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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.05.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2124

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m

ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι

2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος

βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ'

άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των

προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία

σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ

02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"

 Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών

σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

ΕΥΡΩ : 4,50 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : επτά και τριάντα πέντε λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)

(0,19€/m3.km)      15 x 0,19 =    2,85

Συνολικό κόστος άρθρου 7,35

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,35

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.04 Καθαιρέσεις πλινθοδομών

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2222

Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως

απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των

προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01

"Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός".

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,70

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.15.02 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού
εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε

οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των μέσων

κοπής του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η

συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους

στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων

οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".

Καθαιρέσεις τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κ.λπ. ή διανοίξεις οπών σε αυτά με χρήση

ελαφρού διατρητικού εξοπλισμού (αερόσφυρες διαφόρων μεγεθών ή/και βενζινοκίνητα ή ηλεκτρικά

κρουστικά και διατρητικά εργαλεία).

Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνον όταν τα χαρακτηριστικά του προς καθαίρεση στοιχείου καθιστούν

ανέφικτη την εφαρμογή του άρθρου 22.15.01, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό τεκμηριώνεται στην

Μελέτη του Εργου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.
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ΕΥΡΩ : 170,00 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα δύο και ογδόντα πέντε λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)

(0,19€/m3.km)      15 x 0,19 =    2,85

Συνολικό κόστος άρθρου 172,85

Ευρώ (Αριθμητικά) : 172,85

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.20 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας,

λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών

επί τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή

χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση

με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού

υλικού από οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την

επίχωση.

ΕΥΡΩ : 15,70 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και πενήντα πέντε λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)

(0,19€/m3.km)      15 x 0,19 =    2,85

Συνολικό κόστος άρθρου 18,55

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,55

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2171

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών,

εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,90

(Ολογράφως) : ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.31.01 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, με την
διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2172

Φορτοεκφόρτωση χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και

κατεδαφίσεων επί παντός τύπου μεταφορικού μέσου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη αναμονής

του μεταφορικού μέσου κατά την φόρτωση.

 Με την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την

εκσκαφή,

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.07.01 Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια μέσου οδών καλής βατότητας

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1136

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως.

 Δια μέσου οδών καλής βατότητας.

 Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40km/h.

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,35

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.30.05 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για ανοίγματα επιφανείας άνω
των 0,50 m2 και έως 1,00 m2

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2264.1Α

Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε οπτοπλινθοδομές

οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου.

Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία

μόρφωσης των παρειών της οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των

προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως.

 Για ανοίγματα επιφανείας άνω των 0,50 m2 και έως 1,00 m2.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Α1 Διάθεση προιόντων εκσκαφής σε αδειοδοτημένο χώρο παραλαβής αποβλήτων εκσκαφών

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ ΥΔΡ

Διάθεση όλων των προιόντων εκσκαφής και κατεδάφισης σε πιστοποιημενο και

αδειοδοτημένο για παραλαβή αντίστοιχων αποβλήτων χώρο. Στην τιμή μονάδος

περιλαμβάνεται το κόστος διάθεσης των αποβλήτων εκσκαφής και κατεδάφισης σύμφωνα

με τα επιμετρητικά στοιχεία επί τόπου του έργου για όσα από τα προιόντα θα

μεταφερθούν προς απομάκρυνση από τον τόπο του έργου σε αντιπαραβολή με τους

αριθμούς κυκλοφορίας των οχημάτων μεταφοράς και των αντίστοιχων ζυγολογίων σε ton.

Τιμή μονάδος ανά m3.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,11

(Ολογράφως) : ένα και έντεκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 31.02.02 Γαρμπιλοδέματα των 250 kg τσιμέντου ανά m3

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3208

Γαρμπιλόδεμα με λιθοσύντριμμα (γαρμπίλι) διαστάσεων 0, 4 έως 1 cm, παντός είδους

τμημάτων έργου, σε στρώσεις μέσου πάχους άνω των 4 και μέχρι 7 cm, σε

οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από την επιφάνεια του εδάφους, σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος".

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάμιξη

(χειρονακτικά ή με αναμικτήρα σκυροδέματος), η διάστρωση στις προβλεπόμενες από

την μελέτη θέσεις, η συμπύκνωση και η διαμόρφωση της άνω στάθμης.

 Για γαρμπιλόδεμα των 250 kg τσιμέντου ανά m3.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Σελίδα 22 από 69



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Ευρώ (Αριθμητικά) : 78,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.03 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή

ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την

διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των

καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των

καλουπιών, σύμφωνα με

την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90

λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση

ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του

σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των

απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το

σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων

μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του

σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε

απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,

εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε

ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την

επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με

δαπάνη του Aναδόχου.

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται

από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των

σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του

έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος

(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και

η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση

σκυροδέτησης.

ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.

βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και

τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 84,00

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.04 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή

ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την

διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των

καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των

καλουπιών, σύμφωνα με

την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90

λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση

ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του

σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των

απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το

σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων

μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του

σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε

απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,

εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε

ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την

επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με

δαπάνη του Aναδόχου.

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται

από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των

σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του

έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος

(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και

η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση

σκυροδέτησης.

ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.

βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και

τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 90,00

(Ολογράφως) : ενενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.05 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

A.T. : 13

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή

ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την

διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των

καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των

καλουπιών, σύμφωνα με

την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90

λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση

ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του

σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των

απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το

σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων

μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του

σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε

απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,

εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε

ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την

επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με

δαπάνη του Aναδόχου.

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται

από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των

σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του

έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος

(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και

η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση

σκυροδέτησης.

ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.

βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και

τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 95,00

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.01 Ξυλότυποι χυτών τοίχων

A.T. : 14

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3801

Ξυλότυποι χυτών τοίχων εσωτερικοί και εξωτερικοί σε οποιαδήποτε στάθμη από το

έδαφος, σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 4,00 m, σύμφωνα με την μελέτη και

την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)".

Οι διαστάσεις των στοιχείων των ικριωμάτων, σανιδωμάτων, μεταλλικών πλαισίων κλπ

στοιχείων του καλουπιού και του ικριώματος θα είναι τέτοιας αντοχής ώστε να

μπορούν να παραλαμβάνουν όλα τα επενεργούντα κατά την κατασκευή φορτία χωρίς

παραμορφώσεις ή υποχωρήσεις.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών,

η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και

απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας σε επαφή με το σκυρόδεμα.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.13 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων

A.T. : 15

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3841

Ξυλότυποι επιπέδων, καμπύλων ή κεκλιμένων εμφανών επιφανειών σκυροδεμάτων, με

κόντρα πλακέ τύπου ΒΕΤΟFORM ή πλανισμένες σανίδες σε αρίστη κατάσταση

(καινουργής ξυλεία ή ξυέία με λιγώτερες από πέντε χρήσεις), για την επίτευξη

του προβλεπόμενου επιφανειακού τελειώματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

01-05-00-00 "Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος".

Συμπεριλαμβάνεται η επάλειψη των ξυλοτύπων με κατάλληλο αντικολλητικό υλικό, η

τοποθέτηση πλαστικών παρεμβλημάτων στα δεσίματα του ξυλότυπου και η

υδατο-στεγής σφράγιση των αρμών του ξυλότυπου.

Το παρόν άρθρο αποκλείει την ταυτόχρομη εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 38.10 "Πρόσθετη

τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,25

(Ολογράφως) : είκοσι και είκοσι πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.

A.T. : 16

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής

διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης

σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον

και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με

την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου

ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων

κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών

Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη

μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται
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στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του

οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν

λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις

τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα

επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το

ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα

υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση

των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα

3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει

ζυγολογίου.

          |           Πεδίο εφαρμογής                    |

__________|______________________________________________|______________________

  Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.

διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο

  (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)

__________|________|________________|____________________|_________|____________

          | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |

__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________

  5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154

  5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187

  6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222

  6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260

  7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302

  7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347

  8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395

 10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617

 12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888

 14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21

 16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58

 18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00

 20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47

 22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98

 25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85

 28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83

 32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31

 40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου,

διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ

Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα

συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.

Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το

δάπεδο εργασίας.

Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου

σύμφωνα με την μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,07

(Ολογράφως) : ένα και επτά λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C

A.T. : 17

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής
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διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης

σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον

και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με

την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου

ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων

κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών

Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη

μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται

στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του

οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν

λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις

τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα

επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το

ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα

υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση

των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα

3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει

ζυγολογίου.

          |           Πεδίο εφαρμογής                    |

__________|______________________________________________|______________________

  Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.

διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο

  (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)

__________|________|________________|____________________|_________|____________

          | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |

__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________

  5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154

  5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187

  6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222

  6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260

  7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302

  7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347

  8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395

 10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617

 12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888

 14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21

 16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58

 18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00

 20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47

 22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98

 25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85

 28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83

 32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31

 40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου,

διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ

Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα

συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.

Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το

δάπεδο εργασίας.

Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

 Δομικά πλέγματα B500C.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου

σύμφωνα με την μελέτη.
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,01

(Ολογράφως) : ένα και ένα λεπτό

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.45 Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων

A.T. : 18

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873

Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών ή από τσιμεντοειδή υλικά στηριγμάτων

(αποστατήρες) χαλυβδίνου οπλισμού στοιχείων από σκυρόδεμα, για την επίτευξη της

προβλεπόμενης από τους κανονισμούς και την μελέτη επικάλυψης του οπλισμού, σε

οποιαδήποτε τμήματα του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,20

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.21.01 Στεγάνωση επιφάνειας σκυροδέματος με πολυουρεθανικά υλικά

A.T. : 19

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7921

Στεγάνωση επιφάνειας σκυροδέματος με πολυουρεθανικά υλικά.

Στην εργασία περιλαμβάνεται:

Η αρχική στρώση με επάλλειψη με πολυουρεθανικό αστάρι ενός συστατικού τύπου ISOMAT PRIMER -

PU100 των

200-300g/m2 σε δύο στρώσεις.

Η ενδιάμεση στρώση με επάλλειψη με πολυουρεθανικό στεγανωτικό ενός συστατικού και με χαλαζιακή

άμμο τύπου

ISOMAT ISOFLEX-PU500 των 2-2,25 kg/m2 σε δύο στρώσεις.

Η τελική στρώση με ελαστική πολυουρεθανική επίστρωση ενός συστατικού ανεπηρέαστη από UV

ακτινοβολία

τύπου ISOMAT TOPCOAT-PU 720 σε δύο στρώσεις των 0,12-0,25 kg/m2 ανά στρώση.

Υλικά και εργασία πλήρους εφαρμογής.

Τιμή ανά (μ2) τετραγωνικό μέτρο τελικής επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,00

(Ολογράφως) : δώδεκα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.21.02 Αντιδιαβρωτική επάλλειψη οπλισμού με τσιμεντοειδές

A.T. : 20

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7921

Αντιδιαβρωτική επάλλειψη οπλισμού με τσιμεντοειδές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται ο καθαρισμός του οπλισμού από σκουριές, λάδια, σκόνες κτλ.και η

αντιδιαβρωτική επάλλειψη του σιδηρού οπλισμού του σκυροδέματος

με τσιμεντοειή κονία για απόκατάσταση και προστασία σε σημεία που έχει αποκαλυφθεί

ή θα αποκαλυφθεί μετά από εργασίες αποκατάστασης κατεστραμμένω τμημάτων οπλισμένου

σκυροδέματος και ενεργεί και ως συγκολλητική στρώση παλαιού και νέου σκυροδέματος τύπου

ISOMAT FERROSEAL.

Υλικά και εργασία πλήρους εφαρμογής.

Τιμή ανά (m2)  τετραγωνικό μέτρο τελικής επιφάνειας

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,00

(Ολογράφως) : είκοσι δύο
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 47.01.01 Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1 :
2 1/2 , των 150 kg τσιμέντου

A.T. : 21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4701

Toιχοδομές πάχους 19 cm με διάκενους τσιμεντοπλίνθους διαστάσεων 39x19x19 cm Συμπεριλαμβάνεται

η προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη του απαιτούμενου μηχανικού

εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας του κονιάματος, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η

απομείωση και φθορά των υλικών και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα

κονιαμάτων και τσιμεντοπλίνθων.

 Με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1 : 2 1/2 , των 150 kg τσιμέντου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,70

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 46.01.02 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2
πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)

A.T. : 22

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4622.1

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε

οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος

παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου.

 Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,50

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 46.16.03 Οπτοπλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους κατακόρυφων οπών,
πάχους 30 cm με δομικά στοιχεία διαστάσεων 25x24x30 cm

A.T. : 23

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4662.1

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους κατακόρυφων οπών σύμφωνα με τη μελέτη και

το πρότυπο ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους" σε oποιαδήποτε θέση και στάθμη

του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοκονίαμα που

παρασκευάζεται επιτόπου.

 Πλινθοδομές πάχους 30 cm με δομικά στοιχεία διαστάσεων 25x24x30 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 48,53

(Ολογράφως) : σαράντα οκτώ και πενήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\46.16.04 Οπτοπλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους οριζόντιων οπών, πάχους
20 cm με δομικά στοιχεία διαστάσεων 33Χ20Χ15 cm

A.T. : 24

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4662.1

Οπτοπλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους οριζόντιων οπών, πάχους 20 cm με

δομικά στοιχεία διαστάσεων 33Χ20Χ15 cm

λ1=Πλινθοδομές πάχους 20 cm με δομικά στοιχεία διαστάσεων 33Χ20Χ15 cm.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 42,00

(Ολογράφως) : σαράντα δύο
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 49.01.01 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων

A.T. : 25

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με

σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες

Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες

μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής

και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών.

Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος

άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε

προβλέπεται οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο

ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20

 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 49.01.02 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων

A.T. : 26

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με

σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες

Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες

μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής

και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών.

Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος

άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε

προβλέπεται οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο

ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20

 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,70

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.22 Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα

A.T. : 27

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7122

Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, πάχους 2,5

cm, εις τρείς στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη έδαφος, και

σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου".

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό

εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,00

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα

Σελίδα 31 από 69



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.71 Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας

A.T. : 28

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7171

Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων, ανά 2,00 m προσθέτου ύψους πέραν των 4,00 m ύψους

από το κατά περίπτωση δάπεδο εργασίας (π.χ. εδάφος, πεζοδρόμιο, εξώστη).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,68

(Ολογράφως) : εξήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.05.01 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm

A.T. : 29

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με

σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού

ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός

τιμολογείται ιδιαιτέρως).

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους

τοποθετήσεως.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου

μικρότερου από  0.72 m2, οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12

προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13.

 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,00

(Ολογράφως) : δέκα τρία

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.05.04 Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm

A.T. : 30

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με

σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού

ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός

τιμολογείται ιδιαιτέρως).

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους

τοποθετήσεως.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου

μικρότερου από  0.72 m2, οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12

προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13.

 Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,50

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.47 Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm

A.T. : 31

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934

Θερμομόνωση τοίχων, οποασδήποτε διάταξης με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη
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πολυστερίνη πάχους 50 mm, με ή χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και

εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02

"Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,80

(Ολογράφως) : έντεκα και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.34.01 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm

A.T. : 35

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε

απότριψη "GROUP 1", οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και

εξωτερικές".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm,

σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, με πρόσμικτο βελτιωτικό της

πρόσφυσης με την επιφάνεια εφαρμογής, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004,

συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των

600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, το αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό

υλικό συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής καθαρισμός των τελικών

επιφανειών του τοίχου και η διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών

σωληνώσεων, διακοπτών, ρευματοδοτών κ.λπ.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 33,50

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν73.33.04 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, αντιολισθηρά  οποινδήποτε διαστάσεων

A.T. : 36

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα,αντιολισθηρά, αντοχής

σε απότριψη "GROUP 4", οποινδήποτε διαστάσεων διαστάσεωνοποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου

εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και

εξωτερικές" και τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με

αρμούς 1 έως 2 mm, μεκόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η

πλήρωσητων αρμών με ειδικο υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής

καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια:

 αντιολισθηρά οποιονδήποτε διαστάσεων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 36,00

(Ολογράφως) : τριάντα έξι
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.35 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια

A.T. : 37

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και  διαστάσεων,

μονόχρωμα ή έχρωμα, με αρμούς πλάτους 2 mm, στερεούμενα με  τσιμεντοκονία ή

κόλλα πλακιδίων.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.01.02 Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως
εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm

A.T. : 38

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7503

Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά

λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα

στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και

καθαρισμού.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Κατώφλια από  μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11-30 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 84,00

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.31.02 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm

A.T. : 39

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7532

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,

τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα

στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το

εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Ποδιές παραθύρων από  μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 84,00

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.96.03 Επιστρώσεις με πλαστικό ελαστικό αθλητικό δάπεδο ασφαλείας εσωτερικού χώρου

A.T. : 40

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396

Σελίδα 34 από 69



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Επιστρώσεις με πλαστικό ελαστικό αθλητικό δάπεδο ασφαλείας εσωτερικού χώρου, ενδεικτικού τύπου

taraflex evolution 6,7 mm ή άλλου παρεμφερούς, ιδίου ή μεγαλύτερου πάχους, κατόπιν έγκρισης της

υπηρεσίας.

Κατάλληλο και πιστοποιημένο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους για όλους τους τύπους των αθλητικών

και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. Η τελική επιφάνεια του δαπέδου με PU ή άλλο παρεμφερές υλικό,

για να μην χαράσσεται. Κατηγορίας P1: 25% έως 35% απορρόφηση των κραδασμών. Απόχρωσης της

απολύτου επιλογής της υπηρεσίας από το χρωματολόγιο του προμηθευτή.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 32,50

(Ολογράφως) : τριάντα δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.46.01 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm

A.T. : 41

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.1

Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm

και στις δύο όψεις με φύλλα πρεσσαριστά με κόντρα - πλακέ, πλήρη ή με φεγγίτη,

συνολικού πάχους 5 cm αποτελούμενα από πλαίσιο 4x7 cm με ενίσχυση στο ύψος της

κλειδαριάς με ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, με σκελετό σταυρωτό από ξύλα

"μισοχαρακτά" 4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές "μισοχαρακτές"

καθαρής διατομής τουλάχιστον 36x8 mm με κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε

κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως,

στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και

μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση περιλαμβανομένης

και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.

 Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 118,00

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.24 Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες

A.T. : 42

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6224

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών δίφυλλων ή μονόφυλλων με ή χωρίς

φεγγίτες, θυρίδες ή περσίδες ανοιγόμενες ή μη με θυρόφυλλα από ένα ή δύο φύλλα

λαμαρίνας μαύρης πάχους 1,2 mm και με ενδιάμεσες νευρώσεις καθώς και με

σταθερούς ή κινητούς φεγγίτες και κάσσα από σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατομής,

με αρμοκάλυπτρα, πηχάκια στερέωσης υαλοπινάκων και γενικά λαμαρίνα μαύρη,

σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατομής, σιδηρογωνιές, σιδηρές ράβδοι υλικά σύνδεσης

τοποθετήσεως και λειτουργίας, κλειδαριά ασφαλείας (τύπου YALE ή παρεμφερούς)

και χειρολαβές από λευκό μέταλλο,  σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά

κουφώματα".

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.60.03 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης
πυραντίστασης 90 min

A.T. : 43

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236

Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης μεταλλικής ανοιγόμενης θύρας πυρασφαλείας,

συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα,

αποτελούμενης από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0

mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich,
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με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική

πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από

ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD),

κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο

πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας και μπάρα πανικού. Η

κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής

της Υπηρεσίας.  Συμπεριλαμβάνεται η  προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η

πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με  τσιμεντοκονίαμα των 600 kg

τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας.

 Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 335,00

(Ολογράφως) : τριακόσια τριάντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν65.17.01 Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα μονόφυλλα, ανοιγόμενα/ανακλινόμενα περί
κατακόυφο ή οριζόντιο άξονα

A.T. : 44

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6519

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου

κουφώματος),δίφυλλα, ανοιγόμενα/ανακλινόμενα περί κατακόρυφο/οριζόντιο άξονα  οποιασδήποτε

αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας (πλαισίου), σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου",βαμμένα σύμφωνα με τις υποδείξεις της

υπηρεσίας, με ελαστικά παρεμβύσματα υδατοστεγανότητας και ανεμοστεγανότητας,με

θερμογέφυρα/θερμοδιακοπή και τους μηχανισμούς λειτουργίας και ασφαλείας (μεντεσέδες βαρέως

τύπου, μύλο ασφαλείας και κλειδαριά πολλαπλών σημείων) και την υποχρέωση τοποθέτησης τους και

γενικά υλικά, μικρουλικά και εργασία πλήρους τοποθέτησης ώστε να τηρούνται οι συγχρονες

προδιαγραφές (ΚΕΝΑΚ).

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα:

 μονόφυλλα, ανοιγόμενα/ανακλινόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 180,00

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν65.17.04 Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα δίφυλλα, ανοιγόμένα/ανακλινόμενα περί κατακόρυφο
ή οριζόντιο άξονα

A.T. : 45

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6522

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου

κουφώματος),δίφυλλα, ανοιγόμενα/ανακλινόμενα περί κατακόρυφο/οριζόντιο άξονα  οποιασδήποτε

αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας (πλαισίου), σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου",βαμμένα σύμφωνα με τις υποδείξεις της

υπηρεσίας, με ελαστικά παρεμβύσματα υδατοστεγανότητας και ανεμοστεγανότητας,με

θερμογέφυρα/θερμοδιακοπή και τους μηχανισμούς λειτουργίας και ασφαλείας (μεντεσέδες βαρέως

τύπου, μύλο ασφαλείας και κλειδαριά πολλαπλών σημείων) και την υποχρέωση τοποθέτησης τους και

γενικά υλικά, μικρουλικά και εργασία πλήρους τοποθέτησης ώστε να τηρούνται οι συγχρονες

προδιαγραφές (ΚΕΝΑΚ).

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα:

 δίφυλλα,ανοιγόμενα/ανακλινόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν65.17.05 Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένατρίφυλλα, ανοιγόμένα/ανακλινόμενα περί
κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα μετο ένα φύλλο σταθερό

A.T. : 46

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6522

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου

κουφώματος),δίφυλλα, ανοιγόμενα/ανακλινόμενα περί κατακόρυφο/οριζόντιο άξονα  οποιασδήποτε

αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας (πλαισίου), σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου",βαμμένα σύμφωνα με τις υποδείξεις της

υπηρεσίας, με ελαστικά παρεμβύσματα υδατοστεγανότητας και ανεμοστεγανότητας,με

θερμογέφυρα/θερμοδιακοπή και τους μηχανισμούς λειτουργίας και ασφαλείας (μεντεσέδες βαρέως

τύπου, μύλο ασφαλείας και κλειδαριά πολλαπλών σημείων) και την υποχρέωση τοποθέτησης τους και

γενικά υλικά, μικρουλικά και εργασία πλήρους τοποθέτησης ώστε να τηρούνται οι συγχρονες

προδιαγραφές (ΚΕΝΑΚ).

λ1=τρίφυλλα,ανοιγόμενα/ανακλινόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα με το ένα φύλλο σταθερό

Ευρώ (Αριθμητικά) : 220,00

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν76.27.02 Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί - ενεργειακοί υαλοπίνακες,
συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)

A.T. : 47

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί - ενεργειακοί υαλοπίνακες, απλοί ήπολλαπλοί

(LAMINATED), oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού

φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με την μελέτη,την ΕΤΕΠ

03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό" και τον ΚΕΝΑΚ, πλήρως τοποθετημένοι με

ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη  Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί

τόπου.

Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους :

 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 60,00

(Ολογράφως) : εξήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.25 Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT πάχους 10 mm

A.T. : 48

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2

Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02

"Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό", απλοί διαφανείς, πάχους 10 mm,

οποιωνδήποτε διαστάσεων πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά περιβλήματα, σιλικόνη

και ανοξείδωτες βίδες. Πλήρης περαιωμένη εργασία, με τα υλικά και μικροϋλικά

επί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 168,00

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν65.05.01 Θύρες αλουμινίου μονόφυλλές

A.T. : 49

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6502

Θύρες συμπαγείς σπό θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) αλουμινίου με απλό σχέδιο βαμμένες σύμφωνα με

τις υποδείξεις της υπηρεσίας, μονόφυλλές, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη, την

ΕΤΕΠ03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου" και τον ΚΕΝΑΚ,με ελαστικά παρεμβύσματα υδατοστεγανότητας

και υδατοπερατότητας, με θερμογέφυρα/θερμοδιακοπή.Στην τιμή περιλαμβάνονται οι μηχανισμοί
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λειτουργίας και ασφαλείας, υλικά, μικρουλικά και εργασία πλήρουε τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν65.05 Θύρες αλουμινίου δίφυλλες

A.T. : 50

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6502

Θύρες συμπαγείς σπό θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) αλουμινίου με απλό σχέδιο βαμμένες σύμφωνα με

τις υποδείξεις της υπηρεσίας, δίφυλλες με ένα σταθερό τμήμα,ανοιγόμενες και στα δύο φύλλα,

οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη, την ΕΤΕΠ03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου"

και τον ΚΕΝΑΚ,με ελαστικά παρεμβύσματα υδατοστεγανότητας και υδατοπερατότητας, με

θερμογέφυρα/θερμοδιακοπή.Στην τιμή περιλαμβάνονται οι μηχανισμοί λειτουργίας και ασφαλείας,

υλικά, μικρουλικά και εργασία πλήρουε τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 220,00

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.01.01 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες
ράβδους

A.T. : 51

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., από ράβδους

συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και

στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των

κιγκλιδωμάτων.

 Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.26.03 Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, Φ 2 ''

A.T. : 52

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6428

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, χωρίς ειδικά τεμάχια, αντισκωριακή

επίστρωση με βαφή βάσεως ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις. Πληρης κατασκευή και

τοποθέτηση.

 Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 2".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετηθέντος σωλήνα.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,30

(Ολογράφως) : δώδεκα και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\64.47 Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή  5Χ5 πάχους 4 χιλ.

A.T. : 53

Κωδικός αναθεώρησης:

Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή 5x5 cm και πάχους 4 χιλ. από σύρμα γαλβανισμένο, τοποθετημένο

σε πασσάλους ή σε σκελετό περιφραγμάτων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\64.46 Συρμα γαλβανισμένο πάχους 4 χιλ.

A.T. : 54

Κωδικός αναθεώρησης:

Σύρμα γαλβανισμένο στερέωσης πάχους 4χιλ, απλό ή διπλό τοποθετημένο με πρόσδεση με γαλβανισμένο

σύρμα σε πασσάλους περιφράγματος, σε οσεσδήποτε σειρές οριζόντιες,κατακόρυφες και διαγώνιες,

σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,20

(Ολογράφως) : είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.10 Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό
υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα

A.T. : 55

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7725

Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντο-κονιάματος,

σε δύο ή περισσότερες στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία και

συνολικό πάχος ξηρού υμένα 125 μικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία, σύμφωνα

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,90

(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.81.01 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα
εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής
βάσεως.

A.T. : 56

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1

Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με

υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως

σε δυο διαστρώσεις σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί

επιφανειών σκυροδέματος", 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία της επιφανείας, σπατουλάρισμα και διάστρωση χρώματος υδατικής

διασποράς ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο στρώσεις.

Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου,ικριώματα και εργασία.

 Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής  βάσεως.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.84.02 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς  ακρυλικής ή
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας

A.T. : 57

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή

βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των
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γυψοσανίδων, αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την

μείωση της απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής

ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα

και εργασία.

 Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,40

(Ολογράφως) : δώδεκα και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.96.04 Πλαστικό κάθισμα κατάλληλο για κερκίδες εξωτερικών χώρων

A.T. : 58

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396

Πλαστικό κάθισμα για εξωτερικές κερκίδες αγωνιστικών χώρων με UV resistance.

Τιμή ανά τεμάχιο (υλικού) πλήρους τοποθετημένου υλικού (υλικά,μικρουλικά και εργασία).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8042.1.2 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm διαμέτρου Φ 40 mm

A.T. : 59

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

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.  2  Διαμέτρου   40     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,81

(Ολογράφως) : δέκα τρία και ογδόντα ένα λεπτά

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

A.T. : 60

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

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

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,59

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και πενήντα εννέα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8042.1.7 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm διαμέτρου Φ 100
mm

A.T. : 61

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

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.  7  Διαμέτρου   100    mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,85

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και ογδόντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8042.1.9 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm διαμέτρου Φ 125
mm

A.T. : 62

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

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.  9  Διαμέτρου   125    mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 30,71

(Ολογράφως) : τριάντα και εβδομήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8042.1.10 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm διαμέτρου Φ 140
mm

A.T. : 63

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

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. 10  Διαμέτρου   140    mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 35,02

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε και δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8042.1.11 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm διαμέτρου Φ 160
mm

A.T. : 64

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

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
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(1 m)

  8042.  1   Πιέσεως     4     atm

  8042. 1. 11  Διαμέτρου   160    mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 36,97

(Ολογράφως) : τριάντα έξι και ενενήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ8042.1 Πλαστικός θερμοσυγκολλούμενος σωλήνας κρύου-ζεστού νερού από πολυπροπυλένιο
διαμέτρου Φ20 mm

A.T. : 65

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός θερμοσυγκολλούμενος σωλήνας ύδρευσης  από πολυπροπυλένιο πιέσεως

λειτουργίας γιά 60 C έως 10  atm,  κατά DIN 8077 , DIN16962 και DIN8078 , πλήρως

τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται  τα  ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (ταφ , γωνιές

, συστολές , μαστοί ), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

  Τ8042.  1   Διαμέτρου   20     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,87

(Ολογράφως) : δέκα και ογδόντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ8042.2 Πλαστικός θερμοσυγκολλούμενος σωλήνας κρύου-ζεστού νερού από πολυπροπυλένιο
διαμέτρου Φ25 mm

A.T. : 66

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός θερμοσυγκολλούμενος σωλήνας ύδρευσης  από πολυπροπυλένιο πιέσεως

λειτουργίας γιά 60 C έως 10  atm,  κατά DIN 8077 , DIN16962 και DIN8078 , πλήρως

τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται  τα  ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (ταφ , γωνιές

, συστολές , μαστοί ), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

  Τ8042.  2   Διαμέτρου   25     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,98

(Ολογράφως) : έντεκα και ενενήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ8042.3 Πλαστικός θερμοσυγκολλούμενος σωλήνας κρύου-ζεστού νερού από πολυπροπυλένιο
διαμέτρου Φ32 mm

A.T. : 67

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός θερμοσυγκολλούμενος σωλήνας ύδρευσης  από πολυπροπυλένιο πιέσεως

λειτουργίας γιά 60 C έως 10  atm,  κατά DIN 8077 , DIN16962 και DIN8078 , πλήρως

τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται  τα  ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (ταφ , γωνιές

, συστολές , μαστοί ), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

  Τ8042.  3   Διαμέτρου   32     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,38

(Ολογράφως) : δέκα τρία και τριάντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8101.1 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins

A.T. : 68

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Βαλβίδα  διακοπής  (διακόπτης)  ορειχάλκινη  με τα μικροϋλικά συνδέσεως και την

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8101.   1 Διαμέτρου  1/2     ins
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,24

(Ολογράφως) : δέκα τρία και είκοσι τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8131.1.2 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη Τύπου καμπάνας διαμέτρου Φ
3/4 ins

A.T. : 69

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Bαλβίδα   διακοπής   (διακόπτης)  ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη    με τα μικροϋλικά

συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8131.    1   Τύπου   καμπάνας

  8131. 1.  2  Διαμέτρου   3/4        ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 26,38

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και τριάντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8131.1.3 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη Τύπου καμπάνας διαμέτρου Φ
1 ins

A.T. : 70

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Bαλβίδα   διακοπής   (διακόπτης)  ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη    με τα μικροϋλικά

συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8131.    1   Τύπου   καμπάνας

  8131. 1.  3  Διαμέτρου   1          ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 27,37

(Ολογράφως) : είκοσι επτά και τριάντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ8602.1 Συλλεκτοδιανομέας ψυχρού ή θερμού ύδατος χρήσεως τύπου μπάρας ορειχάλκινος με το
μεταλλικό κυτίο τεσσάρων κυκλωμάτων

A.T. : 71

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4

Ρυθμιστικοί συλλέκτες διανομείς τύπου μπάρας εισαγωγής 3/4' έως 1 1/4' και

εξόδων 1/2' ορειχάλκινου κράματος    τεσσάρων    κυκλωμάτων με το κουτί σύνδεσης

από χαλυβδοέλασμα την μπάρα στήριξης , με διαιρούμενους λύομενους σύνδεσμους

(ρακόρ) ή διαιρούμενες βάνες απλής ρύθμισης και αυτόματα εξαεριστικά δηλ.

προμήθεια και προσκόμιση στον τόπο του έργου , μικρουλικά στήριξης και σύνδεσης

εργασία τοποθέτησης και σύνδεσης και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και κανονική

λειτουργία .

(1 τεμ)

  Τ8602.  1   τεσσάρων  κυκλωμάτων

Ευρώ (Αριθμητικά) : 148,21

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα οκτώ και είκοσι ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8141.1.2 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Νιπτήρα
επίτοιχος διαμέτρου Φ 1/2 ins

A.T. : 72

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Αναμικτήρας  (μπαταρία)  θερμού  - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος

δηλαδή  αναμικτήρας  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως

και πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8141.  1   νιπτήρα επίτοιχος              0

  8141. 1.  2  Διαμέτρου   1/2        ins
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 57,95

(Ολογράφως) : πενήντα επτά και ενενήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8141.4.3 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος
Λουτήρα ή λεκάνης καταιονηστήρα Φ 1/2 ins με σταθερό και κινητό καταιονηστήρα

A.T. : 73

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Αναμικτήρας  (μπαταρία)  θερμού  - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος

δηλαδή  αναμικτήρας  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως

και πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8141.  4   λουτήρα ή λεκάνης              καταιονηστήρα Φ 1/2 ins

  8141. 4.  3  Διαμέτρου   1/2        ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 101,73

(Ολογράφως) : εκατόν ένα και εβδομήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8151.1 Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Υψηλής πιέσεως

A.T. : 74

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Λεκάνη  αποχωρητηρίου  από πορσελάνη   'Ευρωπαϊκού'   (καθήμενου) τύπου, δηλαδή

λεκάνη  και  υλικά  στερεώσεως  και  συγκολλήσεως  επί τόπου και εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων

(1 τεμ)

  8151.  1   Υψηλής πιέσεως                  0

Ευρώ (Αριθμητικά) : 148,42

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα οκτώ και σαράντα δύο λεπτά

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

A.T. : 75

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

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 .

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)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 535,86

(Ολογράφως) : πεντακόσια τριάντα πέντε και ογδόντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8153.2 Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Κυλινδρικό ή πρισματοειδές, πατητό ή τραβηκτό πλήρες

A.T. : 76

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 15

Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου  (καζανάκι πλύσεως)

Κυλινδρικό  ή  πρισματοειδές,  πατητό  ή  τραβηκτό  πλήρες  με  τον ορειχάλκινο

πλωτήρα,  τα ρακόρ στομίων τροφοδοτήσεως και εκροής τον χαλκοσωλήνα συνδέσεως

και τους γάντζους στηρίξεως , δηλαδή υλικά γενικά επί τόπου και εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως γιά λειτουργία
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(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 98,72

(Ολογράφως) : ενενήντα οκτώ και εβδομήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8179.3 Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρωμάτων διαφόρων

A.T. : 77

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 18

Κάθισμα  λεκάνης  πλαστικό  με  κάλυμμα πλήρες  δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί

τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως

(1 τεμ)

  8179.   3   χρωμάτων διαφόρων

Ευρώ (Αριθμητικά) : 28,97

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ και ενενήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8160.1 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40 Χ 50 cm

A.T. : 78

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17

Νιπτήρας  πορσελάνης   πλήρης  με  βαλβίδα  χρωμέ ( σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο,

σιφώνι  χρωμέ  Φ  1  1/4  ins  στηρίγματα,  χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά

εξαρτήματα  όπως  και τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία

πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8160.   1  Διαστ.  40 Χ 50   cm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 158,49

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα οκτώ και σαράντα εννέα λεπτά

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

A.T. : 79

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

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.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 522,08

(Ολογράφως) : πεντακόσια είκοσι δύο και οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ8045.7 Μηχανοσίφωνας πλαστικός διαμέτρου Φ 160 cm

A.T. : 80

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 9

Μηχανοσίφωνας πλαστικός  πλήρως τοποθετημένος

(1 τεμ)

  8045.  7   Διαμέτρου   160    cm
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 54,94

(Ολογράφως) : πενήντα τέσσερα και ενενήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ8067.2.3 Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 10 cm με διπλό χυτοσιδηρό κάλλυμα
διαστάσεων 40Χ50 cm, βάθους εως 50 cm

A.T. : 81

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10

Φρεάτιο  επισκέψεως από  σκυρόδεμα πάχους 10 cm βάθους μέχρι  50     Μ και

διαστάσεων  40x50    CM με   διπλό χυτοσιδηρούν κάλυμμα δηλαδή  προμήθεια,

μεταφορά όλων των υλικών που χρειάζονται,εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων

εκσκαφών και αχρήστων υλικών , κατασκευή ξυλοτύπου και γενικά εκτέλεση κάθε

εργασίας γιά την πλήρη και  έντεχνη κατασκευή  του φρεατίου. Ο πυθμένας του

φρεατίου θα επιστρωθεί με σκυρόδεμα Σ 150 με πάχος 10 cm

(1 τεμ)

 9307.  1  Φρεάτιο επισκέψεως με  διπλό   χυτοσιδηρό κάλυμμα

 9307. 1. 3  διαστάσεων     40x50 cm βάθους  50  cm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 303,68

(Ολογράφως) : τριακόσια τρία και εξήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ8067.2.6 Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 10 cm με διπλό χυτοσιδηρό κάλλυμα
διαστάσεων 40Χ50 cm, βάθους από 50 cm έως 100 cm

A.T. : 82

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10

Φρεάτιο  επισκέψεως από  σκυρόδεμα πάχους 10 cm βάθους μέχρι  100    Μ και

διαστάσεων  40x50    CM με   διπλό χυτοσιδηρούν κάλυμμα δηλαδή  προμήθεια,

μεταφορά όλων των υλικών που χρειάζονται,εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων

εκσκαφών και αχρήστων υλικών , κατασκευή ξυλοτύπου και γενικά εκτέλεση κάθε

εργασίας γιά την πλήρη και  έντεχνη κατασκευή  του φρεατίου. Ο πυθμένας του

φρεατίου θα επιστρωθεί με σκυρόδεμα Σ 150 με πάχος 10 cm

(1 τεμ)

 9307.  1  Φρεάτιο επισκέψεως με  διπλό   χυτοσιδηρό κάλυμμα

 9307. 1. 6  διαστάσεων     40x50 cm βάθους  100 cm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 336,98

(Ολογράφως) : τριακόσια τριάντα έξι και ενενήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8125.3.3 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με δίσκο συνδεομένη με σπείρωμα διαμέτρου 1 ins

A.T. : 83

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Βαλβίδα  αντεπιστροφής  ορειχάλκινη   κατακορύφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως, με

λυόμενο  πώμα  γιά  επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά

επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως

(1 τεμ)

  8125.3  Με δίσκο συνδεομένη με σπείρωμα

  8125.3.  3  Διαμέτρου   1      ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 31,52

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και πενήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8125.3.5 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με δίσκο συνδεομένη με σπείρωμα διαμέτρου 1 1/2
ins

A.T. : 84

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Βαλβίδα  αντεπιστροφής  ορειχάλκινη   κατακορύφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως, με

λυόμενο  πώμα  γιά  επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά

επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως

(1 τεμ)

  8125.3  Με δίσκο συνδεομένη με σπείρωμα
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  8125.3.  5  Διαμέτρου   1 1/2  ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 47,77

(Ολογράφως) : σαράντα επτά και εβδομήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ8104.2 Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 3/4 ins

A.T. : 85

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Σφαιρική  βαλβίδα  (βάννα)  ορειχάλκινη   πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm με τα

μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8104.   2 Διαμέτρου  3/4     ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,04

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ8104.3 Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1 ins

A.T. : 86

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Σφαιρική  βαλβίδα  (βάννα)  ορειχάλκινη   πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm με τα

μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8104.   3 Διαμέτρου  1       ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 17,94

(Ολογράφως) : δέκα επτά και ενενήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ8104.4 Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1 1/4 ins

A.T. : 87

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Σφαιρική  βαλβίδα  (βάννα)  ορειχάλκινη   πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm με τα

μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8104.   4 Διαμέτρου  1 1/4   ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 23,34

(Ολογράφως) : είκοσι τρία και τριάντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ55 Φωτιστικό ασφαλείας μη συνεχούς λειτουργίας τεχνολογίας led

A.T. : 88

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62

Φωτιστικό σώμα ασφαλείας μη συνεχούς λειτουργίας τεχνολογίας led εσωτερικά

φωτιζόμενο με ενσωματωμένο συσσωρευτή αυτονομίας 90 min αυτόματης φόρτισης

εγκατεστημένου επί οροφής ή τοιχοποίας , σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο τεύχος

τεχνικών προδιαγραφών,δηλ. φωτιστικό σώμα πλήρες , μικρουλικά και εργασία πλήρης

εγκατάστασης και σύνδεσης για κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 93,18

(Ολογράφως) : ενενήντα τρία και δέκα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ54 Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη ή χωνευτή

A.T. : 89

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 20

Πυροσβεστική  φωλεά επίτοιχη ή χωνευτή από μεταλλικό έλασμα διαστάσεων περίπου

50*50*18 με αναρτόμενο εξέλικτρο ενός αυλού με πλαστικό σωλήνα 20 m , ακροφύσιο
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και με  ή  χωρίς  θέση  φορητού πυροσβεστήρα, πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά

επί τόπου  με  την  εργασία συναρμολογήσεως , ηλεκτροστατικής βαφής  με  ερυθρό

χρώμα εσωτερικά και εξωτερικά, συνδέσεως ,στερεώσεως και πλήρους εγκαταστάσεως .

(1 τεμ)

 Τ8204 Με ένα πυροσβεστικό κρουνό πυροσβεστική βάνα

Ευρώ (Αριθμητικά) : 78,36

(Ολογράφως) : εβδομήντα οκτώ και τριάντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8201.1.2 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6  kg

A.T. : 90

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19

Πυροσβεστήρας  κόνεως  τύπου  Ρα,  φορητός   πλήρης  με  το αντίστοιχο στήριγμα

αναρτήσεώς  του  στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια, μεταφορά και

στήριξη

(1 τεμ)

  8201.1.   2  Γομώσεως  6    kg

Ευρώ (Αριθμητικά) : 37,79

(Ολογράφως) : τριάντα επτά και εβδομήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ8203.2 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Pa , οροφής γομώσεως 12  lt

A.T. : 91

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Pa , οροφής πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα

αναρτήσεώς  του  στην οροφή πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια, μεταφορά και

στήριξη

(1 τεμ)

  Τ8203.   2  Γομώσεως  12  kg

Ευρώ (Αριθμητικά) : 77,01

(Ολογράφως) : εβδομήντα επτά και ένα λεπτό

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8202.2 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός γομώσεως 6  kg

A.T. : 92

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός  πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα

αναρτήσεώς  του  στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια, μεταφορά και

στήριξη

(1 τεμ)

  8202.   2  Γομώσεως  6   kg

Ευρώ (Αριθμητικά) : 69,69

(Ολογράφως) : εξήντα εννέα και εξήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ53 Φαροσειρήνα συναγερμού αναγγελίας κινδύνου πυρκαϊάς , ενσύρματη (οπτική & ηχητική
ένδειξη).

A.T. : 93

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62

Φαροσειρήνα συναγερμού αναγγελίας κινδύνου πυρκαϊάς ενσύρματη (οπτική και

ηχητική ένδειξη), με ρυθμιζόμενη ένταση και δύο διαφορετρικούς ήχους, με την

βάση, κατάλληλη για επιτοίχια εγκατάσταση και για σύνδεση με το κέντρο σήμανσης

κινδύνου πυρκαϊάς ή με το κέντρο πυρανίχνευσης, πλήρως  εγκατεστημένη , μετά των

υλικών και μικρουλικών καταστάσεως και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και

κανονική λειτουργία.

(ενδεικτικού τύπου Olympia Electronics BS 531)

(1 τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 35,69

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε και εξήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ52 Κομβίο σήμανσης συναγερμού επίτοιχο, θραυομένης υάλου συμβατικό

A.T. : 94

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62

Κομβίο σήμανσης συναγερμού επίτοιχο, θραυομένης υάλου,με κλειδί δοκιμής και

επαναφοράς αποτελούμενο από πλαστικό κουτί κόκκινου χρώματος με την λέξη ΦΩΤΙΑ

σε μεγάλα και ευκρινή μαύρα γράμματα, με μετωπική διαφανή πλάκα επάνω στην

οποία είναι τυπομένες οι φράσεις ΣΠΑΣΤΕ ΤΟ ΤΖΑΜΙ, ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ και πρέπει να

παραβιαστεί ώστε να πατηθεί το κομβίο, με τις τρύπες εισόδου και εξόδου των

καλωδίων πλήρες, δηλ. προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση

μετά από δοκιμή σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(ενδεικτικού τύπου Olympia Electronics BS536)

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 23,84

(Ολογράφως) : είκοσι τρία και ογδόντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ50 Ανιχνευτής καπνού-θερμότητας

A.T. : 95

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62

Ανιχνευτής καπνού-θερμότητας συμβατικός που ενσωματώνει λειτουργίες οπτικής και

θερμικής ανίχνευσης κατάλληλος  για  εγκατάσταση  στην  οροφή ,  πλήρως

εγκατεστημένος μετά των υλικών και μικρουλικών εγκαταστάσεως και της εργασίας

για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(ενδεικτικού τύπου Olympia Electronics BS 657)

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 49,34

(Ολογράφως) : σαράντα εννέα και τριάντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ51 Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός

A.T. : 96

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62

Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός συμβατικός που ενσωματώνει λειτουργίες ανίχνευσης

ανόδου ρυθμού θερμοκρασίας κατάλληλος  για  εγκατάσταση  στην  οροφή ,  πλήρως

εγκατεστημένος μετά των υλικών και μικρουλικών εγκαταστάσεως και της εργασίας

για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(ενδεικτικού τύπου Olympia Electronics BS660)

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 32,54

(Ολογράφως) : τριάντα δύο και πενήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ40 Πίνακας πυρανίχνευσης & συναγερμού 6 ζωνών ενσύρματος  (ενδεικτικού τύπου Olympia
Electronics BS1636)

A.T. : 97

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62

Πίνακας πυρανίχνευσης & συναγερμού ενσύρματος 6 ζωνών πλήρης δηλαδή πληκτρολόγιο,

οθόνη απεικόνισης ενδείξεων , ισχυρή εσωτερική σειρήνα , τροφοδοτικό και

μπαταρίες για την τροφοδότηση του συστήματος σε περίπτωση διακοπής της τάσης

του δικτύου . Δυνατότητα σύνδεσης 6 ενσύρματων ζωνών καθώς και 2 εξόδων  για

σειρήνες, ρελέ συναγερμού , ρελέ σφάλματος και προγραμματιζόμενο  βοηθητικό ρελέ,

δηλ. προμήθεια και προσκόμιση συσκευής στον τόπο του έργου, μικρουλικά στήριξης

και σύνδεσης και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και δοκιμών για πλήρη και

κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 335,92

(Ολογράφως) : τριακόσια τριάντα πέντε και ενενήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ8452.1.11 Αυτόματος λέβητας φόρτωσης για την καύση ξύλινων σφαιριδίων (pellets), πεδίου
θερμικής ισχύος 26-115KW (ονομαστική ισχύ 90KW

A.T. : 98

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 28

Αυτόματος λέβητας φόρτωσης για την καύση ξύλινων σφαιριδίων (pellets) , με ανεμιστήρα

αναρρόφησης των καυσαερίων με μεταβλητή ταχύτητα που εγγυάται ελεγχόμενη καύση, ενσωματωμένο

κιτ αντιυγροποίησης και αντιπίσσας με κυκλοφορητή, αυτόματη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας με

ειδικό θερμαντικό στοιχείο νερού από κράμα χάλυβα, μόνωση λέβητα 80mm, εξωτερικό δοχείο

τροφοδοσίας pellet 400Kg με εξωτερικό κοχλία που επιτρέπει την αυτόματη φόρτωση των σφαιριδίων

(pellets) στον καυστήρα, με προγραμματιζόμενο ηλεκτρονικό πίνακα διαχείρισης όλων των

λειτουργιών του λέβητα , πεδίου θερμικής ισχύος 26-115KW (ονομαστική ισχύ 90KW),  ενεργειακής

κλάσης Α+.

Συμπεριλαμβάνονται  τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και

συνδέσεως, γιά παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 17.628,96

(Ολογράφως) : δέκα επτά χιλιάδες εξακόσια είκοσι οκτώ και ενενήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 65.80.30 Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα

A.T. : 99

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34

Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής οποιωνδήποτε διαστάσεων,

θηλυκωτός ή φλαντζωτός, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 04-07-01-01 "Δίκτυα αεραγωγών με

μεταλλικά φύλλα"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως ειδικά τεμάχια (καμπύλες, γωνίες, ταυ, "S"

κ.λ.π.), οι κατευθυντήρες αέρα, τα διαφράγματα διαχωρισμού και ρυθμίσεως της ποσότητας του

αέρα, τα στόμια λήψεως ή απορρίψεως αέρα, οι ενισχύσεις από μορφοσίδηρο, τα υλικά σύνδεσης,

στερέωσης και στεγάνωσης και η εργασία κατασκευής, εγκατάστασης και ρύθμισης για παράδοση σε

πλήρη και κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,90

(Ολογράφως) : δύο και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Σ\65.80.30.1 Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα κυκλικής διατομής Φ200

A.T. : 100

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34

Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα κυκλικής διατομής Φ200, θηλυκωτός ή φλαντζωτός, σύμφωνα με

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 04-07-01-01 "Δίκτυα αεραγωγών με μεταλλικά φύλλα"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως ειδικά τεμάχια (καμπύλες, γωνίες, ταυ, "S"

κ.λ.π.), οι κατευθυντήρες αέρα, τα διαφράγματα διαχωρισμού και ρυθμίσεως της ποσότητας του

αέρα, τα στόμια λήψεως ή απορρίψεως αέρα, οι ενισχύσεις από μορφοσίδηρο, τα υλικά σύνδεσης,

στερέωσης και στεγάνωσης και η εργασία κατασκευής, εγκατάστασης και ρύθμισης για παράδοση σε

πλήρη και κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά μέτρο (m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 40,00

(Ολογράφως) : σαράντα
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Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Σ\65.80.30.5 Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα κυκλικής διατομής Φ250

A.T. : 101

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34

Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα κυκλικής διατομής Φ250, θηλυκωτός ή φλαντζωτός, σύμφωνα με

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 04-07-01-01 "Δίκτυα αεραγωγών με μεταλλικά φύλλα"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως ειδικά τεμάχια (καμπύλες, γωνίες, ταυ, "S"

κ.λ.π.), οι κατευθυντήρες αέρα, τα διαφράγματα διαχωρισμού και ρυθμίσεως της ποσότητας του

αέρα, τα στόμια λήψεως ή απορρίψεως αέρα, οι ενισχύσεις από μορφοσίδηρο, τα υλικά σύνδεσης,

στερέωσης και στεγάνωσης και η εργασία κατασκευής, εγκατάστασης και ρύθμισης για παράδοση σε

πλήρη και κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά μέτρο (m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 40,00

(Ολογράφως) : σαράντα

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Σ\65.80.30.2 Αεραγωγός από σκληρό PVC κυκλικής διατομής

A.T. : 102

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C 4,0  atm,  γιά

σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ,  πλήρως  τοποθετημένος.

Συμπεριλαμβάνονται  τα  ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (ταυ,συστολές,καμπύλες), τα υλικά

συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

Τιμή ανά μέτρο (m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 26,50

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ8047.2.9 Κλιματιστική μονάδα τοίχου αερόψυκτη, απ΄ευθείας εκτόνωσης, διαιρούμενη, αυτόνομη,
μεταβλητού ψυκτικού όγκου (Inverter), ονομαστικής ισχύς στην ψύξη 7.1KW και στη
θέρμανση 8.2KW.

A.T. : 103

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Κλιματιστική μονάδα τοίχου αερόψυκτη, απ΄ευθείας εκτόνωσης, διαιρούμενη, αυτόνομη, μεταβλητού

ψυκτικού όγκου (Inverter) με το πλέον σύγχρονο και φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό μέσο

τελευταίας γενιάς R32, ενεργειακής κλάσης Α και άνω τόσο στην ψύξη όσο και στη θέρμανση,

ονομαστικής ισχύς στην ψύξη 7.1KW

και στη θέρμανση 8.2KW.

Συμπεριλαμβάνονται  τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και

συνδέσεως,  γιά την ομαλή και αυτόματη λειτουργία.

(1 τεμ)

Θ.Ι.  8,2   KW , Ψ.Ι. 7,1   KW

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.548,36

(Ολογράφως) : χίλια πεντακόσια σαράντα οκτώ και τριάντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ\8473.1.14 Δοχείο αδράνειας κατακόρυφο δαπέδου χωρίς εναλλάκτες με εξωτερική μόνωση
πολυουρεθάνης και εξωτερικό μανδύα δερματίνης 1000lt.

A.T. : 104

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23

Δοχείο αδράνειας κατακόρυφο δαπέδου χωρίς εναλλάκτες με εξωτερική μόνωση πολυουρεθάνης πάχους

65mm και πυκνότητας 40Kg/m3 και εξωτερικό μανδύα

δερματίνης 1000lt.

Συμπεριλαμβάνονται  τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και

συνδέσεως,  δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση, εγκατάσταση,
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σύνδεση, ρύθμιση και δοκιμές γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Χωρητικότητας  1000    l

Ευρώ (Αριθμητικά) : 946,53

(Ολογράφως) : εννιακόσια σαράντα έξι και πενήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ8457.1 Δεξαμενή αποθήκευσης νερού από χάλυβα ψυχρής εξέλασης, με εσωτερική διπλή
επίστρωση σμάλτου, με δύο εναλλάκτες, χωρητικότητας 500lt.

A.T. : 105

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26

Δεξαμενή αποθήκευσης νερού από χάλυβα ψυχρής εξέλασης, με εσωτερική διπλή επίστρωση σμάλτου,

ψημένου στους 860°C κατά DIN4753, με δύο εναλλάκτες

χωρητικότητας 500lt.

O εσωτερικός εναλλάκτης στο κάτω μέρος του δοχείου είναι από χάλυβα υψηλής αντοχής (τύπου Tubo)

και χρησιμοποιείται για τη σύνδεση ηλιακών συλλεκτών.

O εσωτερικός εναλλάκτης στο πάνω μέρος του δοχείου είναι από χάλυβα υψηλής αντοχής (τύπου Tubo)

και χρησιμοποιείται για τη σύνδεση της δευτερεύουσας

πηγής θέρμανσης. Η θερμική μόνωση είναι από διογκωμένη οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 65mm και

πυκνότητας 40Kg/m3.

Η καθοδική προστασία περιλαμβάνει ανόδιο μαγνησίου.

Συμπεριλαμβάνονται  τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και

συνδέσεως με τα διάφορα δίκτυα και σωληνώσεις,

δοκιμή και παράδοση σε κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.181,13

(Ολογράφως) : χίλια εκατόν ογδόντα ένα και δέκα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ8437.1.3 Αερομπόξ με θερμαντικό στοιχείο νερού 20590Kcal/h και φυγοκεντρικό εξαεριστήρα
διπλής αναρρόφησης

A.T. : 106

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26

Αερομπόξ με θερμαντικό στοιχείο νερού 20590Kcal/h και φυγοκεντρικό εξαεριστήρα διπλής

αναρρόφησης άμεσης κίνησης τριών ταχυτήτων (2100 – 2450 - 2980 m3/h)

μοτέρ ισχύος 1/3HP 230V 900rpm.

Συμπεριλαμβάνεται  το χειριστήριο τριών ταχυτήτων, τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 846,55

(Ολογράφως) : οκτακόσια σαράντα έξι και πενήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ8437.1.4 Αερομπόξ με θερμαντικό στοιχείο νερού 10295Kcal/h και φυγοκεντρικό εξαεριστήρα
διπλής αναρρόφησης  τριών ταχυτήτων

A.T. : 107

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26

Αερομπόξ με θερμαντικό στοιχείο νερού 10295Kcal/h και φυγοκεντρικό εξαεριστήρα διπλής

αναρρόφησης άμεσης κίνησης τριών ταχυτήτων (820 – 1150 - 1620 m3/h)

μοτέρ ισχύος 1/5HP 230V 1400rpm.

Συμπεριλαμβάνεται  το χειριστήριο τριών ταχυτήτων, τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 795,55

(Ολογράφως) : επτακόσια ενενήντα πέντε και πενήντα πέντε λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ8560.4 Εξαεριστήρας αεραγωγών κυκλικής διατομής (in line) δύο ταχυτήτων 430-580m3/h

A.T. : 108

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39

Εξαεριστήρας αεραγωγών κυκλικής διατομής (in line) δύο ταχυτήτων 430-580m3/h χαμηλού προφίλ από

ενισχυμένο PVC πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνεται  το χειριστήριο δύο ταχυτήτων, τα υλικά

συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως για παράδοση σε

λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 303,93

(Ολογράφως) : τριακόσια τρία και ενενήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ8560.5 Εξαεριστήρας αεραγωγών κυκλικής διατομής (in line) δύο ταχυτήτων 800-1100m3/h

A.T. : 109

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39

Εξαεριστήρας αεραγωγών κυκλικής διατομής (in line) δύο ταχυτήτων 800-1100m3/h χαμηλού προφίλ

από ενισχυμένο PVC πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνεται  το χειριστήριο δύο ταχυτήτων, τα

υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως για παράδοση

σε λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 354,93

(Ολογράφως) : τριακόσια πενήντα τέσσερα και ενενήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ8560.6 Εξαεριστήρας αεραγωγών κυκλικής διατομής (in line) δύο ταχυτήτων 1100 - 1300 m3/h

A.T. : 110

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39

Εξαεριστήρας αεραγωγών κυκλικής διατομής (in line) δύο ταχυτήτων 1100-1300m3/h χαμηλού προφίλ

από μέταλλο με εποξική πολυεστερική βαφή  πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνεται  το

χειριστήριο δύο ταχυτήτων, τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως και συνδέσεως για παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 528,33

(Ολογράφως) : πεντακόσια είκοσι οκτώ και τριάντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ\8542.1 Στόμιο οροφής κυκλικό με σταθερά ομόκεντρα πτερύγια βαμμένο ηλεκτροστατικά,  Φ200

A.T. : 111

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36

Στόμιο οροφής κυκλικό με σταθερά ομόκεντρα πτερύγια βαμμένο ηλεκτροστατικά σε χρώμα RAL, Φ200 .

Συμπεριλαμβάνονται  τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και

συνδέσεως και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 46,71

(Ολογράφως) : σαράντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ\8542.2 Στόμιο οροφής με ρυθμιζόμενα καμπύλα πτερύγια και κατεύθυνσης της δέσμης του αέρα
προς μία κατεύθυνση από ανοδιωμένο αλουμίνιο 900mmx150mm

A.T. : 112

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36

Στόμιο οροφής με ρυθμιζόμενα καμπύλα πτερύγια και κατεύθυνσης της δέσμης του αέρα προς μία

κατεύθυνση από ανοδιωμένο αλουμίνιο 900mmx150mm.

Συμπεριλαμβάνονται  τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και

συνδέσεως και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 64,56

(Ολογράφως) : εξήντα τέσσερα και πενήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ\8542.12 Στόμιο επισκέψιμο με φίλτρο τοίχου βροχής νωπού με πλέγμα κατάλληλο για τη λήψη
αέρος από εξωτερικό χώρο 600mmx600mm

A.T. : 113

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36

Στόμιο επισκέψιμο με φίλτρο τοίχου βροχής νωπού με πλέγμα κατάλληλο για τη λήψη αέρος από

εξωτερικό χώρο 600mmx600mm.

Συμπεριλαμβάνονται  τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και

συνδέσεως και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 207,36

(Ολογράφως) : διακόσια επτά και τριάντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ\8542.3 Στόμιο επισκέψιμο με φίλτρο τοίχου βροχής νωπού με πλέγμα κατάλληλο για τη λήψη
αέρος από εξωτερικό χώρο 700mmx700mm

A.T. : 114

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36

Στόμιο επισκέψιμο με φίλτρο τοίχου βροχής νωπού με πλέγμα κατάλληλο για τη λήψη αέρος από

εξωτερικό χώρο 700mmx700mm.

Συμπεριλαμβάνονται  τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και

συνδέσεως και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 312,36

(Ολογράφως) : τριακόσια δώδεκα και τριάντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ\8542.4 Αεροβαλβίδα κυκλική πλαστική ρυθμιζόμενη μέσω περιστροφής δίσκου Φ100

A.T. : 115

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36

Αεροβαλβίδα κυκλική πλαστική ρυθμιζόμενη μέσω περιστροφής δίσκου Φ100 πλήρως τοποθετημένη.

Συμπεριλαμβάνονται  τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και

συνδέσεως και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,03

(Ολογράφως) : έξι και τρία λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ\8542.5 Αεροβαλβίδα κυκλική πλαστική ρυθμιζόμενη μέσω περιστροφής δίσκου Φ125

A.T. : 116

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36

Αεροβαλβίδα κυκλική πλαστική ρυθμιζόμενη μέσω περιστροφής δίσκου Φ125 πλήρως τοποθετημένη.

Συμπεριλαμβάνονται  τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και

συνδέσεως και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,08

(Ολογράφως) : επτά και οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ\8542.6 Αεροβαλβίδα κυκλική πλαστική ρυθμιζόμενη μέσω περιστροφής δίσκου Φ150

A.T. : 117

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36

Αεροβαλβίδα κυκλική πλαστική ρυθμιζόμενη μέσω περιστροφής δίσκου Φ150 πλήρως τοποθετημένη.

Συμπεριλαμβάνονται  τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και

συνδέσεως και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,39

(Ολογράφως) : εννέα και τριάντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ\8542.7 Στόμιο κυκλικό βροχής νωπού από γαλβανισμένη λαμαρίνα, Φ250mm

A.T. : 118

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36

Στόμιο κυκλικό βροχής νωπού από γαλβανισμένη λαμαρίνα με σταθερά πτερύγια κλίσης 45° και πλέγμα

γαλβανισμένο (6x6mm) κατάλληλο για απόρριψη αέρος σε εξωτερικούς χώρους Φ250mm.

Συμπεριλαμβάνονται  τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και

συνδέσεως και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 104,46

(Ολογράφως) : εκατόν τέσσερα και σαράντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ\8542.8 Γρίλια κυκλική πλαστική απόρριψης αέρα Φ160

A.T. : 119

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36

Γρίλια κυκλική πλαστική απόρριψης αέρα Φ160.

Συμπεριλαμβάνονται  τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και

συνδέσεως και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,93

(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ\8542.9 Γρίλια κυκλική πλαστική απόρριψης αέρα Φ200

A.T. : 120

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36
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Γρίλια κυκλική πλαστική απόρριψης αέρα Φ200.

Συμπεριλαμβάνονται  τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και

συνδέσεως και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,98

(Ολογράφως) : τέσσερα και ενενήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Σ\65.80.30.3 Εύκαμπτος αμόνωτος αεραγωγός από κράμα αλουμινίου με πολυεστέρα 4 σειρών, Φ160

A.T. : 121

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34

Εύκαμπτος αμόνωτος αεραγωγός από κράμα αλουμινίου με πολυεστέρα 4 σειρών (2 + 2 σειρές

αντίστοιχα) Φ160, μέγιστης πίεσης 3000Pa και εύρους θερμοκρασίας από -30°÷150°C.

Συμπεριλαμβάνονται  τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και

συνδέσεως

Τιμή ανά μέτρο (m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,44

(Ολογράφως) : τέσσερα και σαράντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Σ\65.80.30.4 Εύκαμπτος αμόνωτος αεραγωγός από κράμα αλουμινίου με πολυεστέρα 4 σειρών, Φ200

A.T. : 122

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34

Εύκαμπτος αμόνωτος αεραγωγός από κράμα αλουμινίου με πολυεστέρα 4 σειρών (2 + 2 σειρές

αντίστοιχα) Φ200, μέγιστης πίεσης 3000Pa και εύρους θερμοκρασίας από -30°÷150°C.

Συμπεριλαμβάνονται  τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και

συνδέσεως

Τιμή ανά μέτρο (m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Σ\65.80.30.6 Εύκαμπτος αμόνωτος αεραγωγός από κράμα αλουμινίου με πολυεστέρα 4 σειρών, Φ250

A.T. : 123

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34

Εύκαμπτος αμόνωτος αεραγωγός από κράμα αλουμινίου με πολυεστέρα 4 σειρών (2 + 2 σειρές

αντίστοιχα) Φ250, μέγιστης πίεσης 3000Pa και εύρους θερμοκρασίας από -30°÷150°C.

Συμπεριλαμβάνονται  τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και

συνδέσεως

Τιμή ανά μέτρο (m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,26

(Ολογράφως) : έξι και είκοσι έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ8538.3.8 Θερμική μόνωση σωληνών ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX πάχους 13 mm για διάμετρο
σωληνών 28 mm

A.T. : 124

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 28

Θερμική  μόνωση  σωληνών , με μονωτικό σωλήνα ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX ,

πάχους  13 mm      για διάμετρο σωληνών  28 mm

(1 m)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,36

(Ολογράφως) : τρία και τριάντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ8538.3.9 Θερμική μόνωση σωληνών ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX πάχους 13 mm για διάμετρο
σωληνών 35 mm

A.T. : 125

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 28

Θερμική  μόνωση  σωληνών , με μονωτικό σωλήνα ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX ,

πάχους  13 mm      για διάμετρο σωληνών  35 mm

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,66

(Ολογράφως) : τρία και εξήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ8538.4 Θερμοηχομονωτικό υλικό πολυαιθυλενίου, πάχους 10mm

A.T. : 126

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40

Θερμοηχομονωτικό υλικό πολυαιθυλενίου κατάλληλο για εφαρμογές ψύξης θέρμανσης πάχους 10mm

αυτοκόλλητο σε ρολό, αντοχής σε θερμοκρασία από -40°C÷90°C.

Συμπεριλαμβάνονται  τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και

συνδέσεως

(1 m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,12

(Ολογράφως) : επτά και δώδεκα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ\8542.10 Θυρίδα επίσκεψης από ανοδιωμένο αλουμίνιο, 40cm x 40cm

A.T. : 129

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36

Θυρίδα επίσκεψης από ανοδιωμένο αλουμίνιο με κρυφό μηχανισμό για άνοιγμα και κλείσιμο της

πόρτας χωρίς χερούλι 40cm x 40cm.

Συμπεριλαμβάνονται  τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και

συνδέσεως και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 51,18

(Ολογράφως) : πενήντα ένα και δέκα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ\8542.11 Θυρίδα επίσκεψης από ανοδιωμένο αλουμίνιο, 60cm x 60cm

A.T. : 130

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36

Θυρίδα επίσκεψης από ανοδιωμένο αλουμίνιο με κρυφό μηχανισμό για άνοιγμα και κλείσιμο της

πόρτας χωρίς χερούλι 60cm x 60cm.

Συμπεριλαμβάνονται  τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και

συνδέσεως και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 87,93

(Ολογράφως) : ογδόντα επτά και ενενήντα τρία λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ8605.2.8.4 Κυκλοφορητής  νερού κατάλληλου  μανομετρικού  ύψους, πιέσεως 5.73ΜΥΣ, παροχής
2058lt/h

A.T. : 131

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21

Κυκλοφορητής  νερού κατάλληλου  μανομετρικού  ύψους, πιέσεως 5.73ΜΥΣ παροχής 2058lt/h, για

εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως, δηλαδή κυκλοφορητής, εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου και

εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως με το δίκτυο σωληνώσεων νερού με φλάντζες ή ρακόρ και το

ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιμών λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεως

(ενδ.τύπου WILO Yonos MAXO 30/05-10)

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 807,82

(Ολογράφως) : οκτακόσια επτά και ογδόντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ8605.2.8.5 Κυκλοφορητής  νερού κατάλληλου  μανομετρικού  ύψους, πιέσεως 3.00ΜΥΣ, παροχής
4000lt/h

A.T. : 132

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21

Κυκλοφορητής  νερού κατάλληλου  μανομετρικού  ύψους, πιέσεως 3.00ΜΥΣ, παροχής 4000lt/h, για

εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως, δηλαδή κυκλοφορητής, εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου και

εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως με το δίκτυο σωληνώσεων νερού με φλάντζες ή ρακόρ και το

ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιμών λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεως

(ενδ.τύπου WILO Yonos MAXO 30/05-07)

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 597,22

(Ολογράφως) : πεντακόσια ενενήντα επτά και είκοσι δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ8605.2.8.6 Κυκλοφορητής  νερού κατάλληλου  μανομετρικού  ύψους, πιέσεως 1.9ΜΥΣ, παροχής
3000lt/h

A.T. : 133

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21

Κυκλοφορητής  νερού κατάλληλου  μανομετρικού  ύψους, πιέσεως 1.9ΜΥΣ, παροχής 3000lt/h, για

εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως, δηλαδή κυκλοφορητής, εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου και

εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως με το δίκτυο σωληνώσεων νερού με φλάντζες ή ρακόρ και το

ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιμών λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεως

(ενδ.τύπου WILO Yonos PICO 30/1-8)

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 328,31

(Ολογράφως) : τριακόσια είκοσι οκτώ και τριάντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ8605.2.8.7 Κυκλοφορητής  νερού κατάλληλου  μανομετρικού  ύψους, πιέσεως 4.74ΜΥΣ, παροχής
1029lt/h

A.T. : 134

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21

Κυκλοφορητής  νερού κατάλληλου  μανομετρικού  ύψους, πιέσεως 4.74ΜΥΣ, παροχής 1029lt/h, για

εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως, δηλαδή κυκλοφορητής, εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου και

εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως με το δίκτυο σωληνώσεων νερού με φλάντζες ή ρακόρ και το

ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιμών λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεως

(ενδ.τύπου WILO  Yono PICO 30/1-8)

(1 τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 328,31

(Ολογράφως) : τριακόσια είκοσι οκτώ και τριάντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ8605.2.8.8 Κυκλοφορητής  νερού κατάλληλου  μανομετρικού  ύψους, πιέσεως 3.13ΜΥΣ, παροχής
1029lt/h

A.T. : 135

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21

Κυκλοφορητής  νερού κατάλληλου  μανομετρικού  ύψους, πιέσεως 3.13ΜΥΣ, παροχής 1029lt/h, για

εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως, δηλαδή κυκλοφορητής, εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου και

εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως με το δίκτυο σωληνώσεων νερού με φλάντζες ή ρακόρ και το

ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιμών λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεως

(ενδ.τύπου WILO Yonos Pico 30/1-6)

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 252,71

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα δύο και εβδομήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ8605.2.8.9 Κυκλοφορητής  νερού κατάλληλου  μανομετρικού  ύψους, πιέσεως 6ΜΥΣ, παροχής
1029lt/h

A.T. : 136

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21

Κυκλοφορητής  νερού κατάλληλου  μανομετρικού  ύψους, πιέσεως 6.0ΜΥΣ, παροχής 1029lt/h, για

εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως, δηλαδή κυκλοφορητής, εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου και

εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως με το δίκτυο σωληνώσεων νερού με φλάντζες ή ρακόρ και το

ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιμών λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεως

(ενδ.τύπου WILO  Yono PICO 30/1-8)

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 328,31

(Ολογράφως) : τριακόσια είκοσι οκτώ και τριάντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8473 Δοχείο διαστολής θέρμανσης

A.T. : 137

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23

Δοχείο   διαστολής θέρμανσης κλειστό κυλινδρικό κατά DIN4806 πλήρες  με  τα

μικροϋλικά,  δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση και

δοκιμές γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

  Κ\8473

  Κ\8473  Χωριτηκότητας  80  l

Ευρώ (Αριθμητικά) : 141,71

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα ένα και εβδομήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.11.2 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 54 mm πάχους τοιχώματος .... mm

A.T. : 139

Κωδικός αναθεώρησης:

Χαλκοσωλήνας   πάχους  τοιχώματος      ....  mm  τοποθετημένος με όλα τα ειδικά

τεμάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση με ήλους) και

συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

  8041.11.  2  Εξωτ. Διαμέτρου   54     mm
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 46,31

(Ολογράφως) : σαράντα έξι και τριάντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.10.3 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 42 mm πάχους τοιχώματος .... mm

A.T. : 140

Κωδικός αναθεώρησης:

Χαλκοσωλήνας   πάχους  τοιχώματος      ....  mm  τοποθετημένος με όλα τα ειδικά

τεμάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση με ήλους) και

συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

  8041.10.  3  Εξωτ. Διαμέτρου   42     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 31,47

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και σαράντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.9.1 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 35 mm πάχους τοιχώματος 1,00 mm

A.T. : 141

Κωδικός αναθεώρησης:

Χαλκοσωλήνας   πάχους  τοιχώματος      1,00  mm  τοποθετημένος με όλα τα ειδικά

τεμάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση με ήλους) και

συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

  8041. 9.  1  Εξωτ. Διαμέτρου   35     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,90

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.8.1 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 28 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm

A.T. : 142

Κωδικός αναθεώρησης:

Χαλκοσωλήνας   πάχους  τοιχώματος      0,90  mm  τοποθετημένος με όλα τα ειδικά

τεμάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση με ήλους) και

συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

  8041. 8.  1  Εξωτ. Διαμέτρου   28     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,20

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.7.1 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 22 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm

A.T. : 143

Κωδικός αναθεώρησης:

Χαλκοσωλήνας   πάχους  τοιχώματος      0,90  mm  τοποθετημένος με όλα τα ειδικά

τεμάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση με ήλους) και

συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

  8041. 7.  1  Εξωτ. Διαμέτρου   22     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,53

(Ολογράφως) : έντεκα και πενήντα τρία λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ\9244 Σύστημα αυτοματισμού διαχείρισης νωπού αέρα με θερμαντικό στοιχείο νερού 2,1 m3/h
και πτώσης πίεσης στο στοιχείο 29 kpa

A.T. : 144

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Σύστημα αυτοματισμού διαχείρισης νωπού αέρα με θερμαντικό στοιχείο νερού για την

κάλυψη των αναγκών θέρμανσης του χώρου, με αναλογικό έλεγχο θερμοκρασίας από

αισθητήριο χώρου με ποτενσιόμετρο ρύθμισης (5…35°C) της επιθυμητής θερμοκρασίας

, άνω – κάτω όριο θερμοκρασίας προσαγωγής αέρα (cascade control) και αντιαπγετική

θερμοκρασία θερμαντικού στοιχείου, παροχής θερμαντικού στοιχείου νερού 2,1 m3/h

και πτώσης πίεσης στο θερμαντικό στοιχείο 29 Kpa ,δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση,

εγκατάσταση,  σύνδεση, δοκιμές, υλικά και μικροϋλικά και εργασία γιά την  παράδοση

του  πιό  πάνω  συστήματος  αυτοματισμού  σε  πλήρη  και κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

  T9244.λ1   Σύστημα αυτοματισμού διαχείρισης νωπού αέρα με θερμαντικό στοιχείο

νερού 2,1 m3/h και πτώσης πίεσης στο θερμαντικό στοιχείο 29 Kpa ,όπως περιγράφεται

στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.000,00

(Ολογράφως) : χίλια

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ\9245 Σύστημα αυτοματισμού διαχείρισης νωπού αέρα με θερμαντικό στοιχείο νερού 1,0 m3/h
και πτώσης πίεσης στο στοιχείο 21 kpa

A.T. : 145

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Σύστημα αυτοματισμού διαχείρισης νωπού αέρα με θερμαντικό στοιχείο νερού για την

κάλυψη των αναγκών θέρμανσης του χώρου, με αναλογικό έλεγχο θερμοκρασίας από

αισθητήριο χώρου με ποτενσιόμετρο ρύθμισης (5…35°C) της επιθυμητής θερμοκρασίας ,

άνω – κάτω όριο θερμοκρασίας προσαγωγής αέρα (cascade control) και αντιαπγετική

θερμοκρασία θερμαντικού στοιχείου, παροχής θερμαντικού στοιχείου νερού 1 m3/h

και πτώσης πίεσης στο θερμαντικό στοιχείο 21 Kpa ,δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση,

εγκατάσταση,  σύνδεση, δοκιμές, υλικά και μικροϋλικά και εργασία γιά την  παράδοση

του  πιό  πάνω  συστήματος  αυτοματισμού  σε  πλήρη  και κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

  T9245  Σύστημα αυτοματισμού διαχείρισης νωπού αέρα με θερμαντικό στοιχείο

νερού 1,0 m3/h και πτώσης πίεσης στο θερμαντικό στοιχείο 21 Kpa ,όπως περιγράφεται

στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 900,00

(Ολογράφως) : εννιακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ8104.5 Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1 1/2 ins

A.T. : 146

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Σφαιρική  βαλβίδα  (βάννα)  ορειχάλκινη   πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm με τα

μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8104.   5 Διαμέτρου  1 1/2   ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 29,67

(Ολογράφως) : είκοσι εννέα και εξήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ8104.6 Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 2 ins

A.T. : 147

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Σφαιρική  βαλβίδα  (βάννα)  ορειχάλκινη   πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm με τα

μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8104.   6 Διαμέτρου  2       ins
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 38,74

(Ολογράφως) : τριάντα οκτώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ8105.8 καπναγωγός inox διπλών τοιχωμάτων με μόνωση εσωτερικής διαμέτρου Φ 200 mm

A.T. : 148

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Καπναγωγός inox διπλών τοιχωμάτων με μόνωση συμπιεσμένου ορυκτοβάμβαμβακα

πάχους τουλάχιστον 35 mm ή άλλου μονωτικού υλικού με ανάλογο συντελεστή

θερμοπερατότητας εσωτερικής διαμέτρου  200     mm με τα μικροϋλικά και ειδικά

τεμάχια σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8105.   8 εσωτερικής διαμέτρου  200     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 62,44

(Ολογράφως) : εξήντα δύο και σαράντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ8106.8 Ειδικά τεμάχια καπναγωγού inox διπλών τοιχωμάτων με μόνωση εσωτερικής διαμέτρου Φ
200 mm

A.T. : 149

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Ειδικά τεμάχια (θυρίδα επίσκεψης,ηχοπαγίδα,ταφ,καμπύλες , τριγωνική βάσης

στήριξης , καπέλο προστασίας) inox διπλών τοιχωμάτων με μόνωση συμπιεσμένου

ορυκτοβάμβαμβακα πάχους τουλάχιστον 35 mm ή άλλου μονωτικού υλικού με ανάλογο

συντελεστή θερμοπερατότητας εσωτερικής διαμέτρου  200     mm με τα μικροϋλικά

και ειδικά τεμάχια σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8105.   8 εσωτερικής διαμέτρου  200     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 62,44

(Ολογράφως) : εξήντα δύο και σαράντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ8601.19 Εξοδος με το ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανομέα θερμού ή ψυχρού νερο  ύ
χρήσεως από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή διαμέτρου διανομέως ή συλλέκτου 57/63 mm

A.T. : 150

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6

Εξοδος  με  το  ανάλογο  σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανομέα θερμού ή ψυχρού

νερού  χρήσεως από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή  επιψευδαργυρομένη εν θερμώ μετά την

αποπεράτωση,  πλήρως  εγκατεστημένη,  δηλαδή  προμήθεια προσκόμιση, εγκατάσταση,

σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8601. 19  Διαμέτρου διανομέα ή συλλέκτη  57/63   mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 30,60

(Ολογράφως) : τριάντα και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.2.3 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ 16mm

A.T. : 151

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Σωλήνας  ηλεκτρικών  γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας

με  τα  απαραίτητα  απαραίτητα  πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά

συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.

(1 m)

 8732.  2   σπιράλ

 8732. 2. 3  Διαμέτρου Φ 16mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,96

(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα έξι λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 9336.1.1 Καλώδιο ΝΥΜ Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2

A.T. : 152

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

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

μέτρου καλωδίου ΝΥΜ σε έργα οδικού ηλεκτροφωτισμού.

(1 m)

 9336. 1   τριπολικό

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

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,28

(Ολογράφως) : τέσσερα και είκοσι οκτώ λεπτά

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

A.T. : 153

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

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

μέτρου καλωδίου ΝΥΜ σε έργα οδικού ηλεκτροφωτισμού.

(1 m)

 9336. 1   τριπολικό

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

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,44

(Ολογράφως) : έξι και σαράντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.4 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 6mm2

A.T. : 154

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

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.  4  Διατομής:  3 Χ 6   mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,20

(Ολογράφως) : οκτώ και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.5.1 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Πενταπολικό Διατομής 5 Χ 1,5mm2

A.T. : 155

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

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.  5   πενταπολικό

 8766. 5.  1  Διατομής:  5 Χ 1,5 mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,89

(Ολογράφως) : έξι και ογδόντα εννέα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.5.2 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Πενταπολικό Διατομής 5 Χ 2,5mm2

A.T. : 156

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

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.  5   πενταπολικό

 8766. 5.  2  Διατομής:  5 Χ 2,5 mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,54

(Ολογράφως) : επτά και πενήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9367.23.1 Φωτιστικό  LED ισχύος 38W, διαστάσεων περίπου 0,6mΧ0,6m, ψευδοροφής ή οροφής ή
αναρτώμενο

A.T. : 157

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103

Φωτιστικό LED μέγιστης ισχύος 38W με θερμοκρασία χρώματος 4000K, διαστάσεων περίπου 0,60χ0,60m

λειτουργίας 230Volt, προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση φωτιστικού σε οποιοδήποτε ύψος.

Το φωτιστικό φέρει εγγύηση 5 ετών και έχει ωφέλιμη ζωή τουλάχιστον 50.000 ώρες λειτουργίας

με απόδοση μεγαλύτερη από το 70% της αρχικής φωτεινής ροής (πρότυπο L70B50).

Το φωτιστικό πρέπει να διαθέτει σώμα από ατσάλι  με ηλεκτροστατική βαφή χρώματος λευκού

και τέσσερις γραμμικές παραβολικές περσίδες  από αλουμίνιο υψηλής απόδοσης.

Επίσης η απόδοση του φωτιστικού πρέπει να είναι τουλάχιστον 4400 Lumen ενώ η απόδοση της

πηγής (LED) να είναι τουλάχιστον 5900 Lumen (στους 65 οC) και ο δείκτης θάμβωσης UGR < 19.

Τέλος ο κατασκευαστής των φωτιστικών πρέπει να διαθέτει ISO 9001:2015 και ISO 140001:2015

και το φωτιστικό να διαθέτει CE.

Ο βαθμός προστασίας IP σύμφωνα με την νόρμα ΕΝ60598-1 θα πρέπει να είναι IP20.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 151,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα ένα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9367.24.1 Φωτιστικό οροφής ή αναρτώμενο LED στεγανό IP65 ισχύος έως 44W, διαστάσεων
περίπου 1,27mΧ0,1m

A.T. : 158

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103

Φωτιστικό οροφής ή αναρτώμενο LED στεγανό μέγιστης ισχύος 44W με θερμοκρασια χρωματος 4000K,

Ra>80, διαστασεων περιπου 1,27χ0,10m λειτουργίας 230Volt προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση

φωτιστικού.

Το φωτιστικό να φέρει εγγύηση 5 ετών και να εχει ωφελιμη ζωη τουλαχιστον 50.000 ωρες

λειτουργίας με απόδοση μεγαλύτερη από το 80% της αρχικής φωτεινής ροής (πρότυπο L80B10).

Το driver να έχει εγγύηση 100.000 ώρες λειτουργίας. Το φωτιστικό πρέπει να διαθέτει σώμα και

κάλυμμα από αυτόσβηστο polycarbonate κατηγορίας V2, ανταυγαστήρα -βάση των οργάνων έναυσης από

ατσάλινη λαμαρίνα γαλβανισμένη εν θερμώ, κλιπς από polycarbonate και γάντζους ανάρτησης από

ατσάλι.

Επίσης η απόδοση του φωτιστικού πρέπει να είναι τουλάχιστον 5170 Lumen ενώ η απόδοση της πηγής

(LED) να είναι τουλάχιστον 5850 Lumen (στους 65 οC).

Τέλος ο κατασκευαστής των φωτιστικών πρέπει να διαθέτει ISO 9001:2015 και ISO 140001:2015

και το φωτιστικό να διαθέτει CE και πιστοποιητικό ENEC.

Ο βαθμός προστασίας θα πρέπει να είναι IP65.

(1 τεμ)

Σελίδα 64 από 69



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Ευρώ (Αριθμητικά) : 76,22

(Ολογράφως) : εβδομήντα έξι και είκοσι δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8996.2.1 Φωτιστικό σώμα οροφής εσωτερικού χώρου (πλαφονιέρα), led

A.T. : 159

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103

Φωτιστικό σώμα οροφής εσωτερικού χώρου (πλαφονιέρα) led, 24 W, Φ330mm περίπου,

4000Κ, δηλαδή προμήθεια,  προσκόμιση, εγκατάσταση, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία

σύμφωνα με τις υποδείξεις της δ/σας υπηρεσίας

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 31,01

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και ένα λεπτό

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8996.2 Φωτιστικό σώμα επίτοιχης τοποθέτησης, up & down, led 10W, εξωτερικού χώρου

A.T. : 160

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Φωτιστικό σώμα επίτοιχης τοποθέτησης, up & down, led, 10W, φωτεινότητας τουλάχιστον 1400 Lumen,

τύπος χρώματος θερμό λευκό, εξωτερικού χώρου, προστασίας IP 65, διάρκεια ζωής τουλάχιστον

50.000 ώρες, δηλαδή προμήθεια,  προσκόμιση, εγκατάσταση, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία

σύμφωνα με τις υποδείξεις της δ/σας υπηρεσίας.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 32,01

(Ολογράφως) : τριάντα δύο και ένα λεπτό

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9352.18 Πίνακας μεταλλικός με τα όργανα, τριφασικού δικτύου, διαστάσεων 60Χ60Χ19cm, έως
εννιά γραμμών, ως γενικός πίνακας

A.T. : 161

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53

Μεταλλικός πίνακας, διαστάσεων 60Χ60Χ19cm, έως εννιά γραμμών για την

ηλεκτροδότηση δικτύου, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση σε

πίλλαρ  ενός  μεταλλικου  πίνακα,τύπου STAB, βαθμού προστασίας ΙP 54, μαζί με τα

απαραίτητα όργανα και μικροϋλικά ηλεκτρικής συνδεσμολογίας και στερεώσεως στην

θέση που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία.

Προτείνεται για τον γενικό πίνακα της εγκατάστασης.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 555,46

(Ολογράφως) : πεντακόσια πενήντα πέντε και σαράντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9352.17 Πίνακας δύο σειρών, μεταλλοπλαστικός, εσωτερικού χώρου

A.T. : 162

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53

Πίνακας δύο σειρών, μεταλοπλαστικός, εσωτερικού χώρου,δηλαδή προμήθεια, μεταφορά

και τοποθέτηση ενός πίνακα, βαθμού προστασίας ΙP 30, μαζί με τα απαραίτητα

όργανα και μικροϋλικά ηλεκτρικής συνδεσμολογίας και στερεώσεως.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 152,60

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα δύο και εξήντα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8801.1.1 Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α απλός
μονοπολικός

A.T. : 163

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

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

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,06

(Ολογράφως) : τέσσερα και έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8801.1.4 Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α κομιτατέρ ή
αλλέ ρετούρ

A.T. : 164

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

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.  4   κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,84

(Ολογράφως) : πέντε και ογδόντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8826.3.2 Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 Α

A.T. : 165

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

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

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,04

(Ολογράφως) : εννέα και τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8751.1.2 Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 1,5 mm2

A.T. : 166

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44

Αγωγός  τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούμενος μέσα σε σωλήνες,

δηλαδή  προμήθεια  και  προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες,

σύρμα  συνδέσεως, μονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως,

συνδέσεως και δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 m)

  8751.  1   Μονόκλωνος

 8751. 1.  2  Διατομής:  1,5 mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,28

(Ολογράφως) : ένα και είκοσι οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8751.1.3 Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 2,5mm2

A.T. : 167

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44

Αγωγός  τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούμενος μέσα σε σωλήνες,

δηλαδή  προμήθεια  και  προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες,
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σύρμα  συνδέσεως, μονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως,

συνδέσεως και δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 m)

  8751.  1   Μονόκλωνος

 8751. 1.  3  Διατομής:  2,5 mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,38

(Ολογράφως) : ένα και τριάντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.5 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 10mm2

A.T. : 168

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

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.  5  Διατομής:  3 Χ 10  mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,69

(Ολογράφως) : δέκα και εξήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8774.6.5 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 10 mm2

A.T. : 169

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,

κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων

κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο

του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και

τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία

(1 m)

  8774.  6   Πενταπολικό

             0

  8774. 6.  5  Διατομής  5 Χ 10          mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,54

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και πενήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8735.2.1 Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 70mm

A.T. : 170

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

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

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,89

(Ολογράφως) : τρία και ογδόντα εννέα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8735.2.2 Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 80 Χ 80mm

A.T. : 171

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

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.  2  Διαμέτρου ή διαστάσεων  Φ 80 Χ 80mm

                                      0

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,76

(Ολογράφως) : τέσσερα και εβδομήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8735.2.3 Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 100 Χ 100mm

A.T. : 172

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

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.  3  Διαμέτρου ή διαστάσεων  Φ 100 Χ 100mm

                                      0

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,44

(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8799.2.2.2 Καλώδιο τύπου UTP CAT6 500MHz 4x2x23 AWG

A.T. : 173

Κωδικός αναθεώρησης:

Καλώδιο τύπου UTP 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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(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα τρία λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,93

Πυθαγόρα 1, Μανιάκοι 52100       11-12-2019        Πυθαγόρα 1, Μανιάκοι 52100        11-12-2019
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