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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8042.1.3 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm διαμέτρου
Φ 50 mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C

4,0  atm,  γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση

με   διαμορφούμενη   μούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και  ελαστικό  δακτύλιο

στεγανότητας,  πλήρως  τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται  τα  ειδικά τεμάχια κάθε

σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

  8042.  1   Πιέσεως     4     atm

  8042. 1.  3  Διαμέτρου   50     mm

 Yλικά

Πλαστικός σωλήνας Φ      50 mm από P.V.C.

αυξημένος κατά 30% γιά φθορά, ειδικά

τεμάχια, μικροϋλικά στερεώσεως κλπ

 (572. 1. 3)                      m        1,30x            2,75 =          3,58

Εργασία

             Τεχν (003)           h        0,30x           19,87 =          5,96

             Βοηθ (002)           h        0,30x           16,84 =          5,05

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

                                                      Αθροισμα             14,59

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,59

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και πενήντα εννέα λεπτά

A.T. : 39

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8046.1.Φ Σιφώνι πλαστικό δαπέδου Φ 70 mm με εσχάρα ορειχάλκινη

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Σιφώνι πλαστικό δαπέδου Φ 70 mm με εσχάρα ορειχάλκινη εντός ισχυρού τσιμεντοκονιάματος

(κολυμπητό, πλήρως τοποθετημένο και συνδεδεμένο)

(1 τεμ)

  8046.1    Διαμέτρου   7      cm

Yλικά

α. Σιφώνι Φ    7  cm και τσιμεντοκονίαμα 900 kg

    557.15                          τεμ    1,10x              25 =         27,50

β. Εσχάρα ορειχάλκινη Φ    7  cm

    580.1                           τεμ    1,00x            1,95 =          1,95

Εργασία

         Τεχν (003)                   h      0,5x          19,87 =          9,94

         Βοηθ (002)                   h      0,5x          16,84 =          8,42

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

                                                      Αθροισμα             47,81

Ευρώ (Αριθμητικά) : 47,81

(Ολογράφως) : σαράντα επτά και ογδόντα ένα λεπτά

A.T. : 40

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ8315 Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη
με το σύνολο των
εξαρτημάτων της πλήρης

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

Λεκάνη ΑΜΕΑ ειδικού τύπου, ύψους 0,45 - 0,50 μ από την τελική επιφάνεια του

δαπέδου με το εμπρόσθιο άκρο της σε απόσταση 0,75 - 0,80 μ από τον πίσω από

αυτήν ευρισκόμενο τοίχο με το δοχείο πλύσης χαμηλής πίεσης από πορσελάνη με

εύχρηστο χειρισμό π.χ. χειρολαβή στο πλάι και το ειδικό κάλυμμα για ΑΜΕΑ .
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Εκατέρωθεν της λεκάνης θα τοποθετηθούν οριζόντιες χειρολαβές μήκους 0,75 μ με το

επάνω μέρος τους σε ύψος 0,70 μ από την τελική επιφάνεια του δαπέδου , η

διάμετρος μιας τέτοιας χειρολαβής είναι 30χιλ. - 40 χιλ. (1 περίπου),

αγκυρωμένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να αντέξουν φόρτιση 150 χγρ

τουλάχιστον. Η μια θα είναι ανακλινόμενη με δυνατότητα ακινητοποίησης στην

κατακόρυφη θέση με στέλεχος στήριξης δαπέδου και θέση χαρτοθήκης . Τέλος

συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά  εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την

εργασία γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία .

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Λεκάνη αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ με

το δοχείο πλύσεως

  τ6000                        τεμ    1,00x                 250 =         250,00

β. Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης)

ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη

γωνιακή 1/2 ins

  617.2.1                       τεμ    1,00x                  5 =           5,00

γ. Οριζόντιες χειρολαβές ΑΜΕΑ

(ε & ζ) βαρέως τύπου σύμφωνα με

προδιαγραφές ΥΠΕΧΩΔΕ

  τ6002                         τεμ    1,00x                180 =         180,00

δ. Πλαστικό κάθισμα ΑΜΕΑ με

κάλλυμα χρώματος λευκού

  τ6001                         τεμ    1,00x                 70 =          70,00

ε. Τεμάχιο εύκαμπτου σωλήνα

με δύο ρακόρ χρωμέ και

μικροϋλικά εγκαταστάσεως

και συνδέσεως 0,05 του α

                                       0,05x                250 =          12,50

Εργασία

             Τεχν (003)           h    0,50x              19,87 =           9,94

             Βοηθ (002)           h    0,50x              16,84 =           8,42

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

                                                      Αθροισμα            535,86

Ευρώ (Αριθμητικά) : 535,86

(Ολογράφως) : πεντακόσια τριάντα πέντε και ογδόντα έξι λεπτά

A.T. : 41

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ8316 Εγκατάσταση νιπτήρα ΑΜΕΑ πορσελάνης με το σύνολο των εξαρτημάτων του
πλήρης.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

Νιπτήρας πορσελάνης ρηχός, ειδικού τύπου ΑΜΕΑ , ώστε το επάνω μέρος του να

απέχει 0,80 - 0,85 εκ από το δάπεδο και το κάτω του 0,70 εκ από αυτό,

εργονομικός, χωρίς κολώνα στήριξης, διαστάσεων περίπου 0,70x0,60 μ (μήκος χ

πλάτος) και συνοδεύεται από ράφι στο ίδιο ύψος. Η στήριξη του νιπτήρα θα γίνει

στον τοίχο με τέτοιο τρόπο ώστε να αντέχει σε φόρτιση στην εμπρόσθια άκρη του

τουλάχιστον 150 χγρ. Περιλαμβάνονται :

α.Μπαταρία αναμικτική με μακρύ "ρουξούνι" και χειριστήριο με φωτοκύτταρο.

β.Καθρέπτης τοίχου ΑΜΕΑ που τοποθετείται πάνω από το νιπτήρα με ελαφριά κλίση

προς τα κάτω , με την κάτω ακμή στο 1,00 μ από το δάπεδο , με διαστάσεις περίπου

60x0,90 cm.

γ.σαπουνοθήκη υγρού σαπουνιού (τύπου Dispenser) ανοξείδωτη

δ.Βαλβίδα χρωμέ (στραγγιστήρα), σιφώνι χρωμέ Φ 1 1/4 ins, στηρίγματα,

χαλκοσωλήνες , ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήματα όπως και τα μικροϋλικά

(μολυβδόκολλα, τσιμέντο, κλπ) και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε

λειτουργία.
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 Yλικά

α. Νιπτήρας πορσελάνης επίτοιχος ειδικού τύπου ΑΜΕΑ

διαστάσεων περίπου 0,70x0,60 cm

    τ6003                       τεμ    1,00x                200 =         200,00

β. Σιφώνι διαμ. 1 1/4 ins

ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο

  629.1                         τεμ    1,00x               15,7 =          15,70

γ. Αναμικτήρας  (μπαταρία)  θερμού  - ψυχρού ύδατος,

ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος με φωτοκύτταρο διαμ. 1/2 ins

  τ619.2.2                     τεμ    1,00x                 150 =         150,00

δ. Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης)

ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη

γωνιακή  1/2 ins

  617.2.1                       τεμ    2,00x                  5 =          10,00

ε. Τεμάχια εύκαμπτα με ρακόρ

χρωμέ, πώμα στηρίγματα

κλπ 0,30 του α

                                       0,05x                200 =          10,00

στ. Καθρέπτης τοίχου ειδικού τύπου ΑΜΕΑ

διαστάσεων περίπου 60x0,90 cm.

    τ6004                      τεμ    1,00x                  50 =          50,00

ζ. Σαπουνοθήκη υγρού σαπουνιού inox

(τύπου Dispenser)

  τ6005                      τεμ    1,00x                    40 =          40,00

η. Μικροϋλικά εγκαταστάσεως

και συνδέσεως (κοχλίες, μολυβδό-

κολλα, τσιμεντοκονία κλπ) 0,03 του α

                                       0,03x                200 =           6,00

Εργασία

             Τεχν (003)           h      1,10x            19,87 =          21,86

             Βοηθ (002)           h      1,10x            16,84 =          18,52

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

                                                      Αθροισμα            522,08

Ευρώ (Αριθμητικά) : 522,08

(Ολογράφως) : πεντακόσια είκοσι δύο και οκτώ λεπτά

A.T. : 42

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ8317 Εγκατάσταση καταιονηστήρα ΑΜΕΑ με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

Η εγκατάσταση καταιονηστήρα ΑΜΕΑ περιλαμβάνει :

Α. Αναικτήρα (παταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος , ορειχάλκινο , επιχρωιωένο με χειριστήριο

μεγάλου μήκους τύπου μοχλού .Το "τηλέφωνο" της μπαταρίας του ντους πρέπει να έχει την

δυνατότητα ρυθμιζόμενου ύψους στερέωσης κατά τη χρήση, με χαμηλότερο σημείο το ύψος των 1.10μ.

από το δάπεδο και μέγιστο το ύψος των 2.20μ. από το δάπεδο.

Β. δύο ανοξείδωτες χειρολαβές ή μια γωνιακή , καλά αγκυρωμένες σύμφωνα με τις προδιαγραφές του

ΥΠΕΧΩΔΕ "σχεδιάζοντας για όλους" . Οι χειρολαβές αυτές τοποθετούνται οριζόντια και κατακόρυφα

σε ύψος 0.90μ. από το δάπεδο. Το μέγιστο ύψος για το επάνω μέρος της κατακόρυφης χειρολαβής

είναι 1.80μ. από το δάπεδο. Οι χειρολαβές είναι στρογγυλής διατομής και έχουν διάμετρο 30χιλ. -

40 χιλ. (1 περίπου).

Γ.Επίτοιχο ανοξείδωτο αναδιπλούμενο κάθισμα τοποθετημένο σε ύψος 0.50μ. από το

δάπεδο διαστάσεων περίπου 40x40 cm.

, δηλαδή αναικτήρας χειρολαβές κάθισμα ικροϋλικά επί τόπου και εργασία

τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως .
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 Yλικά

α. Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος,

καταιονηστήρα διαμ. 1/2 ins

   619.4.3                     τεμ    1,00x                  56 =          56,00

δ. δύο ανοξείδωτες χειρολαβές

σύμφωνα με τις προδιαγραφές

  τ6006                       τεμ    1,00x                  200 =         200,00

ε. Επίτοιχο ανοξείδωτο αναδιπλούμενο κάθισμα

  τ6007                       τεμ    1,00x                   50 =          50,00

η. Μικροϋλικά εγκαταστάσεως

και συνδέσεως (κοχλίες ,στηρίγματα,

μολυβδόκολλα, τσιμεντοκονία κλπ) 0,10 του α

                                       0,10x                 56 =           5,60

Εργασία

             Τεχν (003)           h      1,00x            19,87 =          19,87

             Βοηθ (002)           h      1,00x            16,84 =          16,84

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

                                                      Αθροισμα            348,31

Ευρώ (Αριθμητικά) : 348,31

(Ολογράφως) : τριακόσια σαράντα οκτώ και τριάντα ένα λεπτά

A.T. : 43

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ8430.1 Εργασίες πλήρους αποξήλωσης υφιστάμενων θερμαντικών σωμάτων και
επανατοποθέτηση
αυτών σε νέες θέσεις . έως 10 θερμαντικά σώματα

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 100%

Εργασίες πλήρους αποξήλωσης υφιστάμενων θερμαντικών σωμάτων  εγκατάστασης

θέρμανσης  έως 10  θερμαντικών σωμάτων και πλήρη εγκατάσταση αυτών σε θέσεις που

θα υποδείξει η επιβλέπουσα Υπηρεσία . Δηλαδή στηρίγματα τοίχου ή δαπέδου ,

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκατάστασης .

(1 τεμ )

 Τ8430.  1    έως 10    θερμαντικά σώματα

Εργασία

             Τεχν (003)           h       1x              19,87 =          19,87

             Βοηθ (002)           h       1x              16,84 =          16,84

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

                                                      Αθροισμα             36,71

Ευρώ (Αριθμητικά) : 36,71

(Ολογράφως) : τριάντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά

A.T. : 44

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ8318 Σύστημα συναγερμού W.C. ΑΜΕΑ για περίπτωση ανάγκης παροχής βοηθείας

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

Σύστημα κλήσης για περίπτωση ανάγκης παροχής βοηθείας , το οποίο αποτελείται

από :

Α. κορδόνι που τοποθετείται περιμετρικά και παράλληλα με το δάπεδο, σε ύψος περίπου 0.15μ. -

0.20μ. από αυτό, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιαδήποτε θέση μέσα στον συγκεκριμένο

χώρο,

Β. κεντρική μονάδα-τροφοδοτικό με δυνατότητα επαναφοράς ή ακύρωσης κλήσης-συναγερμού , ένδειξη

led ενεργοποίησης και μπαταρία τροφοδοσίας ,

Γ. βομβητής με φωτεινή ένδειξη για την εξωτερική όψη της θύρας του χώρου .

, δηλαδή  υλικά και  ικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως , συνδέσεως και πλήρους

εγκαταστάσεως .

(αποκ)

Τίμη καταποκοπή   150                             =    150,00

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

                                       Άθροισμα        150,00
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 150,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα

A.T. : 45

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8786.1.2 Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ Διαμέτρου 70 mm γιά
αγωγούς διατομής έως 4 mm2 3 εξόδων

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

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

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

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

και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 τεμ)

  8786.  1   Διαμέτρου 70 mm         γιά αγωγούς διατομής  έως 4 mm2

  8786. 1.  2   3     εξόδων

 Yλικά

α. Κυτίο διακλαδώσεως

 Διαμέτρου 70 mm

γιά αγωγούς διατομής  έως 4 mm2

 3      εξόδων

    823. 1. 2                     τεμ    1,05x              1,24 =          1,30

β. Μικροϋλικά 0,03 του α

                                         0,03x               1,3 =          0,04

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,15x             19,87 =          2,98

             Βοηθ (002)             h    0,15x             16,84 =          2,53

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

                                                      Αθροισμα              6,85

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,85

(Ολογράφως) : έξι και ογδόντα πέντε λεπτά

A.T. : 46

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8735.2.1 Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 70mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Κυτίο  διακλαδώσεως , ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο και μικρουλικά

(γύψος,  πίσσα μονωτική, κανάβα, μινίο, ξύλινα τακάκια, βίδες, μαστοί διαστολές,

συστολές,  κόντρα, παξιμάδια, τάπες) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

και συνδέσεως.

(1 τεμ)

 8735.  2   Πλαστικό

            0

 8735. 2.  1  Διαμέτρου ή διαστάσεων  Φ 70mm

                                      0

Yλικά

α. Κυτίο  Πλαστικό

          0

          Φ 70mm

          0

 802. 2. 1                              τεμ    1,05x       0,1962 =         0,21

β. Μικρουλικά  0,05    του α

                                               0,05x         0,21 =         0,01

Εργασία

                      Τεχν         (003)  h    0,10x        19,87 =         1,99

                      Βοηθ         (002)  h    0,10x        16,84 =         1,68

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

                                                      Αθροισμα              3,89

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,89

(Ολογράφως) : τρία και ογδόντα εννέα λεπτά

A.T. : 47

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.2.4 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ 23mm
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Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Σωλήνας  ηλεκτρικών  γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας

με  τα  απαραίτητα  πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά  συνδέσεως και στερεώσεως

κλπ.

(1 m)

 8732.  2   σπιράλ

 8732. 2. 4  Διαμέτρου Φ 23mm

Yλικά

α. Σωλήνας πλαστικός  σπιράλ

διαμέτρου Φ 23mm

 801. 4. 4                                m    1,05x       0,4086 =         0,43

β. Μικρουλικά 0,08 του α

                                               0,08x         0,43 =         0,03

Εργασία

                      Τεχν         (003)  h    0,12x        19,87 =         2,38

                      Βοηθ         (002)  h    0,12x        16,84 =         2,02

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

                                                      Αθροισμα              4,86

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,86

(Ολογράφως) : τέσσερα και ογδόντα έξι λεπτά

A.T. : 48

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.2 Καλώδιο τύπου ΝΥM Tριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως

και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

  8766.  3   τριπολικό

 8766. 3.  2  Διατομής:  3 Χ 2,5 mm2

 Yλικά

α. Καλώδιο ΝΥΜ Διατομής: 3 Χ 2,5 mm2

 816. 3. 2                                m    1,05x       0,8818 =         0,93

β. Μικρουλικά  0,05  του α                     0,05x         0,93 =         0,05

Εργασία

                      Τεχν          (003) h    0,05x        19,87 =         0,99

                      Βοηθ          (002) h    0,05x        16,84 =         0,84

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

                                                      Αθροισμα              2,81

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,81

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα ένα λεπτά

A.T. : 49

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8799.2.2.1 Καλώδιο τύπου FTP κατηγορίας 6

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

Καλώδιο τύπου FTP κατηγορίας 6 συνεστραμμένων ζευγών χωρίς θωράκιση,σύμφωνα  με

τα πρότυπα  της  δομημένης καλωδίωσης  (Διεθνές ISO/IEC 11801, Ευρωπαϊκό EN

50173, και Αμερικάνικο TIA/EIA 568B) κατάλληλο για επίτοιχη  τοποθέτηση μέσα σε

πλαστικά κανάλια  δηλαδή αγωγός  και μικροϋλικά επί τόπου  και εργασία

τοποθετήσεως  συνδέσεως διακλαδώσεων  δοκιμών  μονώσεως  γιά πλήρη και κανονική

λειτουργία

(1 m)

Κατηγορίας  CAT 6 έως 500MHz
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 Yλικά

α. Καλώδιο FTP CAT 6

                                    m    1,05x 0,9x          0,6 =          0,57

β. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,10x              0,57 =          0,06

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,05x             19,87 =          0,99

             Βοηθ (002)             h    0,05x             16,84 =          0,84

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

                                                      Αθροισμα              2,46

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,46

(Ολογράφως) : δύο και σαράντα έξι λεπτά

A.T. : 50

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8797.2.4 Καλώδιο τύπου A-2Y(st)2Y τηλεφωνικό Διαμέτρου 0,8 mm Φ 10 Χ 2 Χ 0,8 mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48 100%

Καλώδιο  τύπου  A-2Y(st)2Y  τηλεφωνικό   υπόγειο  ή  σωληνώσεων  κατάλληλο  γιά

τοποθέτηση  μέσα  στο  έδαφος δηλαδή αγωγός και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία

τοποθετήσεως διακλαδώσεων, δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 m)

 8797.  2  Διαμέτρου  0,8 mm

  8797. 2.  4  Φ  10 Χ 2 Χ 0,8   mm

 Yλικά

α. Καλώδιο Α-2Y(st)2Y διαμέτρου  0,8 mm

 Φ  10 Χ 2 Χ 0,8   mm

    825. 6. 4                       m    1,05x               0,1 =          0,11

β. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,10x              0,11 =          0,01

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,04x             19,87 =          0,79

             Βοηθ (002)             h    0,04x             16,84 =          0,67

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

                                                      Αθροισμα              1,58

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,58

(Ολογράφως) : ένα και πενήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 51

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8826.3.2 Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 Α

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Ρευματοδότης  χωνευτός με  το  κυτίο  δηλαδή  προμήθεια  προσκόμιση ,μικροϋλικά

εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8826.  3   SCHUKO                 0

  8826. 3.  2  Εντάσεως  16  Α

 Yλικά

α. Ρευματοδότης  SCHUKO

  0

εντάσεως  16   Α

    831. 3. 2                     τεμ    1,00x               1,9 =          1,90

β. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,10x               1,9 =          0,19

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,35x             19,87 =          6,95

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

                                                      Αθροισμα              9,04

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,04

(Ολογράφως) : εννέα και τέσσερα λεπτά

A.T. : 52

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8829.2.3 Πρίζα δικτύου χωνευτή αμερικανικού/δυτικού τύπου, RJ-45, δύο υποδοχών/κλιπ
με το κυτίο

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Πρίζα δικτύου χωνευτή αμερικανικού/δυτικού τύπου, RJ-45, δύο υποδοχών/κλιπ με το
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 κυτίο, δηλαδή  προμήθεια, προσκόμιση ,μικροϋλικά, εγκατάσταση και σύνδεση,

παραδοτέα σε λειτουργία.

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Πρίζα δικτύου χωνευτή αμερικανικού/δυτικού τύπου

   RJ-45, δύο υποδοχών/κλιπ

    831. 2. 3                     τεμ    1,00x                 5 =          5,00

β. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,10x                 5 =          0,50

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,15x             19,87 =          2,98

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

                                                      Αθροισμα              8,48

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,48

(Ολογράφως) : οκτώ και σαράντα οκτώ λεπτά

A.T. : 53

Άρθρο : ΑΤΗΕ Β\8829.1.1 Πρίζα τηλεφώνου χωνευτή RJ-11 μιας υποδοχής

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Πρίζα τηλεφώνου χωνευτή αμερικανικού/δυτικού τύπου, με το κυτίο, δηλαδή  προμήθεια

προσκόμιση ,μικροϋλικά, εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέα σε λειτουργία

(1 τεμ)

  Β\8829. 1   RJ-11

  8826. 1.  1  μιας υποδοχής/κλιπ

 Yλικά

α. Πρίζα τηλεφώνου χωνευτή αμερικανικού/δυτικού τύπου

 RJ-11         μιας υποδοχής/κλιπ

    831. 1. 1                     τεμ    1,00x                 5 =          5,00

β. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,10x                 5 =          0,50

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,15x             19,87 =          2,98

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

                                                      Αθροισμα              8,48

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,48

(Ολογράφως) : οκτώ και σαράντα οκτώ λεπτά

A.T. : 54

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8801.1.1 Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α
απλός μονοπολικός

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Διακόπτης  χωνευτός  με  πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V  με το κυτίο δηλαδή

προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση

(1 τεμ)

  8801.  1  Εντάσεως 10 Α

  8801. 1.  1   απλός μονοπολικός

 Yλικά

α. Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο

    απλός μονοπολικός

    826. 1. 1                     τεμ    1,00x              0,98 =          0,98

β. Κυτίο και μικροϋλικά 0,10 του α       0,10x              0,98 =          0,10

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,15x             19,87 =          2,98

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

                                                      Αθροισμα              4,06
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,06

(Ολογράφως) : τέσσερα και έξι λεπτά
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