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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.07.01 Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια μέσου οδών καλής βατότητας

A.T. : 1

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

A.T. : 2

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.

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

A.T. : 3

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 ΣΧ.20.30 Κόστος υποδοχής αποβλήτων από εκσκαφές-κατασκευές-κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2171

Κόστος υποδοχής αποβλήτων από εκσκαφές-κατασκευές-κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) σε αποδεκτούς χώρους

δυνάμει της υπ' αριθμ. 11/19-09-2017 εγκύκλιο του ΥΜΕ Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.

Περιλαμβάνει το κόστος παράδοσης των αποβλήτων από εκσκαφές-κατασκευές-κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) του

έργου σε αποδεκτούς χώρους για την εναλλακτική διαχείρισή τους σύμφωνα με την κέιμενη

νομοθεσία.

Το παρόν άρθρο αφορά απόβλητα κατασκευών μικτών ρευμάτων υλικών σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση

των ΑΕΚΚ.

Τιμή ανά τόνο (ton).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 3,13

(Ολογράφως) : τρία και δέκα τρία λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.04 Καθαιρέσεις πλινθοδομών

A.T. : 5

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 22.22.01 Καθαίρεση επικεραμώσεων  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων
κεράμων

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2241

Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, σε οποιαδήποτε

στάθμη από το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η διαλογή των υλικών και η

συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση.

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων

 0

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2252

Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων,

μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και

θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος

εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των

προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και

πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με

προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.60 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236

Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων (μοκέτες κλπ), με πλήρη

απόξεση/αφαίρεση της στρώσης συγκολλητικού υλικού με φλόγιστρο, διαλύτες ή αποξεστικά εργαλεία

και μεταφορά των υλικών αποξήλωσης προς φόρτωση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,20

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.65.02Α Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων,

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης:

Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων ή κιγκλιδωμάτων αλουμινίου, οποιουδήποτε σχεδίου και

διαστάσεων, με τη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των αχρήστων υλικών και την αποθήκευση των

χρησίμων υλικών και επανατοποθέτηση των κικλιδωμάτων στην ίδια θέση μετά το πέρας των εργασιών.

Τιμή ενός μ2 ευρώ

 λ1                                                                             

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.70.01 Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση
γυψοσανίδας

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Επιμελημένη αποξήλωση ή αποσυναρμολόγηση τοιχοπετασμάτων (σκελετός - υλικό πλήρωσης -

επένδυση), συγκέντρωση και αποθήκευση του επαναχρησιμοποιήσιμου υλικού και προώθηση πρός

φόρτωση των πάσης φύσεως αχρήστων. Οι επιφάνειες επαφής των αφαιρουμένων τοιχοπετασμάτων με τα

λοιπά δομικά στοιχεία του κτιρίου θα παραδίδονται καθαρές και λείες και θα είναι πλήρως

απαλλαγμένες από προεξέχοντα στοιχεία συνδέσμων και στηριγμάτων.

 Για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) μικτής επιφανείας

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αφαιρουμένου τοιχοπετάσματος. Στην προς επιμέτρηση

επιφάνεια συμπεριλαμβάνονται και τα τυχόν υπάρχοντα ανοίγματα.

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.70.02 Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση
ξύλου

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Επιμελημένη αποξήλωση ή αποσυναρμολόγηση τοιχοπετασμάτων (σκελετός - υλικό πλήρωσης -

επένδυση), συγκέντρωση και αποθήκευση του επαναχρησιμοποιήσιμου υλικού και προώθηση πρός

φόρτωση των πάσης φύσεως αχρήστων. Οι επιφάνειες επαφής των αφαιρουμένων τοιχοπετασμάτων με τα

λοιπά δομικά στοιχεία του κτιρίου θα παραδίδονται καθαρές και λείες και θα είναι πλήρως

απαλλαγμένες από προεξέχοντα στοιχεία συνδέσμων και στηριγμάτων.

 Για τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση ξύλου

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) μικτής επιφανείας
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αφαιρουμένου τοιχοπετάσματος. Στην προς επιμέτρηση

επιφάνεια συμπεριλαμβάνονται και τα τυχόν υπάρχοντα ανοίγματα.

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,20

(Ολογράφως) : έξι και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.03 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά

A.T. : 13

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2303

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα".

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και

στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία

συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και

των μεταλλικών μερών.

Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν

κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του έργου η

κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί μέρους τιμές

μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας.

Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι

εργασίες, προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθος

μεγαλύτερο από 0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 31.02.01 Γαρμπιλοδέματα των 200 kg τσιμέντου ανά m3

A.T. : 14

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3207

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 200 kg τσιμέντου ανά m3.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 73,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα τρία

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.05.04 Σκυροδέματα μικρών έργων  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

A.T. : 15

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214

Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος ή

αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού

τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών

ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την

δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η

εργασία ανάμιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης,

σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος
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στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα

θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση

μέχρι 50 m3 σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με τη

τιμή του άρθρου 32.02.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 106,00

(Ολογράφως) : εκατόν έξι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

A.T. : 16

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3811

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την

διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων

εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα

(τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 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) αναπτύγματος επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα 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

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                    |

__________|______________________________________________|______________________
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  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.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,01

(Ολογράφως) : ένα και ένα λεπτό

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 46.15.02 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και
μεγαλυτέρων διαστάσεων, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)

A.T. : 18

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4662.1

Πλινθοδομές με τυποποιημένους οπτόπλινθους με διάκενα ή/και θερμομονωτικά

παρεμβύσματα διαστάσεων 9x19x24 cm ή/και μεγαλυτέρων 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 (μιας) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 39,00

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 50.01.01 Κατασκευή υαλοτοίχων από υαλόπλινθους κοινούς

A.T. : 19

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4811.1
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Κατασκευή υαλοτοίχων και επιστρώσεων από υαλόπλινθους κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1051-2 "Yαλος

για δομική χρήση - Υαλότουβλα δόμησης και επιστρώσεων - Μέρος 2: Αξιολόγηση της

συμμόρφωσης/ Πρότυπο προϊόντος", με σήμανση CE,  λευκούς ή έγχρωμους διαστάσεων

19x19x8 cm ή 24x24x8 cm, με κονίαμα από λευκό τσιμέντο των 150 kg/m3 ή έτοιμο

κονίαμα κατά ΕΝ 998-2, με προσθήκη στις συνδέσεις ράβδων οπλισμού 2Φ6 ή 2Φ8 και

προς τις δύο διευθύνσεις.

 Από υαλόπλινθους κοινούς.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 135,00

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 53.50.02 Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm, από ξυλεία τύπου Σουηδίας

A.T. : 20

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5352

Σοβατεπιά από ξυλεία τύπου Σουηδίας πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm

και μήκους τουλάχιστον 2,00 m, πλήρως κατεργασμένα και τοποθετημένα με

ατσαλόπροκες ή UPAT και ξυλόβιδες ανά 0,80 m και οπωσδήποτε στις συνδέσεις των

περιθωρίων και σε κάθε πλευρά των γωνιών (καλύπτονται με στόκο στην απόχρωση

του ξύλου), με τα ψευδοσοβατεπιά που τοποθετούνται στον ανεπίχριστο τοίχο, τις

εγκοπές-αρμούς αερισμού και τα ειδικά προς τούτο σοβατεπιά με ανοξείδωτη σίτα

για τη δημιουργία διακένου αερισμού (στις απαιτούμενες θέσεις), πλήρως

τοποθετημένα.

 Από ξυλεία τύπου Σουηδίας.

ΤΤιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,20

(Ολογράφως) : έξι και είκοσι λεπτά

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

A.T. : 21

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 54.46.02 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm

A.T. : 22

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.2

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
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"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 μπατική, πλάτους έως 23 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 123,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι τρία

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\55.33 Είδη κιγκαλερίας

A.T. : 23

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5533

Προμήθεια επί τόπου του έργου και τοποθέτηση (όπου δεν αναφέρεται στα οικεία άρθρα) πάσης

φύσεως ειδών κιγκαλερίας για όλα τα κουφώματα κάθε κατηγορίας και όλα τα ερμάρια-συρτάρια του

έργου.

Στο κατ' αποκοπή τίμημα του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση (όπου δεν

αναφέρεται στα οικεία άρθρα)όλων των απαραιτήτων ειδών κιγκαλερίας (χειρολαβές, ζεύγη

χειρολαβών, κλειδαριές, κύλινδροι, κύλινδροι ασφαλείας, κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος, μπάρες

ασφαλείας, μηχανισμοί επαναφοράς θυρών σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας, μεταλλικά

εξαρτήματα λειτουργίας θυρών, μηχανισμοί ανάρτησης, πλάκες προστασίας από κτυπήματα ποδιών,

ροζέτες, εξοπλισμός κουφωμάτων για ΑΜΕΑ κ.λ.π.)για τη λειτουργία όλων των αλουμινένιων, ξύλινων

και σιδηρών κουφωμάτων, θυρών και υαλοστασίων του έργου, καθώς και όλων των ερμαρίων και

συρταριών. Όλα τα είδη κιγκαλερίας θα παραδοθούν τοποθετημένα και έτοιμα προς λειτουργία.

Ευρώ (Αριθμητικά): 700,00

(Ολογράφως) : επτακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.05 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm

A.T. : 24

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104

Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος

ή πλευρά έως 160 mm, ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε

σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας,

συνδεδεμένων μεταξύ τους με κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά περικόχλια μέσα από

ειδικά διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή τμημάτων ελασμάτων, ή με

ηλεκτροσυγκόλληση, σύμφωνα με την μελέτη, και έδρασή τους επί των στοιχείων

θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων με χρήση μη συρρικνωμένου κονιάματος κατά

ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με σήμανση CE).

Με την τιμή του παρόντος άρθρου τιμολογούνται και τα ειδικά εξαρτήματα

μεταλλικών πασσάλων για τη κατασκευή κεφαλών, κλπ, αγκυρίων.

Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)κατασκευής.

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,70

(Ολογράφως) : δύο και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.31 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος

A.T. : 25

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση μη φέροντος τοιχοπετάσματος με

ή χωρίς ανοίγματα (εκτός ψευδοροφών), σύμφωνα με την μελέτη, σε οποιοδήποτε

ύψος από το δάπεδο εργασίας, από απλές στραντζαριστές διατομές γαλβανισμένου

μορφοσιδήρου ή διατομές στραντζαριστής λαμαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, κλπ),

στερεωμένες με γαλβανισμένα εκτονούμενα ή χημικά βύσματα και γενικά

μορφοσίδηρος, στρατζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς
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και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερεώσης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.24 Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες

A.T. : 26

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 62.50 Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης

A.T. : 27

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236

Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης ή δίφυλλης θύρας βιομηχανικής προέλευσης,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα", με ή χωρίς

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

λαμαρίνας DKP, ελάχιστου πάχους 1,5 mm, με πλήρωση από ορυκτοβάμβακα των 50

kg/m3, κάσσα δρομική ή μπατική από στρατζαριστή λαμαρίνα DKP πάχους τουλάχιστον

1,5 mm, με ελαστικά παρεμβύσματα, αντισκωριακή προστασία με δύο στρώσεις

βερνικοχρώματος συνθετικών ρητινών, με την προμήθεια και τοποθέτηση των

εξαρτημάτων λειτουργίας, και γενικά υλικά και εργασία πλήρους τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας θυροφύλλου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια

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

A.T. : 28

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
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.32 Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος οπής 2x2 cm

A.T. : 29

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6432

Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού μεταλλικού ελάσματος (μετάλ ντεπλουαγέ) σε

σκελετό τοίχων ή οροφών, με αλληλεπικάλυψη των φύλλων κατά 5 cm τουλάχιστον,

στερέωσή τους στο ξύλινο σκελετό με διχαλωτούς ήλους μέσω ξυλίνων τάκων και

σύνδεση των φύλλων με γαλβανισμένο σύρμα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.41 Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής ''L'' ή ''T''

A.T. : 30

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6441

Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής "L"ή "T", απλοί ή με αντηρίδες,

καρφωτοί, οποιωνδήποτε διαστάσεων, συμπεριλαμβανόμενης της διάνοιξης οπών

πρόσδεσης, πλήρως τοποθετημένοι, με έμπηξη στο έδαφος, ή με πάκτωση με λίθους ή

σε βάση από σκυρόδεμα (χωρίς την αξία του).

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,70

(Ολογράφως) : δύο και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.05 Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.

A.T. : 31

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6502

Θύρες συμπαγείς σπό θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) αλουμινίου, μονόφυλλες,

ανοιγόμενες, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 175,00

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.17.04 Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμένα
περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα

A.T. : 32

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6522

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου κουφώματος),

οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας (πλαισίου), σύμφωνα με

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα

Αλουμινίου".

 Υαλοστάσια δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 190,00

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.17.06 Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα
(επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη

A.T. : 33

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6524
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Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου κουφώματος),

οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας (πλαισίου), σύμφωνα με

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα

Αλουμινίου".

 Υαλοστάσια δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό

φεγγίτη.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 135,00

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

A.T. : 34

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους

2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή

(λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε

στάθμη από το 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): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.16 Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου

A.T. : 35

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7211

Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου, πλήρης με τους απαιτούμενους

ημικεράμους και τους ειδικούς κορυφοκεράμους, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 03-05-01-00 "Επικεραμώσεις στεγών ".

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων τύπων κεραμιδιών, ήλων, σύρματος

γαλβανισμένου και τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επί τόπου, τα ικριώματα και η

εργασία τοποθετήσεως και προσδέσεως των κεραμιδιών με σύρμα και η κολυμβητή

τοποθέτηση των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 23,50

(Ολογράφως) : είκοσι τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.31.01 Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, αυλακωτή, πάχους 1,00 mm

A.T. : 36

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231

Επιστέγαση με γαλβανισμένη λαμαρίνα, πάχους 1 mm, επί υπάρχοντος ξυλίνου ή

μεταλλικού σκελετού, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-02-01

"Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα", με επικάλυψη των φύλλων κατά

την έννοια των πτυχώσεων κατά μία πτύχωση ή 10 cm, στους κορφιάδες με φύλλο

επίπεδης λαμαρίνας πλάτους 0,80 m και στις θέσεις των υδρορροών (ντερέδων) κατά

το απαιτουμενο πλάτος, με στερέωση των φύλλων με ειδικούς συνδέσμους στην

περίπτωση μεταλλικού σκελετού ή με γαλβανισμένες ξυλόβιδες στην περίπτωση

ξύλινου σκελετού, με παρεμβολή μεταξύ των συνδέσμων ή των κοχλιοφόρων ήλων και

της λαμαρίνας ελαστικών παρεμβυσμάτων πάχους 2 mm.

 Επιστεγάσεις με αυλακωτή λαμαρίνα πάχους 1,00 mm.
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,70

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.44.01 Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm, κατακορύφων
αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm

A.T. : 37

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7244

Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1mm, σύμφωνα με τα

σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με στερέωση του ενός άκρου της επί του

σκυροδέματος με εκτοξευόμενα καρφιά και κάλυψη του ετέρου ελευθέρου άκρου με

αρμοκάλυπτρο (δεν συμπεριλαμβάνεται στο παρόν άρθρο) ή διαμόρφωσή του με

αναδίπλωση.

 Επικάλυψη κατακορύφων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,20

(Ολογράφως) : είκοσι και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.44.02 Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm, οριζοντίων αρμών
με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm

A.T. : 38

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7246

Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1mm, σύμφωνα με τα

σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με στερέωση του ενός άκρου της επί του

σκυροδέματος με εκτοξευόμενα καρφιά και κάλυψη του ετέρου ελευθέρου άκρου με

αρμοκάλυπτρο (δεν συμπεριλαμβάνεται στο παρόν άρθρο) ή διαμόρφωσή του με

αναδίπλωση.

 Επικάλυψη οριζοντίων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,70

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.31.03 Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ), 20x10 cm,
κολλητά

A.T. : 39

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331

Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ), σύμφωνα

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

εσωτερικές και εξωτερικές", οιουδήποτε χρώματος, με επιφάνεια λεία ή αδρή, ή

αντιολισθητική, σε υπόστρωμα τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και

0,04 m3 ασβέστου, ή κολλητά, με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, με αρμούς

το πολύ 1 mm, με πλήρωση των κενών με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg

και αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, με ή χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί

τόπου του έργου, οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός

καθαρισμός της επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την

διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ.

 Επενδύσεις με πλακίδια εφυαλωμένα ή οξύμαχα 20x10 cm, κολλητά.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.33.02 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm

A.T. : 40

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331

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

υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων

20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη

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

εξωτερικές".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με

αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, 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, ή 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 πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 33,50

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.34.02 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm

A.T. : 41

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 30x30 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 36,00

(Ολογράφως) : τριάντα έξι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.35 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια

A.T. : 42

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.
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Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 74.23.01 Λειότριψη επιφανειών από μάρμαρο ή μωσαϊκό

A.T. : 43

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7416

Λειότριψη της επιφάνειας του μαρμάρου ή του μωσαϊκού με μηχανικά μέσα ή εργαλεία και

ηλεκτροεργλεί χειρός, για την απόκτηση λείας καθαρής επιφάνειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της

μελέτης και της επίβλεψης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πραγματικής επιφάνειας (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,00

(Ολογράφως) : τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 74.90.01 Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο, μάρμαρο, πάχους 2 cm

A.T. : 44

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7491

Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο μαλακού προελεύσεως Πεντέλης πάχους 2 cm και πλάτους

έως 10 cm.  Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.

Ταινίες επιστρώσεων από  μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,20

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.11.01 Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm

A.T. : 45

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7511

Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαρμάρου πλάτους έως 10 cm και κατά τα λοιπά όπως στο

άρθρο 74.30. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.

Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαρμάρου πλάτους έως 10 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, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και

καθαρισμού.

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

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Σοβατεπιά από  μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,50

(Ολογράφως) : εννέα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.27.01 Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18
mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)

A.T. : 46

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή

πολλαπλοί (LAMINATED), oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού

φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
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03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". πλήρως τοποθετημένοι με

ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη  Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και

μικροϋλικά επί τόπου.

Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους :

 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.54 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή  ακρυλικών
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

A.T. : 47

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7754

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών (στιλπνοί ή ματ ή σαγρέ). Υλικά επί

τόπου και εργασία, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί

ξύλινων επιφανειών".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.55 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή  ακρυλικών
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

A.T. : 48

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού

υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.01 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με  χρήση
χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως

A.T. : 49

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής,

ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο

σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί

επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού

χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

 Εσωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-        ακρυλικής ή

πολυβινυλικής βάσεως

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

Σελίδα 33 από 75



Τιμολόγιο μελέτης

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.02 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με  χρήση
χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.

A.T. : 50

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής,

ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο

σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί

επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού

χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

 Εξωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής      βάσεως.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,10

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα 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. : 51

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

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 77.99 Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους

A.T. : 52

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7797

Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως ανά 2,00 m ή κλάσμα αυτών προσθέτου

ύψους, πέραν των 5,00 m ύψους από του κατά περίπτωσιν δαπέδου εργασίας

(εδάφους, πεζοδρομίου, δαπέδου, ορόφου, εξωστών).

Το παρόν άρθρο δεν αφαρμόζεται όταν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή ικριωμάτων για

την εκέλεση εργασιών επί κατακορύφων επιφανειών ή οροφών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,34

(Ολογράφως) : τριάντα τέσσερα λεπτά

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

A.T. : 53

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
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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 79.55 Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 50 mm

A.T. : 54

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934

Θερμομόνωση - ηχομόνωση, οροφών, δαπέδων, τοίχων, κλπ με πλάκες ορυκτοβάμβακα

πάχους 50 mm, πυκνότητας 80 kg/m3, με ή χωρίς στερέωση αυτών, ήτοι υλικά 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): 14,00

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8061.1 Συλλεκτήρας υδάτων Στέγης (ντερές)

A.T. : 55

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1

Συλλεκτήρας υδάτων

Στέγης   (ντερές)    από   γαλβανισμένη   λαμαρίνα   πάχους   0,6  έως  0,8  mm

συμπεριλαμβανομένων των υλικών συγκολλήσεως, στερεώσεως και κάθε φύσεως εργασίας

γιά πλήρη λειτουργία

(1 m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 39,77

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα και εβδομήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8062.1 Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Ανοικτή ημικυκλική

A.T. : 56

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1

Υδρορρόη  από  γαλβανισμένη  λαμαρίνα πάχους 0,6 έως 0,8 mm συμπεριλαμβανομένων

των  υλικών  συνδέσεως,  των στηριγμάτων στερεώσεως, τοποθετουμένων στις αλλαγές

κατευθύνσεως  και  ενδιαμέσως  το  πολύ  ανά  1  m  και  της εξ 6 cm τουλάχιστον

επικαλύψεως  (καβαλλήματος)  του ενός τεμαχίου με το άλλο  όπως και της εργασίας

πλήρους εγκαταστάσεως

(1 kg)

  8062.   1

Ευρώ (Αριθμητικά): 23,56

(Ολογράφως) : είκοσι τρία και πενήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8062.3 Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Σωληνωτή κυκλική

A.T. : 57

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1

Υδρορρόη  από  γαλβανισμένη  λαμαρίνα πάχους 0,6 έως 0,8 mm συμπεριλαμβανομένων
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των  υλικών  συνδέσεως,  των στηριγμάτων στερεώσεως, τοποθετουμένων στις αλλαγές

κατευθύνσεως  και  ενδιαμέσως  το  πολύ  ανά  1  m  και  της εξ 6 cm τουλάχιστον

επικαλύψεως  (καβαλλήματος)  του ενός τεμαχίου με το άλλο  όπως και της εργασίας

πλήρους εγκαταστάσεως

(1 kg)

  8062.   3

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,34

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και τριάντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ε61.24 Σχάρες και πλαίσιο υδροσυλλογής  ηλεκτροπρεσσαριστά βιομηχανικής προέλευσης

A.T. : 58

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ηλεκτροπρεσσαριστών μεταλλικών σχαρών και πλαίσιο

υδροσυλλογής, δαπέδων  βιομηχανικής προέλευσης, κατα DIN 24537, τύπου Α΄ , από δομικό χάλυβα

κατά ΕΝ 10025, διαστάσεων 0,30*1,00 μ., με βασικές λάμες στήριξης 30/3, εγκάρσιες ελικοειδείς

ράβδους και βροχίδα 34*38χιλ., γαλβανισμένες εν θερμώ κατά  ISO1461 (DIN 50976),και σημειακό

φορτίο 30*30 όσο περίπου το πέλμα μιας ρόδας αυτοκινήτου.σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της

μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-07-01-03 "'Εσχάρες και πλαίσιο υδροσυλλογής χαλύβδινες

ηλεκτροπρεσσαριστές". Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το αλφάδιασμα, η στερέωση, όλα τα απαιτούμενα

υλικά και μικρουλικά για την τοποθέτηση του πλαισίου-σχάρας προς χρήση σύμφωνα με τα σχέδια της

Υπηρεσίας.

Τιμή ανά ΤΕΜ (ΤΕΜ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,00

(Ολογράφως) : τριάντα

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Β85 Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου

A.T. : 59

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 2548

Αποξήλωση πλαισίου έδρασης καλύμματος υφισταμένου φρεατίου με προσοχή ώστε να μην προσκληθούν

ζημιές, προσαρμογή της στάθμης των τοιχωμάτων του φρεατίου με αποξήλωση ή εφαρμογή στρώσεως

ισχυρού τσιμεντοκονιαμάτος, πάκτωση του πλαισίου έδρασης στην απαιτούμενη στάθμη με ακρίβεια  5

mm και επιμελής αρμολόγηση με την περιβάλλουσα νέα πλακόστρωση. Οι τσιμεντοκονίες τελικής

διαμόρφωσης γύρω από το πλαίσιο έδρασης θα παρασκευάζονται με άμμο θαλάσσης για την αποφυγή

ρηγματώσεων, ή, εναλλακτικά, θα εφαρμόζονται εποξειδικά κονιάματα.

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται η αντικατάσταση του καλύμματος και του πλαισίου έδρασής του.

Τυχόν απαιτούμενα νέα χυτοσιδηρά καλύμματα, θα επιμετρώνται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα

του τιμολογίου.

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως αποπερατωμένης εργασίας (τεμ), για φρεάτια επιφάνειας καλύμματος έως

0,50 m2. Για μεγαλύτερα φρεάτια η τιμή θα αναπροσαρμόζεται με πολλαπλασιασμό επί τον συντελεστή

Ε / 0,50, όπου Ε είναι η επιφάνεια του φρεατίου βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του καλύμματος.

Ευρώ (Αριθμητικά): 40,30

(Ολογράφως) : σαράντα και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ02.1 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους

A.T. : 60

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 3211Β

Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", με

συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη

μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,
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- η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη

γεωμετρική επιφάνεια.

Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή

της στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης βάσης μεταβλητού πάχους.

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,50

(Ολογράφως) : έντεκα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9395.2 Λαμπτήρας φθορισμού Ισχύος: 40 W

A.T. : 61

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Λαμπτήρας  φθορισμού ,  δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά  και  τοποθέτηση  λαμπτήρα

φθορισμού  σε  οποιαδήποτε  θέση  και ύψος.  Περιλαμβάνεται και η εργασία που θα

απαιτηθεί για την αφαίρεση του παλαιού λαμπτήρα.

(1 τεμ)

Λαμπτήρας φθορισμού

 9395. 2 Ισχύος:  40 W

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9402.2 Μετασχηματιστής λυχνίας φθορισμού σε αντικατάσταση κατεστραμμένου Ισχύος 40 W

A.T. : 62

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Μετασχηματιστής  λυχνίας φθορισμού σε αντικατάσταση κατεστραμμένου , δηλαδή την

εργασία που συνίσταται στην τοποθέτηση του φωτιστικού σώματος,την αφή κυκλώματος

προς  έλεγχο  και  διαπίστωση  της  βλάβης,  την  αποξήλωση  του  κατεστραμμένου

μετασχηματιστή,  την  αποσύνδεση  του και την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση

νέου μετασχηματιστή την συνδεσμολογία του και την δοκιμή καλής λειτουργίας.

(1 τεμ)

 9402. 2

Μετασχηματιστήςλυχνίας φθορισμού Ισχύος  40 W

σεαντικατάσταση κατεστραμμένων, ισχύος  40 W

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,00

(Ολογράφως) : έντεκα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9404 Εκκινητής (στάρτερ) λυχνίας φθορισμού σε αντικατάσταση κατεστραμμένου

A.T. : 63

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Εκκινητής  (στάρτερ) λυχνίας φθορισμού σε αντικατάσταση κατεστραμμένου , δηλαδή

μετάβαση   συνεργείου,   άνοιγμα   φωτιστικού  σώματος,  διαπίστωση  της  βλάβη,

εκτοποθέτηση  κατεστραμμένου  στάρτερ  προμήθεια,  μεταφορά  και τοποθέτηση νέου

εκκινητή και έλεγχος καλής λειτουργίας με την αφή του κυκλώματος.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,00

(Ολογράφως) : ένα

Άρθρο : ΗΛΜ 20 Πυροσβεστική φωλιά επίτοιχος ή χωνευτή

A.T. : 64

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 20
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Πυροσβεστική  φωλιά  επίτοιχος  ή  χωνευτή πλήρης,  αποτελουμένη  από  σιδηρούν

κιβώτιον  μετά  ατράκτου  και θύρας καναβοσωλήνος, διαμέτρου 1 3/4ins, μήκους 20

m,  πυροσβεστικό  κρουνό διαμετρ. 2ins μετά ταχυσυνδέσμου, ταχυσύνδεσμο διαμετρ.

1  3/4ins,  και πυροσβεστικό αυλό ρυθμιζόμενο για σωλήνα διαμέτρ. 1 3/4ins, ήτοι

πυροσβεστική  φωλιά  και  μικρουλικά  εγκαταστάσεως  και συνδέσεως επί τόπου και

εργασία εγκαταστάσεως παραδοτέα σε λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 288,62

(Ολογράφως) : διακόσια ογδόντα οκτώ και εξήντα δύο λεπτά

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

A.T. : 65

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 Ν\8202.2.ΣΧΕΤ Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρσκα, φορητός, γομώσεως 5  kg

A.T. : 66

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.)

 Ν\8202.2  Γομώσεως  5 kg

Ευρώ (Αριθμητικά): 69,69

(Ολογράφως) : εξήντα εννέα και εξήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8202.3.2 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, οροφής, αυτόματος, γομώσεως 12  Kg

A.T. : 67

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19

Πυροσβεστήρας  κόνεως  τύπου  Ρα, αυτόματος ,οροφής 12 Kg   πλήρης  με  το αντίστοιχο στήριγμα

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

(1 τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 51,54

(Ολογράφως) : πενήντα ένα και πενήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\2267 Διάνοιξη οπής ή φωλιάς επί λιθοδομής, πλινθοδομής ή οπλισμένου σκυροδέματος για
οπές επιφανείας έως 0,50 m2

A.T. : 68

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2267

Διάνοιξη οπής ή φωλιάς επί λιθοδομής, πλινθοδομής ή οπλισμένου σκυροδέματος, πάχους έως 0,65 m

μετά ή άνευ επιχρίσματος και επιφανείας έως 0,50 m2

εκτελούμενη δι' οιουδήποτε μέσου, εις οιονδήποτε ύψος και εις οιανδήποτε θέση του κτιρίου, μετά

των πάσης φύσεως ικριωμάτων της εργασίας και υλικών μορφώσεως των παρειών και επαναφορά εις την

προ της διανοίξεως κατάσταση μετά την όδευση των σωληνώσεων και η συσσώρευση των προϊόντων

καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως.

(1 τεμ)

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 60,00

(Ολογράφως) : εξήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9392.2.4.3 Αποξήλωση και πλήρη επανατοποθέτηση υποδοχέα ειδών υγιεινής, οιουδήποτε τύπου

A.T. : 69

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Αποξήλωση και πλήρη επανατοποθέτηση, σώματος υφιστάμενου υποδοχέα οιουδήποτε τύπου (νιπτήρα,

λεκάνης W.C. Ευρωπαϊκού ή τούρκικου τύπου, ουρητηρίου, λεκάνης sink κλπ.), των εξαρτημάτων του

και πάσης φύσεως συνοδευόντων υλικών (σιφώνια, σωληνώσεις, κόλλα, τσιμεντοκονία, τσιμέντο κλπ),

καθώς και επί τόπου εργασία πλήρους αποξηλώσεως και επανατοποθετήσεως.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 55,07

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε και επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8054.8 Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό, διαμέτρου Φ 100 mm

A.T. : 70

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό, πλήρως τοποθετημένο

(1 τεμ)

  8054.6  Διαμέτρου  100 mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,17

(Ολογράφως) : δύο και δέκα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.1.5 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως 6 atm, διαμέτρου Φ100
mm

A.T. : 71

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

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

6,0  atm, διαμέτρου Φ100mm 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)

 N\8042.1    Πιέσεως     6  atm

 N\8042.1.5  Διαμέτρου  100  mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,40

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8972.2.1 Αποξήλωση υφιστάμενου φωτιστικού σώματος

A.T. : 72

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103

Αποξήλωση υφιστάμενου φωτιστικού σώματος δηλαδή η εργασία εξαγωγής φωτιστικού σώματος με την

απαιτούμενη τεχνική ωστε να μην καταστραφούν τα υπάρχοντα σε αυτό εξαρτήματα και παράδοσή του

στις αποθήκες της υπηρεσίας.

To παρόν άρθρο δεν έχει ισχύ στην περίπτωση που η εργασία καθαίρεσης (αποξήλωσης) και

επανεγκατάστασης του φωτιστικού σώματος τιμολογείται ιδιαίτερα με άλλο άρθρο.

(1 τεμ.)

 Ν.9431.1  Υψος αποξήλωσης  από  3 μ.

                            έως 12 μ.

 9431.11.2 Ισχύος  έως 250 W

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,69

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και εξήντα εννέα λεπτά

Σελίδα 39 από 75



Τιμολόγιο μελέτης

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8983.6.2 Φωτιστικό  σώμα  κώδωνα υάλου,  επίτοιχο ή  οροφής, με λαμπτήρα φθορισμού ή led

A.T. : 73

Κωδικός αναθεώρησης:

Φωτιστικό σώμα κώδωνα υάλου διάφανο ή γαλακτόχρουν ματ, με λαμπτήρα φθορισμού ή led, τάσεως 250

V, επίτοιχο ή οροφής, βαθμού προστασίας  ΙΡ40, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση εγκατάσταση

φωτιστικού σώματος και λαμπτήρων, και σύνδεση δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ.)

 Ν\8983.6    κώδωνα υάλου

             βαθμού προστασίας IP40

 Ν\8983.6.2  Με λαμπτήρα φθορισμού ισχύος  11  W

             ή led ισοδύναμης ισχύος

             και φωτεινής απόδοσης

Ευρώ (Αριθμητικά): 51,98

(Ολογράφως) : πενήντα ένα και ενενήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Β\22.37.02 Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα, για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m
και έως 0,20 m

A.T. : 74

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2269Β

Διάνοιξη αύλακος βάθους έως 0,10 m σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα, με ή χωρίς επίχρισμα, σε

οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα

ικριώματα, η εργασία μόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των προϊόντων αποξήλωσης στις θέσεις

φορτώσεως.

 Για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9375.2 Φωτιστικό σώμα, προβολέας,  ασύμμετρης δέσμης  με φωτεινές πηγές διόδων
φωτοεκπομπής (LED,) ισχύος 50 W

A.T. : 75

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103

Φωτιστικό σώμα ,προβολέας, ασύμμετρης δέσμης με φωτεινές πηγές διόδων φωτοεκπο- μπής (LED), με

περίβλημα (σώμα) απο χυτό αλλουμίνιο με λεία επιφάνεια και άριστο φινίρισμα, βιομηχανοποιημένης

κατασκευής, με ενσωματωμένα συστήματα έναυσης και λειτουργίας του κυκλώματος LED, κατάλληλος

για φωτισμό εξωτερικών χώρων, με ειδικά καλώδια, ελαστικά παρεμβύσματα, στυπιοθλίπτες κλπ. για

επίτευξη βαθμού στεγανότητας τουλάχιστον IP65, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός

προβολέα led, σύμφωνα και με όσα κατά τα λοιπά περιγράφονται και προδιαγράφονται στα τεύχη της

Τεχνικής Περιγραφής, των Τεχνικών Προδιαγραφών,κλπ. της  Εγκυκλίου 22/ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24-10-

2014,Παράρτημα 2 και την τρέχουσα νομοθεσία του κράτους), ισχύος περί τα 50 W.

Τα LED θα είναι λευκού χρώματος COOL WHITE (περί τα 3.000 K) και θα διασφαλίζουν όριο ζωής

περισσότερο από 70.000 ώρες λειτουργίας.

Η στήριξη του προβολέα γίνεται με κατάλληλο δίχαλο στερεώσεως, από αλουμίνιο ή  χάλυβα με

κατάλληλη βαφή, που στερεώνεται στο  κέλυφος  με ανοξείδωτους κοχλίες,

εξασφαλίζοντας την δυνατότητα μετακινήσεως του προβολέα.

Ο προβολέας θα εχει δυνατότητα πλήρους κλίσης 180 μοιρών. Ο προβολέας θα μπορεί επίσης να

πραγματοποιήσει πλήρη περιστροφή 360 μοίρες για ακριβή στόχευση.

Ο προς εγκατάσταση τύπος του φωτιστικού θα πρέπει να λάβει την τελική έγκριση της Επιβλέπουσας

Υπηρεσίας του έργου.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου του προβολέα

ασύμμετρης δέσμης του τύπου και ισχύος που προβλέπονται από την μελέτη, η τοποθέτηση, η

συναρμολόγηση και σύνδεσή του προβολέα στην θέση εγκατάστασής του σε οποιοδήποτε ύψος, τα

όργανα ασφάλισης και τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος (από το πλησιέστερο

ενδεδειγμένο σημείο ρευματοληψίας μέχρι τον προβολέα) τύπου J1VV-U (πρώην ΝΥΥ) μονόκλωνα ή

πολύκλωνα) διατομής 3x1,5 mm2, και η σύνδεσή του για παράδοση του προβολέα έτοιμου προς πλήρη

λειτουργία.
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Επίσης περιλαμβάνονται οι δοκιμές καλής λειτουργίας και η μέτρηση εάν απαιτηθεί των

φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών της εγκατάστασης που προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα

προαναφερόμενα.

Στις δαπάνες του άρθρου περιλαμβάνονται επίσης όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά

εγκατάστασης, η μεταφορά τους επί τόπου του έργου και το κόστος των απαιτούμενων εργασιών για

την πλήρη εκτέλεση της εργασίας, ακόμα και αν δεν αναφέρονται ρητά.

Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η αξία της βάσης στήριξης.

(1 τεμ)

 N\9375.2   Ισχύος  περί τα 50 W  

Ευρώ (Αριθμητικά): 139,63

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα εννέα και εξήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.9392.4.2 Αποξήλωση σωληνώσεων ύδρευσης

A.T. : 76

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ ΗΛΜ

Αποξήλωση, απομάκρυνση υφιστάμενων τμημάτων εγκατάστασης ύδρευσης κτιρίου (περιλαμβάνονται

σωληνώσεις ορατές ή μη, βάνες, κρουνοί, ερμάρια υδροδιανομής κ.λ.π.), διάνοιξη σπειρώματος σε

κατάλληλο σημείο του απομένοντος δικτύου και εργασία επανασύνδεσης με νέο δίκτυο.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 110,00

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9392.2.4.0 Αποξήλωση λεκάνης W.C. πλήρης, οιουδήποτε τύπου

A.T. : 77

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ

Αποξήλωση, απομάκρυνση και απόρριψη μακράν από τον τόπο του έργου, σώματος υφιστάμενης λεκάνης

W.C. οιουδήποτε τύπου, του δοχείου πλύσεως, των εξαρτημάτων του και πάσης φύσεως συνοδευόντων

υλικών καθώς και επί τόπου εργασία πλήρους αποξηλώσεως.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 39,50

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8152 Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου

A.T. : 78

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Λεκάνη αποχωρητηρίου  (τουρκικού) τύπου  από πορσελάνη με ενσωματωμένη οχυβάδα

δηλ. λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 138,28

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα οκτώ και είκοσι οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8154.1.1 Δικλείδα αυτόματη πλύσεως λεκάνης αποχωρητηρίου (φλουσόμετρο),  χωνευτή ή ορατή,
ενδ. τύπου GROHE DAL (ή ισοδύναμου), διαμέτρου Φ 3/4 ins.

A.T. : 79

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 15

Δικλείδα αυτόματη πλύσεως λεκάνης αποχωρητηρίου (φλουσόμετρο), διαμέτρου Φ 3/4 ins, ελάχιστης

πίεσης ροής 1,2 bar/μέγιστης πίεσης λειτουργίας 10 bar, χωνευτή ή ορατή, ενδ. τύπου GROHE DAL

(ή ισοδύναμου), δηλαδή υλικά (ρακόρ, σωλήνες χρωμέ κλπ.) και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως

και πλήρους εγκαταστάσεως και ρυθμίσεως.

(1 τεμ.)
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Ν\8154.1.1 Διαμέτρου 3/4 ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 116,87

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα έξι και ογδόντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8160.1 Αποξήλωση νιπτήρα πορσελάνης. πλήρης

A.T. : 80

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 110

Αποξήλωση, απομάκρυνση και απόρριψη μακράν από τον τόπο του έργου (σε νόμιμα εγκεκριμένη

περιοχή) σώματος υφιστάμενου νιπτήρα οιουδήποτε τύπου, του σιφωνιού, των εξαρτημάτων του και

πάσης φύσεως συνοδευόντων υλικών και εξαρτημάτων καθώς και επί τόπου εργασία πλήρους

αποξηλώσεως (σωληνώσεων, υποδοχέων, φρεατίων κλπ.)

(1 τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 26,52

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και πενήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8176.22.1 Δοχείο απορριμμάτων WC, από ανοξείδωτο ατσάλι

A.T. : 81

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Δοχείο απορριμμάτων WC,χωρητικότητας 3 lt από ανοξείδωτο ατσάλι, ενδεικτικού τύπου Lom Α9104

Ideal Standard ή ισοδύναμου πλήρες, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της

μελέτης, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 28,17

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ και δέκα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8178.1.2.1 Χαρτοθήκη τουαλέτας τύπου "ρολό" από ανοξείδωτο χάλυβα ματ, επίτοιχη, πλήρης

A.T. : 82

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Χαρτοθήκη τουαλέτας τύπου "ρολό" από ανοξείδωτο χάλυβα ματ, για χαρτί ουαλέτας από 400-700 gr,

επίτοιχη, με κλειδαριά και σχισμή για την ένδειξη της ποσότητας του χαρτιού, πλήρης, δηλαδή

υλικά  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

(1 τεμ.)

 Ν\8178.1      από ανοξείδωτο ατσάλι ματ

 Ν\8178.1.2    τύπου "ρολό"

Ευρώ (Αριθμητικά): 84,76

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα και εβδομήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8168.2 Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 42 Χ 60 cm

A.T. : 83

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ  δηλαδή καθρέπτης, δύο ή τέσσαρες κοχλίες

με κομβία χρωμέ, μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως

(1 τεμ)

  8168.   2  Διαστάσεων  42 Χ 60  cm

Ευρώ (Αριθμητικά): 21,21

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και είκοσι ένα λεπτά

Σελίδα 42 από 75



Τιμολόγιο μελέτης

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8160.1 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40x50 cm με σιφώνι Φ  1 1/4" τύπου Ιταλίας χρωμέ
ορειχάλκινο σωληνωτό  σχήματος "S",  με βαλβίδα χρωμέ

A.T. : 84

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17

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

- μεταλλικό χρωμέ τύπου Ιταλίας σχήματος "S", ονομαστικής διαμέτρου Φ  1 1/4", βαλβίδα,

στηρίγματα,  σπιράλ ανοξείδωτα, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήματα  όπως  και τα μικροϋλικά

(κόλλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία

(1 τεμ)

  N.8160.1  Διαστ.  40 x 50 cm

Ευρώ (Αριθμητικά): 158,49

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα οκτώ και σαράντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8141.2.1 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος, επικαθήμενου τύπου, ορειχάλκινος,
επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins

A.T. : 85

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Αναμικτήρας (μπαταρία)θερμού-ψυχρού ύδατος, πάνω σε νιπτήρα πορσελάνης, ορειχάλκινος, με λαβή

χειρισμού, επιχρωμιωμένος, ενδεικτικού τύπου Ideal Standard ή ισοδύναμου, πλήρης δηλαδή

αναμικτήρας  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους

εγκαταστάσεως.

(1 τεμ.)

 Ν\8141.2.2  Αναμικτήρας νιπτήρα

             επικαθήμενου τύπου,

             διαμέτρου 1/2 ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 61,04

(Ολογράφως) : εξήντα ένα και τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8138.2.2 Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος κοινός με προσθήκη και ροζέττα
διαμέτρου Φ 1/2 ins

A.T. : 86

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Κρουνός  εκροής (βρύση) ορειχάλκινος  με τα μικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και την

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8138.2    επιχρωμιωμένος κοινός με προσθήκη και ροζέττα

  8138.2.  2  Διαμέτρου   1/2        ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,80

(Ολογράφως) : δέκα τρία και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8131.2.1 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη Γωνιακή διαμέτρου Φ 1/2 ins

A.T. : 87

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Bαλβίδα   διακοπής   (διακόπτης)  ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη    με τα μικροϋλικά

συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8131.    2   Τύπου   γωνιακή

  8131. 2.  1  Διαμέτρου   1/2        ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,14

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και δέκα τέσσερα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8104.2 Διακόπτης τύπου ΒΑLL-VALVE διαμέτρου 3/4 in

A.T. : 88

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Διακόπτης τύπου ΒΑLL-VALVE διαμέτρου 3/4 in με τα μικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και την εργασία

πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

 Διαμέτρου   3/4         in

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,33

(Ολογράφως) : δέκα έξι και τριάντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8104.5 Διακόπτης τύπου ΒΑLL-VALVE διαμέτρου 1 1/2 in

A.T. : 89

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Διακόπτης τύπου ΒΑLL-VALVE διαμέτρου 1 1/2 in με τα μικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και την εργασία

πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

 Διαμέτρου   1 1/2         in

Ευρώ (Αριθμητικά): 38,45

(Ολογράφως) : τριάντα οκτώ και σαράντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8104.3 Διακόπτης τύπου ΒΑLL-VALVE διαμέτρου 1 in

A.T. : 90

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Διακόπτης τύπου ΒΑLL-VALVE διαμέτρου 1 in με τα μικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και την εργασία

πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

 Διαμέτρου   1        in

Ευρώ (Αριθμητικά): 24,25

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα και είκοσι πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8104.4 Διακόπτης τύπου ΒΑLL-VALVE διαμέτρου 1 1/4 in

A.T. : 91

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Διακόπτης τύπου ΒΑLL-VALVE διαμέτρου 1 1/4 in με τα μικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και την εργασία

πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

 Διαμέτρου   1 1/4         in

Ευρώ (Αριθμητικά): 31,35

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8046.1 Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα ορειχάλκινη χρωμέ

A.T. : 92

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Σιφώνι πλαστικό  δαπέδου με εσχάρα ορειχάλκινη εντός ισχυρού τσιμεντοκονιάματος

(κολυμπητό), πλήρως τοποθετημένο

(1 τεμ.)

  Διαμέτρου  10  cm
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Ευρώ (Αριθμητικά): 30,54

(Ολογράφως) : τριάντα και πενήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8104.1 Διακόπτης τύπου ΒΑLL-VALVE διαμέτρου 1/2 in

A.T. : 93

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Διακόπτης τύπου ΒΑLL-VALVE διαμέτρου 1/2 in με τα μικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και την εργασία

πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

 Διαμέτρου   1/2         in

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,17

(Ολογράφως) : έντεκα και δέκα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8036.6 Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου  εξωτ. διαμέτρου 20 mm και πάχους 3,4 mm
θερμικά αυτοσυγκολλούμενος

A.T. : 94

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου ευθύς εξωτ. διαμέτρου 20 mm και πάχους 3,4 mm θερμικά

αυτοσυγκολλούμενος (ενδεικτ. τύπου Aquatherm ή ισοδύναμο), δηλαδή  πλαστικοσωλήνας  και  κάθε

είδους  ειδικά  τεμάχια, άγκιστρα στερεώσεως  σε  απόσταση μεταξύ τους το πολύ 1 m και

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως

(1 m)

  Ν.8036.  1   Διαμέτρου   20x3,4  mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,72

(Ολογράφως) : επτά και εβδομήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8036.2.2 Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου ευθύς εξωτ. διαμέτρου 32 mm και πάχους 4,5 mm
θερμικά αυτοσυγκολλούμενος

A.T. : 95

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου ευθύς εξωτ. διαμέτρου 32 mm και πάχους 4,5 mm θερμικά

αυτοσυγκολλούμενος (ενδεικτ. τύπου Aquatherm), δηλαδή  πλαστικός σωλήνας και  κάθε  είδους

ειδικά  τεμάχια, άγκιστρα στερεώσεως  σε  απόσταση μεταξύ τους το πολύ 1 m και μικροϋλικά επί

τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως

  Ν\8036.2.2   Διαμέτρου   32x4,5   mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,11

(Ολογράφως) : δώδεκα και έντεκα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8036.2.2.3 Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου ευθύς εξωτ. διαμέτρου 40mm και πάχους 4,5 mm

A.T. : 96

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

-Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου ευθύς εξωτ. διαμέτρου 40 mm και πάχους 4,5 mm 4ης γεννίας PP

-RCT με ενδιάμεση στρώση από ενισχυτικό υαλόνημα, ονομαστικής πίεσης 20bar/20oC-10bar/70oC για

διαστάσεις μέχρι 125mm και 16bar/20oC-8bar/70oC για διαστάσεις μεγαλύτερες από 125mm. Ο

συντελεστής θερμοκρασιακής επιμήκυνσης  θα είναι a <0.35x10-4 (K-1).

Οι σωλήνες πρέπει να παράγονται σύμφωνα με :

EN ISO DIN 15874 και DIN 8077     ως προς τις διαστάσεις τους και

DIN 8078     ως προς τις διαδικασίες ποιότητας και τις δοκιμές

-Εξαρτήματα πολυπροπυλενίου, κατασκευασμένα χυτοπρεσαριστά (injection molded) σε όλες τις

διστάσεις. Δεν είναι αποδεκτά εξαρτήματα αποτελούμενα από συγκολλημένα τεμάχια σωλήνων που

έχουν μειωμένη αντοχή λόγω των συγκολλήσεων.

-Για διαστάσεις μέχρι 125mm, τα εξαρτήματα θα είναι είναι κατασκευασμένα από ΡΡ-R ή PP-RCT,

κατηγορίας SDR 7.4, κατάλληλα για θερμοπρεσσαριστή συγκόλληση με εισχώρηση (socket welding).

Για μεγαλύτερες διαστάσεις θα είναι κατασκευασμένα από PP-RCT, κατηγορίας SDR 11, κατάλληλα για
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σύνδεση είτε με θερμοσυγκόλληση προσώπου (butt-welding) είτε με την χρήση ηλεκτρομουφών.

Οι σύνδεσμοι και τα εξαρτήματα πρέπει να παράγονται σύμφωνα με :

ISO15874-3 Συστήματα πλαστικών σωηνώσεων για εγκαταστάσεις κρύου και ζεστού νερού -

Πολυπροπυλένιο (ΡΡ) - Εξαρτήματα

ΕΝ 10226-1 Σπειρώματα για σωλήνες και εξαρτήματα. Εσωτερικό κυλινδρικό σπείρωμα και εξωτερικό

κωνικό - Διαστάσεις

Τα μεταλλικά σπειρώματα να είναι κατασκευασμένα από ορείχαλκο CC499K αυξημένης πλαστικότητας.

 Περιλαμβάνονται  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεμάχια, άγκιστρα στερεώσεως  σε  απόσταση μεταξύ

τους το πολύ 1 m και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και

δοκιμών πιέσεως

  Ν\8036.2.2   Διαμέτρου   40x4,5   mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,25

(Ολογράφως) : δέκα έξι και είκοσι πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8042.1.1 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm διαμέτρου Φ 32 mm

A.T. : 97

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.  1  Διαμέτρου   32     mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,66

(Ολογράφως) : έντεκα και εξήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8042.1.2 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C., πιέσεως 6 atm, διαμέτρου Φ 40
mm

A.T. : 98

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

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

6,0  atm,  για 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)

 N.8042.1    Πιέσεως      6     atm

 N.8042.1.2  Διαμέτρου   40     mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,47

(Ολογράφως) : δώδεκα και σαράντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8042.1.3 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C., πιέσεως 6 atm, διαμέτρου Φ 50
mm

A.T. : 99

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

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

6,0  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)

 Ν.8042.1    Πιέσεως      6     atm

 Ν.8042.1.3  Διαμέτρου   50     mm
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Ευρώ (Αριθμητικά): 12,69

(Ολογράφως) : δώδεκα και εξήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.1.3 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως 6 atm, διαμέτρου Φ 63
mm

A.T. : 100

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

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

6,0  atm, διαμέτρου Φ75 mm 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)

 N\8042.1    Πιέσεως     6  atm

 N\8042.1.3  Διαμέτρου  63  mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,93

(Ολογράφως) : δώδεκα και ενενήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.1.4 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως 6 atm, διαμέτρου Φ 75
mm

A.T. : 101

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

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

6,0  atm, διαμέτρου Φ75 mm 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)

 N\8042.1    Πιέσεως     6  atm

 N\8042.1.4  Διαμέτρου  75  mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,51

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8131.3.1 Bαλβίδα διακοπής (διακόπτης) πολυπροπυλενίου θερμοκολλητή, εντοιχιζόμενη, με
ροζέττα και χειροστρόφαλο χρωμέ, ονομ. διαμέτρου DN 20

A.T. : 102

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) πολυπροπυλενίου θερμοκολλητή, εντοιχιζόμενη, με ροζέττα και

χειροστρόφαλο χρωμέ, ονομ. διαμέτρου DN 20, για δίκτυα ζεστού-κρύου νερού, με τα μικροϋλικά

συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 τεμ.)

 Ν\8131.3  Τύπου  χωνευτή, με ροζέττα, χειροστρόφαλο χρωμέ

 Ν\8131.3.1  ονομ. διαμέτρου DN 20

Ευρώ (Αριθμητικά): 23,29

(Ολογράφως) : είκοσι τρία και είκοσι εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8131.3.2 Bαλβίδα διακοπής (διακόπτης) πολυπροπυλενίου θερμοκολλητή, εντοιχιζόμενη, με
ροζέττα και χειροστρόφαλο χρωμέ, ονομ. διαμέτρου DN 25

A.T. : 103

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) πολυπροπυλενίου θερμοκολλητή, εντοιχιζόμενη, με ροζέττα και

χειροστρόφαλο χρωμέ, ονομ. διαμέτρου DN 25, για δίκτυα ζεστού-κρύου νερού, με τα μικροϋλικά

συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 τεμ.)

 Ν\8131.3  Τύπου  χωνευτή, με ροζέττα, χειροστρόφαλο χρωμέ

 Ν\8131.3.2  ονομ. διαμέτρου DN 25
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Ευρώ (Αριθμητικά): 26,79

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και εβδομήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9388.1.1 Διακόπτης στεγανός, χωνευτός  με πλήκτρα εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V, σε
αντικατάσταση όμοιου

A.T. : 104

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Διακόπτης στεγανός, χωνευτός  με πλήκτρα εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V

(απλός μονοπολικός, διπολικός/κομυτατέρ ή αλλέ-ρετούρ) σε αντικατάσταση κατεστραμμένου,

φθαρμένου ή παλαιού, με το κυτίο δηλαδή αποσύνδεση του προς αντικατάσταση όμοιου, εκτοποθέτηση,

προμήθεια, προσκόμιση (μεταφορά) και τοποθέτηση του νέου και συνδεσμολογία.

(1 τεμ)

Διακόπτης τύπου κατά τα ανωτέρω

 Ν\9388.1   απλός μονοπολικός, διπολικός/κομυτατέρ ή αλλέ-ρετούρ

 Ν\9388.1.1 Εντάσεως:  10 Α

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9418.1 Αποξήλωση θερμαντικού σώματος χαλύβδινου, εγχώριου ή τύπου panlel, οιουδήποτε
τύπου και μεγέθους

A.T. : 105

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26

Αποσύνδεση υφιστάμενου θερμαντικού σώματος, αποξήλωση και απομάκρυσνη μακράν από τον τόπο του

έργου με παράδοση του αποξηλωθέντος θερμαντικού σώματος σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία ή

απόρριψή του σε κατάλληλα επιτρεπόμενο χώρο θερμαντικού σώματος χαλύβδινου, εγχώριου ή τύπου

panlel, οιουδήποτε τύπου και μεγέθους αποτελούμενου από οσαδήποτε στοιχεία, ήτοι θερμ. σώμα,

υλικά (βαλβίδες πρασαγωγής και επιστροφής θερμού ύδατος, βαλβίδας εξαερισμού, υλικά στερεώσεως

ή αναρτήσεως) και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία αποσθβδεσης, αποξηλώσεως και ενδεχόμενη

υδραυλική απομόνωση τμήματος δικτύου, εκκένωση, επαναπλήρωση και εξαερισμό δικτύου θέρμανσης.

(1 τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,36

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και τριάντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8432.7 Θερμαντικά σώματα τύπου πάνελ, χαλύβδινα, βαμένα με πολυεστερική βαφή

A.T. : 106

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26

Θερμαντικά σώματα τύπου πάνελ εγχώρια ή οίκου του εξωτερικού, χαλύβδινα, βαμένα με πολυεστερική

βαφή (πούδρα), πλήρως εγκατεστημένα, δηλαδή σώματα, στηρίγματα τοίχου ή δαπέδου και μικροϋλικά

επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 kcal/h)

 Ν\8432.7  Τύπου  πάνελ

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,11

(Ολογράφως) : έντεκα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8445.1 Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σώματος, ορειχάλκινη, χρωμέ, ευθεία ή γωνιακή,
διαμέτρου 1/2 ins

A.T. : 107

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σώματος ορειχάλκινη, χρωμέ, ευθεία ή γωνιακή, διαμέτρου 1/2 ins,

με χειρολαβή ρυθμίσεως και εσωτερικό μανδύα, πλήρως τοποθετημένη.

(1 τεμ)

 Ν\8445.1  Διαμέτρου  1/2  ins
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Ευρώ (Αριθμητικά): 12,13

(Ολογράφως) : δώδεκα και δέκα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8447 Βαλβίδα εξαερισμού θερμαντικών σωμάτων, ορειχάλκινη επινικελωμένη διαμ.1/4 ins

A.T. : 108

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Βαλβίδα εξαερισμού θερμαντικών σωμάτων, ορειχάλκινη επινικελωμένη διαμ.1/4 ins

πλήρως  τοποθετημένη  σε  εγκατάσταση  κεντρικής θερμάνσεως, σε πώμα θερμαντικού

σώματος  ή  σε  σωλήνα κλπ.Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ

και η εργασία διανοίξεως και ελικοτομήσεως της οπής στηρίξεως

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,21

(Ολογράφως) : τρία και είκοσι ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8036.1.1 Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου ευθύς εξωτ. διαμέτρου 25 mm και πάχους 3,5 mm
θερμικά αυτοσυγκολλούμενος.

A.T. : 109

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

- Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου ευθύς εξωτ. διαμέτρου 25 mm και πάχους 3,5 mm 4ης γενιάς PP

-RCT με ενδιάμεση στρώση από ενισχυτικό υαλόνημα, ονομαστικής πίεσης 20bar/20oC-10bar/70oC για

διαστάσεις μέχρι 125mm και 16 bar/20 oC - 8 bar/70 oC για διαστάσεις μεγαλύτερες από 125mm.

Ο συντελεστής θερμοκρασιακής επιμήκυνσης  θα είναι a <0.35x10-4 (K-1).

Οι σωλήνες πρέπει να παράγονται σύμφωνα με :

EN ISO DIN 15874 και DIN 8077  ως προς τις διαστάσεις τους και DIN 8078  ως προς τις

διαδικασίες ποιότητας και τις δοκιμές

- Εξαρτήματα πολυπροπυλενίου, κατασκευασμένα χυτοπρεσαριστά (injection molded) σε όλες τις

διστάσεις. Δεν είναι αποδεκτά εξαρτήματα αποτελούμενα από συγκολλημένα τεμάχια σωλήνων που

έχουν μειωμένη αντοχή λόγω των συγκολλήσεων.

- Για διαστάσεις μέχρι 125mm, τα εξαρτήματα θα είναι είναι κατασκευασμένα από ΡΡ-R ή PP-RCT,

κατηγορίας SDR 7.4, κατάλληλα για θερμοπρεσσαριστή συγκόλληση με εισχώρηση (socket welding).

Για μεγαλύτερες διαστάσεις θα είναι κατασκευασμένα από PP-RCT, κατηγορίας SDR 11, κατάλληλα για

σύνδεση είτε με θερμοσυγκόλληση προσώπου (butt-welding) είτε με την χρήση ηλεκτρομουφών.

Οι σύνδεσμοι και τα εξαρτήματα πρέπει να παράγονται σύμφωνα με :

ISO15874-3 Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για εγκαταστάσεις κρύου και ζεστού νερού -

Πολυπροπυλένιο (ΡΡ) - Εξαρτήματα ΕΝ 10226-1 Σπειρώματα για σωλήνες και εξαρτήματα. Εσωτερικό

κυλινδρικό σπείρωμα και εξωτερικό κωνικό - Διαστάσεις

Τα μεταλλικά σπειρώματα να είναι κατασκευασμένα από ορείχαλκο CC499K αυξημένης πλαστικότητας.

 Περιλαμβάνονται  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεμάχια, άγκιστρα στερεώσεως  σε  απόσταση μεταξύ

τους το πολύ 1 m και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και

δοκιμών πιέσεως.

(1 m)

Ν\8036.1.1  Διαμέτρου  25x3,5  mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,64

(Ολογράφως) : εννέα και εξήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Γ\16.12.ΣΧΕΤ Ανακατασκευή φρεατίου επισκέψεως ομβρίων ή ακαθάρτων διαστάσεων μέχρι 40x50 cm
και βάθους έως 50 cm, πλήρης

A.T. : 110

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Ανακατασκευή φρεατίου επισκέψεως ομβρίων ή ακαθάρτων, διαστάσεων μέχρι 40x50 cm και βάθους έως

50 cm, πλήρης δηλαδή: εκσκαφή σε  έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 kg

τσιμέντου πάχους 10 cm, δόμηση πλευρικών επιφανειών με οπτοπλινθοδομή πάχους 1 πλίνθου ή

σκυρόδεμα και τσιμεντοκονιάματος  400 kg τσιμέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα μισού

τεμαχίου  πλαστικοσωλήνα  PVC διαμέτρου έως 160 mm mm τομής ημικυκλικής και σχήματος

ημικυλινδρικού γιά διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600

kg τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόμιση των

προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών.

Περιλαμβάνεται και το χυτοσιδηρούν κάλυμμα ή σχάρα σε περίπτωση τέτοιου τυχόν καταστραφέντος.
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Στην τιμή μονάδας συπεριλαμβάνονται:

α. Η καθαίρεση της περιμετρικής τελικής διάστρωσης (σκυρόδεμα, άσφαλτος, πλάκες πεζοδρομίου,

κλπ.) στο ενδεδειγμένο πλάτος για την απελευθέρωση του πλαισίου.

β. Η εκσκαφή περιμετρικά του φρεατίου και η καθαίρεσις των παρειών του φρέατος, μέχρι της

απελευθέρωσης των υφιστάμενων δικτύων.

γ. Η πλήρης καθαίρεση του υφιστάμενου φρεατίου, με την δέουσα προσοχή για την εξασφάλιση της

ακεραιότητας των εισερχόμενων και απερχομένων σωληνώσεων.

δ. Η επανεκσκαφή περιμετρικά του φρεατίου μέχρι του αναγκαιούντος βάθος.

ε. Προμήθεια και αντικατάσταση τυχόν κατεστραμένων τμημάτων σωληνώσεων μέχρι της ζώνης του 1

μέτρου εκατέρωθεν του φρεατίου και σύνδεση αυτών με τα υφιστάμενα ορθώς λειτουργούντα δίκτυα.

στ. Η εκ' νέου κατατασκευή φρεατίου κατ' αναλογία του καθαιρούμενου (ή η πλήρης τοποθέτηση και

στερέωση προκατασκευσμένου/έτοιμου ανάλογου φρεατίου αποδοχής της επίβλεψης), με παράλληλο

εγκιβωτισμό των εισερχόμενων-απερχόμενων σωληνώσεων.

ζ. Η πλήρωση του διακένου του ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου, μέχρι την στάθμη έδρασης

της πλακόστρωσης ή επίστρωσης του πεζοδρομίου.

η. Η αναδιάταξη του μεταλλικού πλαισίου στήριξης στην απαιτούμενη τελική σταθμη  και η πάκτωσή

του με σκυρόδεμα.

θ. Η αποκατάσταση του πεζοδρομίου στην προτέρα του κατάσταση σύμφωνα με την

ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων

δικτύων"

ι. Η φόρτωση και μεταφορά των των μπάζων σε οποιαδήποτε απόσταση και ο πλήρης

καθαρισμός του χώρου της επέμβασης.

Τιμή ανά επισκευαζόμενο φρεάτιο παροχής (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 135,00

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8974.3.3.1 Φωτιστικό σώμα φθορισμού τετράγωνο, στεγασμένων χώρων, με λυχνίες φθορισμού 4x18
W, οροφής ή αναρτημένο, με κλωβό προστασίας έναντι βανδαλισμών

A.T. : 111

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Φωτιστικό  σώμα  φθορισμού στεγασμένων χώρων, τετράγωνο, με λυχνίες φθορισμού 4x18 W,

ανταυγαστήρα (οθόνη γυαλιστερή διπλής παραβολικότητας), ηλεκτρονικό ballast "πολλαπλών

εναύσεων", οροφής ή αναρτημένο, αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση βαμμένη με ψημένο χρώμα, με

ενσωματωμένα τα όργανα αφής, δηλαδή λυχνιολαβές, εκκινητές, σε κλωβό προστασίας (έναντι

βανδαλισμών) από μεταλλικό πλέγμα γαλβανισμένο εξ' ολοκλήρου ή βαμμένο με ελαιόχρωμα και

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 τεμ)

 Ν\8974.1    Προστασίας  IP20

 Ν\8974.1.4  Γιά  4 λαμπτήρες  18 W

Ευρώ (Αριθμητικά): 111,79

(Ολογράφως) : εκατόν έντεκα και εβδομήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Β\61.29.ΣΧ Μεταλλικός σκελετός με δικτύωμα προστασίας φωτιστικού σώματος, μέγιστης επιφάνειας
0,75 m2

A.T. : 112

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού και δικτυώματος προστασίας, οιουδήποτε φωτιστικού σώματος,

διαστάσεων ανάλογων του φωτιστικού σώματος(σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια), μέγιστης

επιφάνειας 0,75 m2, σε υπαρχουσα υποδομή, από απλές ή σύνθετες διατομές (προφίλ) από χάλυβα

ποιότητας S235J, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, με οποιονδήποτε τρόπο σύνδεσης,

στήριξης, πάκτωσης κλπ.,με ηλεκτροσυ- γκόλληση ή κοχλίωση, και γενικά πλήρως ολοκληρωμένη

εργασία, συναρμολόγησης, ανύψωσης, στερέωσης, και υλικά - μικροϋλικά όπως κοχλίες, πλάκες

εδράσεως, κομβοελάσματα κορυφής κλπ., βαμένης ή εξ' ολοκλήρου γαλβανισμένης εν θερμώ.

Τιμή ανά τεμ. τοποθετημένης κατασκευής μορφοσίδηρου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 41,21

(Ολογράφως) : σαράντα ένα και είκοσι ένα λεπτά

Σελίδα 50 από 75



Τιμολόγιο μελέτης

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8732.1.4 Κανάλι ηλεκτρικών  γραμμών πλαστικό επίτοιχο με κάλυμμα, διαστάσεων 19x20mm

A.T. : 113

Κωδικός αναθεώρησης:

Κανάλι ηλεκτρικών  γραμμών πλαστικό επίτοιχο με κάλυμμα, διαστάσεων 19x20 mm δηλαδή κανάλι με

τα  απαραίτητα  απαραίτητα  πλαστικά ειδικά τεμάχια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά συνδέσεως και

στερεώσεως κλπ.

(1 m)

 8732.1.4

 8732.1.4  Διαστάσεων 19x20 mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,69

(Ολογράφως) : δύο και εξήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8826.3.1 Πρίζα RJ45 Cat. 6 UTP πλαστικού καναλιού ή χωνευτή, διπλή

A.T. : 114

Κωδικός αναθεώρησης:

Πρίζα RJ45 Cat. 6 UTP πλαστικού καναλιού ή χωνευτή, διπλή, με όλα τα απαραίτητα υλικά και

μικροϋλικά τοποθέτησης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, έλεγχο και δοκιμές γιά την

παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Ρευματοδότης πληροφορικής τύπου Αμερικής RJ45 τύπου SIEMENS δηλ. προμήθεια

μεταφορά ,εγκατάσταση και σύνδεση σε λειτουργία.

(1 τεμ)

  8743.λ1    RJ45 Cat. 6

             διπλή

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,68

(Ολογράφως) : έντεκα και εξήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΗΛΜ Ν\48.4 Καλώδιο UTP cat.6 εντός σωλήνων ή καναλιών, διαμέτρου αγωγών 4x2x0,51 mm

A.T. : 115

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48

Καλώδιο UTP cat.6 εντός σωλήνων ή καναλιών, διαμέτρου αγωγών 4x2x0,51 mm δηλαδή προμήθεια και

προσκόμιση υλικών και μικρουλικών, με την αναλογία κα καλωδίων, επί τόπου και εργασία

εγκαταστάσεως, διάνοιξης αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτησης και

συνδέσεως, και δοκιμών γιά την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,32

(Ολογράφως) : δύο και τριάντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8153.2 Αποξήλωση και επανεγκατάταση δοχείου πλύσεως λεκάνης WC, οιουδήποτε τύπου μετά
σπιράλ σύνδεσης

A.T. : 116

Κωδικός αναθεώρησης:

Αποξήλωση και επανεγκατάσταση δοχείου πλύσεως λεκάνης WC, οιουδήποτε τύπου μετά προμήθειας και

εγκατάστασης συνοδευτικών εξαρτημάτων (βύσματα, διάφορα μικροϋλικά, σπιράλ κλπ.) σύνδεση,

δοκιμές για παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 46,71

(Ολογράφως) : σαράντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά

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

A.T. : 117

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 15

Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου  (καζανάκι πλύσεως)
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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

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 98,72

(Ολογράφως) : ενενήντα οκτώ και εβδομήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Γ\16.40.01 Καθαρισμός αγωγών αποχέτευσης με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος Καθαρισμός
αγωγού αποχέτευσης DN 200-300 mm

A.T. : 118

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6120

Πλήρης καθαρισμός κλάδου αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων μεταξύ δύο διαδοχικών

φρεατίων, μήκους 30 έως 60 m, με χρήση αποφρακτικού υψηλής πίεσης και

αναρρόφησης, ειδικού εξοπλισμού και μέσων, όπως ριζοκοπτικές αλυσίδες,

ακροφύσια εισπίεσης για την χαλάρωση των αποθέσεων, ακροφύσια αναρρόφησης κλπ.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η τροφοδοσία με το απαραίτητο νερό, η

αναρρόφηση των ιζημάτων,  η  συλλογή και αποκομιδή των προϊόντων καθαρισμού,

καθώς και η δαπάνη των μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας στην θέση επέμβασης και

ο πλήρης καθαρισμός του χώρου γύρω από τα φρεάτια μετά την ολοκλήρωση των

εργασιών.

Η βιντεοσκόπηση για τον έλεγχο του γενομένου καθαρισμού επιμετράται ιδιαίτερα, σύμφωνα με τα

οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

 Καθαρισμός αγωγού αποχέτευσης DN 200-300 mm

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,10

(Ολογράφως) : πέντε και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Γ\16.40.02 Καθαρισμός αγωγών αποχέτευσης με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος Καθαρισμός
αγωγού αποχέτευσης DN 315-400 mm

A.T. : 119

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6120

Πλήρης καθαρισμός κλάδου αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων μεταξύ δύο διαδοχικών

φρεατίων, μήκους 30 έως 60 m, με χρήση αποφρακτικού υψηλής πίεσης και

αναρρόφησης, ειδικού εξοπλισμού και μέσων, όπως ριζοκοπτικές αλυσίδες,

ακροφύσια εισπίεσης για την χαλάρωση των αποθέσεων, ακροφύσια αναρρόφησης κλπ.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η τροφοδοσία με το απαραίτητο νερό, η

αναρρόφηση των ιζημάτων,  η  συλλογή και αποκομιδή των προϊόντων καθαρισμού,

καθώς και η δαπάνη των μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας στην θέση επέμβασης και

ο πλήρης καθαρισμός του χώρου γύρω από τα φρεάτια μετά την ολοκλήρωση των

εργασιών.

Η βιντεοσκόπηση για τον έλεγχο του γενομένου καθαρισμού επιμετράται ιδιαίτερα, σύμφωνα με τα

οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

 Καθαρισμός αγωγού αποχέτευσης DN 315-400 mm

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,50

(Ολογράφως) : έξι και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8179.2 Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού

A.T. : 120

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 18

Κάθισμα  λεκάνης  πλαστικό  με  κάλυμμα πλήρες  δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί
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τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως

(1 τεμ)

  8179.   2   χρώματος λευκού

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,97

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και ενενήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8151.2 Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα
εξαρτήματά του

A.T. : 121

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.  2   χαμηλής πιέσεως με το δοχείο    πλύσεως και τα εξαρτήματά του

Ευρώ (Αριθμητικά): 192,13

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα δύο και δέκα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8610.1.2 Σύνδεσμος εύκαμπτος (σπιράλ) μήκους έως 40 cm, ονομ. διαμέτρου 15 mm (1/2") από
ελαστικό σωλήνα, ανοξείδωτο πλέγμα, κοχλιωτής συνδέσεως με ρακόρ

A.T. : 122

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Σύνδεσμος εύκαμπτος (σπιράλ) μήκους έως 40 cm, από ελαστικό σωλήνα επενδεδυμένο με ανοξείδωτο

μεταλλικό  πλέγμα, κοχλιωτής συνδέσεως με ρακόρ από ανοξείδωτο χάλυβα στα δύο άκρα και

στεγανοποιητικούς δακτύλιους, ονομαστικής διαμέτρου 15 mm (1/2") και μήκους 20cm τοποθετημένος

σε σωλήνωση γραμμής μεταφοράς νερού, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση

(1 τεμ)

  Ν.8610.1      κοχλιωτής  συνδέσεως με ρακόρ

  Ν.8610.1.2   Ονομ. διαμέτρου  15 mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,40

(Ολογράφως) : επτά και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8169.1.2 Εταζέρα νιπτήρα πλήρης Πορσελάνης μήκους 0,60 cm

A.T. : 123

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Εταζέρα  νιπτήρα  πλήρης δηλαδή  υλικά  και  μικροϋλικά  επί  τόπου και εργασία

πλήρους τοποθετήσεως

(1 τεμ)

  8169.  1   πορσελάνης                  0

  8169. 1.  2    μήκους 0,60 cm

Ευρώ (Αριθμητικά): 21,05

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8176.23.1 Επιδαπέδιο πιγκάλ, ανοξείδωτο

A.T. : 124

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Εππιδαπέδιο πιγκάλ, ανοξείδωτο, ενδεικτικού τύπου Ιom Α9108 Ideal Standard ή ισοδύναμο, πλήρες,

σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και

τοποθέτηση.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,17

(Ολογράφως) : τριάντα και δέκα επτά λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\22.30.02 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας άνω των
0,05 m2 και έως 0,12 m2

A.T. : 125

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2261B

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 οπές επιφανείας άνω των 0,05 m2 και έως 0,12 m2.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8130.1 Πλαστική κεφαλή PVC, σωλήνας εξαερισμού (καπέλλο), διαμέτρου μέχρι Φ 10 cm

A.T. : 126

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

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

6,0  atm, διαμέτρου Φ100mm 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 τεμ.)

 Ν\8130.1  Πλαστική κεφαλή PVC,

           σωλήνας αερισμού (καπέλλο),

           διαμέτρου μέχρι Φ 10 cm

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,90

(Ολογράφως) : εννέα και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9302.2.1 Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης ή αποχέτευσης και
επανεπίχωση

A.T. : 127

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10

Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης ή αποχέτευσης, πλάτους ορύγματος μικρότερο η

μέχρι 1.00μ. και σε βάθος μέχρι 1.00μ. με οποιονδήποτε τρόπο η μέσο εκσκαφής σε ξερό έδαφος η

μέσα σε νερό η στάθμη του όποιου η ευρίσκεται σε ηρεμία η υποβιβάζεται με άντληση που θα

πληρωθεί ξεχωριστά με την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες

διατομές. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων που χρειάζονται για την

αναπέταση των προϊόντων ανάλογα με τους τρόπους και τα μέσα εκσκαφής, των κάθε φύσεως

φορτοεκφορτώσεων, τοπικών μετακινήσεων (οριζοντίων η κατακόρυφων) και μεταφορών για την

οριστική απομάκρυνση των προϊόντων που περισσεύουν σε θέσεις που επιτρέπονται από την Αστυνομία

η προσωρινή απόθεση αυτών για την κατασκευή επιχωμάτων προς επαναπίχωση των εκσκαφέντων

χανδάκων καθώς και η δαπάνη σταλίας των μεταφορικών μέσων. Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης και

οι καθαιρέσεις ασφάλτου πλακών παντός τύπου και οιαδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου τύπου

μάλτας,πορσελάνης,μωσαικού,κεραμουργικών κ.λ.π) ανευ προσοχής μετά του κονιάματος στρώσεως

αυτών εις οιανδήποτε στάθμη από του εδάφους και συσσώρευσης των προϊόντων καθαίρεσης σε μέση

απόσταση έως 10μ. προς φόρτωση. Όγκος αχρήστων 100%.

Οπως επίσης και η  εργασία εκτελέσεως της επανεπιχώσεως των εκσκαφέντων χανδάκων με άμμο τα 10

εκατοστά πέριξ του σιδηροσωλήνα ή πλαστικού σωλήνα κατά στρώσεις πλήρως συμπιεζόμενες και

επίστρωσης με τσιμέντο πάχους 10εκ.η επίστρωση με πλάκες τσιμέντου διαστάσεων 50Χ50 όπου

απαιτείται

και η επανατοποθέτηση ασφάλτου. Δηλαδή μετά αποκατάσταση του οδοστρώματος και των πεζοδρομίων

θα είναι όπως πριν την έναρξη των εργασιών.

Πριν την καθαίρεση οι πλάκες πεζοδρομίου θα κοπούν με αρμοκόφτη.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλες οι εργασίες εκσκαφής και επανεπίχωσης κατά στρώσεις πλήρως

συμπιεζόμενες καθώς και η προμήθεια των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης.

Τα υλικά επανεπίχωσης θα είναι καθαρά, απαλλαγμένα από πέτρες, κομμάτια μπετό κλπ. Δηλαδή η

αποκατάσταση του οδοστρώματος και των πεζοδρομίων θα είναι

όπως πριν την έναρξη των εργασιών.
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Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται επίσης και η διάτρητη ταινία σήμανσης για προστασία που θα

τοποθετηθεί κατά μήκος των αγωγών και θα δείχνει τις θέσεις των.

(1 m3)

 9302.λ1   Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος  λ2

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,68

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και εξήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8066.1.2 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως, διαστάσεων 30x40 cm και βάθος έως 0,5 m,
μετά χυτοσιδηρού καλύμματος

A.T. : 128

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10

Φρεάτιο  επισκέψεως  δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή ομβρίων) δηλαδή: Εκσκαφή

σε  έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου πάχους 10 cm

δόμηση   πλευρικών   επιφανειών   με   οπτοπλινθοδομή   πάχους   1  πλίνθου  και

τσιμεντοκονιάματος  400 kg τσιμέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα μισού

τεμαχίου  πλαστικοσωλήνα  PVC διαμέτρου έως 160 mm mm τομής ημικυκλικής και σχήματος

ημικυλινδρικού γιά διαμόρφωση  κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των

600 kg τσιμέντου  του  πυθμένα  και  των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και

αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και το χυτοσιδηρούν κάλυμμα.

(1 τεμ)

 8066.1.2   Διαστάσεων  30x40 cm  και βάθος έως 0,5m

Ευρώ (Αριθμητικά): 102,46

(Ολογράφως) : εκατόν δύο και σαράντα έξι λεπτά

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

A.T. : 129

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 8256.1.1 Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 10 l ισχύος 2000 W

A.T. : 130

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 24

Θερμοσίφωνας  ηλεκτρικός   κατάλληλος  γιά  πίεση  λειτουργίας  10 ατμοσφαιρών,

εφοδιασμένος  με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και ρυθμίσεως όπως

και τα ασφαλτικά τους σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, δηλαδή θερμοσίφωνας

με    τα    όργανά   του   και   τα   υλικά   και   μικροϋλικά  στερεώσεως   και

συνδέσεως.Περιλαμβάνονται οι χαλκοσωλήνες και τα ρακόρ συνδέσεως επί τόπου και η

εργασία τοποθετήσεως και πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8256.  1  Χωρητικότητας  10   l

  8256. 1.  1  Ισχύος  2000   W

Ευρώ (Αριθμητικά): 139,07

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα εννέα και επτά λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.1.3 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
μονοπολικός εντάσεως 16 Α

A.T. : 131

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS

κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με την ανάλογη

δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  μονωτικά

στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά

και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα

(1 τεμ)

  8915.  1   μονοπολικός

 8915. 1.  3  Εντάσεως  16 Α

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,04

(Ολογράφως) : δέκα και τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8776.1.8Ν Πλαστικό κανάλι διανομής 100x60 mm, ισχυρών-ασθενών ρευμάτων, επίτοιχο, τύπου
LEGRAND DLP

A.T. : 132

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Κανάλι διανομής κλειστό πλαστικό, λευκής ή οιασδήποτε άλλης απόχρωσης, ενδ. τύπου LEGRAND DLP ή

ισοδύναμου, δύο τουλάχιστον ανεξάρτητων διαμερισμάτων για την ταυτόχρονη διανομή και τον

διαχωρισμό ασθενών και ισχυρών ρευμάτων και με το συγκρατητικό καλωδίων, με καπάκι, πλήρες,

δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτησή του, μετά των απαιτούμενων εξαρτημάτων (βίδες κλπ.),

αλλά άνευ των ειδικών τεμαχίων (γωνίες-καμπύλες, ταυ, κλπ.), τα οποία τιμολογούνται ιδιαίτερα.

(1 m)

Πλαστικό κανάλι

κατά τα ως άνω

διατομής  100Χ60 mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,65

(Ολογράφως) : εννέα και εξήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8732.3.4 Εξάρτημα καναλιού ηλεκτρικών γραμμών

A.T. : 133

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Εξαρτημα καναλιού ηλεκτρικών γραμμών  τύπου LEGRAND  DLP MONOBLOCK  ( γωνία

εσωτερική ,εξωτερική, επίπεδη,διακλάδωση ,τάπα,βάση κ.λ.π.δηλ. προμήθεια και τοποθέτηση κλπ.

(1 τεμ)

 8732.λ1    λ2

 8732.λ1.λ3  εως  10 εκαττοστά

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,88

(Ολογράφως) : δέκα τρία και ογδόντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8826.2.2 Ρευματοδότης σούκο εντάσεως 16 A, πλαστικού καναλιού τύπου DLP Legrand

A.T. : 134

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Ρευματοδότης σούκο εντάσεως 16 Α, πλαστικού καναλιού τύπου "DLP Legrand" ή ισοδύναμος, πλήρης

με τα εξαρτήματά του, δηλαδή προμήθεια προσκόμιση, μικροϋλικά εγκατάσταση και σύνδεση,

παραδοτέος σε λειτουργία.

(1 τεμ)

 Ν\8826.2    βακελίτου διπολικός   με γείωση

 Ν\8826.2.2   Εντάσεως  16 Α

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,32

(Ολογράφως) : οκτώ και τριάντα δύο λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8974.3.3.2 Φωτιστικό σώμα, οροφής ή ψευδοροφής, τύπου panel Led

A.T. : 135

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Φωτιστικό οροφής ή ψευδοροφής τεχνολογίας LED τελευταίας γενιάς, τύπου πάνελ (πυρήνες φωτισμού

LED σε πλακέτα), εσωτερικού χώρου, διαστάσεων περίπου 30x120 ή 60x60 cm cm, με ενσωματωμένα τα

όργανα αφής, πλήρες, μετά εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και σύνδεσης στα δίκτυα ηλεκτρικού

ρεύματος, των κάτωθι χαρακτηριστικών:

- Μέγιστη ονομαστική ισχύς 45W (συνολικά του φωτιστικού σώματος)

- Το εύρος τάσης εισόδου να κυμαίνεται από 100V AC έως 260V AC με συχνότητα   50/60Hz.

- Ελάχιστη απόδοση των LEDs του φωτιστικού σώματος ίση με 5.000 Lm.

- To CRI να είναι >80.

- To CCT να είναι 4.000 - 4.500Κ

- Η διάρκεια ζωής να είναι τουλάχιστον 50.000 ώρες.

- Το σώμα του φωτιστικού να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο μέταλλο υψηλής αντοχής, ή

ατσάλι γαλβανισμένο εν θερμώ ή ανοδιωμένο περίβλημα αλουμινίου, το οποίο να φέρει ειδική

ηλεκτροστατική βαφή λευκού χρώματος.

- Το εξωτερικό κάλυμμα (Lens) να είναι κατασκευασμένο από OPAL ακρυλικό υλικό (PMMA), φέροντας

ειδική προστασία UV για αντίσταση στη γήρανση.

- Το φωτιστικό να καλύπτεται από 5 χρόνια εγγύησης καλής λειτουργίας.

- Οι δίοδοι LED που χρησιμοποιεί το φωτιστικό να φέρουν βεβαίωση εργαστηρίου κατά το πρότυπο

LM80.

- Το φωτιστικό να φέρει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας RoHS και CE (κατά EMC

2004/108/EC και LVD 2006/95/EC).

- Το φωτιστικό θα είναι πλήρες για εγκατάσταση σε δίκτυο 230 V.

(1 τεμ.)

 Ν\8974.3.3.2  Φωτιστικό οροφής ή ψευδοροφής

               τεχνολογίας LED τελευταίας γενιάς,

               τύπου πάνελ κατά τα ανωτέρω

Ευρώ (Αριθμητικά): 150,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα

Άρθρο : ΗΛΜ Ν\62 Ανιχνευτής διαρροής φυσικού αερίου-μεθανίου

A.T. : 136

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62

Ανιχνευτής διαρροής φυσικού αερίου-μεθανίου μετά   βάσεως  κατάλληλος  για  εγκατάσταση  στην

οροφή, πλήρως εγκατεστημένος μετά των υλικών και μικρουλικών εγκαταστάσεως και της εργασίας για

παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Περιλαμβάνεται και η τυχόν εργασία αποσύνδεσης - αποξήλωσης υφιστάμενου μη λειτουργούντος

τέτοιου.

(1 τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 108,25

(Ολογράφως) : εκατόν οκτώ και είκοσι πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9419.ΣΧΕΤ Αποξήλωση και απομάκρυνση εναέριου δικτύου ηλεκτρικής παροχής, καλωδίου
οποιουδήποτε τύπου και  διατομής

A.T. : 137

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Αποξήλωση παλαιού εναερίου δικτύου ηλεκτρικής παροχής, καλωδίου οποιουδήποτε τύπου και

διατομής, σε οποιοδήποτε ύψος, όπου περιλαμβάνονται συρματόσχοινα, καλώδια, υλικά στηρίξεως και

τανύσεως, δηλαδή ηλεκτρική αποσύνδεση δικτύου από  τα ηλεκτρικά όργανα, κατά περίπτωση από το

πίλλαρ ή το σημείο ηλεκτροδότησης, μόνωση των τυχόν εναπομενόντων άκρων, πλήρης αφαίρεση των

συρματόσχοινων και καλωδίων με την χρήση φορητών κλιμάκων και (εάν απαιτηθεί) ανυψωτικού

μηχανήματος (βραχιονοφόρο καλαθοφόρο), αφαίρεση του σχετικού παρελκομένου υλικού όπως κουτιά

διακλάδωσης, σταυροί, τανυτήρες κλπ. και φόρτωση, μεταφορά, απόρριψη των άχρηστων προϊόντων

αποξηλώσεων κλπ. στον πλησιέστερο επιτρεπόμενο από την κείμενη νομοθεσία χώρο, με την σταλία

των μεταφορικών μέσων, καθώς και συσκευασία του καλωδίου, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και

παράδοση των λοιπών χρήσιμων υλικών, εξοπλισμού, στις αποθήκες της Υπηρεσίας ή όπου αλλού

απαιτηθεί και υποδείξει εντός της περιοχής αυτής.

Η εργασία αφορά σε τρέχον αξονικό μέτρο καλωδίου (οριζόντιας ή και κατακόρυφης όδευσης) από το

σημείο ηλεκτροδότησης μέχρι του σημείου παροχέτευσης, με τα τυχόν εγκάρσια συρματόσχοινα όπως
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και τα αντίστοιχα καλώδια να συμπεριλαμβάνονται στη τιμή μονάδος του παρόντος άρθρου και να μην

προσμετρώνται επί πλέον. H χρήση μηχανημάτων είναι αναγόμενη σε ώρες εργασίας.

Στην τιμή του παρόντος άρθρου αυτού περιλαμβάνεται και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας, εργαλεία,

υλικά, μηχανήματα κλπ. που δεν κατονομάζονται ρητά στο άρθρο αυτό, αλλά είναι απαραίτητ-η(α)

για την πλήρη, έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών.

Επίσης συμπεριλαμβάνεται το κόστος πλήρους μεταφοράς και απόρριψης σε θέσεις που επιτρέπεται.

Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η καθαίρεση δομικών στοιχείων στήριξης που τιμολογείται ιδιαίτερα.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,51

(Ολογράφως) : πέντε και πενήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ\Β49.ΣΧΕΤ Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, φέρουσας
ικανότητας Β125

A.T. : 138

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752

Προμήθεια και τοποθέτηση χυτοσιδηρών εσχαρών και καλυμμάτων φρεατίων, με τα αντίστοιχα πλαίσια

έδρασης, οποιωνδήποτε διαστάσεων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, φέρουσας ικανότητας Β125, σύμφωνα με την

μελέτη και τα Πρότυπα Κατασκετής Εργων (ΠΚΕ).

Για τις εσχάρες των υπονόμων έχει εφαρμογή η ΕΤΕΠ 08-07-01-01 "Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό

χυτοσίδηρο".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια των χυτοσιδηρών ειδών,

- η μεταφορά τους επί τόπου του έργου, οι φοροεκφορτώσεις με κατάλληλα μέσα (πχ. με χρήση

υδραυλικού γερανοβραχίονα),

- η προετοιμασία της επιφανείας έδρασης του πλαισίου, η ρύθμιση της απαιτουμένης τελικής

στάθμης του καλύματος ή της εσχάρας με χρήση ανθεκτικών υποθεμάτων και η πάκτωση του πλαισίου

έδρασης με ισχυρή τσιμεντοκονία.

Τιμή ανά kg τοποθετημένων χυτοσιδηρών σχαρών, πλαισίων και καλυμμάτων φρεατίων.

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,90

(Ολογράφως) : δύο και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ\Δ01 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη

A.T. : 139

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2269Α

Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε πάχους, με χρήση

ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόμενα όρια της κοπής και να

προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης,

τιμολογούνται ως "Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,81

(Ολογράφως) : ογδόντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ 2123 Εκσκαφή τάφρων γαιώδης ως εν 2121 αλλά διά χρήσεως μηχανικών μέσων

A.T. : 140

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2123

Εκσκαφή τάφρων γαιώδης ως εν 2121 αλλά διά χρήσεως μηχανικών μέσων .

(1 m3 εις όγκον ορύγματος)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 8,56

(Ολογράφως) : οκτώ και πενήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΗΛΜ 49.Ν Διακόπτης χωνευτός μετά πλήκτρου, εντάσεως 10Α, τάσεως 250V, κομιτατέρ ή αλλέ -
ρετούρ, με κυτίο

A.T. : 141

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Διακόπτης  χωνευτός  μετά πλήκτρου, εντάσεως 10Α, τάσεως 250V, κομιτατέρ ή αλλέ

-ρετούρ με το κυτίο, ήτοι προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση.

(1 τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,88

(Ολογράφως) : δέκα και ογδόντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8735.1.1 Κυτίο διακλαδώσεως Τύπου Μπέργκμαν Φ 70mm

A.T. : 142

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.  1   Τύπου Μπέργκμαν

            0

 8735. 1.  1  Διαμέτρου ή διαστάσεων  Φ 70mm

                                      0

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,89

(Ολογράφως) : τρία και ογδόντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.1.2 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 13,5mm

A.T. : 143

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.  1   ευθύς

 8732. 1. 2  Διαμέτρου Φ 13,5mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,20

(Ολογράφως) : τρία και είκοσι λεπτά

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

A.T. : 144

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
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.9340.5 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 50 mm2

A.T. : 145

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45

Αγωγός  γυμνός χάλκινος πολύκλωνος , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση

ενός  τρέχοντος  μέτρου  γυμνού  πολύκλωνου  χάλκινου αγωγού για την σύνδεση του

υπογείου δικτύου γειώσεως με το ηλεκτρικό δίκτυο.

(1 m)

 N.9340.5   Διατομής  50 mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,24

(Ολογράφως) : εννέα και είκοσι τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9344.1 Σφικτήρας για χάλκινους αγωγούς

A.T. : 146

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45

Σφικτήρας, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και σύνδεση ενός σφικτήρα για χάλκινους

αγωγούς.

(1 τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 19,48

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και σαράντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8840.1.6 Ηλεκτρικός πίνακας τριφασικός από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο με πόρτα
προστασίας Ρ30  επίτοιχος, πλήρης με τα όργανά του, διαστάσεων 50x35 cm

A.T. : 147

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο  πλήρης με τα όργανά του

(διακόπτες,  ασφάλειες,  ενδεικτικές  λυχνίες  κλπ)  αλλά  και με τα απαραίτητα στηρίγματα,

οπές  εισόδου  και  εξόδου  των  ηλεκτρικών  γραμμών,  ακροδέκτες, καλωδιώσεις  εσωτερικής

συνδεσμολογίας  κλπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των  μεταλλικών  μερών  αυτού  με

βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια και

εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των  οργάνων,  διάνοιξη οπής ερμαρίου, στερέωση  επί του

τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς

και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

   Ν.8840.1.2  Διαστάσεων  50χ35   cm

Ευρώ (Αριθμητικά): 351,71

(Ολογράφως) : τριακόσια πενήντα ένα και εβδομήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.2.2Ν Ηλεκτρικός πίνακας από θερμοπλαστικό υλικό, επίτοιχος, πλήρης  με τα όργανά του

A.T. : 148

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος, από θερμοπλαστικό υλικό, ενδεικτικού διαστάσεων περίπου 27x38 cm,

με διάφανη πόρτα, εμδεικτικού τύπου "ΣΙΝΔΟΣ-PILUX & DANPEX", ή ισιδύναμου, κατηγορίας

προστασίας ΙΡ41, κλάσης προστασίας ΙΙ, δύο σειρών,

24 θέσεων ασφαλειών, με ράγες στήριξης και κλεμοσειρές σύνδεσης, πλήρης με τα όργανά του (αλλά

και με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες,

καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας κ.λ.π. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια και εργασία

εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή

στερέωση επί του τοίχου με ούπατ ή σε πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων &

απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία για τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ.)

 Ν\8840.2.2Ν  Διαστάσεων 27x38 cm
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Ευρώ (Αριθμητικά): 110,17

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα και δέκα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8871.4.4 Διακόπτης διαφυγής έντασης τριφασικός τύπου ράγας, ονομαστικής εντάσεως 63 Α,
ρεύματος διαρροής 30 mA, χρόνου διακοπής 30 msec

A.T. : 149

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 50

Διακόπτης διαφυγής έντασης τριφασικός τύπου ράγας, ονομαστικής εντάσεως 63 Α, ρεύματος διαρροής

30 mA, χρόνου διακοπής 30 msec, πλήρης με μετασχηματιστή εντάσεως, πηνίο αποζεύξεως, κομβίο

ελέγχου και μοχλό επαναφοράς κλπ., κατάλληλο για τοποθέτηση σε χωνευτό ή επίτοιχο ηλεκτρικό

πίνακα,  με  τα  απαραίτητα  υλικά  και  μικροϋλικά  συνδέσεως,  δηλαδή προμήθεια,

φορτοεκφόρτωση,  μεταφορά  επί  τόπου  του έργου ανηγμένες σε εργασία, καθώς και εργασία

εγκαταστάσεως,  συναρμολογήσεως  σε  πίνακα  πλήρως  κατασκευασμένο στον τόπο του έργου ή σε

εργοστάσιο και τις δοκιμές, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

 Ν.8871.4    Συνδεσμολογίας 1 τετραπολικός

 Ν.8871.4.4  Εντάσεως  63  Α

Ευρώ (Αριθμητικά): 111,08

(Ολογράφως) : εκατόν έντεκα και οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.5.4 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Πενταπολικό Διατομής 5 Χ 6mm2

A.T. : 150

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.  4  Διατομής:  5 Χ 6   mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,20

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8994.2 Δικτυακός μεταγωγέας (switch) 24 θυρών χαλκού

A.T. : 151

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 61

Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση επί τόπου του έργου, ενός δικτυακού μεταγωγέα

(switch) 24 port (θυρών) χαλκού, 10/100/1000 Mbps, επαγγελματικού τύπου, αυτόματης σημειακής

αμαγνώρισης, κατάλληλου να εγκατασταθεί σε ικρίωμα Rack 19", που θα διαθέτει τα τεχνικά,

ποιοτικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά όπως αναλυτικά αναφέρονται στο τεύχος των Τεχνικών

Προδιαγραφών της μελέτης του έργου, μετά των απαραίτητων καλωδιώσεων UTP κατηγορίας 6 και την

εργασία πλήρους εγκατάστασής του, ελέγχου, δοκιμών και παράδοσης σε πλήρη και κανονική

λειτουργία.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικρουλικά εγκατάστασης και σύνδεσης για την

πλήρη εγκατάστασή του, έτοιμου προς λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 231,87

(Ολογράφως) : διακόσια τριάντα ένα και ογδόντα επτά λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8993.3 Μετώπη μικτονόμησης  UTP (Patch Panel) 19", 24 RJ45 cat. 6, 1U, πλήρης

A.T. : 152

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 61

Μετώπη μικτονόμησης UTP 24 RJ45 cat. 6, 1U, 19" πλήρης με όλα τα απαραίτητα υλικά και

μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, έλεγχο και δοκιμές γιά την παράδοση σε

πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

 Ν.8993.3   Μετώπη μικτονόμησης

            UTP 16 RJ45 cat. 6, 1U

Ευρώ (Αριθμητικά): 150,85

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα και ογδόντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8994.4 Patch Cords  UTP Cat.6, μήκους 0,50-2,00 m

A.T. : 153

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 61

Patch Cords UTP Cat.6, μήκους 0,50-2,00 m, προκατασκευασμένα και πιστοποιημένα

βιομηχανοποιημένα καλώδια 4 συνεστραμμένων ζευγών, 100 Ohm, με εξωτερικό μανδύα από PVC και

πολύκλωνους (stranded) αγωγούς, 24  AWG, με άκρα "κεφαλές" RJ-45 plugs, δηλαδή υλικά και

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεων και δοκιμών για πλήρη και κανονική

λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,63

(Ολογράφως) : τρία και εξήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9411.2 Καθαίρεση και επανεγκατάσταση υφιστάμενου φωτιστικού σώματος

A.T. : 154

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103

Καθαίρεση υφιστάμενου φωτιστικού σώματος, οροφής ή επίτοιχου, οιουδήποτε τύπου και ισχύος, από

λειτουργούσα θέση, με τη δέουσα προσοχή, δηλαδή εργασία εξαγωγής του φωτιστικού σώματος με την

απαιτούμενη τεχνική για την αποφυγή  καταστροφής του, με προηγούμενη διακοπή ηλεκτρικής

τροφοδοτήσεως, δηλαδή εργασία για την αποσύνδεση της ηλεκτρικής εγκαταστάσεως και αποξηλώσεως

του φωτιστικού σώματος από το σημείο αρχικής εγκατάστασης, μεταφορά του σε οποιαδήποτε απόσταση

και επανεγκατάστασή του σε νέα υποδεικνυόμενη θέση, μετά των πάσης φύσεως απαιτούμενων για τον

σκοπό αυτό υλικών και μικροϋλικών (ούπατ, βίδες, κλπ.), εργασίας στερεώσεως (διανοίξεως οπών,

αυλακώσεων, τσιμεντοκονιοκαλύψεων, αποκαταστάσεων επιχρισμάτων κλπ.), ηλεκτρικής επανασύνδεσης,

και δοκιμών αφής - σβέσης για παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Η τιμή λογίζεται ανά τεμάχιο μεταφερόμενου φωτιστικού σώματος.

(1 τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 36,71

(Ολογράφως) : τριάντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8974.1.4 Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες 2x36 W, στεγασμένων χώρων, με ανταυγαστήρα,
ηλεκτρονικό   ballast ''πολλαπλών αναμμάτων'',  οροφής ή αναρτημένο

A.T. : 155

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Φωτιστικό  σώμα  φθορισμού ΙΡΧ5,με λυχνίες 2Χ36 W, στεγασμένων χώρων, με ανταυγαστήρα (οθόνη

γυαλιστερή διπλής παραβολικότητας) ηλεκτρονικό ballast "πολλαπλών αναμμάτων", οροφής ή

αναρτημένο  αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση βαμμένη με ψημένο χρώμα, με ενσωματωμένα τα όργανα

αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές,εκκινητές, πυκνωτές διόρθωσης συνημιτόνου και

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

 8974.1  Προστασίας  IPΧ5

 8974.1.4 Γιά  2 λαμπτήρες  36 W
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Ευρώ (Αριθμητικά): 87,71

(Ολογράφως) : ογδόντα επτά και εβδομήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9336.1.1 Καλώδιο ΝΥΜ Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2

A.T. : 156

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 Ν\8826.1.2 Σημείο ρευματοδότη Schuco εντάσεως 16 Α, μήκους καλωδιώσεων έως 10 μ., πλήρες

A.T. : 157

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Σημείο ρευματοδότη Schuco εντάσεως 16 Α, ορατό ή χωνευτό, μήκους καλωδιώσεων έως 10 μ., πλήρως

εγκατεστημένο, συνδεδεμένο με ηλεκτρικό πίνακα ή άλλο ενδεδειγμένο σημείο ηλεκτρικής παροχής,

συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών - μικροϋλικών και εργασιών, όπως ρευματοδότη Schuco

εντάσεως 16 Α, όργανα διακοπής και ασφάλισης, αγωγοί τύπου AO5V-(U ή R)(NYΑ), A05VV-R (ΝΥΜ),

διατομής έως 5x2,5 mm2 σε κύκλωμα ρευματοδοτών 16Α, μέσα σε αντίστοιχο σωλήνα ή κανάλι

προστασίας ηλεκτρικών γραμμών, ορατό ή εντοιχισμένο, πλαστικό ή χαλύβδινο, ευθύ ή σπιράλ, μετά

των κυτίων διακλαδώσεων ορατών ή εντοιχισμένων, κατάλληλης διατομής, οιουδήποτε τύπου και

οσονδήποτε εξόδων, με τα αναλογικά μήκη αγωγών - σωληνώσεων και απαραιτήτων τεμαχίων κυτίων

διακλαδώσεων από το σημείο του ρευματοδότη, έως τον ηλεκτρικό πίνακα ή ενδεδειγμένο σημείο

ρευματοληψίας, στερέωση, σύνδεση, επέμβαση σε δομικά στοιχεία και επιμελής αποκατάσταση,κλπ.),

για παράδοση μετά δοκιμών σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ.)

 Ν\8826.1.2  Σημείο ρευματοδότη Schuco εντάσεως 16 Α,

             πλήρες κατά τα ως άνω

Ευρώ (Αριθμητικά): 119,21

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα εννέα και είκοσι ένα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν\60.20.75.02 Σύστημα οπτικού και ηχητικού συναγερμού, ατόμων με ειδικές ανάγκες (Α.μ.Ε.Α.)

A.T. : 158

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Προμήθεια και εγκατάσταση πλήρους κιτ εξοπλισμού συστήματος ηχητικής και οπτικής ειδοποίησης

(Disabled Toilet Alarm Kit), κατάλληλο για εγκατάσταση σε χώρους υγιεινής ατόμων με ειδικές

ανάγκες (Α.μ.Ε.Α.), ενδ. τύπου: ΗONEYWELL / Emergency Assist Alarm Kit-EVCS-TAP ή ισοδύναμου,

με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρες με τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(καλωδιώσεις, σωλήνες προστασίας-κανάλια καλωδίων, στηρίγματα, βίδες, τσιμεντοκονία, κλπ.)

καθώς και

η εργασία γιά παράδοση των πιό πάνω σε λειτουργία και σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές για

άτομα με ειδικές ανάγκες.

Το σύστημα περιλαμβάνει: την βασική ηλεκτρονική μονάδα, μηχανισμό ενεργοποίησης, κορδόνι για

πλήρη κάλυψη και εγκατάσταση (σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) περιμετρικά του

χώρου (παράλληλα με το δάπεδο σε απόσταση 0,15 - 0,20 μ. απ αυτό) για ενεργοποίηση του

μηχανισμού κλήσης κινδύνου, ενδεικτική λυχνία LED και κουδούνι σε απομακρυσμένη θέση, πατητό

κομβίο κύρωσης/επαναφοράς, μονάδα τροφοδοτικού και αυτοκόλλητους συμβολισμούς-ενδείξεις.

(1 τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 127,95

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι επτά και ενενήντα πέντε λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8046.1.2 Σιφώνι γούρνας απορροής, πλαστικό Φ100, με τρυυπητό (στραγγιστήρα) χρωμέ 1 1/4 ιins

A.T. : 159

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Σιφώνι γούρνας απορροής, πλαστικό Φ100, με τρυπητό (στραγγιστήρα) χρωμέ 1 1/4 ins, δηλαδή

προμήθεια, μεταφορά επι τόπου και πλήρη εγκατάσταση με όλα τα αναγκαία υλικά και μικροϋλικά.

(1 τεμ.)

 Διαμέτρου  100  mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,54

(Ολογράφως) : είκοσι και πενήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8974.3.3 Φωτιστικό σώμα φθορισμού τετράγωνο, στεγασμένων χώρων, με λυχνίες 4x18 W,
ηλεκτρονικό ballast "πολλαπλών   αναμμάτων", με ανταυγαστήρα και STARTER, οροφής
ή αναρτημένο

A.T. : 160

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Φωτιστικό  σώμα  φθορισμού στεγασμένων χώρων, τετράγωνο με λυχνίες,ανταυγαστήρα (οθόνη

γυαλιστερή διπλής παραβολικότητας) ηλεκτρονικό ballast "πολλαπλών αναμμάτων" και STARTER,

οροφής ή αναρτημένο  αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση βαμμένη με ψημένο χρώμα, με ενσωματωμένα

τα όργανα αφής,δηλαδή λυχνιολαβές, εκκινητές και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

 8974.1  Προστασίας                            IP20

 8974.1.4 Γιά  4 λαμπτήρες                     18 W

Ευρώ (Αριθμητικά): 70,58

(Ολογράφως) : εβδομήντα και πενήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8375.1.2 Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων πλαστικό στεγανό, επίτοιχο ή εντοιχισμένο, διαστάσεων
80x80x45 mm

A.T. : 161

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Κυτίο  διακλαδώσεως καλωδίων πλαστικό στεγανό, επίτοιχο (ορατό) ή εντοιχισμένο, δηλαδή σωλήνας

κυτίο και μικρουλικά (ούπατ, βίδες, στυπιοθλίπτες, συστολές, τάπες, τσιμεντοκονία κ.λ.π.) επί

τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

(1 τεμ)

 Ν.8735.1.2

 Κυτίο διαστάσεων 80x80x45 mm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,61

(Ολογράφως) : έξι και εξήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Α\12.21.01.ΣΧΕΤ Έλεγχος διάταξης γείωσης και μετρήσεις τιμής αντίστασης γείωσης, σύνταξη έκθεσης -
πρωτοκόλλου δοκιμών

A.T. : 162

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45

Έλεγχος διάταξης γείωσης και μετρήσεις τιμής αντίστασης γείωσης, με προσκόμιση και εγκατάσταση

επιτόπου του έργου ειδικών οργάνων μέτρησης, κατάλληλη ποετοι- μασία της διάταξης γείωσης για

διενέργεια μετρήσεων.

Οι μετρήσεις θα γίνουν από Αδειούχο ηλεκτρολόγο επικεφαλής ομάδας εξειδικευμένων τεχνικών με

αποδεδειγμένη εμπειρία σε παρόμοιας φύσης έργα, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, μετά από σχετική

πρόταση του Αναδόχου, με διακριβωμένο όργανο και θα καταχωρηθούν σε πρωτόκολλο που θα συνταχθεί

με τις σχετικές παρατηρήσεις, το οποίο θα παραδοθεί στον επιβλέποντα του έργου.

Κάθε μεμονωμένο ηλεκτρόδιο γείωσης θα πρέπει να μετράται μετά την απομόνωση στο σημείο ελέγχου

μεταξύ του ηλεκτροδίου & του αγωγού καθόδου (απομονωμένη μέτρηση)

Οι γειώσεις θα πρέπει να μετρηθούν με γειωσόμετρο διακριβωμένο από Δημόσιο Φορέα

Η εργασία περιλαμβάνει πραγματοποίηση

μετρήσεων

, με αποσύνδεση των συστημάτων εξίσωσης δυναμικού και αντικεραυνικής προστασίας από το σύστημα
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γείωσης, καταγραφή των αποτελεσμάτων - σύνταξη πρωτοκόλλου δοκιμών/έκθεσης καθώς και έκδοση

σχετικής βεβαίωσης.

Σε περίπτωση που μετά τη διαδικασία μέτρησης, η τιμή της αντίστασης γείωσης δεν είναι

ικανοποιητική, θα πρέπει, σε συνεννόηση με την Υπηρεσία, να πραγματοποιη- θούν διορθωτικές

ενέργειες (τιμολογούνται ιδιαίτερα).

 Μετρήσεις αντίστασης γείωσης και σύνταξη έκθεσης-πρωτοκόλλου δοκιμών, χορήγηση  βεβαίωσης).

Tιμή ανά τεμάχιο μεμονωμένης διάταξης γείωσης (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 350,00

(Ολογράφως) : τριακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\16.08 Kαθαρισμός και υγροστεγάνωση φρεατίου αποχέτευσης οιωνδήποτε διαστάσεων και
τύπου κατασκευής, με πλευρικές εισροές-εκροές σωληνώσεων

A.T. : 163

Κωδικός αναθεώρησης:

Για τον πλήρη καθαρισμό και υγροστεγάνωση ενός φρεατίου αποχέτευσης ακαθάρτων/ομβρίων υδάτων

μετά πλευρικών εισροών-εκροών, είτε η θυρίδα επισκέψεώς του ευρίσκεται στο δάπεδο εσωτερικού

χώρου, πεζοδρόμιο, είτε στο οδόστρωμα (με σιφώνι ή βαλβίδα ή χωρίς αυτά), μετά της διάθεσης

εναποτιθέντων οργανικών ή ανόργανων υλικών, φορτοεκφορτώσεως μεταφοράς και απόρριψης των

μπαζών, την υγροστεγάνωση και τον έλεγχο λειτουργίας του φρεατίου.

Στην όλη δαπάνη καθαρισμού του φρεατίου αποχέτευσης περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες και

δαπάνες εκτελέσεως αυτών:

α) Το άνοιγμα και το κλείσιμο μετά το πέρας των εργασιών καθαρισμού της θυρίδας     επισκέψεως

(καπάκι) του φρεατίου.

β) Καθαρισμός των συνδετήριων αγωγών του φρεατίου με πιεστικό μηχάνημα με           ελάχιστη

πίεση 110 bar.

γ) Ο σχολαστικός καθαρισμός του πυθμένα και των πλευρικών ανοιγμάτων.

δ) Η χαλάρωση των εναποτιθέντων  υλικών (οργανικών, ανόργανων    υλικών, μπαζών     κλπ. υπό

οποιεσδήποτε συνθήκες ευρίσκονται.

ε) Η συγκέντρωση και διάθεση των υλικών, από εργάτη που έχει εισέλθει στο           φρεάτιο

(εάν αυτό είναι επιτρεπτό και απαιτείται, ή με άλλο τρόπο επιλογής       του Αναδόχου που θα

εγκριθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία), απ'όλο το χώρο του    φρεατίου στο φρεάτιο επίσκεψης και

στη συνέχεια η προώθησή τους σε κατάλληλο     αποδέκτη ή εξαγωγή τους δια χρήσεως ειδικών

κάδων, ζεμπιλιών κ.λ.π. απευθείας    στα μέσα μεταφοράς, απαγορευμένης ρητά κάθε απόθεσης έστω

και προσωρινής στο     χώρο εργασίας, δρόμο ή στο πεζοδρόμιο, καθαριζόμενου σχολαστικά και

αυτού        τούτου του φρεατίου επίσκεψης.

στ)Η απευθείας φόρτωση των μπαζών ή γενικά των ανόργανων υλικών με χειρωνακτικό     τρόπο ή με

μηχάνημα σε φορτηγό αυτοκίνητο και η απομάκρυνσή τους συγχρόνως με    το πέρας των εργασιών και

την απομάκρυνση του συνεργείου από το καθαριζόμενο     φρεάτιο έστω και αν οι εργασίες

συνεχιστούν μετά από οποιοδήποτε χρονικό         διάστημα.

ζ) Η μεταφορά και απόρριψη των υλικών όπου επιτρέπεται από τις κείμενες             διατάξεις,

σύμφωνα με  τις κείμενες διατάξεις, με όλες τις απαιτούμενες          δαπάνες.

η) Η απόξεση τυχόν φθαρμένης εσωτερικής επίστρωσης και επάλειψη του φρεατίου        συλλογής με

νέα πατητή τσιμεντοκονία και κατάλληλο ενδεδειγμένο υγρομονωτικό     ή και ασβέστη όπου

απαιτείται.

θ) Ο επιμελής καθαρισμός και η υποχρεωτική έκπλυση της περιοχής του φρεατίου        συγχρόνως

με το πέρας των εργασιών και την απομάκρυνση του συνεργείου από το     καθαριζόμενο φρεάτιο

ούτως ώστε η περιοχή πέριξ αυτού να είναι ιδιαιτέρως        καθαρή.

ι) Ο έλεγχος καλής λειτουργίας του φρεατίου υδροσυλλογής και η σύνταξη σχετικής     έκθεσης

στην οποία θα αναφέρονται και στοιχεία για τις τυχόν φθορές που έχει     υποστεί το φρεάτιο

(φθορά τοιχωμάτων κ.λ.π.).

Ρητά αναφέρεται ότι η τιμή του παρόντος άρθρου έχει εφαρμογή και για τον καθαρισμό φρεατίων

συλλογής μετά πλευρικών ανοιγμάτων στα οποία δεν υπάρχει χωριστό φρεάτιο επίσκεψης παρά αυτό

ταυτίζεται με το χώρο εισόδου των υδάτων στο φρεάτιο από τα πλευρικά ανοίγματα.

Επίσης, ρητά αναφέρεται ότι στην όλη εργασία περιλαμβάνεται και ο καθαρισμός του φρεατίου

επίσκεψης από τα όποια φερτά υλικά υπήρχαν ευθύς εξ αρχής.

 Καθαρισμός σωληνώσεων - καθαρισμός και υγροστεγάνωση φρεατίου

Τιμές εφαρμογής ανά τεμάχιο (τεμ).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 120,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8178.1.1 Χαρτοθήκη πλήρης Επιχρωμιωμένη απλή

A.T. : 164

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Χαρτοθήκη  πλήρης   δηλαδή  υλικά  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους

τοποθετήσεως

(1 τεμ)

  8178.  1   επιχρωμιωμένη

  8178. 1.  1    απλή

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8187.2 Λεκάνη παραλαβής ύδατος και καθαρισμού κάδων (SINK), διαστάσεων 48 Χ 52 cm

A.T. : 165

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17

Λεκάνη  παραλαβής ύδατος και καθαρισμού κάδων (SINK)  από πορσελάνη, με ή χωρίς

ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη εσχάρα αποθέσεως κάδων με τα εξαρτήματα συνδέσεως προς

την  βαλβίδα,  ή  το  δοχείο  πλύσεως,  δηλαδή  λεκάνη  SINK  και  λοιπά  γενικά

εξαρτήματα και υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως γιά λειτουργία

(1 τεμ.)

  8187.2    Διαστάσεων περίπου  48 X 52 cm

Ευρώ (Αριθμητικά): 303,60

(Ολογράφως) : τριακόσια τρία και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΥΔΡ Ν\7114.1 Μετατόπιση κατακόρυφης στήλης αποχέτευσης από PVC, διαμέτρου έως 160 mm

A.T. : 166

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 7114

Εργασία πλήρους μετατόπισης κατακόρυφης στήλης αποχέτευσης από PVC διαμέτρου έως 160 mm,

κατακόρυφου ύψους μέχρι και 4 μ, κατά οριζόντια απόσταση σύμφωνα με τις υποδείξεις και οδηγίες

της επίβλεψης, ήτοι πάσης φύσεως εργασία εκτοποθέτησης υφιστάμενης σωλήνωσης, μετά της δέουσας

προσοχής για την ακεραιότητά της (δηλ. (διατρήσεις, διανοίξεις οπών και φωλεών, καθαιρέσεις

επιστρώσεων, κοπή σωλήνων, σύνδεση & συγκόλληση σωληνώσεων-ειδικών τεμαχίων αυτών, στήριξη και

εγκιβωτισμός σωλήνων, αποκαταστάσεις δομικών στοιχείων στην προτέρα κατάσταση, κλπ), με χρήση

του αναγκαιούντος μήκους οριζόντιας ή και κατακόρυφης σωλήνας καθώς και πάσης φύσεως ειδικών

τεμαχίων σύνδεσης & αλλαγής κατεύθυνσης και όλων των απαραιτήτων υλικών και μικρούλικών, και

λειτουργική σύνδεση κατά περίπτωση στο λοιπό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων (σε υφιστάμενο

φρεάτιο αποχέτευσης ή σύνδεση σε σωλήνα).

Τιμή ανά μέτρο μήκους

οριζόντιας απόστασης μετατόπισης.

(1 ΜΜ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 142,89

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα δύο και ογδόντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8046.2 Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα ορειχάλκινη χρωμέ, σε αντικατάσταση
κατεστραμένου

A.T. : 167

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Σιφώνι πλαστικό  δαπέδου με εσχάρα ορειχάλκινη εντός ισχυρού τσιμεντοκονιάματος

(κολυμπητό), σε αντικατάσταση κατεστραμένου, συνδεδεμένο με τα υφιστάμενα δίκτυα αποχέτευσης,

πλήρως τοποθετημένο

(1 τεμ.)

  Διαμέτρου  10  cm
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Ευρώ (Αριθμητικά): 88,21

(Ολογράφως) : ογδόντα οκτώ και είκοσι ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8046.1.1 Σχάρα σιφωνιού δαπέδου, διαμέτρου "τρυπητού" Φ 10 cm, ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη

A.T. : 168

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Σχάρα σιφωνιού δαπέδου διαμέτρου "τρυπητού" Φ 10 cm σε πλαίσιο διαστάσεων 12x12 cm,

ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη, μετά εργασίας απομάκρυνσης υφιστάμενης, πλήρως τοποθετημένη σε

υφιστάμενο σιφώνι οιουδήποτε υλικού και τύπου.

(1 τεμ.)

 8046.1  Διαμέτρου "τρυπητού"  10  cm

         σε πλαίσιο ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο

         διαστάσεων 12x12 cm

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,13

(Ολογράφως) : έντεκα και δέκα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\2267.1 Διάνοιξη οπής ή φωλιάς επί οπλισμένου σκυροδέματος, επιφανείας έως 0,50 m2 , πέριξ
σημείου διελεύσεως σωλήνας δικτύων, μετά πλήρους εργασίας υδροστεγανώσεως

A.T. : 169

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2267

Διάνοιξη οπής ή φωλιάς επί δαπέδου οπλισμένου σκυροδέματος, πάχους έως 0,65 m μετά ή άνευ

επίστρωσης και επιφανείας έως 0,50 m2 (εκτελούμενη δι' οιουδήποτε μέσου, εις οιονδήποτε ύψος

και εις οιανδήποτε θέση του κτιρίου), μετά υλικών, μικροϋλικών και εργασίας πλήρους

υδροστεγανώσεως και υλικών μορφώσεως παρειών πέριξ του σημείου διέλευσης σωλήνας δικτύων,

σύμφωνα με τις υποδείξειε και οδηγίες της επίβλεψης, μετά των πάσης φύσεως ικριωμάτων της

εργασίας & υλικών  και επαναφορά εις την προ της διανοίξεως κατάσταση μετά την όδευση των

σωληνώσεων και η συσσώρευση των προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως.

(1 τεμ.)

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.).

Ευρώ (Αριθμητικά): 115,00

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8602.15 Κατασκευή σημείου λήψης νερού (μαστός), διατομής Φ 1/2", σε υφιστάμενο συλλέκτη,
δοανομέα ή  χαλυβδοσωλήνα

A.T. : 170

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6

Κατασκευή σημείου λήψης νερού (μαστός), από μαύρη ή γαλβανισμένη χαλυβδοσωλήνα διατομής Φ 1/2"

του απαιτούμενου μήκους, σε υφιστάμενο συλλέκτη, διανομέα θερμαντικού ή ψυκτικού νερού ή

χαλυβδοσωλήνα, οποιασδήποτε διαμέτρου, σε εγκατάσταση κλιματισμού (θέρμανσης ή ψύξης), πλήρως

εγκατεστημένο, δηλαδή προμήθεια  προσκόμιση ή επιτόπου κατασκευή μαστού, εργασία κοπής,

διάτρησης σωλήνας, απόξεσης, συγκόλλησης μαστού, καθώς και ελαιοχρωματισμού (μετά το πέρας των

εργασιών) του σημείου επέμβασης.

Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά και μικροϋλικά για την πραγματοποίηση ολοκληρωμένης

εργασίας, μετά ενδεχόμενης εργασίας υδραυλικής απομόνωσης της εγκατάστασης ή εκκένωσης,

επαναπλήρωσης και εξαερισμού του δικτύου, για παράδοσή του σε πλήρη και αποτελεσματική

λειτουργία.

(1 τεμ.)

Μαστός μεταλλικός,

μαύρος ή γαλβανισμένος,

πλήρως τοποθετημένος

σε εγκατάσταση κλιματισμού.

 Ν\Η04.9.1  Διατομής  Φ 1/2"

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,47

(Ολογράφως) : είκοσι και σαράντα επτά λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8034.1 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ  1/2 ins

A.T. : 171

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4

Σιδηροσωλήνας   μαύρος   με  ραφή   ISO  -  MEDIUM  βαρύς  (πράσινη  ετικέττα),

τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται όλα

τα  ειδικά  τεμάχια  (μούφες,  γωνίες,  καμπύλες, συστολές, ταύ, κλπ ενισχυμένες

κορδονάτες)  πλην  των  ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών

πιέσεως και λειτουργίας

(1 m)

  8034.  1   Διαμέτρου   1/2    ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,61

(Ολογράφως) : δέκα τρία και εξήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8445.2 Αντικατάσταση ρυθμιστικής βαλβίδας θερμαντικού σώματος, ορειχάλκινης, χρωμέ, ευθείας
ή γωνιακής, διαμέτρου 1/2 ins

A.T. : 172

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Αντικατάσταση ρυθμιστικής βαλβίδας θερμαντικού σώματος, ορειχάλκινης, χρωμέ, ευθείας ή

γωνιακής, διαμέτρου 1/2 ins, με χειρολαβή ρυθμίσεως και εσωτερικό μανδύα, με προμήθεια,

προσκόμιση και πλήρη εγκατάσταση νέας όμοιας, πλήρως τοποθετημένη, μετά υλικών και μικροϋλικών

και εργασία εξαγωγής, απομάκρυσνης όμοιας υφιστάμενης μακράν από τον τόπο του έργου με παράδοση

στην Υπηρεσία ή απόρριψη σε κατάλληλα επιτρεπόμενο χώρο όλων των αχρήστων υλικών.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τυχόν έξοδα μετά εργασίας ενδεχόμενης υδραυλικής απομόνωσης

τμήματος - εκκένωσης δικτύου, επαναπλήρωσης, εξαερισμού δικτύου θέρμανσης, κλπ.

(1 τεμ.)

 Ν\8445.1  Διαμέτρου  1/2  ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 26,52

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και πενήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.67.01 Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1’’

A.T. : 173

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.2

Χρωματισμοί γενικώς σωληνώσεων. Διαμέτρου έως 1

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,20

(Ολογράφως) : ένα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.67.02 Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1 1/4 έως 2’’

A.T. : 174

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.4

Χρωματισμοί γενικώς σωληνώσεων. Διαμέτρου έως 1 1/4 έως 2

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,00

(Ολογράφως) : δύο

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.67.03 Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 2 1/2 έως 3’’

A.T. : 175

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.6

Χρωματισμοί γενικώς σωληνώσεων. Διαμέτρου έως 2 1/2 έως 3’’

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων
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Ευρώ (Αριθμητικά): 3,00

(Ολογράφως) : τρία

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8151.2 Λεκάνη  αποχωρητηρίου  ΑΜΕΑ από πορσελάνη  χαμηλής πιέσεως, με το δοχείο
πλύσεως και τα εξαρτήματά της

A.T. : 176

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Λεκάνη  αποχωρητηρίου  ΑΜΕΑ από πορσελάνη  'Ευρωπαϊκού' (καθήμενου) τύπου, κρεμαστή, διαστάσεων

περί τα 77χ35.5 cm, ενδεικτικού τύπου Matura Ρ2430 Ideal Standard ή ισοδύναμου, με το κάθισμά

της ενδεικτικού τύπου Ρ5042 και το δοχείο πλύσης, δηλαδή λεκάνη, κάθισμα, δοχείο πλύσεως από

πορσελάνη και υλικά  στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

και συγκολλήσεως στομίων.

(1 τεμ)

 Ν\8151.2   χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά της

Ευρώ (Αριθμητικά): 355,15

(Ολογράφως) : τριακόσια πενήντα πέντε και δέκα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8160.4 Νιπτήρας  πορσελάνης ΑΜΕΑ μιάς οπής, διαστάσεων 65x55 cm

A.T. : 177

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17

Νιπτήρας πορσελάνης ΑΜΕΑ, κρεμαστός (επίτοιχης εγκατάστασης), μίας οπής, διαστάσεων 65x55 cm,

ενδεικτικού τύπου Contour 21 S249901 Ideal Standard ή ισοδύναμου πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική

Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, με σωληνάκι υπερχείλισης, βαλβίδα χρωμέ (στραγγιστήρα)

πώμα με αλυσίδα, σιφώνι χρωμέ Φ 1 1/4  ins, στηρίγματα, σπιράλ, ρακόρ και λοιπά γενικά

εξαρτήματα όπως και τα μικροϋλικά (κόλλα, τσιμέντο κλπ.) και την εργασία πλήρους εγκατάστασης

και με παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ)

 Ν/8160.4  Διαστ. 65x55 cm

Ευρώ (Αριθμητικά): 193,49

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα τρία και σαράντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8141.2.2 Αναμικτήρας (μπαταρία) ΑΜΕΑ θερμού-ψυχρού ύδατος, επικαθήμενου τύπου,
ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins

A.T. : 178

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Αναμικτήρας (μπαταρία)θερμού-ψυχρού ύδατος, πάνω σε νιπτήρα ΑΜΕΑ, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος,

ενδεικτικού τύπου Atlantis Β1612 Ideal Standard ή ισοδύναμου, πλήρης δηλαδή  αναμικτήρας  και

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 τεμ)

 Ν\8141.2.2  Αναμικτήρας νιπτήρα ΑΜΕΑ επικαθήμενου τύπου, διαμέτρου 1/2 ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 97,09

(Ολογράφως) : ενενήντα επτά και εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8151.9.2 Χειρολαβή ασφαλείας ΑΜΕΑ, σταθερή,επίτοιχη

A.T. : 179

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Χειρολαβή ασφαλείας ΑΜΕΑ, επίτοιχη, δίπλα στη λεκάνη W.C. ή το κάθισμα της ντουζιέρας,

ενδεικτικού τύπου Matura S6342 Ideal Standard ή ισοδύναμου πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική

Περιγραφή και προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση και

εργασία πλήρους εγκατάστασης.

(1 τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 92,63

(Ολογράφως) : ενενήντα δύο και εξήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8151.9.1 Χειρολαβή ασφαλείας, χώρου υγιεινής ΑΜΕΑ, επίτοιχη, ανακλινόμενη

A.T. : 180

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Χειρολαβή ασφαλείας, χώρου υγιεινής ΑΜΕΑ, επίτοιχη, ανακλινόμενη, ενδεικτικού τύπου 801.50.2700

Hewi ή ισοδύναμου πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή

προμήθεια υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση και εργασία πλήρους εγκατάστασης.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 135,23

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα πέντε και είκοσι τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8178.1.2 Χαρτοθήκη λεκάνης ΑΜΕΑ,  ενσωματωμένη στην επίτοιχη σταθερή λαβή ασφαλείας

A.T. : 181

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Χαρτοθήκη λεκάνης ΑΜΕΑ, ενδεικτικού τύπου 801.50.010 Hewi ή ισοδύναμου ενσωματωμένη στην

επίτοιχη σταθερή (ή ανακλινόμενη) λαβή ασφαλείας, πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και

Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους

τοποθέτησης.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 24,33

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα και τριάντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8168.12.1 Καθρέπτης τοίχου, ΑΜΕΑ, διαστάσεων 50x70 cm, πάχους 5mm, ρυθμιζόμενης βάσης

A.T. : 182

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Καθρέπτης τοίχου, ΑΜΕΑ, διαστάσεων 50x70 cm, πάχους 5mm, ρυθμιζόμενης βάσης με στροφή περί

οριζόντιο άξονα ή στροφείς, ενδεικτικού τύπου Contour 21 S5059 Ideal Standard με εξαρτήματα από

ανοξείδωτο χάλυβα ή ορειχάλκινα επιχρωμιωμένα, πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και

Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή καθρέπτης και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους

τοποθέτησης.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 119,42

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα εννέα και σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8176.24.1 Επίτοιχο δοχείο χαρτοπετσετών

A.T. : 183

Κωδικός αναθεώρησης: 14

Επίτοιχο δοχείο χαρτοπετσετών, ενδεικτικού τύπου 477.06.60005 Hewi ή ισοδύναμου, διαστάσεων

31x45,9x16 cm πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή

προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση.

 (1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 77,34

(Ολογράφως) : εβδομήντα επτά και τριάντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8812 Διακόπτης στεγανός χωνευτός πλήκτρου  εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V

A.T. : 184

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Διακόπτης  στεγανός χωνευτός πλήκτρου εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V  με το κυτίο δηλαδή προμήθεια

προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση
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(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,28

(Ολογράφως) : έξι και είκοσι οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8733.1.2 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC ευθύς 13,5mm

A.T. : 185

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Σωλήνας   ηλεκτρικών   γραμμών   πλαστικός  θωρακισμένος  από  PVC ,  ορατός  ή

εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τις απαραίτητες ευθείες ή καμπύλες από πλαστικό

υλικό,  προστόμια  και  μικρουλικά  συνδέσεως και στερεώσεως και εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

(1 m)

 8733.  1   ευθύς

 8733. 1. 2  Διαμέτρου Φ 13,5mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,68

(Ολογράφως) : τρία και εξήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8733.2.2 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC σπιράλ 13,5mm

A.T. : 186

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Σωλήνας   ηλεκτρικών   γραμμών   πλαστικός  θωρακισμένος  από  PVC ,  ορατός  ή

εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τις απαραίτητες ευθείες ή καμπύλες από πλαστικό

υλικό,  προστόμια  και  μικρουλικά  συνδέσεως και στερεώσεως και εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

(1 m)

 8733.  2   σπιράλ

 8733. 2. 2  Διαμέτρου Φ 13,5mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,68

(Ολογράφως) : τρία και εξήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΥΔΡ Ν\6810.7 Μετατόπιση κατακόρυφης στήλης θέρμανσης από χαλυβδοσωλήνα μαύρο χωρίς ραφή,
διαμέτρου από 2 έως 2 1/2 ins

A.T. : 187

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6810

Εργασία πλήρους μετατόπισης κατακόρυφης στήλης δικτύου κεντρικής θέρμανσης από χαλυβδοσωλήνα

μαύρο χωρίς ραφή, διαμέτρου από 2 έως 2 1/2 ins, κατακόρυφου ύψους μέχρι και 4,00 μ, κατά

οριζόντια απόσταση σύμφωνα με τις υποδείξεις και οδηγίες της επίβλεψης, ήτοι πάσης φύσεως

εργασία εκτοποθέτησης υφιστάμενης σωλήνωσης, μετά της δέουσας προσοχής για την ακεραιότητά της

(δηλ. διατρήσεις, διανοίξεις οπών και φωλεών, καθαιρέσεις επιστρώσεων, κοπή σωλήνων, σύνδεση

και συγκόλληση σωληνώσεων και ειδικών τεμαχίων αυτών, στήριξη και εγκιβωτισμός σωλήνων,

αποκαταστάσεις δομικών στοιχείων στην προτέρα κατάσταση, κλπ), με χρήση του αναγκαιούντος

μήκους οριζόντιας ή και κατακόρυφης σωλήνας εξ' ομοιίου υλικού καθώς και πάσης φύσεως ειδικών

τεμαχίων σύνδεσης & αλλαγής κατεύθυνσης και όλων των απαραιτήτων υλικών και μικρούλικών, καθώς

και λειτουργική σύνδεση στο λοιπό δίκτυο θέρμανσης, περιλαμβανομένων της επί τόπου προμηθείας

των απαιτουμένων υλικών κατασκευής,   των εξαρτημάτων στερεώσεως και των δαπανών εγκαταστάσεως

και ελαιοχρωματισμού.

Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά και μικροϋλικά για την πραγματοποίηση ολοκληρωμένης

εργασίας, μετά ενδεχόμενης εργασίας υδραυλικής απομόνωσης της εγκατάστασης ή εκκένωσης,

επαναπλήρωσης και εξαερισμού του δικτύου, για παράδοσή του σε πλήρη και αποτελεσματική

λειτουργία.

Τιμή ανά μέτρο μήκους

οριζόντιας απόστασης μετατόπισης.

(1 ΜΜ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 306,80

(Ολογράφως) : τριακόσια έξι και ογδόντα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8776.2 Πλαστικό κανάλι διανομής 30x15 mm

A.T. : 188

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Κανάλι διανομής κλειστό  πλαστικό λευκής απόχρωσης διαστάσεων 30Χ15 χιλ.με

(1 m)

  8774.λ1    λ2

             λ4

  8774.λ1.λ3   Διατομής  λ5              mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,83

(Ολογράφως) : τέσσερα και ογδόντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8559.1 Ανεμιστήρας εξαερισμού W.C.

A.T. : 189

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39

Ανεμιστήρας  εξαερισμού W.C κατάλληλος για τοποθέτηση σε στόμιο πλαστικοσωλήνα Φ 100 έως Φ 400

χιλ.αξονικός  με  στεγανό μονοφασικό κινητήρα 230 βόλτ, 50 περιόδων που συνοδεύεται από τις

βοηθητικές του διατάξεις (περσίδες, διακόπτες αναστροφής κλπ),  δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση,

τοποθέτηση  και  ηλεκτρική  σύνδεση  γιά παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 60,00

(Ολογράφως) : εξήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8731.2.3 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, διαμορφώσιμος κυματοειδής (σπιράλ),
ενδεικτικού τύπου CONFLEX διαμέτρου 16 mm

A.T. : 190

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, διαμορφώσιμος κυματοειδής (σπιράλ), βαρέως τύπου, ορατός

ή εντοιχισμένος, ενδεικτικού τύπου CONFLEX, διαμέτρου 16 ΜΜ, πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική

Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή, σωλήνας με τα απαραίτητα ευθύ ή καμπύλα

προστόμια από πλαστικό υλικό και με τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης.

(1 m)

 8731.2   σπιράλ

 N\8731.2.3  Διαμέτρου Φ 16 mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,02

(Ολογράφως) : τέσσερα και δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8256.5.1 Αποξήλωση ηλεκτρικού θερμοσίφωνα. πλήρης

A.T. : 191

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 110

Αποξήλωση με τη χρήση ικριωμάτων (ή μη) από οποιοδήποτε ύψος, απομάκρυνση και απόρριψη μακράν

από τον τόπο του έργου (σε νόμιμα εγκεκριμένη περιοχή), ή παράδοση σε χώρο αποθήκης που θα

υποδειχθεί από την επίβλεψη, σώματος υφιστάμενου ηλεκτρ. θερμοσίφωνα οιουδήποτε τύπου και πάσης

φύσεως συνοδευόντων υλικών και εξαρτημάτων καθώς και επί τόπου εργασία πλήρους αποξηλώσεως και

υδραυλικής απομόνωσης δικτύου.

(1 τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,14

(Ολογράφως) : τριάντα και δέκα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\Γ.16.2 Μετατροπή υφισταμένου φρεατίου ανοικτής ροής, σε κλειστής

A.T. : 192

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6732

Μετατροπή υφισταμένου φρεατίου ανοικτής ροής, ομβρίων ή ακαθάρτων, διαστάσεων μέχρι 40x50 cm
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και βάθους έως 50 cm, πλήρης, σε κλειστής, με τρόπο που θα υποδείξει η Διευθύνουσα Υπηρεσία,

μετά πάσης φύσεως υλικών και μικροϋλικών και επιτόπου εργασία.

Στην τιμή περιλαμβάνονται: Η αφαίρεση του καλύμματος του φρεατίου, η διάνοιξη, με χρήση

εργαλείων και μέσων, φωλεών περιμετρικά των σωλήνων άφιξης και αναχώρησης μετά της δέουσας

προσοχής (για την εξασφάλιση της ακεραιότητας των σωλήνων), η εκβάθυνση φρεατίου κατά το

απαιτούμενο βάθος, η μόρφωση των άκρων σωληνώσεων για συννένωση & συγκόλληση με τα αναγκαιούντα

μήκη πρόσθετων σωληνώσεων ανάλογης διαμέτρου με τη χρήση ειδικών τεμαχίων και ημιτάφ μετά

πώματος καθαρισμού εντός του φρεατίου για επιθεώρηση & καθαρισμό, η επαναδόμηση των πλευρικών

επιφανειών του φρεατίου (κατ' αναλογία με την προτέρα κατάσταση) με ενσωμάτωση - εγκιβωτισμό

των πλευρικών σωλήνων και η επιμελής μόρφωση των παρειών φρεατίου με επίστρωση τσιμεντοκονίας

εσωτερικά, η εξαγωγή και η αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών, η διάστρωση

του πυθμένα με σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου ικανού πάχους, η επανατοποθέτηση και στερέωση με

χρήση τσιμέντου ή ειδικής κόλλας του καλύμματος φρεατίου, με προσαρμογή του στην τελική στάθμη

του περιβάλλοντα χώρου.

Επίσης περιλαμβάνεται η μεταφορά όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών επί τόπου του

έργου και η αποκομιδή των πλεοναζόντων προϊόντων.

Η αντικατάσταση τυχόν κατεστραμμένου καλύμματος φρεατίου δεν συμπεριλαμβάνεται.

Τιμή για μία πλήρη μετατροπή φρεατίου ροής (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 75,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8034.6 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ 2 ins

A.T. : 193

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4

Σιδηροσωλήνας   μαύρος   με  ραφή   ISO  -  MEDIUM  βαρύς  (πράσινη  ετικέττα),

τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται όλα

τα  ειδικά  τεμάχια  (μούφες,  γωνίες,  καμπύλες, συστολές, ταύ, κλπ ενισχυμένες

κορδονάτες)  πλην  των  ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών

πιέσεως και λειτουργίας

(1 m)

  8034.  6   Διαμέτρου   2      ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,33

(Ολογράφως) : τριάντα και τριάντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\6413.ΣΧΕΤ Αντικατάσταση σιδηροσωλήνα  μαύρου  με  ραφή, διαμέτρου 2 ins, σε εγκατάσταση
κεντρικής θερμάνσεως

A.T. : 194

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Εργασία αντικατάστασης σιδηροσωλήνα μαύρου με ραφή, ISO-MEDIUM βαρύς (πράσινη  ετικέττα),

διαμέτρου 2 ins, σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως, με αφαίρεση

των καταστραφέντων τμημάτων σωλήνωσης με εργασία κοπής,  χρήση νέων τμημάτων σιδηροσωλήνας

αναγκιούντος μήκους,  μετά εργασίας συγκόλλησης,  σύνδεσης με το λοιπό δίκτυο θέρμανσης και

επιμελούς απόξεσης - ελαιοχρωματισμού (μετά το πέρας των εργασιών), ήτοι εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως, δοκιμών πιέσεως & λειτουργίας

Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια (μούφες, γωνίες, καμπύλες, συστολές, ταυ, κλπ.

ενισχυμένες κορδονάτες) πλην των ρακόρ και της τυχόν πλέον εργασίας διανοίξεως οπής ή φωλεάς

(απελευθερώσεώς της από περιβάλλοντα δομικά στοιχεία), η οποία τιμολογείται ιδιαίτερα.

(1 m σωληνώσεως)

Ευρώ (Αριθμητικά): 65,21

(Ολογράφως) : εξήντα πέντε και είκοσι ένα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.55 Ελαιοχρωματισμοί χαλύβδινων θερμαντικών σωμάτων

A.T. : 195

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755

Ελαιοχρωματισμοί χαλύβδινων θερμαντικών σωμάτων κεντρικής θέρμανσης, ήτοι απόξεση και

καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση ελαιοχρώματος μινίου και δύο στρώσεις
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ελαιοχρώματος, μετά υλικών και μικροϋλικών επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,00

(Ολογράφως) : έξι

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9392.2.2 Αποξήλωση και επανεγκατάταση κλιματιστικών μηχανημάτων

A.T. : 196

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 110

Αποξήλωση και επανεγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων, συντήρηση,δοκιμές για παράδοση σε

πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 550,65

(Ολογράφως) : πεντακόσια πενήντα και εξήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8551.4 Κλιματιστικό τύπου inverter ψύξης - θέρμανσης διαιρούμενου τύπου (split), ενεργειακής
κλάσης Α, απόδοσης σε ψύξη κατ' ελάχιστον 18.000 Kcal/h.

A.T. : 197

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 37

Η νέα κλιματιστική συσκευή διαιρούμενου τύπου θα είναι ψυκτικής απόδοσης (Btu/h):18000 και

θερμικής απόδοσης (Btu/h) :20000 με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας (inverter)και συνολικής

Ενεργειακής Κλάσης ψύξης/θέρμανσης :A, με Υγραντήρα, Ιονιστή και Αφύγρανση.

Το σύστημα θα είναι φιλικό προς το περιβάλλον, με ψυκτικό μέσο το R410a

Το επίπεδο Θορύβου σε db :47 dB (εσωτερική) - 68 dB (εξωτερική)

Επιπρόσθετα το σύστημα θα διαθέτει Φίλτρο Blue-NANO photocatalyst

Στην εγκατάσταση των μονάδων περιλαμβάνονται :

Η εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας κάτω στο δάπεδο (επιδαπέδιας) ή με στηρίγματα πάνω στον

τοίχο (επίτοιχης), ή με στηρίγματα πάνω στην οροφή ή ψευδοροφή (οριζόντιες μονάδες), ή με

ράβδους ανάρτησης από την οροφή (για την εντός ψευδοροφής μονάδα), με διάταξη οριζοντίωσης.

Η εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας (condensing unit) στο δάπεδο, ή με στηρίγματα πάνω στον

τοίχο (επίτοιχης), πάνω σε μεταλλική βάση.

Η εγκατάσταση των καλωδιώσεων των ψυκτικών κυκλωμάτων μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας

και η μόνωσή τους.

Η ηλεκτρική σύνδεση της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας.

Η πλήρωση του συγκροτήματος με πλήρη φόρτο ψυκτικού μέσου R410α και ειδικού λιπαντικού ελαίου

(χαμηλών θερμοκρασιών).

Οι δοκιμές και οι ρυθμίσεις, για παράδοση σε κανονική λειτουργία.

Οι τιμές μονάδας της εγκατάστασης περιλαμβάνουν την προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και πλήρη

εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών, την δαπάνη των κάθε φύσης δοκιμών

καθώς και κάθε άλλη εργασία σχετική με την εγκατάσταση που αναφέρεται ή όχι στο τμήμα αυτό,

απαραίτητη όμως για την πλήρη και άρτια λειτουργία των κλιματιστικών μονάδων.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.000,00

(Ολογράφως) : χίλια

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8551.3 Κλιματιστικό τύπου inverter ψύξης - θέρμανσης διαιρούμενου τύπου (split), ενεργειακής
κλάσης Α, απόδοσης σε ψύξη κατ' ελάχιστον 12.000 Kcal/h.

A.T. : 198

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 37

Η νέα κλιματιστική συσκευή διαιρούμενου τύπου θα είναι ψυκτικής απόδοσης (Btu/h):12000 και

θερμικής απόδοσης (Btu/h) :13000 με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας (inverter)και συνολικής

Ενεργειακής Κλάσης ψύξης/θέρμανσης :A, με Υγραντήρα, Ιονιστή και Αφύγρανση.

Το σύστημα θα είναι φιλικό προς το περιβάλλον, με ψυκτικό μέσο το R410a

Το επίπεδο Θορύβου σε db :43 dB (εσωτερική) - 61dB (εξωτερική)

Επιπρόσθετα το σύστημα θα διαθέτει Φίλτρο Blue-NANO photocatalyst

Στην εγκατάσταση των μονάδων περιλαμβάνονται :

Η εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας κάτω στο δάπεδο (επιδαπέδιας) ή με στηρίγματα πάνω στον

τοίχο (επίτοιχης), ή με στηρίγματα πάνω στην οροφή ή ψευδοροφή (οριζόντιες μονάδες), ή με

ράβδους ανάρτησης από την οροφή (για την εντός ψευδοροφής μονάδα), με διάταξη οριζοντίωσης.
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Η εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας (condensing unit) στο δάπεδο, ή με στηρίγματα πάνω στον

τοίχο (επίτοιχης), πάνω σε μεταλλική βάση.

Η εγκατάσταση των καλωδιώσεων των ψυκτικών κυκλωμάτων μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας

και η μόνωσή τους.

Η ηλεκτρική σύνδεση της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας.

Η πλήρωση του συγκροτήματος με πλήρη φόρτο ψυκτικού μέσου R410α και ειδικού λιπαντικού ελαίου

(χαμηλών θερμοκρασιών).

Οι δοκιμές και οι ρυθμίσεις, για παράδοση σε κανονική λειτουργία.

Οι τιμές μονάδας της εγκατάστασης περιλαμβάνουν την προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και πλήρη

εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών, την δαπάνη των κάθε φύσης δοκιμών

καθώς και κάθε άλλη εργασία σχετική με την εγκατάσταση που αναφέρεται ή όχι στο τμήμα αυτό,

απαραίτητη όμως για την πλήρη και άρτια λειτουργία των κλιματιστικών μονάδων.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 827,64

(Ολογράφως) : οκτακόσια είκοσι επτά και εξήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8207.8 Κουδούνι δύο τόνων

A.T. : 199

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17

Κουδούνι δύο μελωδικών ήχων επίτοιχο ή χωνευτό, με μετασχηματιστή 220-240 V/AC, έντασης ήχου

100dB, πλήρες με μπουτόν, ηχητική διάταξη κλήσης, καλωδιώσεις, κανάλια, σωλήνες προστασίας

καλωδίων κλκπ., σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή πλήρως εγκατεστημένο μετά των υλικών και

μικροϋλικών εγκαταστάσεως και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ.)

  Ν\8207.8  Κουδούνι δύο μελωδικών ήχων

            με μετασχηματιστή, πλήρες

(Ολογράφως) : ογδόντα επτά και δέκα έξι λεπτά
Ευρώ (Αριθμητικά) : 87,16

       4/4/2019        4/4/2019         4/4/2019

Οι μελετητές ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΖΕΜΠΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ &

ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.
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