκαταστάσεων που είναι ενταγµένοι στο σύστηµα
τηλεπαρακολούθησης της εγκατάστασης µέσω ειδικών διατάξεων και δικτύου
επικοινωνίας µε τη βοήθεια υπολογιστή και καταλλήλου λογισµικού, προκειµένου να
επεµβαίνει σύµφωνα µε την κατηγορία του ρυθµιστή, την κατηγορία της βλάβης και
τους χρόνους απόκρισης και αποκατάστασης, όπως αυτοί ορίζονται στην Τεχνική
Περιγραφή, για την αποκατάσταση της οµαλής λειτουργίας τους σε περίπτωση βλάβης,
ζ)
Την συγκέντρωση και αποστολή στην Υπηρεσία των ψηφιακών αρχείων µε τις
πληροφορίες του ιστορικού λειτουργίας και των δεδοµένων των ρυθµιστών.
η)
Την καταβολή των αναγκαίων τελών στον πάροχο της κινητής τηλεφωνίας που
υποστηρίζει την λειτουργία των modem GSM είτε GPRS, µε τα οποία θα διασυνδέεται
ο συντηρούµενος ρυθµιστής κυκλοφορίας προς τις διατάξεις Τηλεεπιτήρησης που θα
διαθέτει ο Πάροχος των υπηρεσιών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Κεφ. 1
«Αντικείµενο εργασιών» του τεύχους Τεχνική Περιγραφή.
∆ιευκρινίζεται ότι στην έννοια της σηµατοδοτικής εγκατάστασης περιλαµβάνονται και η
συσκευή ρύθµισης της κυκλοφορίας, το modem GMS ή GPRS για τον τηλεµατικό έλεγχο της
εγκατάστασης, το κιβώτιο τύπου 1α, οι ανιχνευτές κυκλοφορίας, οι επαγωγικοί βρόχοι, οι
φωρατές πεζών, οι ιστοί, οι σηµατοδότες και το καλωδιακό δίκτυο, ανεξάρτητα του εάν η
εγκατάσταση επεκτείνεται σε περισσότερες της µίας οδικές διασταυρώσεις.
Τιµή για την τακτική συντήρηση και άρση βλαβών µιας σηµατοδοτικής εγκατάστασης
επί ένα µήνα.
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Άρθρο 1.1: Ρυθµιστής «Κατηγορίας Α»
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : ∆ιακόσια δεκατρία €
(Αριθµητικά) : 213,00

Άρθρο 1.2: Ρυθµιστής «Κατηγορίας Β»
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Εκατόν ενενήντα €
(Αριθµητικά) : 190,00
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Άρθρο 2: ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Για τον τακτικό έλεγχο της καλής λειτουργίας ενός ρυθµιστή κυκλοφορίας σηµατοδοτικής εγκατάστασης, σύµφωνα µε τα τεύχη δηµοπράτησης, που περιλαµβάνει:
− το γενικό καθαρισµό από ρύπους κ.λ.π. του εξοπλισµού και του ερµαρίου του
− το γενικό λειτουργικό έλεγχό του
− τον ιδιαίτερο έλεγχο της σηµατοασφάλισής του, µαζί µε τη συντήρηση του
αντίστοιχου ηλεκτρικού πίνακα και του κιβωτίου µικτονόµησης τύπου 1α
− την εξωτερική βαφή των ερµαρίων των ρυθµιστών κυκλοφορίας και του κιβωτίου
µικτονόµησης τύπου 1α µε µια στρώση αντιοξειδωτικό αστάρι και µια στρώση
χρώµατος ανθεκτικού σε εξωτερικές συνθήκες
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη:
• προµήθειας των απαιτούµενων υλικών, αναλωσίµων και µικροϋλικών,
• µεταφοράς τους επιτόπου στο χώρο των εγκαταστάσεων της προµήθειας µε τις
µεταφορτώσεις και σταλίες,
• όλων των εργασιών καθαρισµού, ελέγχων, συντήρησης, βαφής κ.λ.π.
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας.
Τιµή ανά τεµάχιο ρυθµιστή κυκλοφορίας
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Εκατόν πενήντα πέντε €
(Αριθµητικά) : 155,00
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Άρθρο 3: ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Για την καθολική συντήρηση ανιχνευτή κυκλοφορίας, σύµφωνα µε τα τεύχη
δηµοπράτησης, που περιλαµβάνει:
− καθαρισµό των λειτουργικών µονάδων (πλακετών) και των επαφών τους
− έλεγχο της λειτουργικότητάς τους (ευαισθησίας, κατάληψης κ.λ.π.) σε σχέση προς
όλους τους διασυνδεδεµένους βρόχους
Στην τιµή περιλαµβάνονται:
• η δαπάνη προµήθειας των απαιτούµενων υλικών, αναλωσίµων και µικροϋλικών
• η δαπάνη µεταφοράς τους επιτόπου στο χώρο των εγκαταστάσεων της προµήθειας
µε τις µεταφορτώσεις και σταλίες
• οι δαπάνες όλων των εργασιών καθαρισµού, ελέγχων, συντήρησης κ.λ.π.
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας.
Τιµή ανά τεµάχιο ανιχνευτή κυκλοφορίας
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Τριάντα οκτώ €
(Αριθµητικά) : 38,00
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Άρθρο 4: ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Για την καθολική συντήρηση ιστού σηµατοδότησης, σύµφωνα µε τα τεύχη
δηµοπράτησης, που περιλαµβάνει:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

έλεγχο των ιστών (είτε χαµηλών είτε µε βραχίονα)
κλείσιµο των άχρηστων οπών που τυχόν υπάρχουν µε σιδηρόστοκο
το άνοιγµα της θυρίδας,
έλεγχο των ακροδεκτών,
σύσφιξη των καλωδίων ζεύξεως,
καθαρισµό ακροκιβωτίου
κλείσιµο της θυρίδας
στερέωση και κοχλίωση της θυρίδας (υπό την προϋπόθεση ότι οι υποδοχείς των
κοχλιών θα βρίσκονται σε καλή κατάσταση)
έλεγχο στήριξης ιστού (βάση, περικόχλια, ροδέλες, πτερύγια στήριξης, αγκύρια
στήριξης) και πλήρωση περιµετρικά της βάσης µε σκυρόδεµα εάν απαιτείται,
σύσφιξη περικόχλιων, αντικατάσταση ροδέλες εάν απαιτείται, κλπ.

Στην τιµή περιλαµβάνονται:
• η δαπάνη προµήθειας των απαιτούµενων υλικών, αναλωσίµων και µικροϋλικών
• η δαπάνη µεταφοράς τους επιτόπου στο χώρο των εγκαταστάσεων της προµήθειας
µε τις µεταφορτώσεις και σταλίες
• οι δαπάνες όλων των εργασιών καθαρισµού, ελέγχων, συντήρησης κ.λ.π.
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας.
Τιµή ανά τεµάχιο ιστού σηµατοδότησης
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Είκοσι έξι €
(Αριθµητικά) : 26,00
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Άρθρο 5: ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΑΜΗΛΟΥ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗ
Για την καθολική συντήρηση ενός χαµηλού σηµατοδότη σε ιστό ή τοίχο σήραγγας
Φ200 ή Φ300 (οχηµάτων ή πεζών), σύµφωνα µε τα τεύχη δηµοπράτησης, που
περιλαµβάνει:
−
−

−

καθαρισµό του κατόπτρου και του υάλινου δίσκου του σηµατοδότη
αντικατάσταση του κόκκινου και του πράσινου αντικραδασµικού λαµπτήρα,
συµπεριλαµβανοµένης και της προµήθειας τούτου, ανεξάρτητα εάν είναι καµένος ή
όχι
συγκέντρωση και παράδοση των αντικατασταθέντων λαµπτήρων (µε τη σύνταξη
αντίστοιχου πρωτοκόλλου) στις αποθήκες της Υπηρεσίας
Στην τιµή περιλαµβάνονται:
• η δαπάνη προµήθειας των απαιτούµενων υλικών, αναλωσίµων και µικροϋλικών
• η δαπάνη µεταφοράς τους επιτόπου στο χώρο των εγκαταστάσεων της προµήθειας
µε τις µεταφορτώσεις και σταλίες
• οι δαπάνες όλων των εργασιών καθαρισµού, ελέγχων, συντήρησης κ.λ.π.
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας.
Τιµή ανά τεµάχιο χαµηλού σηµατοδότη
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Είκοσι τρία €
(Αριθµητικά) : 23,00
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Άρθρο 6: ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ Ή ΣΕ ΟΡΟΦΗ
ΣΗΡΑΓΓΑΣ
Για την καθολική συντήρηση σηµατοδότη µε βραχίονα (ανηρτηµένου) ή σε οροφή
σήραγγας, Φ200 ή Φ300, σύµφωνα µε τα τεύχη δηµοπράτησης που περιλαµβάνει:
−
−

−
−

καθαρισµό του κατόπτρου και του υάλινου δίσκου του σηµατοδότη
αντικατάσταση του κόκκινου και του πράσινου αντικραδασµικού λαµπτήρα,
συµπεριλαµβανοµένης και της προµήθειας τούτου, ανεξάρτητα εάν είναι καµένος ή
όχι
έλεγχος και τυχόν επισκευή στήριξης σηµατοδότη και βραχίονα
συγκέντρωση και παράδοση των αντικατασταθέντων λαµπτήρων (µε τη σύνταξη
αντίστοιχου πρωτοκόλλου) στις αποθήκες της Υπηρεσίας
Στην τιµή περιλαµβάνονται:
• η δαπάνη προµήθειας των απαιτούµενων υλικών, αναλωσίµων και µικροϋλικών
• η δαπάνη µεταφοράς τους επιτόπου στο χώρο των εγκαταστάσεων της
προµήθειας µε τις µεταφορτώσεις και σταλίες
• οι δαπάνες όλων των εργασιών καθαρισµού, ελέγχων, συντήρησης κ.λ.π.
• η διάθεση και χρήση καδοφόρου ανυψωτικού µηχανήµατος και λοιπού εξοπλισµού
• η σήµανση και λήψη όλων των απαιτούµενων µέτρων για την ασφαλή διευθέτηση
και διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τον χρόνο εκτέλεσης της εργασίας, σύµφωνα
µε τη Σ.Υ. και τα λοιπά τεύχη της δηµοπράτησης
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας.
Τιµή ανά τεµάχιο σηµατοδότη µε βραχίονα
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τριάντα δύο € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 32,50
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Άρθρο 7: ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗ
Για το πλύσιµο σηµατοδότη οσωνδήποτε πεδίων, ανεξαρτήτως της διαµέτρου των
δίσκων του, σύµφωνα µε τα τεύχη δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνονται:
• η δαπάνη προµήθειας των απαιτούµενων υλικών, αναλωσίµων και µικροϋλικών
• η δαπάνη µεταφοράς τους επιτόπου στο χώρο των εγκαταστάσεων της
προµήθειας µε τις µεταφορτώσεις και σταλίες
• οι δαπάνες όλων των εργασιών καθαρισµού κ.λ.π.
• η διάθεση και χρήση καδοφόρου ανυψωτικού µηχανήµατος και λοιπού εξοπλισµού
• η σήµανση και λήψη όλων των απαιτούµενων µέτρων για την ασφαλή διευθέτηση
και διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τον χρόνο εκτέλεσης της εργασίας, σύµφωνα
µε την Σ.Υ. και τα λοιπά τεύχη της δηµοπράτηση
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας.
Τιµή ανά τεµάχιο σηµατοδότη
Άρθρο 7.1: Σε βραχίονα ή οροφή σήραγγας
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Έντεκα € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 11,80
Άρθρο 7.2: Σε χαµηλό ιστό ή τοίχο σήραγγας
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Επτά €
(Αριθµητικά) : 7,00
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ΟΜΑ∆Α Β: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Άρθρο 8: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Για την προµήθεια ενός ερµαρίου ρυθµιστή κυκλοφορίας «µεσαίου» µεγέθους (έως 16
οµάδων σηµατοδοτών) και για την εργασία αντικατάστασης του υφιστάµενου, λόγω βλάβης
τούτου από δυναµική αιτία (όπως π.χ. πρόσκρουση αυτοκινήτου) είτε λόγω φθοράς.
Στη τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη:
• προµήθειας ερµαρίου ρυθµιστή κυκλοφορίας «µεσαίου» µεγέθους (έως 16 οµάδων
σηµατοδοτών) και µεταφοράς του επιτόπου στο χώρο των εγκαταστάσεων της
προµήθειας,
• αποξήλωσης του εσωτερικού εξοπλισµού του υφιστάµενου ρυθµιστή από το
βλαφθέν ερµάριο (πλαίσια-racks, λειτουργικές µονάδες (πλακέτες), τροφοδοτικές
διατάξεις, διατάξεις ανίχνευσης, συγκροτήµατα ακροδεκτών και καλωδιώσεις),
• µεταφοράς του εσωτερικού εξοπλισµού και επανασυναρµολόγησή του στο νέο
(υγιές) ερµάριο, συµπεριλαµβανοµένης - µετά την περαίωση της συναρµολόγησης
του ρυθµιστή κυκλοφορίας - της γενικής δοκιµής του σε κατάλληλο εργαστήριο για
την καλή και για τη σύµφωνη λειτουργία του, αφενός προς τις Προδιαγραφές του
Κατασκευαστικού του Οίκου και αφετέρου προς τις απαιτήσεις του κυκλοφοριακού
προγράµµατος του συγκεκριµένου κόµβου,
• παράδοση µιας (1) σειράς κλειδιών στην Υπηρεσία
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας.
Τιµή ανά τεµάχιο ερµαρίου ρυθµιστή κυκλοφορίας
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Χίλια τετρακόσια €
(Αριθµητικά) : 1.400,00
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Άρθρο 9: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΜΙΚΤΟΝΟΜΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΝΩΜΟΝΑ ∆ΕΗ ΤΥΠΟΥ ΙΑ
Προµήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικού µεταλλικού ερµαρίου, για την µικτονόµηση
των καλωδίων ισχύος τροφοδότησης των σηµατοδοτών και για την στέγαση του ηλεκτρικού
πίνακα της εγκατάστασης φωτ. σηµατοδότησης και του γνώµονα της ∆ΕΗ, µε κατασκευαστικά
χαρακτηριστικά και διαστάσεις σύµφωνα µε την προδιαγραφή Φ.Σ. 8/75 του τ.ΥΠΕΧΩ∆Ε, και
συγκεκριµένα:
-

∆ιπλό τοίχωµα (εσωτερικό - εξωτερικό χιτώνιο) από µαύρη λαµαρίνα και εσωτερικό
µεταλλικό ικρίωµα για την στερέωση των οριολωρίδων.
Εξωτερικό χιτώνιο των καλωδίων ισχύο πλήρως γαλβανισµένο (µετά την κατασκευή του),
µε βαθµό προστασίας ΙΡ44
Θύρα µε περιµετρικά παρεµβύσµατα στεγανοποίησης και ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας
Βάση έδρασης µεταλλική ή από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου,
τοποθέτηση και στερέωση του ηλεκτρικού µεταλλικού ερµαρίου, η προµήθεια και εγκατάσταση
της µεταλλικής βάσεως, ή η κατασκευή της βάσης έδρασης από σκυρόδεµα, η βαφή του µε δύο
στρώσεις εποξειδικής είτε ηλεκτροστατικής βαφής και η τοποθέτηση µέσα στο κιβώτιο των
απαιτουµένων για κάθε περίπτωση εξαρτηµάτων (εσωτερικές καλωδιώσεις, εξωτερικά καλώδια
παροχής και τροφοδότησης των σηµατοδοτών, γέφυρες γειώσεως, οριολωρίδες µικτονόµησης
των καλωδίων σηµατοδότησης κλπ.), δοκιµών για την παράδοση σε πλήρη και κανονική
λειτουργία του, παράδοση µιας (1) σειράς κλειδιών στην Υπηρεσία, καθώς και κάθε άλλη
δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας.
Οι εργασίες µικτονόµησης και σύνδεσης των καλωδίων σηµατοδοτήσεως που
καταλήγουν στο κιβώτιο τιµολογούνται ιδιαίτερα.
Τιµή ανά τεµάχιο.
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τετρακόσια ογδόντα εννέα € και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 489,70
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Άρθρο 10: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ή ΚΙΒΩΤΙΟΥ
ΜΙΚΤΟΝΟΜΗΣΗΣ
Για την αποξήλωση πλήρους ερµαρίου συσκευής ρύθµισης της κυκλοφορίας ή ενός
κιβωτίου µικτονόµησης τύπου 1Α, µε όλες τις απαραίτητες εργασίες ηλεκτρικών
αποσυνδέσεων και µονώσεων που απαιτούνται και τη µεταφορά τους στην αποθήκη της
Υπηρεσίας είτε σε εργαστήριο επισκευής τους είτε τέλος σε άλλη θέση µε σκοπό την
επανατοποθέτησή τους.
Τιµή ανά τεµάχιο πλήρους ερµαρίου ρυθµιστή κυκλοφορίας ή κιβωτίου µικτονόµησης
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εβδοµήντα ένα €
(Αριθµητικά) : 71,00
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Άρθρο

11: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΗ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΩΣ ∆ΕΚΑΕΞΙ (16)
ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ «ΜΕΣΑΙΑΣ»
ΟΜΑ∆ΩΝ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΩΝ

Για την παραλαβή του είτε από τις αποθήκες της Υπηρεσίας είτε από θέση
αποξήλωσης τούτου τη µεταφορά επί τόπου και την εγκατάσταση ενός τοπικού ρυθµιστή
κυκλοφορίας, "µεσαίας" χωρητικότητας (έως 16 οµάδων σηµατοδοτών), οποιασδήποτε
συνθέσεως, σύµφωνου µε την ισχύουσα αντίστοιχα Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή, µε
δυνατότητα ένταξης σε Σύστηµα Κυκλοφοριακής ∆ιαχείρισης µε τον κατάλληλο πρόσθετο
εξοπλισµό, η δαπάνη του οποίου δεν συµπεριλαµβάνεται στο παρόν άρθρο.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη για:
• την τοποθέτηση του ερµαρίου επί υφιστάµενης βάσης,
• τη συναρµολόγηση του ρυθµιστή µε τον απαιτούµενο εξοπλισµό σε δοµικές
µονάδες (πλακέτες) και βοηθητικό εξοπλισµό,
• την εφαρµογή του κυκλοφοριακού προγράµµατος του κόµβου στον ρυθµιστή της
εγκατάστασης,
• τη σύνταξη των σχεδίων µικτονόµησης και τoν προγραµµατισµός του ρυθµιστή,
• τη σύνδεση και ρύθµιση των προβλεποµένων ανιχνευτών, των κοµβίων πεζών και
των ηχητικών διατάξεων, τη σύνδεση των καλωδίων ισχύος και χαµηλής τάσης του
εξωτερικού δικτύου που καταλήγουν σ’ αυτόν και την εκτέλεση δοκιµών
λειτουργίας της σηµατοδότησης του κόµβου,
• τη θέση σε λειτουργία του ρυθµιστή,
καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη εργασίας, προµήθειας και µεταφοράς από
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο των εγκαταστάσεων της προµήθειας των
απαιτούµενων υλικών και µικροϋλικών, για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στα λοιπά τεύχη της δηµοπράτησης.
Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας.
Τιµή ανά τεµάχιο εγκατεστηµένου ρυθµιστή κυκλοφορίας σε πλήρη λειτουργία.
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Οκτακόσια ογδόντα πέντε €
(Αριθµητικά) : 885,00
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Άρθρο 12 : ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΜΒΟΥ
Για την εκπόνηση ενός κυκλοφοριακού προγράµµατος κόµβου (εκτός της απλής
χρονικής προσαρµογής του κυκλοφοριακού προγράµµατος βάσει του οποίου λειτουργεί ο
κόµβος, που αµείβεται στα πλαίσια του Άρθρου Α-1), σύµφωνα µε τα κυκλοφοριακά στοιχεία
που θα δοθούν από την Υπηρεσία.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη :
• εκπόνησης ενός κυκλοφοριακού προγράµµατος κόµβου, σύµφωνα µε κυκλοφοριακά
στοιχεία του κόµβου που θα δοθούν από την Υπηρεσία
• παράδοσης του προγράµµατος σε έντυπη µορφή στην Υπηρεσία (προγράµµατα,
φάσεις προγραµµάτων, µήτρα αντιµαχοµένων κινήσεων, κλπ.)
• παράδοσης του προγράµµατος σε ηλεκτρονική µορφή στην Υπηρεσία, σε κατάλληλη
ηλεκτρονική µορφή ώστε να είναι επεξεργάσιµο από τα λογισµικά της Υπηρεσίας
(π.χ. SMT-2007, PPS98, κλπ.)
Οι κυκλοφοριακές µετρήσεις στον κόµβο δεν περιλαµβάνονται στη δαπάνη του
παρόντος άρθρου.
Τιµή ανά τεµάχιο κυκλοφοριακού προγράµµατος κόµβου
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τετρακόσια δεκατρία €
(Αριθµητικά) : 413,00
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Άρθρο 13: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ∆ΟΜΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ «ΜΕΣΑΙΟΥ» ΜΕΓΕΘΟΥΣ
Για την εργασία εφαρµογής ενός νέου δοµικού κυκλοφοριακού προγράµµατος σε
ρυθµιστή κυκλοφορίας «µεσαίου» µεγέθους (έως 16 οµάδων σηµατοδοτών) οχηµάτων ή
πεζών, στον τόπο εγκατάστασης του (εξαιρείται ή περίπτωση που η εφαρµογή του
προγράµµατος γίνεται µέσω του λογισµικού τηλε-επιτήρησης και modem χωρίς µετάβαση
επιτόπου, η οποία αµείβεται στα πλαίσια του Άρθρου Α-1).
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη:
• εφαρµογής ενός νέου δοµικού κυκλοφοριακού προγράµµατος σε ρυθµιστή
κυκλοφορίας «µεσαίου» µεγέθους (έως 16 οµάδων σηµατοδοτών) οχηµάτων ή
πεζών, στον τόπο εγκατάστασης του
• µεταφοράς των απαιτούµενων συνεργείων και µηχανικού εξοπλισµού στον τόπο
εγκατάστασής του
• όλων των απαραίτητων εργασιών, δοκιµών και ελέγχων του δοµικού κυκλοφοριακού
προγράµµατος για την πλήρη και κανονική λειτουργία του ρυθµιστή κυκλοφορίας
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας.
Τιµή ανά τεµάχιο δοµικού κυκλοφοριακού προγράµµατος
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Τριακόσια εξήντα έξι €
(Αριθµητικά) : 366,00
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Άρθρο 14: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Για την αποξήλωση, επισκευή και επανεγκατάσταση µιας πλακέτας (τυπωµένου
ηλεκτρονικού κυκλώµατος), ανεξάρτητα από τις διαστάσεις της που χρησιµοποιείται σε
ρυθµιστή ή ανιχνευτή κυκλοφορίας.
Με την ίδια τιµή αποζηµιώνονται και οι πλακέτες που δεν θα αποξηλωθούν, αλλά θα
παραδοθούν από την Υπηρεσία στον Ανάδοχο για επισκευή και εγκατάσταση.
Τιµή ανά τεµάχιο πλακέτας (βυσµατικής µονάδας)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : ∆ιακόσια εβδοµήντα ένα €
(Αριθµητικά) : 271,00
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Άρθρο 15: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ∆ΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ (ΠΛΑΚΕΤΑΣ)
ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Άρθρο 15.1: Μονάδα εξόδου για τέσσερις (4) οµάδες σηµατοδοτών, για την επέκταση της
χωρητικότητας του ρυθµιστή
Προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση και πλήρη σύνδεση σε ρυθµιστή οποιουδήποτε
τύπου, ενός τεµαχίου µονάδος εξόδου µετά των σχετικών καλωδιώσεων κ.λ.π.
βοηθ.εξοπλισµού για την επέκταση της χωρητικότητας τούτου για ρύθµιση τεσσάρων (4)
επιπλέον σηµατοδοτικών οµάδων, σύµφωνα µε την ισχύουσα αντίστοιχα Εθνική Τεχνική
Προδιαγραφή. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται επιπλέον οι απαιτούµενες ηλεκτρικές
συνδέσεις και οι απαιτούµενες δοκιµές για πλήρη και κανονική λειτουργία. Η εφαρµογή του
παρόντος άρθρου ισχύει και για την περίπτωση αντικατάστασης ελαττωµατικής αντίστοιχης
µονάδας υφιστάµενου ρυθµιστή. Το κατεστραµµένο ανταλλακτικό θα παραδίδεται στην
Υπηρεσία από τον Ανάδοχο.
Τιµή ανά τεµάχιο εγκατεστηµένης µονάδας επέκτασης ρυθµιστή σε πλήρη
λειτουργία.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Εννιακόσια σαράντα τέσσερα €
(Αριθµητικά) : 944,00

Άρθρο 15.2: ∆οµική µονάδα (πλακέτα) του ρυθµιστή, πλην εκείνων των άρθρων Β8.1 και
Β10
Προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση και πλήρης σύνδεση σε ρυθµιστή οποιουδήποτε
τύπου, ενός τεµαχίου οιασδήποτε δοµικής µονάδας (πλακέτας) του υπόψη ρυθµιστή
κυκλοφορίας, πλην των αναφερόµενων στα άρθρα “Μονάδα εξόδου για τέσσερις (4) οµάδες
σηµατοδοτών, για την επέκταση της χωρητικότητας του ρυθµιστή” και “Προµήθεια και
εγκατάσταση µονάδας κεντρικής επεξεργασίας (CPU)” του παρόντος, κατάλληλης για διάφορες
βοηθητικές λειτουργίες (π.χ. ηλεκτρ. τροφοδοσίας), είτε για την διεπαφή (INTERFACE) του
ρυθµιστή µε Σύστηµα Τηλεµατικού Ελέγχου κ.λ.π. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται
επιπλέον οι απαιτούµενες ηλεκτρικές συνδέσεις και οι απαιτούµενες δοκιµές για πλήρη και
κανονική λειτουργία. Η εφαρµογή του παρόντος άρθρου ισχύει και για την περίπτωση
αντικατάστασης ελαττωµατικής αντίστοιχης µονάδας υφιστάµενου ρυθµιστή. Το κατεστραµµένο
ανταλλακτικό θα παραδίδεται στην Υπηρεσία από τον Ανάδοχο.
Τιµή ανά τεµάχιο εγκατεστηµένης µονάδας ρυθµιστή σε πλήρη λειτουργία ρυθµιστή
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Επτακόσια €
(Αριθµητικά) : 700,00
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Άρθρο 16: ΜΟΝΑ∆Α ΦΩΡΑΤΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ ΒΡΟΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ
Προµήθεια, τοποθέτηση και πλήρη σύνδεση µονάδας φωρατή οχηµάτων, τύπου
επαγωγικού βρόχου σε ρυθµιστή οποιουδήποτε τύπου και εκτέλεση δοκιµών λειτουργίας της
εγκατάστασης ανίχνευσης του κόµβου σύµφωνα µε την ισχύουσα αντίστοιχα Εθνική
Προδιαγραφή. Η χωρητικότητα του φωρατή σε αριθµό καναλιών θα έχει ικανότητα ανίχνευσης 4
καναλιών. Η εφαρµογή του παρόντος άρθρου ισχύει και για την περίπτωση αντικατάστασης
ελαττωµατικής αντίστοιχης µονάδας υφιστάµενου ρυθµιστή. Το κατεστραµµένο ανταλλακτικό θα
παραδίδεται στην Υπηρεσία από τον Ανάδοχο.
Τιµή ανά εγκατεστηµένη µονάδα φωρατή οχηµάτων σε πλήρη λειτουργία
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Οκτακόσια ογδόντα πέντε €
(Αριθµητικά) : 885,00
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Άρθρο 17: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
(CPU)
Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση µίας µονάδας κεντρικής επεξεργασίας
(CPU) ρυθµιστή κυκλοφορίας, ανεξάρτητα από τις διαστάσεις της πλακέτας, µε σκοπό είτε την
αύξηση της χωρητικότητας µιας συσκευής ρύθµισης της κυκλοφορίας ή ανιχνευτικής διάταξης
είτε την αντικατάσταση κατεστραµµένων βαθµίδων ρυθµιστή.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται επιπλέον:
• οι απαιτούµενες ηλεκτρικές συνδέσεις
• οι απαιτούµενες δοκιµές για πλήρη και κανονική λειτουργία
• η δαπάνη για την εργασία εφαρµογής στη νέα CPU του υφιστάµενου δοµικού
κυκλοφοριακού προγράµµατος του κόµβου που υπήρχε στην παλιά CPU.
Τιµή ανά τεµάχιο µονάδας κεντρικής επεξεργασίας (CPU)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Χίλια τετρακόσια €
(Αριθµητικά) : 1.400,00
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Άρθρο 18: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗ
Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση ενός φωτεινού σηµατοδότη οδικής
κυκλοφορίας, από Polycarbonate (χωρίς πλαίσιο ανάρτησης), διαστάσεων φωτεινού δίσκου
όπως αναφέρεται παρακάτω, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12368, µε γείσα (σκιάδια) και φωτεινή πηγή των
παρακάτω αναφεροµένων τύπων, µε τα εξαρτήµατα στήριξής τους στον ιστό σηµατοδότησης
και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την ισχύουσα αντίστοιχα Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή.
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται:
• η προµήθεια του φωτεινού σηµατοδότη µε τα εξαρτήµατα στερέωσής του,
• οι µάσκες σήµανσης µε τα σύµβολα των φωτεινών ενδείξεών του, τα οποία
ενδεχόµενα απαιτούνται (π.χ. βέλη, πεζός εν στάσει ή εν κινήσει κ.λ.π.),
• τα καλώδια σύνδεσής του στον ιστό και οι µανδύες προστασίας τους,
• η τοποθέτησή του σε προετοιµασµένες θέσεις (κοχλιοτοµηµένες οπές) του ιστού
ή η ανάρτησή του σε βραχίονα,
• η διάνοιξη οπών µε σπειροτόµηση -εφόσον απαιτείται- για τη στερέωσή του σε
υφιστάµενο ιστό, όπως επίσης και για τη διέλευση των αγωγών σύνδεσής του
προς την οριολωρίδα του ιστού, εάν οι υπάρχουσες δεν ταιριάζουν µε τα
αντίστοιχα κέντρα των στηριγµάτων του νέου σηµατοδότη,
• η προµήθεια των κοχλιών στερεώσεως και η σύνδεση των άκρων των καλωδίων
του στην οριολωρίδα στο εσωτερικό του ιστού,
• ο έλεγχος και η δοκιµή λειτουργίας του,
καθώς και κάθε εργασίας, υλικών και µικροϋλικών που απαιτείται για πλήρως
περαιωµένη εργασία σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Τιµή ανά τεµάχιο πλήρως εγκατεστηµένου σηµατοδότη
Άρθρο 18.1: Φωτεινοί σηµατοδότες µε λαµπτήρες πυράκτωσης
Άρθρο 18.1.1: Αναρτηµένος σηµατοδότης οχηµάτων τριών (3) πεδίων, διαµέτρου 300mm
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Πεντακόσια σαράντα πέντε €
(Αριθµητικά) : 545,00

Άρθρο 18.1.2: Χαµηλός σηµατοδότης οχηµάτων τριών (3) πεδίων, διαµέτρου κόκκινου
300mm και λοιπών 200 mm
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Πεντακόσια δέκα €
(Αριθµητικά) : 510,00

Άρθρο 18.1.3: Χαµηλός σηµατοδότης οχηµάτων τριών (3) πεδίων, διαµέτρου 200mm
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Τετρακόσια ενενήντα €
(Αριθµητικά) : 490,00

Άρθρο 18.1.4: Αναρτηµένος σηµατοδότης προειδοποιητικός αναλάµπων δύο (2) πεδίων,
διαµέτρου 300mm
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Τριακόσια σαράντα €
(Αριθµητικά) : 340,00

Άρθρο 18.1.5: Χαµηλός σηµατοδότης πεζών ή προειδοποιητικός αναλάµπων δύο (2)
πεδίων, διαµέτρου 200mm
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Τριακόσια δέκα €
(Αριθµητικά) : 310,00
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Άρθρο 18.2: Φωτεινοί σηµατοδότες τεχνολογίας φωτοδιόδων (LED)
Άρθρο 18.2.1: Αναρτηµένος σηµατοδότης οχηµάτων τριών (3) πεδίων, διαµέτρου 300mm και
φωτ. ενδείξεων (κο-κι-πρ) ή (κο-κι-κι)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Εξακόσια ογδόντα €
(Αριθµητικά) : 680,00

Άρθρο 18.2.2: Χαµηλός σηµατοδότης οχηµάτων τριών (3) πεδίων, διαµέτρου 1 πεδίου
300mm και 2 πεδίων 200mm και φωτ. ενδείξεων (κο-κι-πρ) ή (κο-κι-κι)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Εξακόσια τριάντα πέντε €
(Αριθµητικά) : 635,00

Άρθρο 18.2.3: Χαµηλός σηµατοδότης οχηµάτων τριών (3) πεδίων, διαµέτρου 200mm και
φωτ. ενδείξεων (κο-κι-πρ) ή (κο-κι-κι)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Εξακόσια δεκατρία € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 613,60

Άρθρο 18.2.4: Αναρτηµένος σηµατοδότης προειδοποιητικός δύο (2) πεδίων, διαµέτρου
300mm και φωτ. ενδείξεων (κι-κι)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Τετρακόσια είκοσι πέντε €
(Αριθµητικά) : 425,00

Άρθρο 18.2.5: Χαµηλός σηµατοδότης προειδοποιητικός δύο (2) πεδίων, διαµέτρου 200mm
και φωτ. ενδείξεων (κι-κι)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Τριακόσια δεκαοκτώ € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 318,60

Άρθρο 18.2.6: Χαµηλός σηµατοδότης πεζών δύο (2) πεδίων, διαµέτρου 200mm και φωτ.
ενδείξεων (κο-πρ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Τετρακόσια εξήντα € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά) : 460,20
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Άρθρο 19: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗ
Για την αποξήλωση ενός σηµατοδότη είτε σε χαµηλή θέση ιστού είτε σε βραχίονα
(πλαίσιο ανάρτησης ιστού), όπως παρακάτω.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη:
• αποξήλωσης του σηµατοδότη,
• αποσύνδεσης και µόνωσης των υφισταµένων ηλεκτρικών συνδέσεων,
• διάθεσης και χρήσης καδοφόρου ανυψωτικού µηχανήµατος και λοιπού εξοπλισµού,
• µεταφοράς του σηµατοδότη για παράδοση στις αποθήκες της Υπηρεσίας είτε για
επανατοποθέτησή του σε άλλη θέση,
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας.
Τιµή ανά τεµάχιο σηµατοδότη
Άρθρο 19.1: Για σηµατοδότη σε χαµηλό ιστό ή τοίχο σήραγγας
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Εβδοµήντα επτά €
(Αριθµητικά) : 77,00

Άρθρο 19.2: Για σηµατοδότη σε βραχίονα ή οροφή σήραγγας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Εκατόν τέσσερα €
(Αριθµητικά) : 104,00
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Άρθρο 20: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗ
Για την εγκατάστασης ενός σηµατοδότη είτε σε θέσεις όπως παρακάτω.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη για:
• µεταφορά του σηµατοδότη από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο της
εγκατάστασής του
• εγκατάσταση του σηµατοδότη σε βραχίονα (πλαίσιο ανάρτησης ιστού)
• τις απαιτούµενες ηλεκτρικές συνδέσεις
• τα απαιτούµενα υλικά, µικροϋλικά στερέωσης (κοχλίες, κλπ.)
• τη διάθεση και χρήση καδοφόρου ανυψωτικού µηχανήµατος και λοιπού εξοπλισµού
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας.
Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται η προµήθεια του σηµατοδότη.
Τιµή ανά τεµάχιο σηµατοδότη
Άρθρο 20.1: Για σηµατοδότη σε χαµηλό ιστό ή τοίχο σήραγγας
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Εκατόν έξι €
(Αριθµητικά) : 106,00

Άρθρο 20.2: Για σηµατοδότη σε βραχίονα ή οροφή σήραγγας
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Εκατόν πενήντα τρία € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 153,50
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Άρθρο 21: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΙΣΟΥ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗ
Για την αντικατάσταση ενός γείσου σηµατοδότη, διαµέτρου όπως αναφέρεται
παρακάτω.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη:
• αποξήλωσης του παλιού γείσου
• προµήθειας, µεταφοράς και εγκατάστασης του νέου γείσου
• διάθεσης και χρήσης καδοφόρου ανυψωτικού µηχανήµατος και λοιπού εξοπλισµού
• των µικροϋλικών στερέωσης.
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας.
Τιµή ανά τεµάχιο γείσου σηµατοδότη
Άρθρο 21.1: Για σηµατοδότη σε χαµηλό ιστό ή τοίχο σήραγγας.
Άρθρο 21.1.1: Για γείσο σηµατοδότη Φ200.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Εβδοµήντα επτά €
(Αριθµητικά) : 77,00

Άρθρο 21.1.2: Για γείσο σηµατοδότη Φ300
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Ενενήντα τέσσερα €
(Αριθµητικά) : 94,00

Άρθρο 21.2: Για σηµατοδότη σε βραχίονα ή οροφή σήραγγας.
Άρθρο 21.2.1: Για γείσο σηµατοδότη Φ300
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Εκατόν δεκαοκτώ €
(Αριθµητικά) : 118,00
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Άρθρο 22: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗ
Άρθρο 22.1: Αντικατάσταση φωτεινού δίσκου ή κατόπτρου σηµατοδότη για λαµπτήρες
πυράκτωσης
Για την αντικατάσταση ενός υάλινου δίσκου είτε ενός κατόπτρου σηµατοδότη, όπως
αναφέρεται παρακάτω.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη:
• αποξήλωσης του παλιού φωτεινού δίσκου ή κατόπτρου
• προµήθειας, µεταφοράς και εγκατάστασης του νέου φωτεινού δίσκου ή κατόπτρου
• των µικροϋλικών στερέωσης.
• Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται επίσης και η πόρτα του πεδίου του σηµατοδότη, σε
περίπτωση που ο φωτεινός δίσκος προς αντικατάσταση αποτελείται από
πολυκαρβονικό υλικό (P.C), καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την
εκτέλεση της εργασίας.
Τιµή ανά τεµάχιο υάλινου δίσκου ή κατόπτρου σηµατοδότη
Άρθρο 22.1.1: Για σηµατοδότη σε χαµηλό ιστό ή τοίχο σήραγγας
Άρθρο 22.1.1.1: Για σηµατοδότη Φ200
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Εβδοµήντα ένα €
(Αριθµητικά) : 71,00

Άρθρο 22.1.1.2: Για σηµατοδότη Φ300
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Εκατόν τέσσερα €
(Αριθµητικά) : 104,00

Άρθρο 22.1.2: Για σηµατοδότη σε βραχίονα ή οροφή σήραγγας
Άρθρο 22.1.2.1: Για σηµατοδότη Φ300
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Εκατόν είκοσι τέσσερα €
(Αριθµητικά) : 124,00
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Άρθρο 22.2: Προµήθεια και τοποθέτηση είτε αντικατάσταση ενός µεµονωµένου πεδίου φωτ.
σηµατοδότη τεχνολογίας LED (χαµηλού ή αναρτηµένου)
Για την προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση είτε την αντικατάσταση ενός πλήρους
µεµονωµένου πεδίου φωτεινού σηµατοδότη από POLYCARBONATE µε πηγή φωτισµού
οµάδα φωτοδιόδων (LED), διαµέτρου και χρωµατικής ένδειξης όπως αναφέρεται επίσης
παρακάτω, κατά δε τα λοιπά όπως στο προηγούµενο άρθρο για την “Αντικατάσταση φωτεινού
δίσκου ή κατόπτρου σηµατοδότη για λαµπτήρες πυράκτωσης” του παρόντος.
Τιµή ανά τεµάχιο µεµονωµένου πεδίου φωτεινού σηµατοδότη
Άρθρο 22.2.1: Για πεδίο LED διαµ. 200mm, ένδειξης "κόκκινο"
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : ∆ιακόσια δέκα €
(Αριθµητικά) : 210,00

Άρθρο 22.2.2: Για πεδίο LED διαµ. 200mm, ένδειξης "κίτρινο"
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : ∆ιακόσια δέκα €
(Αριθµητικά) : 210,00

Άρθρο 22.2.3: Για πεδίο LED διαµ. 200mm, ένδειξης "πράσινο"
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : ∆ιακόσια εξήντα πέντε €
(Αριθµητικά) : 265,00

Άρθρο 22.2.4: Για πεδίο LED διαµ. 300mm, ένδειξης "κόκκινο"
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : ∆ιακόσια τριάντα €
(Αριθµητικά) : 230,00

Άρθρο 22.2.5: Για πεδίο LED διαµ. 300mm, ένδειξης "κίτρινο"
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : ∆ιακόσια τριάντα €
(Αριθµητικά) : 230,00

Άρθρο 22.2.6: Για πεδίο LED διαµ. 300mm, ένδειξης "πράσινο"
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Τριακόσια πέντε €
(Αριθµητικά) : 305,00
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Άρθρο 23: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Για την αντικατάσταση ενός πλαισίου ανάρτησης σηµατοδοτών οχηµάτων, όπως
αναφέρεται παρακάτω.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη για:
• προµήθεια του πλαισίου (χωρίς το σηµατοδότη). συµπεριλαµβανοµένων των
απαραίτητων µικροϋλικών σύνδεσης και ανάρτησης
• µεταφορές, µεταφορτώσεις και σταλίες των παραπάνω
• αποξήλωση, µεταφορά ή αποµάκρυνση του παλιού πλαισίου.
• εγκατάσταση νέου πλαισίου µε τις απαραίτητες συναρµολογήσεις και ηλεκτρικές
συνδέσεις
• διάθεση και χρήση καδοφόρου ανυψωτικού µηχανήµατος και λοιπού µηχανικού
εξοπλισµού.
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας.
Τιµή ανά τεµάχιο πλαισίου
Άρθρο 23.1: Για ένα σηµατοδότη 3 πεδίων Φ300
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : ∆ιακόσια έξι € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 206,50

Άρθρο 23.2: Για δύο σηµατοδότες 3 πεδίων Φ300
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : ∆ιακόσια ενενήντα πέντε €
(Αριθµητικά) : 295,00
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Άρθρο 24: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΛΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ, ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΥ
Για την προµήθεια γαλβανισµένων χαλυβδίνων απλών ιστών σηµατοδότησης, από
σιδηροσωλήνα DN Ø 4’’ (Ø 114 mm), πάχους τουλάχιστον 4,5 mm και µήκους 4,20 m
κατασκευασµένων σύµφωνα µε το πρότυπο ΦΣ 6/75 του τ.ΥΠΕΧΩ∆Ε και κατά τα λοιπά µε
βάση το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5, την ΤΣΥ, τα ΠΚΕ και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης,
ηλεκτροστατικά βαµένων µε χρώµα σκόνης (πούδρας) βάσεως πολυεστερικής ρητίνης, TGIC
free (χωρίς triglycidyl isocyanurate), πάχους ξηρού υµένα 60 µm, στην απόχρωση που θα
καθορισθεί από τον ΚτΕ.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται επιπλέον:
-

-

Η διαµόρφωση θυρίδας για την τοποθέτηση οριολωρίδας µικτονόµησης των καλωδίων
Άνοιγµα στο κάτω τµήµα για τη διέλευση των καλωδίων
Τάπα από ανοξείδωτο υλικό στην κορυφή του και επιθέµατα (τακάκια) για την ενίσχυση των
θέσεων στήριξης των φωτ. σηµατοδοτών, σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες που προβλέπονται
στο σχέδιο του πρότυπου ΦΣ 6/75 του τ.ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Οι διατάξεις αγκύρωσης του ιστού, εφόσον προβλέπεται πάκτωσή του σε βάση από
σκυρόδεµα.
Τιµή ανά τεµάχιο ιστού, έτοιµου προς τοποθέτηση, µε τα εξαρτήµατά του.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : ∆ιακόσια ενενήντα πέντε €
(Αριθµητικά) : 295,00

K:\Promithies\Υπηρεσίες Συντήρησης Φωτ.Σηµατοδότησης 2014\Tefhi\Timologio_5335.doc - 33 -

0000/5335/Β06

Άρθρο 25: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΣΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ, ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΥ
Για την προµήθεια γαλβανισµένων χαλυβδίνων ιστών σηµατοδότησης µε βραχίονα,
κατασκευασµένων σύµφωνα µε το πρότυπο ΦΣ 7/75 του τ.ΥΠΕΧΩ∆Ε και κατά τα λοιπά
σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5, την ΤΣΥ, τα ΠΚΕ και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης,
µε τα παρακάτω κατασκευαστικά χαρακτηριστικά:
•

Ηλεκτροστατική βαφή µε χρώµα σκόνης (πούδρας) βάσεως πολυεστερικής ρητίνης, TGIC
free (χωρίς triglycidyl isocyanurate), πάχους ξηρού υµένα 60 µm, στην απόχρωση που θα
καθορισθεί από τον κύριο του έργου.

•

Κορµός ιστού κολουροκωνικός µε διατοµή κανονικού εξαγώνου, Ø 225 mm στη βάση και
Ø130 mm στην κορυφή, µήκους 4,0 m, πάχους 5 mm, συγκολληµένος σε πέλµα διαστ.
500x500 mm από έλασµα πάχους 20 mm ενισχυµένο µε 4 πτερύγια, µε προσαρµοσµένο
στην κορυφή του ιστού σωλήνα Ø 4’’, µήκους 0,40 m.

•

Βραχίονας κατασκευασµένος από σιδηροσωλήνα ονοµ.διαµέτρου Ø 3’’ πάχους
τοιχώµατος 4 mm, καµπύλος, µε οριζόντια προβολή 4,40 m και κατακόρυφη (µαζί µε την
χοάνη του) 2,25 m.

•

Θυρίδα ιστού για την τοποθέτηση της οριολωρίδας του και επιθέµατα (τακάκια) για την
στερέωση των σηµατοδοτών.

•

Κλωβός αγκύρωσης ιστού µε 4 αγκύρια Μ24 x 1,00 m και 8 περικόχλια ιδίας διαµέτρου
(περιλαµβάνεται στην τιµή µονάδας).
Τιµή ανά τεµάχιο ιστού, έτοιµου προς τοποθέτηση, µε τα εξαρτήµατά του.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Εξακόσια δεκατρία € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 613,60
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Άρθρο 26: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Ή ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΠΛΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Για την τοποθέτηση απλού ιστού σηµατοδότησης από σιδηροσωλήνα ονοµαστικής
διαµέτρου 4’’, µήκους 4,20µ. (χωρίς την προµήθειά του), ή την αποξήλωση αντίστοιχου
υπάρχοντος, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων, τα Εγχειρίδια Συντήρησης,
την ΤΣΥ και τα ΠΚΕ.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
α)

σε περίπτωση νέου ιστού:
- η προµήθεια και τοποθέτηση στη θέση της θυρίδας του της αναγκαίας οριολωρίδας µε
21 ακροδέκτες, η σύνδεση σε αυτή των απαιτούµενων νέων καλωδίων διατοµή 21x1,5
mm2 καθώς και όλες οι απαραίτητες συναρµολογήσεις και ηλεκτρικές συνδέσεις,
- τα απαραίτητα µικροϋλικά σύνδεσης και εγκατάστασης,
- η µεταφορά επί τόπου του νέου ιστού και των µικροϋλικών σύνδεσης, οι
µεταφορτώσεις και οι σταλίες τους,
- η διάνοιξη των καταλλήλων οπών που ενδεχόµενα απαιτούνται επιπροσθέτως και η
διαµόρφωση σπειρωµάτων, σε όσες απ’ αυτές τις οπές απαιτείται µε σπειροτόµο, σε
τρεις φάσεις (3 διαδοχικά σπειρώµατα) για την τοποθέτηση των σηµατοδοτών
σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

β)

σε περίπτωση αποξήλωσης υπάρχοντος ιστού:
- η µεταφορά των απαιτούµενων συνεργείων και µηχανικού εξοπλισµού επί τόπου και
χρήση κάθε απαιτούµενου µηχανολογικού εξοπλισµού µε τις φθορές και τις σταλίες
του για την µε κάθε επιµέλεια αποµόνωση και αποσύνδεση από το υπόλοιπο δίκτυο,
αποξήλωση και αποσυναρµολόγηση του ιστού,
- η εργασία για την αποσύνδεση των υπαρχόντων καλωδίων και η απελευθέρωση του
ιστού από τα αγκύρια κ.λπ. µε τρόπο ώστε να µπορεί όλος ή µέρη αυτού να
επαναχρησιµοποιηθούν και να µην προκληθεί φθορά στο υπάρχον ηλεκτρολογικό
δίκτυο,
- η φόρτωση, µεταφορά και απόθεσή του αποξηλωθέντος ιστού σε θέση που θα
υποδειχθεί από την Υπηρεσία, καθώς και η αποµάκρυνση των προϊόντων εκσκαφών
και καθαιρέσεων,
- η προµήθεια και µεταφορά κατάλληλου υλικού για την αποκατάσταση των οπών και
τυχόν ζηµιών που θα προκληθούν λόγω της αποξήλωσης του ιστού καθώς και η
δαπάνη της έντεχνης εκτέλεσης της εργασίας αποκατάστασης των οπών ή ζηµιών

καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών, έστω και αν αυτή δεν αναγράφεται,
άλλα απαιτείται αφ’ ενός µεν για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, αφ’ ετέρου δε για την
αποκατάσταση του υπάρχοντος ηλεκτρολογικού δικτύου από πιθανές βλάβες που θα
προκληθούν κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στα
λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Στη δαπάνη του παρόντος άρθρου δεν περιλαµβάνεται η κατασκευή νέας βάσεως
του ιστού και /είτε η καθαίρεση της υφιστάµενης, σε περίπτωση αντικατάστασης ιστού λόγω
ζηµίας.
Τιµή ανά τεµάχιο ιστού σηµατοδότησης
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Εβδοµήντα € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 70,80
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Άρθρο 27: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Ή ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΙΣΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ
Για την τοποθέτηση ιστού σηµατοδότησης µε βραχίονα (χωρίς την προµήθειά του), ή
την αποξήλωση αντίστοιχου υπάρχοντος, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων,
τα Εγχειρίδια Συντήρησης, την ΤΣΥ και τα ΠΚΕ.
Στην τιµή µονάδας, περιλαµβάνονται:
α)

σε περίπτωση νέου ιστού:
- η τοποθέτηση του ιστού επί των αγκυρίων της νέας βάσης,
- η προµήθεια και τοποθέτηση στην θέση της θυρίδας του ιστού µίας οριολωρίδας µε 21
ακροδέκτες, η σύνδεση των απαιτούµενων νέων καλωδίων διατοµής 21x1,5 mm2
καθώς και όλες οι απαραίτητες συναρµολογήσεις και ηλεκτρικές συνδέσεις,
- τα απαραίτητα µικροϋλικά σύνδεσης και εγκατάστασης,
- η µεταφορά επί τόπου του νέου ιστού και των µικροϋλικών σύνδεσης, οι
µεταφορτώσεις και οι σταλίες τους,
- η διάνοιξη των καταλλήλων οπών που ενδεχόµενα απαιτούνται επιπροσθέτως και η
διαµόρφωση σπειρωµάτων, σε όσες απ’ αυτές τις οπές απαιτείται µε σπειροτόµο σε
τρεις φάσεις (3 διαδοχικά σπειρώµατα) για την τοποθέτηση των σηµατοδοτών
σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

β).

σε περίπτωση αποξήλωσης υπάρχοντος ιστού:
- η µεταφορά των απαιτούµενων συνεργείων και µηχανικού εξοπλισµού επί τόπου και
χρήση κάθε απαιτούµενου µηχανολογικού εξοπλισµού µε τις φθορές και τις σταλίες
του για την µε κάθε επιµέλεια αποµόνωση και αποσύνδεση από το υπόλοιπο δίκτυο,
αποξήλωση και αποσυναρµολόγηση του ιστού,
- η εργασία για την αποσύνδεση των υπαρχόντων καλωδίων, µε τρόπο ώστε να µπορεί
όλος ή µέρη αυτού να επαναχρησιµοποιηθούν και να µην προκληθεί φθορά στο
υπάρχον ηλεκτρολογικό δίκτυο,
- η διάθεση και χρήση καδοφόρου ανυψωτικού µηχανήµατος και λοιπού µηχανικού
εξοπλισµού,
- η αποκοπή του εξέχοντος τµήµατος των αγκυρίων πάκτωσης του καταργούµενου
ιστού πάνω από την επιφάνεια του πεζοδροµίου ή του ερείσµατος της οδού, στην
περίπτωση οριστικής καταργήσεως της θέσης του αποξηλούµενου ιστού,
- η φόρτωση, µεταφορά και απόθεσή του αποξηλωθέντος ιστού σε θέση που θα
υποδειχθεί από την Υπηρεσία, καθώς και η αποµάκρυνση των προϊόντων των
ενδεχόµενων καθαιρέσεων,
- η προµήθεια και µεταφορά κατάλληλου υλικού για την αποκατάσταση των οπών και
τυχόν ζηµιών που θα προκληθούν λόγω της αποξήλωσης του ιστού καθώς και η
δαπάνη της έντεχνης εκτέλεσης της εργασίας αποκατάστασης των οπών ή ζηµιών

καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών, έστω και αν αυτή δεν αναγράφεται,
άλλα απαιτείται αφ’ ενός µεν για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, αφ’ ετέρου δε για την
αποκατάσταση του υπάρχοντος ηλεκτρολογικού δικτύου από πιθανές βλάβες που θα
προκληθούν κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στα
λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Στην δαπάνη του παρόντος άρθρου δεν περιλαµβάνεται η κατασκευή νέας βάσεως
του ιστού και /είτε η καθαίρεση της υφιστάµενης, σε περίπτωση αντικατάστασης του ιστού, λόγω
ζηµίας.
Τιµή ανά τεµάχιο ιστού σηµατοδότησης
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Εκατόν εβδοµήντα επτά €
(Αριθµητικά) : 177,00
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Άρθρο 28: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ∆ΙΑΚΟΠΤΗ ΚΛΗΣΕΩΣ ΠΕΖΩΝ
Για την προµήθεια και τοποθέτηση επάνω σε ιστό και σύνδεση κοµβίου πεζών,
σύµφωνα µε την τεχνική προδιαγραφή ΦΣ-29.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται επιπλέον η δαπάνη:
• ηλεκτρικής του σύνδεσης του διακόπτη,
• εργασιών και προµήθειας µικροϋλικών ηλεκτρικής σύνδεσης και στερέωσης,
• πληροφοριακής πινακίδας χρήσης του κοµβίου
• µεταφορών από οποιαδήποτε απόσταση επιτόπου, µεταφορτώσεων, σταλιών.
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας.
Τιµή µονάδας ανά τεµάχιο διακόπτη κλήσης.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : ∆ιακόσια € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 200,60
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Άρθρο 29: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΑΣ ΦΩΡΑΤΟΥ ΠΕΖΩΝ
Για την προµήθεια και αντικατάσταση, δηλαδή για την αποξήλωση της παλιάς και
στερέωση νέας ενηµερωτικής πινακίδας φωρατού πεζών διπλής όψεως, που θα αναγράφει
το κείµενο «ΠΕΖΟΙ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ».
Τιµή ανά τεµάχιο ενηµερωτικής πινακίδας φωρατού πεζών.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Είκοσι επτά €
(Αριθµητικά) : 27,00
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Άρθρο 30: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΚΥΡΙΩΝ ΒΑΣΗΣ ΙΣΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Για την ανακατασκευή των αγκυρίων µιας βάσης από σκυρόδεµα µεταλλικού ιστού
είτε µε χρησιµοποίηση εποξειδικών ρητινών για πάκτωση νέων αγκυρίων σε νέες οπές στη
βάση είτε µε συγκόλληση τµήµατος νέου αγκυρίου σε προέκταση υφιστάµενων που
καταστράφηκαν είτε µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο προτείνει ο Ανάδοχος και εγκρίνει η Υπηρεσία.
Περιλαµβάνεται κάθε απαιτούµενη εργασία, όπως διάτρηση ή διάνοιξη οπής σε σκυρόδεµα,
συγκόλληση νέων – παλιών αγκυρίων, εφαρµογή εποξειδικών ρητινών, εφαρµογή µη
συρικνούµενου σκυροδέµατος και τα απαιτούµενα υλικά για πλήρη αποκατάσταση του
συστήµατος αγκυρίων σύµφωνα µε τα ΠΚΕ Η/Μ, την ΤΣΥ και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Τιµή µονάδας ανά τεµάχιο σετ αγκυρίων.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Εβδοµήντα έξι € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 76,50
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Άρθρο

31:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΟΧΟΥ
Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΕΝΤΟΣ

ΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ

Για την κατασκευή επαγωγικού βρόχου ανίχνευσης της κυκλοφορίας εντός του
ασφαλτικού οδοστρώµατος της οδού.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•
η προµήθεια των ενσωµατουµένων υλικών και η διάθεση του απαιτουµένου εξοπλισµού
και µέσων για την εκτέλεση των εργασιών, συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων ασφαλείας
για την προσωρινή κυκλοφοριακή ρύθµιση προστασίας του χώρου εργασίας,
•
η διάνοιξη στο οδόστρωµα αύλακος για τον σχηµατισµό του βρόχου, βάθους έως 7 cm µε
χρήση αρµοκόφτη,
•
η ενδεχοµένως απαιτούµενη διάτρηση του κρασπεδορείθρου και/είτε του τοιχώµατος του
φρεατίου σηµατοδότησης και η προµήθεια και τοποθέτηση εύκαµπτου σωλήνα
προστασίας καλωδίων τύπου HDPE, από το άκρο του ασφαλτικού οδοστρώµατος µέχρι
το φρεάτιο σηµατοδότησης,
•
η προµήθεια και τοποθέτηση στον αύλακα του βρόχου του αναγκαίου αριθµού σπειρών
καλωδίου τύπου ΗΟ7V-K (ΝΥΑF), διατοµής 1,5 mm2 και η σύνδεση αυτού, εντός του
φρεατίου, µε το καλώδιο τύπου Α-2Υ(L)2Y (ΡΕΤ), (2 έως 6 ζευγών),
•
ο εγκιβωτισµός των αγωγών των καλωδίων εντός του αύλακα των βρόχων µε κατάλληλο
υλικό (ασφαλτοεποξειδικό) για την προστασία τους, κατά τους κανονισµούς,
•
η εν συνέχεια πλήρωση του αύλακα µέχρι της επιφάνειας του οδοστρώµατος µε πολυµερή
αµµάσφαλτο (υλικό επούλωσης της τοµής ψυχράς εφαρµογής),
•
η δαπάνες µεταφορών από οποιαδήποτε απόσταση επιτόπου, µεταφορτώσεων και
σταλιών
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας.
Τιµή µονάδας ανά µέτρο µήκους
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Τριάντα πέντε € και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 35,40
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Άρθρο 32: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ
ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Για την προµήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίων φωτεινής
σηµατοδότησης σε υπάρχουσα σωλήνωση, είτε κενή είτε περιέχουσα οδηγό ή άλλα καλώδια,
αποξήλωση και µεταφορά των τυχόν υπαρχόντων στην σωλήνωση άχρηστων καλωδίων
(προκειµένου να περάσει το νέο) στις αποθήκες της Υπηρεσίας. Περιλαµβάνεται και ο τυχόν
απαιτούµενος καθαρισµός των φρεατίων έλξης/διακλάδωσης καλωδίων.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή και στην περίπτωση τοποθέτησης καλωδίων σε
σωλήνωση που ήδη περιέχει καλώδια που δεν αποξηλώνονται, µε χρήση νέου οδηγού εφόσον
τούτο είναι δυνατό.
Τιµή ανά µέτρο µήκους καλωδίου.
Άρθρο 32.1: Καλώδιο J1VV-U (ΝΥΥ), διατοµής µονόκλωνου 21x1.5 mm2
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Οκτώ € και εξήντα ένα λεπτά
(Αριθµητικά) : 8,61

Άρθρο 32.2: Καλώδιο J1VV-U (ΝΥΥ), διατοµής µονόκλωνου 5x1.5 mm2
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Έξι € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 6,60

Άρθρο 32.3: Καλώδιο Α2Υ(L)2Y (PET) 2 έως 4 ζευγών διατοµής έκαστου αγωγού 0,6 mm2
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Τέσσερα € και εβδοµήντα δύο λεπτά
(Αριθµητικά) : 4,72

Άρθρο 32.4: Καλώδιο Α2Υ(L)2Y (PET) 6 έως 10 ζευγών διατοµής έκαστου αγωγού 0,6 mm2
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Έξι € και σαράντα εννέα λεπτά
(Αριθµητικά) : 6,49
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Άρθρο 33: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΗ ΣΕ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑ, ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟ Ή ΕΡΕΙΣΜΑ Ο∆ΟΥ
Για την εκτέλεση ερευνητικής τοµής σε έδαφος οποιασδήποτε σύνθεσης (βράχος,
σκυρόδεµα οπλισµένο ή όχι κλπ., ηµίβραχος), σε οδόστρωµα, πεζοδρόµιο ή έρεισµα οδού
προκειµένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει διερχόµενο δίκτυο Οργανισµού Κοινής Ωφελείας,
είτε παλαιά σωλήνωση ή για να βρεθεί το σηµείο που έχει καταστραφεί υπάρχουσα
σωλήνωση της υπό έρευνα εγκατάστασης φωτεινής σηµατοδότησης ή οδοφωτισµού, κλπ..
Το µήκος της τοµής θα ανέρχεται µέχρι 1,00 µ., το πλάτος µέχρι 0,50 µ. και το βάθος µέχρι
0,80 µ., ενώ η εργασία θα περιλαµβάνει εκτός από την εκσκαφή και:
α) Αποµάκρυνση της κατεστραµµένης σωλήνωσης και ξεβούλωµα των παράπλευρων
τµηµάτων για την ελεύθερη διέλευση των καλωδίων.
β) Τοποθέτηση σωλήνωσης, διαιρούµενης ή όχι, σε αντικατάσταση αυτής που
αποµακρύνθηκε.
γ) Προµήθεια, µεταφορά και ενσωµάτωση όλων των αναγκαίων υλικών.
δ) Φόρτωση, µεταφορά και απόρριψη σε θέσεις επιτρεπόµενες από την Αστυνοµία των
πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής κ.λ.π. για πλήρως περαιωµένη εργασία.
Τιµή ανά τεµάχιο ερευνητικής τοµής, η οποία περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες για υλικά
και εργασίες, που περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω, κάθε είδους σταλία καθώς και
οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, έστω και αν αυτή δεν αναγράφεται, άλλα απαιτείται για την
εκτέλεση της εργασίας
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : ∆ιακόσια εννέα €
(Αριθµητικά) : 209,00
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Άρθρο 34: Προµήθεια και τοποθέτηση µούφας καλωδίου τύπου J1VV-U(NYY) είτε καλωδίων
τηλεχειρισµού είτε ανίχνευσης τύπου A2Y (L)2Y
Προµήθεια και εγκατάσταση µούφας καλωδίου E ή J1VV-R ή U (ΝΥΥ) 21x1,5 είτε
καλωδίων τηλεχειρισµού είτε ανίχνευσης τύπου A2Y (L)2Y από θερµοσυστελόµενο υλικό για τη
σύνδεση υπογείων καλωδίων σηµατοδότησης.

•
•

•
•
•

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
η απασχόληση του προσωπικού και µέσων που απαιτούνται για την εκτέλεση των
εργασιών,
η προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου του ελαστικού µανδύα και των απαιτουµένων
µικροϋλικών συνδέσεως (συνδετήρες για τα τηλεφωνικά καλώδια, ειδικά σωληνάκια
χάλκινα για τα καλώδια υψηλής, ταινίες κλπ.),
η ανάπτυξη και σύνδεση των καλωδίων µε τους συνδετήρες ή τα σωληνάκια,
η θέρµανση µε φλόγιστρο για τη θερµοσυστολή,
η δοκιµή καλής λειτουργίας.
Τιµή ανά τεµάχιο µούφας.

Άρθρο 34.1: Καλώδιο διατοµής 21 x 1,5 mm2
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Εκατόν έξι € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά) : 106,20

Άρθρο 34.2: Καλώδιο διατοµής 5 x 1,5 mm2
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Ογδόντα δύο € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 82,60

Άρθρο 34.3: Καλώδιο διατοµής έως 4 x 2 x 0,6 mm2
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Ογδόντα δύο € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 82,60
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Άρθρο 35: MODEM ΤΥΠΟΥ LAN (Local Area Network) ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ
Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση ενός ασύρµατου (RF) Modem
9600bit/sec, σε ρυθµιστή κυκλοφορίας, µε σκοπό την επικοινωνία του µε τους λοιπούς
ρυθµιστές κυκλοφορίας, που µέσω ασύρµατης σύνδεσης απαρτίζουν τοπικό δίκτυο
εξοπλισµένο µε:
- την κατάλληλη κεραία, ώστε να επιτυγχάνεται η επικοινωνία στη συγκεκριµένη θέση,
λαµβάνοντας υπόψη τη διαµόρφωση του εδάφους, την ύπαρξη εµποδίων κ.λ.π.
- το στυλίσκο στερέωσης της κεραίας µέχρι ύψους 6 µέτρων

•
•
•
•

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται επιπλέον οι δαπάνες για:
τις καλωδιώσεις και διασυνδέσεις, που απαιτούνται για τη σύνδεσή του ως άνω modem
µε το ρυθµιστή κυκλοφορίας στη θέση εγκατάστασής του
η εγκατάσταση της κεραίας του modem καθώς και όλες οι καλωδιώσεις και διασυνδέσεις
που απαιτούνται µε τις λοιπές εγκαταστάσεις.
η εγκατάσταση του στυλίσκου στερέωσης της κεραίας
τις εργασίες παραµετροποίησης, ελέγχου, ρύθµισης και δοκιµών, που απαιτούνται για
την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία της εγκατάστασης.
Τιµή για ένα τεµάχιο Modem τύπου ασύρµατης σύνδεσης
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Χίλια τετρακόσια δεκαέξι €
(Αριθµητικά) : 1.416,00
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Άρθρο 36: MODEM ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ GSM Ή GPRS
Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση ενός Modem ασύρµατης σύνδεσης
τεχνολογίας GSM ή GPRS στη θέση εγκατάστασης ενός ρυθµιστή κυκλοφορίας ή µετρητή
κυκλοφοριακών δεδοµένων παντός τύπου, για την επικοινωνία µε κεντρικό υπολογιστή µέσω
ασύρµατης σύνδεσης µέσω δικτύου παρόχου τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για τον
τηλεµατικό έλεγχο της λειτουργίας της εγκατάστασης, το οποίο θα είναι εξοπλισµένο µε:
− υποδοχή κάρτας SIM,
− κατάλληλο τροφοδοτικό είτε AC/AC είτε DC/DC ως απαιτείται
− σύνδεση κεραίας µε αρσενική πρίζα FME,
− σειριακή σύνδεση D9F και µε δυνατότητα αποστολής Data/Fax/SMS,
− κεραία µε καλώδιο, που θα καταλήγει σε θηλυκό βύσµα FME για χρήση
εσωτερική/εξωτερική,
συµπεριλαµβανοµένου
του
στυλίσκου
από
γαλβ.
σιδηροσωλήνα Ø2½, ύψους άνω του εδάφους 4µ., τα οποία αποτιµώνται στο
παρακάτω άρθρο 36.2 και
− κατάλληλο τροφοδοτικό είτε AC/AC είτε DC/DC ως απαιτείται.
Στην τιµή µονάδας επιπλέον περιλαµβάνονται:
• η εγκατάσταση της κεραίας του modem καθώς και όλες οι καλωδιώσεις και
διασυνδέσεις που απαιτούνται µε τις λοιπές εγκαταστάσεις, η οποία αποτιµάται
επίσης στο παρακάτω άρθρο 36.2,
• όλες οι εργασίες παραµετροποίησης ελέγχου και δοκιµών που απαιτούνται για
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας.
Άρθρο 36.1: Modem ασύρµατης σύνδεσης τεχνολογίας GSM ή GPRS
Τιµή ανά τεµάχιο Modem
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Πεντακόσια ενενήντα €
(Αριθµητικά) : 590,00

Άρθρο 36.2: Κεραία αποδιαµορφωτή (modem) τύπου GSM ή GPRS, µε υψηλή ενίσχυση
σήµατος, άνω των 7db
Τιµή ανά τεµ. κεραίας µετά του ιστού της
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Τριακόσια πενήντα €
(Αριθµητικά) : 350,00
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Άρθρο 37: ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ – ΜΙΚΤΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΛΩ∆ΙΟΥ
Για την ηλεκτρική σύνδεση – µικτονόµηση (σε κλέµα ή µε συγκόλληση) ενός άκρου
καλωδίου ΝΥΥ 21x1,5 τ.χ., είτε για το φορµάρισµα και την ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου
ασθενών ρευµάτων διατοµής έως 10x2x0,6 mm2
Τιµή ανά τεµάχιο άκρου καλωδίου.
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆εκαπέντε €
(Αριθµητικά) : 15,00
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Άρθρο 38: ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ Ή ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ
Για την έρευνα ύπαρξης και τον εντοπισµό θέσης βραχυκυκλώµατος ή διακοπής σε
υπόγειο ηλεκτρικό δίκτυο και σε αφανή θέση αυτού, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Η/Μ
εγκαταστάσεων, τα Εγχειρίδια Συντήρησης, και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη:
• της έρευνας ύπαρξης και του εντοπισµού της θέσης βραχυκυκλώµατος ή διακοπής
σε υπόγειο δίκτυο ηλεκτροφωτισµού µε οποιαδήποτε µέσα.
• της αποκάλυψης του εδάφους, δρόµου, οδοστρώµατος ή πεζόδροµου στη θέση του
βραχυκυκλώµατος ή της διακοπής µε οποιαδήποτε µέσα.
• της πλήρους αποκατάστασης του εδάφους, δρόµου, οδοστρώµατος ή πεζόδροµου
στη θέση του βραχυκυκλώµατος ή της διακοπής και στις λοιπές θέσεις έρευνας.
• της διάθεσης και χρήσης απαιτούµενου εξοπλισµού.
καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών έστω και αν αυτή δεν
αναγράφεται, αλλά απαιτείται για τον εντοπισµό του βραχυκυκλώµατος ή της διακοπής
δικτύου, ανεξαρτήτως των θέσεων και του αριθµού ερευνών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
και στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Τιµή ανά τεµάχιο βραχυκυκλώµατος.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Εκατόν σαράντα δύο €
(Αριθµητικά) : 142,00
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Άρθρο 39: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΟΥ ΓΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΧΑΛΚΙΝΗ
ΠΛΑΚΑ
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου στο χώρο των εγκαταστάσεων της προµήθειας και
τοποθέτηση πλάκας γείωσης από ηλεκτρολυτικό χαλκό διαστάσεων 500x500 mm και πάχους
ελάσµατος 3 mm, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων και τα λοιπά τεύχη
δηµοπράτησης. Στο κέντρο βάρους αυτής θα είναι συγκολληµένα το ένα άκρο χάλκινου
πολύκλωνου αγωγού των 35 mm2, µήκους 5 m, ενώ το άλλο άκρο θα φέρει ακροδέκτη των 35
mm2, συγκολληµένο.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας από οποιαδήποτε
απόσταση στον τόπο των εγκαταστάσεων της προµήθειας, µε τη σταλία, τις φορτοεκφορτώσεις
κλπ., της πλάκας γειώσεως και όλων των απαιτούµενων υλικών και µικροϋλικών εγκατάστασης
και σύνδεσής της, η δαπάνη των ελέγχων, δοκιµών και µετρήσεων καθώς και κάθε δαπάνη
υλικών και εργασίας που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα και µε
τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Στην τιµή µονάδας του παρόντος άρθρου δεν συµπεριλαµβάνεται η εκσκαφή και
επανεπίχωση του λάκκου για την τοποθέτηση του παραπάνω ηλεκτροδίου, ούτε η ενδεχόµενα
απαιτούµενη εξυγίανση του επιχώµατος για την εξασφάλιση της αγωγιµότητας προς γην του
ηλεκτροδίου λόγω βραχώδους εδάφους.
Τιµή ανά τεµάχιο τοποθετηµένης πλάκας γείωσης.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Εκατόν σαράντα ένα € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 141,60
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Άρθρο 40: ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ
ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου στο χώρο των εγκαταστάσεων της
προµήθειας και πλήρη εγκατάσταση σιδηροσωλήνα γαλβανισµένου µε ραφή και σπείρωµα,
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα-υπερβαρέος τύπου),
για την κατασκευή σωληνώσεων κατάλληλων για την υπόγεια διέλευση καλωδίων Ο.Κ.Ω. (∆ΕΗ,
Ο.Τ.Ε.) κλπ. σε εγκάρσιες διελεύσεις οδών ή στις θέσεις τεχνικών κ.λ.π., ονοµαστικής
διαµέτρου (DN) και πάχους τοιχώµατος όπως αναφέρεται παρακάτω.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου
στο χώρο των εγκαταστάσεων της προµήθειας των σωλήνων, του γαλβανισµένου σύρµατος
έλξης καλωδίων, των γαλβανισµένων ειδικών τεµαχίων, εξαρτηµάτων, φλαντζών, στηριγµάτων,
σκυροδέµατος εγκιβωτισµού καθώς και κάθε άλλου υλικού που απαιτείται, η δαπάνη εκσκαφής,
σκυροδέτησης και επανεπίχωσης της τάφρου (εργασία και υλικά σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ.), η
δαπάνη τοποθέτησης, σύνδεσης ελέγχου και δοκιµών για παράδοση του σωλήνα σε πλήρη και
κανονική λειτουργία, η δαπάνη τοποθέτησης του σύρµατος έλξης καλωδίων, επισήµανσης των
σωλήνων καθώς και η δαπάνη συγκρότησης δέσµης σωλήνων, όπου προβλέπεται.
Τιµή ανά µέτρο πραγµατικού αξονικού µήκους εγκατεστηµένου γαλβανισµένου
σιδηροσωλήνα διέλευσης καλωδίων.

Άρθρο 40.1: Oνοµαστικής διαµέτρου DN 50 mm (σπείρωµα διατοµής Φ2’’) και πάχους 3,2 mm
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : ∆εκατέσσερα € και εβδοµήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά) : 14,75

Άρθρο 40.2: Oνοµαστικής διαµέτρ. DN 63 mm (σπείρωµα διατοµής Φ 2½’’) και πάχους 3,6 mm
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : ∆εκαοκτώ € και ογδόντα οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά) : 18,88
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Άρθρο 41: ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (HDPE)
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, πλήρη τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων
προστασίας υπογείων καλωδίων ονοµαστικής διαµέτρου όπως αναφέρεται παρακάτω, από
πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), δοµηµένου τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ EN 50086-1,
ΕΛΟΤ EN 50086-2-4 και ΕΛΟΤ EN 61386 «Συστήµατα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων»,
φορτίου παραµόρφωσης 5% > 400 Ν/m, µε πίεση λειτουργίας 6 ατµοσφαιρών, σύµφωνα µε το
DIN 8074 (σειρά 4), εν ξηρώ ή µέσα σε νερό, για την κατασκευή σωληνώσεων κατάλληλων για την
υπόγεια διέλευση καλωδίων Ο.Κ.Ω. (∆ΕΗ, Ο.Τ.Ε.), για δίκτυα πυρασφάλειας κλπ, µε
ενσωµατωµένη ατσαλίνα, παραδιδοµένων σε κουλούρα ή ευθύγραµµα τµήµατα.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου στο
χώρο των εγκαταστάσεων της προµήθειας των σωλήνων, του σύρµατος τραβήγµατος καλωδίων
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
ευθυγράµµιση δίπλα στο όρυγµα τοποθέτησης, κοπής στα µήκη που απαιτούνται, σύνδεσής του,
τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης (µούφες), η δαπάνη πλαστικής ταινίας επισήµανσης της
σωληνογραµµής, η πρόσδεση των σωλήνων σε δέσµες (όταν προβλέπεται) και η τοποθέτηση και
συναρµογή του σωλήνα στα φρεάτια έλξης και σύνδεσης καλωδίων που παρεµβάλλονται.
Τιµή ανά µέτρο µήκους πραγµατικού αξονικού µήκους εγκατεστηµένου εύκαµπτου
πλαστικού σωλήνα
Άρθρο 41.1: ∆ιαµέτρου DN 90 mm
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Οκτώ € και ογδόντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά) : 8,85
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Άρθρο 42: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 0,40 x 0,40 cm
Κατασκευή φρεατίου σηµατοδότησης εσωτερικών διαστάσεων 0,40 x 0,40 m,
βάθους τουλάχιστον 50 cm, καλυπτόµενου µε χυτοσιδηρό κάλυµµα κατηγορίας D400 κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 124 για φρεάτια επί του οδοστρώµατος ή D125 για φρεάτια επί πεζοδροµίου, µε
διάταξη ασφάλισης, το οποίο θα φέρει στην άνω του επιφάνεια χάραξη µε σύµβολα ‘’ΦΣ’’.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η διάνοιξη του ορύγµατος, η τοποθέτηση
προκατασκευασµένου φρεατίου ή το κτίσιµο ή σκυροδέτηση επί τόπου, η εφαρµογή του
καλύµµατος, η επαναφορά της περιβάλλουσας το φρεάτιο επιφάνειας στην αρχική της
κατάσταση και η συγκέντρωση και αποκοµιδή των αχρήστων υλικών. Το χυτοσιδηρό κάλυµµα
αποτιµάται µε βάση το οικείο άρθρο του Τιµολογίου.
Τιµή ανά τεµάχιο φρεατίου.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Εβδοµήντα € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 70,80
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Άρθρο 43: ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΟ (DUCTILE IRON)
Kαλύµµατα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, µε
σήµανση CE, της κατηγορίας φέρουσας ικανότητας D (ανάλογα την θέση τοποθέτησης).
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του καλύµµατος του φρεατίου
και του πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθµιση της στάθµης και επίκλισης του καλύµµατος
µε χρήση στερεών υποθεµάτων και ο εγκιβωτισµός του πλαισίου έδρασης µε σκυρόδεµα.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) καλύµµατος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης,
ανεξαρτήτως της φέρουσας ικανότητας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Τρία € και σαράντα δύο λεπτά
(Αριθµητικά) : 3,42
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Άρθρο 44: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΑΒΑΣΗΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΩ
ΑΠΟ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑ
Πλήρης κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής σηµατοδότησης κάτω από
οδόστρωµα, χωρίς την προµήθεια και τοποθέτηση των σωλήνων διέλευσης των καλωδίων,
σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
• Η ευθύγραµµη και συνεχής τοµή του οδοστρώµατος από ασφαλτοσκυρόδεµα,
άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα αποκλειστικά µε χρήση ασφαλτοκόπτη.
• Η καθαίρεση του αποκοπτόµενου τµήµατος καθώς και η περαιτέρω εκσκαφή
µέχρι βάθους 0,40 m, µε οποιοδήποτε µέσο και σε οποιοδήποτε έδαφος, η
συλλογή των προϊόντων καθαίρεσης και εκσκαφής και η αποκοµιδή τους προς
οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση
• Η πλήρωση µε άµµο, ή άλλο κατάλληλο διαβαθµισµένο υλικό και η συµπύκνωση
των στρώσεων έδρασης και εγκιβωτισµού των σωληνώσεων.
• Η πλήρωση του ορύγµατος µε σκυρόδεµα C 12/15, µέχρι στάθµης -0,10 m υπό
την ερυθρά της οδού και στην συνέχεια η διάστρωση και συµπύκνωση θερµού
ασφαλτοσκυροδέµατος για την πλήρη αποκατάσταση της τοµής (µε την σχετική
ασφαλτική προεπάλειψη).
Στην τιµή περιλαµβάνονται ανηγµένες οι τυχόν δυσχέρειες που θα ανακύψουν από
υπάρχοντα υπόγεια δίκτυα ΟΚΩ.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο πλήρως κατασκευασµένης διάβασης (χωρίς τις σωληνώσεις).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Τριάντα πέντε € και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 35,40
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Άρθρο 45: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΑΒΑΣΗΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟ ΤΟ
ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟ
Πλήρης κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής σηµατοδότησης κάτω από
πλακοστρωµένα πεζοδρόµια, νησίδες, πλατείες, κλπ, είτε σε έρεισµα οδού χωρίς την προµήθεια
και τοποθέτηση των σωλήνων διέλευσης των καλωδίων, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
• Η ευθύγραµµη και συνεχής τοµή είτε µε εκσκαφή χάνδακα στο έρεισµα της οδού,
είτε -σε περίπτωση επιστρωµένου πεζοδροµίου- αποκλειστικά µε χρήση
ασφαλτοκόπτη των υπαρχουσών πλακοστρώσεων ή δαπέδων από άοπλο ή
οπλισµένο σκυρόδεµα.
• Η καθαίρεση του αποκοπτόµενου τµήµατος καθώς και η περαιτέρω εκσκαφή
µέχρι βάθους 0,30 m, µε οποιοδήποτε µέσο και σε οποιοδήποτε έδαφος, η
συλλογή των προϊόντων καθαίρεσης και εκσκαφής και η αποκοµιδή τους προς
οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση.
• Η πλήρωση µε άµµο, ή άλλο κατάλληλο διαβαθµισµένο υλικό και η συµπύκνωση
των στρώσεων έδρασης και εγκιβωτισµού των σωληνώσεων.
• Η πλήρωση της τοµής, µετά την τοποθέτηση των σωλήνων, µε σκυρόδεµα C
12/15, στην δε περίπτωση τοµής σε πλακόστρωση, πλήρωση µέχρι στάθµης 0,02 m υπό την τελική επιφάνεια και στην συνέχεια επίστρωση πάχους 2 cm µε
τσιµεντοκονίαµα των 600 kg λευκού τσιµέντου µε χάραξη αρµών για την
προσοµοίωση µε την υπάρχουσα πλακόστρωση.
Στην τιµή περιλαµβάνονται ανηγµένες οι τυχόν δυσχέρειες που θα ανακύψουν από
υπάρχοντα υπόγεια δίκτυα ΟΚΩ.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο πλήρως κατασκευασµένης διάβασης (χωρίς τις σωληνώσεις).
Άρθρο 45.1: Σε πεζοδρόµιο µε πλακόστρωση είτε µε επικάλυψη από σκυρόδεµα
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Πενήντα εννέα €
(Αριθµητικά) : 59,00

Άρθρο 45.2: Σε έρεισµα οδών χωρίς οποιαδήποτε επικάλυψη (σιµεντοπλακών &
σκυροδέµατος)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Είκοσι εννέα € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 29,50
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Άρθρο 46: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ Ε∆ΡΑΣΗΣ ΙΣΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ
Για την κατασκευή βάσης µεταλλικού ιστού σηµατοδότησης µε βραχίονα,
κατασκευασµένης από σκυρόδεµα C20/25, διαστάσεων 1,00x1,00x1,00µ. χωρίς ενσωµατωµένο
φρεάτιο και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τα ΠΚΕ και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δαπάνες για την προµήθεια, τη µεταφορά,
από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπου των εγκαταστάσεων της προµήθειας µε τις
φορτοεκφορτώσεις κ.λ.π., και την τοποθέτηση των απαιτούµενων υλικών, όπως σκυροδέµατος,
σιδηρού οπλισµού, πλήρους συστήµατος αγκυρίων, σωλήνα ΡΕ, η εκσκαφή της βάσης, η
αποκοµιδή των προϊόντων εκσκαφής, η επανεπίχωση καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη
εργασίας, υλικών και µικροϋλικών, έστω και αν αυτή δεν αναγράφεται, αλλά απαιτείται για την
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας αυτής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στα λοιπά τεύχη
δηµοπράτησης.
Η αποξήλωση και επαναφορά της επιφάνειας του πεζοδροµίου στην αρχική της
κατάσταση, αποζηµιώνονται ιδιαίτερα.
Τιµή ανά τεµάχιο βάσης µεταλλικού ιστού σηµατοδότησης µε βραχίονα.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Τριακόσια εβδοµήντα πέντε €
(Αριθµητικά) : 375,00
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Άρθρο 47: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ Ε∆ΡΑΣΗΣ ΑΠΛΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Για την κατασκευή βάσης απλού ιστού σηµατοδότησης (χωρίς βραχίονα),
αποτελούµενη από τσιµεντοσωλήνα Φ40 εκ. που θα τοποθετηθεί σε λάκκο, διαστάσεων
1,00x1,00x1,00 µ. και θα εγκιβωτισθεί µε κοσκινισµένα προϊόντα εκσκαφής είτε άµµο που θα
συµπιέζονται. Το άνω µέρος του τσιµεντοσωλήνα θα σφραγισθεί µε άοπλο σκυρόδεµα C12/15
πάχους 10 εκ., έπειτα από την τοποθέτηση του ιστού εντός αυτού και την πλήρωσή του µε άµµο
και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τα ΠΚΕ και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δαπάνες για την προµήθεια, τη µεταφορά,
από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπου των εγκαταστάσεων της προµήθειας µε τις
φορτοεκφορτώσεις κ.λ.π., και την τοποθέτηση των απαιτούµενων υλικών, όπως π.χ. του
τσιµεντοσωλήνα, άµµου, σκυροδέµατος, η εκσκαφή της βάσης, η αποκοµιδή των προϊόντων
εκσκαφής, η επανεπίχωση καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη εργασίας, υλικών και
µικροϋλικών, έστω και αν αυτή δεν αναγράφεται, αλλά απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της
εργασίας αυτής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Η αποξήλωση και επαναφορά της επιφάνειας του πεζοδροµίου στην αρχική της
κατάσταση, αποζηµιώνονται ιδιαίτερα.
Τιµή ανά τεµάχιο βάσης απλού ιστού σηµατοδότησης

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Εκατόν ογδόντα €
(Αριθµητικά) : 180,00
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Άρθρο 48: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ Ε∆ΡΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΜΙΚΤΟΝΟΜΙΣΗΣ ΙΑ Ή
ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Κατασκευή βάσης έδρασης ηλεκτρικού πίνακα (ερµαρίου ρυθµιστή κυκλοφορίας,
κιβωτίου µικτονόµησης τύπου 1Α, κλπ.), από οπλισµένο σκυρόδεµα, οποιωνδήποτε
διαστάσεων, περιλαµβανοµένων όλων των αναγκαίων υλικών (σωλήνες και γωνίες από P.V.C.
Φ100 χιλ. 3 ατµ., µπουλόνια φυτευτά για τη στήριξη του πίνακα κλπ.) κατασκευασµένο
σύµφωνα µε τα ΠΚΕ Η/Μ Έργων.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δαπάνες για:
• την προµήθεια, µεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπου των
εγκαταστάσεων της προµήθειας µε τις φορτοεκφορτώσεις κ.λ.π., και τοποθέτηση
των απαιτούµενων υλικών, όπως π.χ. των σωλήνων, γωνιών από P.V.C. Φ100
χιλ. 3 ατµ., µπουλονιών φυτευτών για την στήριξη του ερµαρίου, του
σκυροδέµατος, σιδηρού οπλισµού,
• την καθαίρεση της υπάρχουσας βάσης (στην περίπτωση αντικατάστασης) µε
χρήση εργαλείων πεπιεσµένου αέρα,
• την εκσκαφή ορύγµατος για την τοποθέτηση της νέας βάσης,
• Η εγκατάσταση της νέας βάσης στη θέση της παλαιάς.
• Η αποκατάσταση της περιβάλλουσας τη βάση επιφάνειας στην προτέρα της
κατάσταση.
• Η συλλογή και αποκοµιδή των πλεοναζόντων υλικών εκσκαφής σε θέσεις
επιτρεπόµενες από τις Αρχές.
καθώς και κάθε υλικού και εργασίας που είναι απαραίτητα για πλήρως περαιωµένη
εργασία καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη εργασίας, υλικών και µικροϋλικών, έστω και αν
αυτή δεν αναγράφεται, αλλά απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας αυτής, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα και στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης
Τιµή ανά τεµάχιο βάσης έδρασης ηλεκτρικού πίνακα

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Εκατόν ενενήντα τέσσερα € και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά) : 194,70
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Άρθρο 49: ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ RADAR (τύπου doppler)
Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση επί υφισταµένου ή νέου ιστού,
µικροκυµατικού ανιχνευτή οχηµάτων (radar) τύπου doppler ικανού να ανιχνεύει τα κινούµενα
οχήµατα σε µία λωρίδα κυκλοφορίας, τα οποία θα εισέρχονται στο πεδίο προβολής της
ακτινοβολίας του και να ενεργοποιεί µία έξοδο τύπου ρελέ, η οποία θα µπορεί να
χρησιµοποιείται από το ρυθµιστή κυκλοφορίας, ανάλογα µε τον προγραµµατισµό του, για την
κλήση φάσης ή επέκταση του πράσινου χρόνου και ο οποίος θα διαθέτει τα παρακάτω τεχνικά
χαρακτηριστικά και εξοπλισµό:
•
Θα διαθέτει radar τύπου Doppler
•
Θα έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει οχήµατα σε απόσταση έως 100 µέτρα
•
Θα έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει οχήµατα, τα οποία θα κινούνται µε ταχύτητα από
µία ελάχιστη τιµή των 4km/h και άνω, ρυθµιζόµενη
•
Θα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής, ώστε να ανιχνεύονται είτε όλα τα κινούµενα
οχήµατα (προσερχόµενα και αποµακρυνόµενα οχήµατα από και προς τον ανιχνευτή)
είτε µόνο τα προσερχόµενα σ’ αυτόν οχήµατα
•
Θα διαθέτει µία έξοδο τύπου ρελέ
•
Θα έχει βαθµό προστασίας IP66
•
Θα έχει εύρος της θερµοκρασίας λειτουργίας του από -250C έως +600C

•
•

Στην δαπάνη περιλαµβάνονται επιπλέον:
η εργασία και µικροϋλικά της ρύθµισης και δοκιµών του ανιχνευτή, ανάλογα µε τη
θέση εγκατάστασής του και µε το σχεδιασµό των εργασιών της προµήθειας,
οι απαιτούµενες ηλεκτρικές συνδέσεις
∆εν περιλαµβάνονται οι δαπάνες προµήθειας µεταφοράς και εγκατάστασης του

ιστού.
Τιµή για ένα τεµάχιο µικροκυµατικού ανιχνευτή οχηµάτων τύπου DOPPLER.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Εξακόσια εβδοµήντα πέντε €
(Αριθµητικά) : 675,00
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Άρθρο

50:

ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΟΣ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΥΠΟΥ

ΨΗΦΙΑΚΗΣ

Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση επί υφισταµένου ιστού,
µικροκυµατικού ανιχνευτή οχηµάτων (radar) ψηφιακής ανάλυσης ικανού να ανιχνεύει τα
οχήµατα σε µία λωρίδα κυκλοφορίας, τα οποία θα διέρχονται από εικονικό βρόχο ανίχνευσης,
(Virtual Loop) µε σκοπό:
α) Να ενεργοποιεί µία έξοδο (επαφή) ρελέ, η οποία θα µπορεί να χρησιµοποιείται
από το ρυθµιστή κυκλοφορίας, ανάλογα µε τον προγραµµατισµό του, για την κλήση φάσης ή
την επέκταση του πράσινου χρόνου (∆t) ή την καταµέτρηση του αριθµού των οχηµάτων και τον
υπολογισµό του ποσοστού κατάληψης (προσοµοίωση επαγωγικού βρόχου),
β) Εναλλακτικά, να συλλέγει ανά προγραµµατιζόµενη περίοδο υπολογισµού, τον
κυκλοφοριακό φόρτο, το ποσοστό κατάληψης του εικονικού βρόχου και τη µέση ταχύτητα των
οχηµάτων που διέρχονται απ’αυτόν, µεταδίδοντας τα δεδοµένα αυτά στο ρυθµιστή κυκλοφορίας
µέσω σειριακής επικοινωνίας.
Η µέθοδος επικοινωνίας πρέπει να προβλέπει τρόπο σειριακής σύνδεσης
πολλαπλών σηµείων (multipoint).
Στην δαπάνη περιλαµβάνονται επιπλέον:
•
η εργασία και µικροϋλικά της ρύθµισης και δοκιµών του µικροκυµατικού
ανιχνευτή, ανάλογα προς τη θέση εγκατάστασής του και προς το σχεδιασµό
των εγκ/σεων.
•
οι απαιτούµενες ηλεκτρικές συνδέσεις.
∆εν περιλαµβάνονται οι δαπάνες προµήθειας µεταφοράς και εγκατάστασης του
ιστού επί του οποίου θα αναρτάται ο παραπάνω ανιχνευτής.
Τιµή για ένα τεµάχιο µικροκυµατικού ανιχνευτή οχηµάτων τύπου ψηφιακής
ανάλυσης.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : ∆ύο χιλιάδες διακόσια €
(Αριθµητικά) : 2.200,00
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Άρθρο 51: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗ
Προµήθεια µεταφορά και εγκατάσταση ενός στηρίγµατος φωτεινού σηµατοδότη σε
αντικατάσταση κατεστραµµένου.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται επιπλέον οι δαπάνες:
• αποξήλωσης και επανατοποθέτησης του σηµατοδότη
• ηλεκτρολογικής αποσύνδεσης και επανασύνδεσής του
• χρήση του απαιτούµενου εξοπλισµού, οχηµάτων κλπ.
• κάθε εργασία και µικροϋλικό για πλήρως περαιωµένη εργασία.
Τιµή για ένα τεµάχιο ενός στηρίγµατος φωτεινού σηµατοδότη
Άρθρο 51.1: Για σηµατοδότη σε χαµηλό ιστό ή τοίχο σήραγγας
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Ενενήντα επτά €
(Αριθµητικά) : 97,00

Άρθρο 51.2: Για σηµατοδότη σε βραχίονα ή οροφή σήραγγας
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : Εκατόν δεκαοκτώ €
(Αριθµητικά) : 118,00
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Άρθρο 52: ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ
ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Για τη µετάβαση τεχνικού προσωπικού του Αναδόχου επιτόπου της εγκατάστασης
φωτεινής σηµατοδότησης, έπειτα από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας για ειδικούς λόγους
(π.χ. κυκλοφοριακούς), µε σκοπό τη διακοπή της λειτουργίας της ή/και θέση της σε
επαναλειτουργία.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δαπάνες:
• εργασίας του προσωπικού
• µετάβασης και επιστροφής του προσωπικού µε οποιοδήποτε µέσον
• αναµονής επιτόπου της εγκατάστασης µέχρι το πολύ µία (1) ώρα από την ώρα της
άφιξης
Η διακοπή της λειτουργίας ή/και θέση σε επαναλειτουργία εγκατάστασης φωτεινής
σηµατοδότησης µέσω του συστήµατος τηλε-παρακολούθησης και όχι µε επιτόπου
µετάβαση, έπειτα από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, δεν πληρώνεται ιδιαίτερα στον
Ανάδοχο.
Τιµή ανά επιτόπου µετάβαση του προσωπικού του Αναδόχου κατόπιν εντολής της
Υπηρεσίας.
Άρθρο 52.1: Για τη µετάβαση ενός ατόµου
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα έξι €
(Αριθµητικά): 36,00

Άρθρο 52.2: Για τη µετάβαση δυο ατόµων
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα εννέα €
(Αριθµητικά): 59,00
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Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2014
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Κων/νος Νικητόπουλος
Τµηµατάρχης Εποπτείας Η/Μ & Σηράγγων

Αθανάσιος Ματθαίου
∆/ντής Λειτουργίας & Συντήρησης
∆ικτύου και Παραχωρήσεων

ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ

Μαρία Θάνου
∆ιευθύντρια Συµβάσεων
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
µε την 804/1/28.11.13 απόφαση
του ∆.Σ. της ΕΟΑΕ

Μιλτιάδης Μπούγαλης
Τοµεάρχης Λειτουργίας,
Εκµετάλλευσης & Συντήρησης

Για τον «Προµηθευτή»

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.»

_____________________

Μιλτιάδης Μπούγαλης
Τοµεάρχης Λειτουργίας,
Εκµετάλλευσης & Συντήρησης
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