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ΑΡΘΡΑ

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.01.02 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα

A.T. : 1.01

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1104

Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, χαλίκων,

άμμου, αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και σκωριών, επί οποιουδήποτε

τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου.

 Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα

Τιμή ανά τόνο (ton).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,65

(Ολογράφως) : ένα και εξήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

A.T. : 1

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 10.07.01 Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια μέσου οδών καλής βατότητας

A.T. : 1.02

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 20.40 Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων

A.T. : 1.03

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2177

Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων με ζεμπίλι, τζιβιέρα,

μονότροχο και λοιπά παρεμφερή μέσα, ανά δεκάμετρο μέσης οριζόντιας απόστασης. Η απόσταση της

καθ' ύψος μεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια με συντελεστή προσαύξησης 2,0.

Tιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α04.1 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1212
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Διάνοιξη τάφρου τριγωνικής διατομής, που κατασκευάζεται μεμονωμένα και ανεξάρτητα από τις

γενικές εκσκαφές της οδού, ή τραπεζοειδούς διατομής, και για τα τμήματά της πλάτους μικρότερου

ή ίσου των 5,00 m, σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, περιλαμβανομένης και της αποξήλωσης

ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας, πλακοστρώσεων, καθαίρεσης συρματοκιβωτίων, μανδρότοιχων

κλπ, που βρίσκονται εντός του εύρους της τάφρου, μετά της μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής σε

οποιαδήποτε απόσταση. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-01-01-00.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η εκσκαφή με οιαδήποτε μηχανικά μέσα,

- η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής, η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά τους με σε οποιαδήποτε

απόσταση, είτε για προσωρινή απόθεση είτε για απόρριψη, σε περίπτωση που κριθούν ακατάλληλα ή

πλεονάζοντα, συμπεριλαμβανομένης της τυχόν εναπόθεσης ή των ενδιαμέσων φορτοεκφορτώσεων.

- η μόρφωση των πρανών και του πυθμένα της τάφρου.

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και εντός των ορίων εκσκαφής των εγκεκριμένων

συμβατικών σχεδίων, σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,65

(Ολογράφως) : ένα και εξήντα πέντε λεπτά

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

A.T. : 3

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 : ΝΑΟΔΟ Β04.1 Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3121Β

Kατασκευή επιχώματος από διαβαθμισμένο θραυστό υλικό λατομείου στις θέσεις διαμόρφωσης

πεζοδρομίων, μεταξύ της επιφάνειας της "στρώσης έδρασης οδοστρώματος" και της στάθμης έδρασης

των τσιμεντοπλακών ή άλλης τελικής στρώσης πεζοδρομίων, με βαθμό συμπύκνωσης τουλάχιστον 90%

της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor

modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωμάτων".

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια του θραυστού υλικού λατομείου και του νερού διαβροχής, και η μεταφορά τους επί

τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η σταλία των μεταφορικών μέσων,

- η διάστρωση, μόρφωση, διαβροχή και συμπύκνωση του θραυστού υλικού με μηχανικό εξοπλισμό

καταλλήλων διαστάσεων, κατά στρώσεις πάχους έως 30 cm, στον ως άνω βαθμό συμπύκνωσης

Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου έτοιμης κατασκευής με λήψη αρχικών και τελικών

διατομών.
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,70

(Ολογράφως) : επτά και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.04 Καθαιρέσεις πλινθοδομών

A.T. : 1.04

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 22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

A.T. : 1.05

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου,

τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών,  σχιστολίθου κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών,

σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.

 .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,90

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.21.01 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την
εξαγωγή ακεραίων πλακών

A.T. : 1.06

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2238

Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραμεικών κλπ), καθώς και πλακών μαρμάρου

οποιουδήποτε πάχους, με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε ύψος. Συμπεριλαμβάνεται η

δαπάνη των απαιτουμένων ικριωμάτων και η συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.

 .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.22.02 Καθαίρεση επικεραμώσεων  με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό
άνω του 50%

A.T. : 1.07

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.

 Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων σε ποσοστό > 50%

 Καθαίρεση με άνω του 60% χρησίμους κεράμους στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των
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ακεραίων χρησίμων κεράμων από το τυχόν κονίαμα, ο καταβιβασμός    τους από τη στέγη, η μεταφορά

τους σε απόσταση έως 40 m από το κτίσμα και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήματα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων

A.T. : 1.08

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. : 1.09

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.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.51 Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης

A.T. : 1.10

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5276

Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης (σανίδες, τεγίδες, επιτεγίδες, ζευκτά κάθε τύπου),

σε οποιοδήποτε ύψος και μεταφορά του υλικού πρός φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 56,00

(Ολογράφως) : πενήντα έξι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.54 Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων

A.T. : 1.11

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2252

Καθαίρεση οροφοκονιάματος σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος εργασία, με τα τα

απαιτούμενα ικριώματα και την συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση, σύμφωνα με

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,00

(Ολογράφως) : εννέα
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.55 Καθαίρεση μεταλλικού φέροντος οργανισμού στέγης

A.T. : 1.12

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6102

Καθαίρεση μεταλλικού φέροντος οργανισμού στέγης (τεγίδες, επιτεγίδες, ζευκτά

κάθε τύπου), σε οποιαδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, με αποσυναρμολόγηση

ή/και κοπή. Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και η συσσώρευση των

προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

15-02-02-02 "Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους".

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισμών.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,45

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν22.65.02 Αποξήλωση και επανατοποθέτηση υδρορροών

A.T. : 1.13

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση με προσοχή υδρορροών, οποιωνδήποτε διαστάσεων, με τον καταβιβασμό και

αποθήκευση των υλικών σε θέση που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία και επανατοποθέτηση και

στερέωση μετά το πέρας των εργασιών.

Στην τιμή του παρόντος άρθρου συμπεριλαμβάνονται τυχόν ειδικά τεμάχια που απαιτούνται για την

σωστή επανατοποθέτηση και στερέωσή  τους.

Τιμή μέτρο μήκους αποξηλωθείσας υδρορροή

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,00

(Ολογράφως) : οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν56.23  Αποξήλωση ερμαρίων κουζίνας

A.T. : 1.14

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1

Αποξήλωση  ερμάριων κουζίνας δαπέδου,  με βάθος 60 cm, με "κουτιά" από νοβοπάν , αμφίπλευρα

επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα,πάχους 1,0 mm. Στην τιμή συμ[εριλαμβάνεται και η μεταφορά

προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας όψης.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,00

(Ολογράφως) : δώδεκα

2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ

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

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214

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

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

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

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

καλουπιών, σύμφωνα με

την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

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

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",

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

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

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

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου
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του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90

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

ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

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

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

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

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

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

σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.

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

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

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

ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

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

επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με

δαπάνη του Aναδόχου.

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

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

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

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

έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

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

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

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

σκυροδέτησης.

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

βιομηχανικό δάπεδο).

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

τρούλους.

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

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 90,00

(Ολογράφως) : ενενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων,

πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε

ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας,

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) ανεπτυγμένης επιφανείας.
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,70

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.

A.T. : 7

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                    |

__________|______________________________________________|______________________

  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
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συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.

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

δάπεδο εργασίας.

Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

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

 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου

σύμφωνα με την μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,07

(Ολογράφως) : ένα και επτά λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C

A.T. : 8

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                    |

__________|______________________________________________|______________________

  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
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 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 : ΝΑΟΔΟ Β51 Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεμα

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2921

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής πλάτους 0,15

m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με απότμηση,

ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων,

κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση,

αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.

Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 "Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων

καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του σκυροδέματος

της βάσης έδρασης,

- η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια

οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με λεία

επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσματος διατομής

0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με

τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 άμμου.

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία

επιμετράται ιδιαιτέρως.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,60

(Ολογράφως) : εννέα και εξήντα λεπτά

3.  ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

A.T. : 1.15

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".
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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 77.15 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς

A.T. : 1.16

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7735

Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς σύμφωνα με την

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

Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσματος, αφαίρεση των ανωμαλιών,

καθαρισμός, λείανση με γυαλόχαρτο, αστάρωμα με κατάλληλο υλικό βάσεως ακρυλικής

ρητίνης, διαλύτου, ή ακρυλικού μικρομοριακού υλικού βάσεως νερού, με αντοχή στα

αλκάλια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,70

(Ολογράφως) : ένα και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.16 Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς

A.T. : 1.17

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7736

Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".

Καθαρισμός της επιφανείας με γυαλόχαρτο, λάδωμα με λινέλαιο διπλοβρασμένο ή με

ειδικό μυκητοκτόνο εμποτιστικό διάλυμα βάσεως νερού ή διαλύτου, ξεροζιάρισμα,

καθαρισμός των ρόζων και επάλειψή τους με γομαλάκα, τρίψιμο, χονδροστοκάρισμα

και τελικό τρίψιμο.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,20

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.17.01 Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, επιφανειών επιχρισμάτων ή
σκυροδεμάτων

A.T. : 1.18

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7737

Σπατουλάρισμα προετοιμασμένης επιφανείας σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ

03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων" και 03-10-05-00 "Χρωματισμοί

ξύλινων επιφανειών".

Τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση λείας επιφανείας, εφαρμογή πρώτης στρώσεως

υλικού σπατουλαρίσματος, τρίψιμο με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης στρώσης,

διασταυρουμένης προς την προηγούμενη, τρίψιμο με γυαλόχαρτο και ψιλοστοκάρισμα.

Εναλλακτικά, τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση λείας επιφάνειας εφαρμογή

πρώτης στρώσεως υλικού σπατουλαρίσματος με τσιμεντοειδές λευκό ακρυλικό υλικό

σε μορφή σκόνης ή ακρυλικό υλικό σπατουλαρίσματος έτοιμου προς χρήση, τρίψιμο

με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης στρώσης ακρυλικού υλικού σπατουλαρίσματος,

τελικό τρίψιμο με γυαλόχαρτο.

 Επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,40

(Ολογράφως) : τρία και σαράντα 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. : 1.19

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

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. : 1.20

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 77.99 Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους

A.T. : 1.21

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
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.71.02 Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο
συστατικών, με βερνικόχρωμα νίτρου ενός συστατικού

A.T. : 1.22

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7771

Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".

Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασμα, σπατουλάρισμα, στοκαρίσματα, ψιλοστοκαρίσματα,

διάστρωση αλκυδικού υποστρώματος ή υποστρώματος δύο συστατικών και διάστρωση

βερνικοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

 Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα νίτρου ενός συστατικού

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.01 Υδροχρωματισμοί ασβέστου νέων επιφανειών

A.T. : 1.23

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7701

Υδροχρωματισμοί ασβέστου νέων επιφανειών, εσωτερικών ή εξωτερικών τοίχων ή

οροφών, με ψεκαστήρα ή/και χρωστήρα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,70

(Ολογράφως) : ένα και εβδομήντα λεπτά

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

A.T. : 1.24

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.6

Χρωματισμοί σωληνώσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00

"Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

 Διαμέτρου από 2 1/2 έως 3".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,40

(Ολογράφως) : τρία και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.84.01 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς  ακρυλικής ή
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας

A.T. : 1.25

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.

 Χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας.

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

(Ολογράφως) : εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.66 Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως,
ενός συστατικού με αντοχή σε συνεχή θερμοκρασία ? 80 οC

A.T. : 1.26

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7766

Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως,

ενός συστατικού, με αντοχή σε συνεχή θερμοκρασία ? 80 οC, σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών

επιφανειών".

Απόξεση και καθαρισμός με σμυριδόπανο, διάστρωση κατάλληλου αντισκωριακού

υποστρώματος με πιστολέτο, τρίψιμο με γυαλόχαρτο και διάστρωση θερμοαντόχου

βερνικοχρώματος με πιστολέτο μέχρι να επιτευχθεί ομοιόμορφος χρωματισμός. Υλικά

και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) θερμαντικών στοιχείων.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,80

(Ολογράφως) : επτά και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν77.85 Χρωματισμοί επί επιφανειών σκυροδέματος ή επιχρισμάτων με ακρυλικής βάσης βαφής
με δυνατότητα υδροφοβισμού (αδιαβροχοποίησης) επιφάνειας, συστήματος της SIKA ή
ισοδυνάμου

A.T. : 1.27

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 77.85.01

Χρωματισμοί επί επιφανειών σκυροδέματος ή επιχρισμάτων, ελευθέρου πορώδους και ελευθέρων από

οποιαδήποτε σαθρά – χαλαρά τμήματα, με ειδικό σύστημα βαφών προστασίας βάσεως διαλυτών, τύπου

Sikagard®-680 S της SIKA ή ισοδύναμο σύστημα το οποίο προσδίδει παράλληλα φράγμα προστασίας

έναντι διοξειδίου του άνθρακα (CO2), χλωριδίων κλπ., παρέχοντας παράλληλα μεγάλη διαπνοή και

εκτόνωση υποστρώματος, σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών

σκυροδέματος", 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". Το σύστημα περιλαμβάνει τα

ακόλουθα :

α) Επιμελή καθαρισμός και αφαίρεση τυχόν σαθρών στοιχείων από την επιφάνεια αναφοράς.

β) Προεπάλειψη επί της προαναφερθείσας επιφανείας, σε μία στρώση εφαρμογής, με υδροαπωθητικό

εμποτισμό σιλοξανικής βάσης, Sikagard®-700 S της SIKA ή ισοδύναμο, μεγάλης υδροαπωθητικής

ικανότητας. Εφαρμοσμένης σε μία στρώση ως αστάρι από κάτω προς τα άνω και εκτελεσμένης επιμελώς

και σε κατανάλωση 100-150gr/m2

γ) Εφαρμογή τελικής βαφής, ενός συστατικού, ακρυλικής βάσης, με Sikagard®-680 S της SIKA ή

ισοδύναμης, για την προστασία από την ενανθράκωση και τις ατμοσφαιρικές επιδράσεις, περατή σε

υδρατμούς, παρέχοντας μεγάλη διαπνοή και εκτόνωση υποστρώματος, ενισχύοντας παράλληλα την

ικανότητα αυτοκαθαρισμού των επιφανειών και αποτρέποντας παράλληλα τυχόν διείσδυση,

εφαρμοσμένης σε δυο στρώσεις με συνολική κατανάλωση 400gr/m2, εκτελεσμένης επιμελώς σε

επάλληλες στρώσεις οι οποίες εφαρμόζονται σταυρωτά.

Σαν γενικές προδιαγραφές των υλικών ενίσχυσης θα πρέπει απαραιτήτως να πληρούνται κατ’

ελάχιστον τα παρακάτω:

i. Αστάρι υδροφοβικού εμποτισμού σύμφωνο με ΕΝ 1504-2, Κλάση Ι

ii. Προστατευτική επίστρωση (βαφή) σύμφωνα με ΕΝ 1504-2

iii.Τελικό ξηρό φιλμ προστατευτικής βαφής DFT > 130μm

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,80

(Ολογράφως) : οκτώ και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν7121.1 Σποραδική επισκευή επιχρισµάτων

A.T. : 1.28

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ

Σποραδική επισκευή επιχρισµάτων τριπτών - τριβιδιστών µε τσιµεντοκονίαµα ως εν

άρθρο 71.21 ή µαρµαροκονίαµα ως εν άρθρο 71.31 επί τοίχων ή οροφών, ήτοι

καθαίρεση σαθρών επιχρισµάτων, προετοιµασία επιφανειών κλπ σε οποιασδήποτε στάθµη από το
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έδαφος. Πλήρης περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά και µικρουλικά επί τόπου και τον απαιτούµενο

εξοπλισµό, ειδικά εργαλεία και ικριώµατα εργασίας,σύµφωνα µετην µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00

"Επιχρίσµατα µε κονιάµατα που παρασκευάζονται

επί τόπου".

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε

4. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

4.1. Ύδρευση

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8041.1 Πλαστικός σωλήνας από POLYPROPYLEN PP-R(80), PN 20 bar, 3ης γενιάς διατομής 20 x
3,4 mm

A.T. : 4.01

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας από POLYPROPYLEN PP-R(80), με θερμική αυτοσυγκόληση για ύδρευση,

θέρμανση και κλιματισμό πράσινοι, PN 20 bar, 3ης γενιάς κατά DIN 8077/78 και

πιστοποιητικά SKZ & HY. Περιλαμβάνουν τρία στρώματα (ενδιάμεσο στρώμα από μείγμα

PP-R80 και ειδικό συνθετικό υαλώδες υλικό). Έχουν αυξημένες μηχανικές αντοχές

και μειωμένο συντελεστή γραμμικής διαστολής 0,03. Δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους

ειδικά τεµάχια, µε τα ειδικά θερµογαλβανισµένα στηρίγµατα τυποποιηµένης σειράς

παραγωγής µε εσωτερική επένδυση από λάστιχο, τις διανοίξεις οπών και την

αποκατάστασή τους, τα µικροϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης και την βαφή

του, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιµών.

(1 m)

  Ν8041. 1.  Διαμέτρου   20     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,23

(Ολογράφως) : επτά και είκοσι τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8041.2 Πλαστικός σωλήνας από POLYPROPYLEN PP-R(80), PN 20 bar, 3ης γενιάς διατομής 25 x
4,2 mm

A.T. : 4.02

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας από POLYPROPYLEN PP-R(80), με θερμική αυτοσυγκόληση για ύδρευση,

θέρμανση και κλιματισμό πράσινοι, PN 20 bar, 3ης γενιάς κατά DIN 8077/78 και

πιστοποιητικά SKZ & HY. Περιλαμβάνουν τρία στρώματα (ενδιάμεσο στρώμα από μείγμα

PP-R80 και ειδικό συνθετικό υαλώδες υλικό). Έχουν αυξημένες μηχανικές αντοχές

και μειωμένο συντελεστή γραμμικής διαστολής 0,03. Δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους

ειδικά τεµάχια, µε τα ειδικά θερµογαλβανισµένα στηρίγµατα τυποποιηµένης σειράς

παραγωγής µε εσωτερική επένδυση από λάστιχο, τις διανοίξεις οπών και την

αποκατάστασή τους, τα µικροϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης και την βαφή

του, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιµών.

(1 m)

  Ν8041. 2.  Διαμέτρου   25     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,96

(Ολογράφως) : οκτώ και ενενήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8041.3 Πλαστικός σωλήνας από POLYPROPYLEN PP-R(80), PN 20 bar, 3ης γενιάς διατομής 32 x
5,4 mm

A.T. : 4.03

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας από POLYPROPYLEN PP-R(80), με θερμική αυτοσυγκόληση για ύδρευση,

θέρμανση και κλιματισμό πράσινοι, PN 20 bar, 3ης γενιάς κατά DIN 8077/78 και

πιστοποιητικά SKZ & HY. Περιλαμβάνουν τρία στρώματα (ενδιάμεσο στρώμα από μείγμα

PP-R80 και ειδικό συνθετικό υαλώδες υλικό). Έχουν αυξημένες μηχανικές αντοχές

και μειωμένο συντελεστή γραμμικής διαστολής 0,03. Δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους

ειδικά τεµάχια, µε τα ειδικά θερµογαλβανισµένα στηρίγµατα τυποποιηµένης σειράς

παραγωγής µε εσωτερική επένδυση από λάστιχο, τις διανοίξεις οπών και την

αποκατάστασή τους, τα µικροϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης και την βαφή

του, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιµών.

Σελίδα 33 από 69



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

(1 m)

  Ν8041. 3.  Διαμέτρου   32     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,36

(Ολογράφως) : έντεκα και τριάντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8041.5 Πλαστικός σωλήνας από POLYPROPYLEN PP-R(80), PN 20 bar, 3ης γενιάς διατομής 50 x
6,9 mm

A.T. : 4.04

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας από POLYPROPYLEN PP-R(80), με θερμική αυτοσυγκόληση για ύδρευση,

θέρμανση και κλιματισμό πράσινοι, PN 20 bar, 3ης γενιάς κατά DIN 8077/78 και

πιστοποιητικά SKZ & HY. Περιλαμβάνουν τρία στρώματα (ενδιάμεσο στρώμα από μείγμα

PP-R80 και ειδικό συνθετικό υαλώδες υλικό). Έχουν αυξημένες μηχανικές αντοχές

και μειωμένο συντελεστή γραμμικής διαστολής 0,03. Δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους

ειδικά τεµάχια, µε τα ειδικά θερµογαλβανισµένα στηρίγµατα τυποποιηµένης σειράς

παραγωγής µε εσωτερική επένδυση από λάστιχο, τις διανοίξεις οπών και την

αποκατάστασή τους, τα µικροϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης και την βαφή

του, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιµών.

(1 m)

  Ν8041. 5.  Διαμέτρου   50     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,82

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και ογδόντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8079.1 Τερματικός σύνδεσμος πολυπροπυλενίου, διαμέτρου 20 ή 25 mm

A.T. : 4.05

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Τερματικός σύνδεσμος πολυπροπυλενίου, διαμέτρου 20 ή 25 mm για σύνδεση κρουνών, αναμικτήρων

κλπ, δηλαδή τερματικός σύνδεσμος (γωνία με στήριγμα, γωνία με πάσο, ταύ) και μικροϋλικά

επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, στερεώσεως και δοκιμών λειτουργίας.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,72

(Ολογράφως) : τέσσερα και εβδομήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8101.2 Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (BALL VALVE) βαρέως τύπου με λαβή διαμέτρου Φ 3/4 ins

A.T. : 4.06

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (BALL VALVE) βαρέως τύπου με λαβή με τα μικροϋλικά

συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 τεμ)

  Ν8101.   2 Διαμέτρου  3/4     ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,04

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8101.5 Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (BALL VALVE) βαρέως τύπου με λαβή διαμέτρου Φ 1 1/2 ins

A.T. : 4.07

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (BALL VALVE) βαρέως τύπου με λαβή με τα μικροϋλικά

συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 τεμ)

  Ν8101.   5 Διαμέτρου  1 1/2   ins
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 29,67

(Ολογράφως) : είκοσι εννέα και εξήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8101.6 Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (BALL VALVE) βαρέως τύπου με λαβή διαμέτρου Φ 2 ins

A.T. : 4.08

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (BALL VALVE) βαρέως τύπου με λαβή με τα μικροϋλικά

συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 τεμ)

  Ν8101.   6 Διαμέτρου  2       ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 38,74

(Ολογράφως) : τριάντα οκτώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8138.1.4 Κρουνός εκροής (βρύση) αντιπαγωτικός Φ 1/2 ins

A.T. : 4.09

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος, αντιπαγωτικός, βαρέως τύπου, με τα μικροϋλικά,

υλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 τεμ)

  Ν8138.1    κοινός ορειχάλκινος

  Ν8138.1.4   Διαμέτρου   1/2         ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,20

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8539.3.1.1 Θερμική μόνωση σωλήνων από εύκαμπτο καουτσούκ γιά διάμετρο σωλήνα έως 1 ins
πάχος 9 mm

A.T. : 4.10

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40

Ελαστομερής μόνωση κλειστών κυψελών από συνθετικό καουτσούκ δηλαδή προμήθεια,

μεταφορά  επί τόπου του έργου, με τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά προστασίας

στερεώσεως  και στεγανοποίησης της μονώσεως και την απαιτούμενη εργασία πλήρους

τοποθετήσεως

(1 m μήκους γιά σωλήνες)

Γιά διάμετρο σωλήνα  έως 1        ins

Πάχος μόνωσης  9  mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,17

(Ολογράφως) : επτά και δέκα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8131.2.1 Διακόπτης γωνιακός χρωμέ διαμέτρου Φ 1/2 ins

A.T. : 4.11

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Διακόπτης γωνιακός χρωμέ διαμέτρου Φ 1/2 ins, με τα μικροϋλικά συνδέσεως και την

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,02

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και δύο λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8141.3.2 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος
Νεροχύτη διαμέτρου Φ 1/2 ins

A.T. : 4.12

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

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

δηλαδή  αναμικτήρας  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως

και πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8141.  3   νεροχύτη                       0

  8141. 3.  2  Διαμέτρου   1/2        ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 70,31

(Ολογράφως) : εβδομήντα και τριάντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8141.2.2 Αναμικτήρας (μπαταρία) ΑμεΑ θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος

A.T. : 4.13

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

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

δηλαδή  αναμικτήρας  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως

και πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8141.2    τοποθετημένος σε νιπτήρα

  8141.2.2   Διαμέτρου   1/2         ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 117,69

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα επτά και εξήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8165.2.3 Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm, δύο σκαφών

A.T. : 4.14

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17

Νεροχύτης  χαλύβδινος,  ανοξείδωτος,  πλάτους  περίπου 50 cm  πλήρης με βαλβίδα

(στραγγιστήρα),  πώμα, σωλήνα υπερχειλίσεως και στηρίγματα, δηλαδή νεροχύτης και

λοιπά  γενικά  εξαρτήματα  και υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

γιά λειτουργία

(1 τεμ)

  8165.λ2     δύο σκαφών

  8165.2.3   Διαστάσεων περίπου  35 Χ 40 X 20           cm, μήκους  1,80   m

Ευρώ (Αριθμητικά) : 301,78

(Ολογράφως) : τριακόσια ένα και εβδομήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8042.1.3 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  κατά Ελοτ 686/B ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
διαμέτρου Φ 50 mm

A.T. : 4.15

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. κατά Ελοτ 686/B ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ γιά

60 C, 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)

  Ν8042.1.  3  Διαμέτρου   50     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,81

(Ολογράφως) : δέκα τρία και ογδόντα ένα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8042.1.5 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  κατά Ελοτ 686/B ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
διαμέτρου Φ 75 mm

A.T. : 4.16

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. κατά Ελοτ 686/B ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ γιά

60 C, 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)

  Ν8042.1.  5  Διαμέτρου   75     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,84

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 160 mm

A.T. : 4.17

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.1

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-Uσυμπαγούς

τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401?1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02

"Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την

εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension

Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος)

και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με

ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες

μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της

απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων

μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η

δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του

τιμολογίου:

- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του

ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη

- Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)

- Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο

 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους

των φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,00

(Ολογράφως) : επτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.10.04 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 200 mm

A.T. : 4.18

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.2

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-Uσυμπαγούς
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τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401?1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02

"Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την

εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension

Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος)

και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με

ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες

μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της

απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων

μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η

δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του

τιμολογίου:

- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του

ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη

- Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)

- Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο

 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους

των φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,30

(Ολογράφως) : εννέα και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8058.7 Πώμα καθαρισμου από PVC βιδωτό διαμέτρου Φ 75 mm

A.T. : 4.19

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πώμα (τάπα) καθαρισμού από PVC, βιδωτό, διαμέτρου 75 mm, πλήρες, με το ειδικό

τεμάχιο (σώμα) πάνω στο οποίο βιδώνεται το πώμα, με τα μικροϋλικά και την εργασία

για πλήρη τοποθέτηση και σύνδεση.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,94

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και ενενήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8130 Κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) μέχρι Φ 10 cm

A.T. : 4.20

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) μέχρι Φ 10 cm  πλήρως τοποθετημένη

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,37

(Ολογράφως) : έξι και τριάντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8066.1.4 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος έως 0,50 m διαστάσ. 30cm X 40cm

A.T. : 4.21

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10
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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  πηλοσωλήνα  Φ 150 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

(1 τεμ)

 8066. 1.  4  Διαστάσεων  30cm X 40cm    και βάθος  έως 0,50            m

Ευρώ (Αριθμητικά) : 127,07

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι επτά και επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8066.1.5 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος έως 0,50 m διαστάσ. 40cm X 50cm

A.T. : 4.22

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  πηλοσωλήνα  Φ 150 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

(1 τεμ)

 8066. 1.  5  Διαστάσεων  40cm X 50cm    και βάθος  έως 0,50            m

Ευρώ (Αριθμητικά) : 153,09

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα τρία και εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8066.3.4 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος από 1,00 έως 1,50 m διαστάσ. 90cm X
100cm

A.T. : 4.23

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  πηλοσωλήνα  Φ 150 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

(1 τεμ)

 8066. 3.  4  Διαστάσεων  90cm X 100cm   και βάθος  από 1,00 έως 1,50   m

Ευρώ (Αριθμητικά) : 715,36

(Ολογράφως) : επτακόσια δέκα πέντε και τριάντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.01.02 Kαλύμματα φρεατίων Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)

A.T. : 4.24

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752

Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας

ικανότητας D που προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης).

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου

και του πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του

καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης

με σκυρόδεμα.

 Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron).

Σελίδα 39 από 69



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

 Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή

επιμέτρηση με ζύγιση)

 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης, ανεξαρτήτως της

φέρουσας ικανότητας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,90

(Ολογράφως) : δύο και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8073.5 Απόφραξη αποχέτευσης από Φ100 έως Φ200mm με χρήση ατσαλίνας ή άλλου
αποφρακτικού μέσου

A.T. : 4.25

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Απόφραξη αποχέτευσης από Φ100 έως Φ200mm από οποιοδήποτε υλικό, με χρήση ατσαλίνας

ή άλλου αποφρακτικού μέσου και καθαρισμός με νερό υπό πίεση μέχρι να αποκατασταθεί

η ομαλή λειτουργία του σωλήνα.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 55,07

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε και επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8073.8 Απόφραξη και καθαρισμός φρεατίου διαστ. έως 80x80cm και βάθους έως 1m

A.T. : 4.26

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Απόφραξη και καθαρισμός φρεατίου διαστ. έως 80x80cm και βάθους έως 1m με χρήση

οπουδήποτε αποφρακτικού μέσου ή μηχανήματος και απομάκρυνση των ακαθαρσιών μέχρι

να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία του φρεατίου.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 73,42

(Ολογράφως) : εβδομήντα τρία και σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8193.1 Αποξήλωση ειδών υγιεινής

A.T. : 4.27

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση ειδών υγιεινής ενός WC (λεκάνη, δοχείο πλύσης, νιπτήρας, λεκάνη καταιονηστήρα,

εταζέρα, χαρτοθήκη, καθρέπτης, άγγιστρα, μπαταρίες, διακόπτες κτλ).

Περιλαμβάνεται η αφαίρεση όλων των ειδών με προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή τους, και η

μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά WC.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 91,86

(Ολογράφως) : ενενήντα ένα και ογδόντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8256.6.2 Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 80 l ισχύος .... W

A.T. : 4.28

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.  6  Χωρητικότητας  80   l

  8256. 6.  2  Ισχύος  ....   W
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 194,17

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα τέσσερα και δέκα επτά λεπτά

4.2. Πυροπροστασία

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

A.T. : 4.29

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\8201.4.2 Πυροσβεστήρας Wet Chemical, φορητός γομώσεως 6 L

A.T. : 4.30

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19

Πυροσβεστήρας Wet Chemical, φορητός  πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του στον

τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη.

(1 τεμ)

  Ν8201.4.   2  Γομώσεως  6     L

Ευρώ (Αριθμητικά) : 141,19

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα ένα και δέκα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8202.2 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός, γομώσεως 5 kg

A.T. : 4.31

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός  πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα

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

στήριξη

(1 τεμ)

  Ν8202.3    Γομώσεως  5  kg

Ευρώ (Αριθμητικά) : 68,59

(Ολογράφως) : εξήντα οκτώ και πενήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8987.7.2 Φωτιστικό ασφαλείας 1,5h

A.T. : 4.32

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Φωτιστικό ασφαλείας τεχνολογίας LED, με αυτοκόλλητο σήμανσης σύμφωνα με την ισχύουσα

νομοθεσία (ΕΛΟΤ ΕΝ 1838 κτλ), ελάχιστης αυτονομίας 1,5 ωρών, μπαταρίας Ni-Cd, συνεχούς και

μη συνεχούς λειτουργίας, ελάχιστης φωτεινότητας στην εφεδρεία 100lm, με ενδεικτικά led

φόρτισης και πλήκτρο ελέγχου (test button), μόνιμα τροφοδοτούμενο από το δίκτυο

ηλεκτροδότησης, μετά των υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης και στερέωσης, δηλ. προμήθεια,

προσκόμιση, εγκατάσταση, εργασία συνδεσμολογίας και δοκιμών, παραδοτέο σε πλήρη και

κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 57,72

(Ολογράφως) : πενήντα επτά και εβδομήντα δύο λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8987.7.10 Φωτιστικό ασφαλείας led, διαδρόμων 800lm, 30m, IP40

A.T. : 4.33

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Φωτιστικό ασφαλείας τεχνολογίας LED, για διαδρόμους διαφυγής, με αυτοκόλλητο σήμανσης σύμφωνα

με την ισχύουσα νομοθεσία (ΕΛΟΤ ΕΝ 1838 κτλ), αυτοελεγχόμενο, ελάχιστης αυτονομίας 1,5 ωρών,

μπαταρίας Ni-Cd, συνεχούς και μη συνεχούς λειτουργίας, ελάχιστης φωτεινότητας στην εφεδρεία

800lm, με ενδεικτικά led φόρτισης και πλήκτρο ελέγχου (test button), IP40, μόνιμα

τροφοδοτούμενο

από το δίκτυο ηλεκτροδότησης, επίτοιχο/οροφής μονής όψεως, 30m απόσταση θέασης, πιστοποιημένο

κατά EN 60598-1, EN 60598-2-22, ΕΝ 55015, ΕΝ 61547, ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3, μετά των υλικών

και μικροϋλικών σύνδεσης και στερέωσης, δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, εργασία

συνδεσμολογίας και δοκιμών, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 293,73

(Ολογράφως) : διακόσια ενενήντα τρία και εβδομήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8987.7.12 Φωτιστικό ασφαλείας led υψηλής ιαχύος με δύο προβολείς, 3200lm, IP42

A.T. : 4.34

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Φωτιστικό ασφαλείας με δύο προβολείος, τεχνολογίας LED, αυτοελεγχόμενο, ελάχιστης αυτονομίας

1.5 ωρών, μπαταρίας Pb, μη συνεχούς λειτουργίας, ελάχιστης φωτεινότητας στην εφεδρεία 3200lm,

με ενδεικτικά led φόρτισης και πλήκτρο ελέγχου (test button), IP42, μόνιμα τροφοδοτούμενο

από το δίκτυο ηλεκτροδότησης, επίτοιχο, πιστοποιημένο κατά EN 60598-1, EN 60598-2-22,

ΕΝ 55015, ΕΝ 61547, ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3, μετά των υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης

και στερέωσης, δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, εργασία συνδεσμολογίας και δοκιμών,

παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 442,64

(Ολογράφως) : τετρακόσια σαράντα δύο και εξήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8207.1.1 Φαροσειρήνα πυρανίχνευσης

A.T. : 4.35

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Ακουστικός και φωτεινός επαναλήπτης (φαροσειρήνα), κατασκευασμένος σύμφωνα με

ΕΝ 54-3, ΕΝ 54-23, κόκκινου χρώματος δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση,

δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 120,67

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι και εξήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8809.1 Κομβίο πυρανίχνευσης

A.T. : 4.36

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Κομβίο (μπουτόν) πυρανίχνευσης χειροκίνητου συναγερμού (ηλεκτρικός αγγελτήρας

πυρκαγιάς), συμβατικού τύπου, με επαναφορά, κόκκινου χρώματος, κατασκευασμένο

κατά ΕΝ 54-11, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέο

σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,47

(Ολογράφως) : είκοσι και σαράντα επτά λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8766.2.1 Καλώδιο πυρανίχνευσης 2x1,5mm2

A.T. : 4.37

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

Καλώδιο πυρανίχνευσης 2x1.5mm2, πυράντοχο, θωρακισμένο, χάλκινων αγωγών, ενδεικτικού

τύπου ΝΗΧΗ FE 180/E30, ορατό ή τοποθετημένο μέσα σε σωλήνες ή σε πλαστικό κανάλι ή

σε σχάρα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών επί τόπου του έργου

και εργασία διάνοιξης αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου,

τοποθέτησης, διαμόρφωσης και σύνδεσης των άκρων του (στα κουτιά και εξαρτήματα της

εγκατάστασης) και πλήρους εγκατάστασης.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,22

(Ολογράφως) : έξι και είκοσι δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9532.2 Ανιχνευτής καπνού

A.T. : 4.38

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62

Ανιχνευτής καπνού οπτικός, συμβατικού τύπου, με ενδεικτικό led λειτουργίας, κατά

ΕΝ 54-7, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση, εγκατάσταση, εργασία συνδεσμολόγησης και δοκιμών, παραδοτέος σε πλήρη

και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 74,37

(Ολογράφως) : εβδομήντα τέσσερα και τριάντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9532.3 Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός

A.T. : 4.39

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62

Ανιχνευτής καπνού θερμοδιαφορικός, συμβατικού τύπου, με ενδεικτικό led,

κατασκευασμένος σύμφωνα με ΕΝ 54-5, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και

στερέωσης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, εργασία συνδεσμολόγησης

και δοκιμών, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 59,37

(Ολογράφως) : πενήντα εννέα και τριάντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8213.1 Πινακίδα σήμανσης PVC

A.T. : 4.40

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πινακίδα σήμανσης PVC, πάχους 0,75mm, 21x21cm πλήρως τοποθετημένη, δηλαδή προμήθεια,

μεταφορά και τοποθέτηση.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,53

(Ολογράφως) : επτά και πενήντα τρία λεπτά

4.3. Κλιματισμός

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8040.6.1 Εύκαμπτος πλαστικός σωλήνας ΡΕ-Χ διαμέτρου 18mm σε σπιράλ

A.T. : 4.41

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Εύκαμπτος πλαστικός σωλήνας ΡΕ-Χ διαμέτρου 18mm πάχους 2 mm σε σπιράλ, τοποθετημένος

πλήρως χωνευτά ή εξωτερικά σε οιαδήποτε εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των υλικών

στηρίξεως και συνδέσεως, δηλαδή σωλήνας σε σπιράλ, σύνδεσμοι, ρακόρ κλπ, επί τόπου

και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως με τις λεκάνες των FCU.
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(1 m)

  Ν8040.6.1   Διαμέτρου   18     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,48

(Ολογράφως) : οκτώ και σαράντα οκτώ λεπτά

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

A.T. : 4.42

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

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

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

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

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

  8041. 7.  1  Εξωτ. Διαμέτρου   22     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,53

(Ολογράφως) : έντεκα και πενήντα τρία λεπτά

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

A.T. : 4.43

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

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

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

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

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

  8041. 8.  1  Εξωτ. Διαμέτρου   28     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,20

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και είκοσι λεπτά

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

A.T. : 4.44

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

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

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

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

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

  8041. 9.  1  Εξωτ. Διαμέτρου   35     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,90

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.10.2 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 42 mm πάχους τοιχώματος .... mm

A.T. : 4.45

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

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

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

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

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

  8041.10.  2  Εξωτ. Διαμέτρου   42     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 24,58

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα και πενήντα οκτώ λεπτά

Σελίδα 44 από 69



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.11.1 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 54 mm πάχους τοιχώματος 1,20 mm

A.T. : 4.46

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Χαλκοσωλήνας   πάχους  τοιχώματος      1,20  mm  τοποθετημένος με όλα τα ειδικά

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

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

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

  8041.11.  1  Εξωτ. Διαμέτρου   54     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 31,43

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και σαράντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8536.1.3 Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U.) δαπέδου παροχής 400 C.F.M.

A.T. : 4.47

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32

Τοπική  κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U.) δαπέδου  Αποτελούμενη

από  περίβλημα  χαλυβδοελάσματος βαμμένο  με χρώμα ΝΤΟΥΚΟ, από στοιχείο νερού με

χαλκοσωλήνες,  από  φυγοκεντρικό  ανεμιστήρα με διακόπτη τεσσάρων θέσεων, λεκάνη

συγκεντρώσεως  συμπυκνωμάτων,  φίλτρο  αέρα  πλενόμενου  τύπου δύο ορειχάλκινους

διακόπτες, φίλτρο νερού κλπ με θερμοστάτη ελέγχου της λειτουργίας του ανεμιστήρα

με  φίλτρο  νερού  με  τα  λοιπά  εξαρτήματα αυτοματισμού, δηλαδή υλικά, όργανα,

εξαρτήματα  και  μικροϋλικά  και  εργασία  τοποθετήσεως,  συνδέσεως  και πλήρους

εγκαταστάσεως γιά την ομαλή και αυτόματη λειτουργία

(1 τεμ)

  8536.1.  3  Παροχής  400   C.F.M.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 800,13

(Ολογράφως) : οκτακόσια και δέκα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8536.1.4 Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U.) δαπέδου παροχής 600 C.F.M.

A.T. : 4.48

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32

Τοπική  κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U.) δαπέδου  Αποτελούμενη

από  περίβλημα  χαλυβδοελάσματος βαμμένο  με χρώμα ΝΤΟΥΚΟ, από στοιχείο νερού με

χαλκοσωλήνες,  από  φυγοκεντρικό  ανεμιστήρα με διακόπτη τεσσάρων θέσεων, λεκάνη

συγκεντρώσεως  συμπυκνωμάτων,  φίλτρο  αέρα  πλενόμενου  τύπου δύο ορειχάλκινους

διακόπτες, φίλτρο νερού κλπ με θερμοστάτη ελέγχου της λειτουργίας του ανεμιστήρα

με  φίλτρο  νερού  με  τα  λοιπά  εξαρτήματα αυτοματισμού, δηλαδή υλικά, όργανα,

εξαρτήματα  και  μικροϋλικά  και  εργασία  τοποθετήσεως,  συνδέσεως  και πλήρους

εγκαταστάσεως γιά την ομαλή και αυτόματη λειτουργία

(1 τεμ)

  8536.1.  4  Παροχής  600   C.F.M.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.007,13

(Ολογράφως) : χίλια επτά και δέκα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8438.2 Αποξήλωση και επανατοποθέτηση FCU δαπέδου

A.T. : 4.49

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32

Αποξήλωση και επανατοποθέτηση FCU δαπέδου ανεξαρτήτως θερµαντικής ικανότητας.

Στην τιµή περιλαµβάνεται η αποξήλωση µετά προσοχής, η µεταφορά του θερµαντικού

σώµατος προσωρινά σε αποθηκευτικό χώρο, η επανατοποθέτησή του στη νέα του θέση

µε όλα τα υλικά εκτός των σωλήνων και των καλωδίων (περιλαμβάνεται η υδραυλική

και η ηλεκτρική σύνδεση) και η παράδοσή του σε κανονική λειτουργία, δηλαδή

στηρίγµατα τοίχου ή δαπέδου και µικρουλικά επί τόπου και εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως και λειτουργίας.

(1 τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 83,42

(Ολογράφως) : ογδόντα τρία και σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8438.3 Συντήρηση FCU δαπέδου

A.T. : 4.50

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32

Συντήρηση FCU δαπέδου ανεξαρτήτως θερµαντικής ικανότητας.

Στην τιµή περιλαµβάνονται:

Καθαρισμός φίλτρου αέρα και περσίδων.

Καθαρισμό του στοιχείου.

Καθαρισμό των φτερωτών των ανεμιστήρων.

Καθαρισμό της λεκάνης συμπυκνωμάτων.

Στον καθαρισμό θα χρησιμοποιηθεί πιστοποιημένο αντιμικροβιακό υγρό.

Εξαέρωση του στοιχείου.

Δοκιμή και έλεγχος λειτουργίας διακοπτών και θερμοστάτη.

Έλεγχος-καθαρισμός του σωλήνα αποστράγγισης.

Έλεγχος-αποκατάσταση στεγανότητας υδραυλικών σωλήνων.

Έλεγχος-αποκατάσταση σωστής λειτουργίας του ανεμιστήρα.

Έλεγχος για θορύβους-κραδασμούς.

Περιλαμβάνονται µικρουλικά, αναλώσιμα και το χημικό καθαρισμού επί τόπου και

εργασία πλήρους καθαρισμού, συντήρησης, οι δοκιμές και η παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 60,07

(Ολογράφως) : εξήντα και επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8455.3 Καυστήρας ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου ικαν. καύσεως 20 έως 30 kg/h

A.T. : 4.51

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 28

Καυστήρας  ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου  με τον απαιτούμενο ηλεκτροκινητήρα και

τα  όργανα αυτοματισμού πλήρης, αυτόματου τύπου, κατάλληλος γιά λέβητα κεντρικής

θερμάνσεως  με  όλα  τα εξαρτήματα και συσκευές δηλαδή καυστήρας, εξαρτήματα και

μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεως,  συνδέσεως  προς  τα  δίκτυα

πετρελαίου,  ηλεκτρικού ρεύματος και οργάνων αυτοματισμού, δοκιμών και ρυθμίσεως

γιά ομαλή και ασφαλή λειτουργία του καυστήρα

(1 τεμ)

  8455.  3  Ικανότητας καύσεως  20   έως  30   kg/h

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.425,55

(Ολογράφως) : χίλια τετρακόσια είκοσι πέντε και πενήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8435.2.5 Θερμαντικά σώματα PANEL χαλύβδινα τύπου 22 αξονικού ύψους 900 mm

A.T. : 4.52

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26

Θερμαντικά σώματα PANEL χαλύβδινα τύπου 22 αξονικού ύψους 600 mm, πλήρως εγκατεστημένα,

δηλαδή σώματα, στηρίγματα τοίχου, τάπα, εξαεριστικό και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία

εγκαταστάσεως και δοκιμών.

(1m αξονικού μήκους)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 262,60

(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα δύο και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8445.1.1 Βαλβίδα θερμαντικού σώματος γωνιακή ή ευθύγραμμη ρυθμιστική

A.T. : 4.53

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Βαλβίδα θερμαντικού σώματος γωνιακή ή ευθύγραμμη ρυθμιστική πλήρως τοποθετημένη.
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(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 97,37

(Ολογράφως) : ενενήντα επτά και τριάντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8101.1 Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (BALL VALVE) βαρέως τύπου με λαβή διαμέτρου Φ 1/2 ins

A.T. : 4.54

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (BALL VALVE) βαρέως τύπου με λαβή με τα μικροϋλικά

συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 τεμ)

  Ν8101.   1 Διαμέτρου  1/2     ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,55

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8548.3.2 Περσίδα προσαγωγής-επιστροφής αέρα έως 0,08 m2 με καμπύλα πτερύγια 1/2
κατευθύνσεων και εσωτερικό διάφραγμα

A.T. : 4.55

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36

Περσίδα προσαγωγής-επιστροφής αέρα από αλουμίνιο, έως 0,08 m2, με καμπύλα πτερύγια 1/2

κατευθύνσεων και εσωτερικό διάφραγμα, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία

τοποθετήσεως ρυθμίσεως και παραδόσεως σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 79,26

(Ολογράφως) : εβδομήντα εννέα και είκοσι έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8548.3.3 Περσίδα προσαγωγής-επιστροφής αέρα 0,08-0,16 m2 με καμπύλα πτερύγια 3/4
κατευθύνσεων και εσωτερικό διάφραγμα

A.T. : 4.56

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36

Περσίδα προσαγωγής-επιστροφής αέρα από αλουμίνιο, 0,08-0,16 m2, με καμπύλα πτερύγια 3/4

κατευθύνσεων και εσωτερικό διάφραγμα, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία

τοποθετήσεως ρυθμίσεως και παραδόσεως σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 110,22

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα και είκοσι δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8548.3.4 Περσίδα προσαγωγής-επιστροφής αέρα 0,16-0,24 m2 με καμπύλα πτερύγια 3/4
κατευθύνσεων και εσωτερικό διάφραγμα

A.T. : 4.57

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36

Περσίδα προσαγωγής-επιστροφής αέρα από αλουμίνιο, 0,16-0,24 m2, με καμπύλα πτερύγια 3/4

κατευθύνσεων και εσωτερικό διάφραγμα, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία

τοποθετήσεως ρυθμίσεως και παραδόσεως σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 143,30

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα τρία και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8537.1 Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής

A.T. : 4.58

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34

Αεραγωγός   από   γαλβανισμένη   λαμαρίνα   ορθογωνικής  ή  κυκλικής  διατομής

οποιωνδήποτε  διαστάσεων, θηλυκωτός ή φλαντζωτός κατασκευασμένος σύμφωνα με τους
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Αμερικάνικους   κανονισμούς.Περιλαμβάνονται   τα   κάθε  φύσεως  ειδικά  τεμάχια

(καμπύλες,   γωνίες,  ταύ,  S    κλπ)  οι  κατευθυντήρες  αέρα,  τα  διαφράγματα

διαχωρισμού  και  ρυθμίσεως  της  ποσότητας  του  αέρα  και  τα  στόμια λήψεως ή

απορρίψεως  αέρα,  με  τις  ενισχύσεις  από  μορφοσίδηρο,  και  υλικά συνδέσεως,

στερεώσεως  και  στεγανώσεως  και  την  εργασία  κατασκευής,  εγκαταστάσεως  και

ρυθμίσεως

(1 kg)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,71

(Ολογράφως) : οκτώ και εβδομήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8537.1.1 Τοποθέτηση κιβωτίου αεραγωγού από γαλβανισμένη λαμαρίνα

A.T. : 4.59

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34

Τοποθέτηση κιβωτίου αεραγωγού από γαλβανισμένη λαμαρίνα, θηλυκωτό ή φλαντζωτό, οποιωνδήποτε

διαστάσεων. Περιλαμβάνονται τα κάθε φύσεως ειδικά τεμάχια (καμπύλες, γωνίες, ταύ, S κλπ), ο

εύκαμπτος αεραγωγός, η μόνωση, οι κατευθυντήρες αέρα, τα διαφράγματα διαχωρισμού και ρυθμίσεως

της ποσότητας του αέρα και τα στόμια λήψεως ή απορρίψεως αέρα, με τις ενισχύσεις από

μορφοσίδηρο, και υλικά συνδέσεως, στερεώσεως και στεγανώσεως και την εργασία κατασκευής,

εγκαταστάσεως και ρυθμίσεως (δεν περιλαμβάνεται μόνο το κιβώτιο αεραγωγού το οποίο θα χορηγηθεί

από την Υπηρεσία).

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 140,13

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα και δέκα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8539.3.2.2 Θερμική μόνωση σωλήνων από εύκαμπτο καουτσούκ γιά διάμετρο σωλήνα 1 1/4 έως 2 ins
πάχος 13 mm

A.T. : 4.60

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40

Ελαστομερής μόνωση κλειστών κυψελών από συνθετικό καουτσούκ δηλαδή προμήθεια,

μεταφορά  επί τόπου του έργου, με τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά προστασίας

στερεώσεως  και στεγανοποίησης της μονώσεως και την απαιτούμενη εργασία πλήρους

τοποθετήσεως

(1 m μήκους γιά σωλήνες)

Γιά διάμετρο σωλήνα  1 1/4 έως 2  ins

Πάχος μόνωσης  13 mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,56

(Ολογράφως) : έντεκα και πενήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8537.4.15 Αεραγωγός εύκαμπτος ηχοαποροφητικός Φ300, τύπου Sonodec

A.T. : 4.61

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 35

Αεραγωγός εύκαμπτος ηχοαποροφητικός Φ300, τύπου Sonodec, κυκλικής διατομής  με τα ειδικά

εξαρτήματα συνδέσεως, τα υλικά και τα μικροϋλικά και με την εργασία τοποθετήσεως γιά

παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 23,50

(Ολογράφως) : είκοσι τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8622.1.6 Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα δύο θέσεων, ελαφρού τύπου, κοχλιωτής συνδέσεως
διαμέτρου 2 ins

A.T. : 4.62

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Τρίοδη ηλεκτροκίνητη  βαλβίδα  δύο  θέσεων, ελαφρού τύπου, κοχλιωτής συνδέσεως

αποτελούμενη από κινητήρα, μοχλισμό και σώμα τρίοδης βαλβίδας,πλήρης με τα υλικά
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(μετασχηματιστής  κλπ)  τα  μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και

συνδέσεως παραδοτέα σε λειτουργία

(1 τεμ)

  Ν8622.1.6   Διαμέτρου   2    ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 421,38

(Ολογράφως) : τετρακόσια είκοσι ένα και τριάντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8844.1 Ερμάριο συλλεκτών

A.T. : 4.63

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Ερμάριο συλλεκτών μεταλλικό γαλβανιζέ μετά θύρας, επίτοιχο ή χωνευτό διαστάσεων

45x45cm με τα απαραίτητα στηρίγματα κολεκτέρ, μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια και εργασία,

εντοίχιση

και στερέωση ή 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)

   Ν8844.1  Διαστάσεων  45x45         cm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 146,88

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα έξι και ογδόντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.9 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 4 ins

A.T. : 4.64

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

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

δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα

στερεώσεως  σε  απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί,

μίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών

πιέσεως

(1 m)

  8036.  9   Διαμέτρου   4      ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 73,88

(Ολογράφως) : εβδομήντα τρία και ογδόντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8039.3.10 Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως γιά σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως
16 atm διαμέτρου Φ 100 mm

A.T. : 4.65

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6

Ζεύγος  φλαντζών  με  λαιμό  συγκολλήσεως  γιά  σύνδεση χαλυβδοσωλήνων  με τους

αντίστοιχους  κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως

εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων

(1 ζεύγος)

Σημείωση:  Σε περίπτωση τοποθετήσεως ενός τεμ. φλάντζας ισχύει το μισό της τιμής

του ζεύγους της αντιστοίχου διαμέτρου

  8039.  3   Πιέσεως   16     atm

  8039. 3. 10  Διαμέτρου   100    mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 112,09

(Ολογράφως) : εκατόν δώδεκα και εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8606.2.1 Αυτόµατο εξαεριστικό µε πλωτήρα 1/2"

A.T. : 4.66

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων νερού, διαμέτρου σπειρώματος

 1/2   ins  πλήρως τοποθετημένη σε σωλήνα. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως,
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στερεώσεως κλπ. και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8606.2   Διαμέτρου σπειρώματος  1/2  ins

  8606.2.1   Γιά πίεση λειτουργίας έως  12 atm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,12

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και δώδεκα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8126.2.5 Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά συνδεομένη με φλάντζα διαμέτρου Φ100 mm

A.T. : 4.67

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Βαλβίδα   αντεπιστροφής   χυτοσιδηρά      με  γλωττίδα  (κλαπέ)  κατακόρυφης  ή

οριζόντιας  τοποθετήσεως,  με  λυόμενο  πώμα  γιά επιθεώρηση του μηχανισμού της,

δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως

(1 τεμ)

  8126.2      Συνδεομένη με   φλάντζα

  8126.2.5   Διαμέτρου   Φ100 mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 230,51

(Ολογράφως) : διακόσια τριάντα και πενήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8257.1.4.2 Δοχείο αδρανείας 500lt για εγκατάσταση σε κύκλωμα ψύξης

A.T. : 4.68

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 24

Δοχείο αδρανείας χωρητικότητας 500lt για εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο, κατάλληλο για

εγκατάσταση σε κύκλωμα ψύξης, πλήρης δηλαδή δοχείο αδρανείας και  μικροϋλικά επί τόπου

και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.213,55

(Ολογράφως) : χίλια διακόσια δέκα τρία και πενήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8641 Μανόμετρο με κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm

A.T. : 4.69

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Μανόμετρο  με  κρουνό  περιοχής  ενδείξεων 0 έως 10 atm  με κάθε μικροϋλικό και

εργασία γιά εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 38,51

(Ολογράφως) : τριάντα οκτώ και πενήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8651 Θερμόμετρο εμβαπτίσεως, κεντρικής θερμάνσεως, ευθύ ή γωνιακό με ορειχάλκινη θήκη,
περιοχής ενδείξεως 0 - 100 C

A.T. : 4.70

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Θερμόμετρο  εμβαπτίσεως,  κεντρικής  θερμάνσεως,  ευθύ ή γωνιακό με ορειχάλκινη

θήκη,  περιοχής  ενδείξεως  0  -  100  C   με  τα μικροϋλικά και την εργασία γιά

εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 66,01

(Ολογράφως) : εξήντα έξι και ένα λεπτό
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8656.1 Υδροστάτης επαφής

A.T. : 4.71

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 31

Υδροστάτης   με  τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως

και ρυθμίσεως παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

  8656.  1   επαφής

Ευρώ (Αριθμητικά) : 55,07

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε και επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8108.3.5 Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ονομ. πιέσεως 10 atm διαμέτρου Φ 100 mm

A.T. : 4.72

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Συρταρωτή  βαλβίδα (βάννα)  σφηνοειδής, χυτοσιδηρά γιά εγκαταστάσεις θερμάνσεως

με τα μικρουλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8108.  3  Ονομαστικής Πιέσεως   10     atm

  8108. 3.  5  Διαμέτρου   100    mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 197,87

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα επτά και ογδόντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8552.1.11 Κλιματιστικό συγκρότημα παραγωγής κρύου νερού (Air to Water Chiller) υψηλής
ενεργειακής απόδοσης 60RT

A.T. : 4.73

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 37

Κλιματιστικό συγκρότημα παραγωγής κρύου νερού (Air to Water Chiller) υψηλής ενεργειακής

απόδοσης 60RT, με συμπιεστές scroll type και ψυκτικό μέσο R410a, με τα παρακάτω Τεχνικά

Χαρακτηριστικά:

Το συγκρότημα παραγωγής κρύου νερού, ψύκτης αέρα-νερού (air to water chiller) θα είναι χαμηλής

ενεργειακής κατανάλωσης (Low Energy Consumption), με ψηλό βαθμό απόδοσης σε μερικά φορτία,

κατασκευασμένο σύμφωνα με τα  ANSI B 9.1 Safety Code, NEC και ASME CODE.

Οι αποδόσεις του θα καλύπτουν τις απαιτήσεις του EUROVENT κατά ΕΝ14511/2013, ενώ θα

συμμορφώνεται πλήρως με τις ακόλουθες Ευρωπαϊκές Οδηγίες:

o Οδηγία μηχανολογικού εξοπλισμού 98/37/EC τροποποιημένη,

o Οδηγία εξοπλισμού υπό πίεση (PED) 97/23/EC

o Οδηγία χαμηλής τάσης 73/23/EEC τροποποιημένη,

o Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 89/336/EEC τροποποιημένη και με τις εφαρμόσιμες

συστάσεις των Ευρωπαϊκών standards

o Ασφάλεια μηχανήματος, ηλεκτρικός εξοπλισμός στα μηχανήματα, γενικές οδηγίες : EN 60204-

1

o Ραδιενεργές ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές: EN50081-1

o Αγώγιμες ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές: EN 50081-2

o Ηλεκτρομαγνητική αντοχή: EN 50082-2

Το συγκρότημα θα έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί, ελεγχθεί και λειτουργήσει πλήρως, σε ευφήμως

γνωστό εργοστάσιο που θα είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά

ISO 9001και περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001.

Το συγκρότημα θα είναι προσυγκροτημένοστο εργοστάσιο κατασκευής του, κατάλληλο για εξωτερική

τοποθέτηση, με την απαιτούμενη ποσότητα freon, αυτομάτου λειτουργίας, εφοδιασμένο με τα

αντίστοιχα εργοστασιακά αντικραδασμικά, έτοιμο να λειτουργήσει μετά την κατάλληλη στήριξή του

σε μεταλλική βάση και τη σύνδεσή του με τα δίκτυα νερού και ηλεκτρικής ενέργειας. Τα ψυκτικά

κυκλώματά του θα έχουν ελεγχθεί εργοστασιακά για πιθανή διαρροή FREON, θα έχουν υποστεί πλήρη

αφύγρανση και θα έχουν πληρωθεί με ψυκτικό υγρό.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του συγκροτήματος είναι:

o Ονομαστική απόδοση : τουλάχιστον 60RT

o για θερμοκρασία εισόδου / εξόδου νερού 12/7 oC σε

o θερμοκρασία περιβάλλοντος 35oC(db) / 50% r.h. το καλοκαίρι

o Ψυκτικό μέσο : R-410a
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o Τύπος συμπιεστών : SCROLL

o Αριθμός συμπιεστών : 4

o Ψυκτικά κυκλώματα            : 2 ανεξάρτητα

o Βαθμός απόδοσης EER : ≥2,92

o BαθμόςαπόδοσηςSEER         : ≥4.40 (EN14825 – VARRIABLE FLOW)

o Τύπος εξατμιστή : πλακοειδής εναλλάκτης

o Τύπος συμπυκνωτή           : αερόψυκτος με αξονικούς ανεμιστήρες, κατασκευασμένος

εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο MCHE MicroChannels.

o Αριθμός βημάτων λειτουργίας  : 4

o Περιοχή λειτουργίας ψύξης : 10oC έως +45οC (σε πλήρες φορτίο)

o Στάθμη ηχητικής πίεσης : ≤58 db(A) στα 10m

o Στάθμη ηχητικής ισχύος : ≤90 db(A) (μετρήσεις σύμφωνα με UNI EN-ISO 9614)

Συμπιεστές

Οι συμπιεστές θα είναι ερμητικοί, περιστροφικοί τύπου scroll με χαμηλά επίπεδα θορύβου και

κραδασμών, ο καθένας εξοπλισμένος με:

o 2-πολικό ηλεκτροκινητήρα ψυχόμενο από το αέριο αναρρόφησης και με εσωτερικά θερμικά

προστασίας.

o Πλήρωση με συνθετικά πολυεστερικά λάδια με θυρίδα ελέγχου.

o Ηλεκτρικό προθερμαντήρα ελαίου.

o Πλακέτα ηλεκτρονικού ελέγχου (Scroll Protection Module) για έλεγχο λειτουργίας του

συμπιεστή, προστασία υπερθέρμανσης, έλεγχο λειτουργίας του προθερμαντήρα ελαίου και πρεσσοστάτη

υψηλής πίεσης.

Το επίπεδο χαμηλού θορύβου λειτουργίας και των χαμηλών κραδασμών του μηχανήματος θα

εξασφαλίζονται από:

o Αντικραδασμικά στηρίγματα έδρασης των συμπιεστών που είναι ανεξάρτητα από το πλαίσιο

της μονάδας και εγκατεστημένα σε αντικραδασμική βάση της μονάδος.

o Κατάλληλες στηρίξεις των σωληνώσεων αναρρόφησης και κατάθλιψης του συμπιεστή, απευθείας

συγκολλητές στη βάση του συμπιεστή ώστε να ελαχιστοποιείται η μεταφορά κραδασμών στο πλαίσιο

της μονάδας.

Εξατμιστής

Ο εξατμιστής θα είναι πλακοειδούς τύπου, ανοξείδωτος.

Το κέλυφος θα καλύπτεται από ειδική μόνωση πολυουρεθάνης πάχους 2’’ ή ισοδύναμου υλικού, με

φράγμα υδρατμών.

Για προστασία έναντι παγώματος, το κέλυφος θα φέρει τυλιγμένο ελικοειδώς θερμαντικό καλώδιο,

ελεγχόμενο από θερμοστάτη.

Στα σημεία σύνδεσης στο δίκτυο σωληνώσεων του νερού, εξωτερικά του συγκροτήματος, θα υπάρχουν

φλάντζες.

Ο εξατμιστής θα είναι δοκιμασμένος και πιστοποιημένος σε συμφωνία με τις Ευρωπαΐκές Οδηγίες

Πίεσης 97/23/EC. Η μέγιστη πίεση λειτουργίας στα ψυκτικά κυκλώματα θα είναι 2910 kPa και η

μέγιστη πίεση λειτουργίας στο κύκλωμα νερού θα είναι 1000 kPa. Ο εναλλάκτης θα είναι

δοκιμασμένος με χρήση πεπιεσμένου ξηρού αέρα, χωρίς να απαιτείται δοκιμή με χρήση λαδιού.

Ο εξατμιστής θα εδράζεται σε αντικραδασμικά στηρίγματα με θερμομονωτικό υλικό και θα είναι

ολοκληρωτικά μονωμένο με αφρό πολυουρεθάνης πάχους 19mm. Η αντιπαγωτική προστασία θα

διασφαλίζεται έως τους -20°C από έναν ηλεκτρικό προθερμαντήρα ελαίου.

Οι συνδέσεις νερού θα είναι, τύπου VICTAULIC για την διασφάλιση της γρήγορης μηχανικής

αποσύνδεσης μεταξύ της μονάδας και της υδραυλικής εγκατάστασης.

Ο εξατμιστής πρέπει να είναι εξοπλισμένος με σύνδεση αποχέτευσης και βαλβίδα ασφαλείας.

Συμπυκνωτής

Ο συμπυκνωτής θα είναι αερόψυκτος κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο τύπου MCHE

(MicroChannel Heat Exchanger) έτσι ώστε να περιορίζεται η ποσότητα ψυκτικού μέσου .

Για κάθε ψυκτικό κύκλωμα θα υπάρχει ανεξάρτητος συμπυκνωτής, ψυχόμενος από 2 έως 5 αξονικούς

ανεμιστήρες κατακόρυφης εκροής, με μεταλλικό πλέγμα προστασίας.  Οι κινητήρες των ανεμιστήρων

θα είναι6-πολικοί, τριφασικοί, προστασίας ΙΡ55, απ’ ευθείας μετάδοσης ισχύος, με προστασία από

υπερφόρτιση.  Οι ανεμιστήρες θα είναι χαμηλού θορύβου, μεγίστης ταχύτητας περιστροφής 950rpm.Θα
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υπάρχει διάταξη ελέγχου του αριθμού στροφών των ανεμιστήρων βάση της πίεσης συμπύκνωσης του

ψυτκικού μέσου.

Ψυκτικά Κυκλώματα

Κάθε ψυκτικό κύκλωμα θα συμπεριλαμβάνει: μία βαλβίδα κατάθλιψης, μία βαλβίδα γραμμής υγρού,

ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα ελεγχόμενη από ένα κινητήρα βημάτων (ελάχιστο 3000 βήματα),

εξοπλισμένη με γυαλί ένδειξης υγρού για τον έλεγχο της θέσης ανοίγματος, φίλτρο ξηραντήρα με

αφαιρούμενο κέλυφος, αισθητήρες πίεσης και θερμοκρασίας εύκολα αφαιρούμενους χωρίς κίνδυνο

διαρροής του ψυκτικού μέσου, ένα διακόπτη υψηλής πίεσης ανά συμπιεστή και πλήρη ποσότητα

ψυκτικού μέσου R-410A.

Όλα τα εξαρτήματα των ψυκτικών κυκλωμάτων πρέπει να είναι συγκολλητά για πλήρη και μακροχρόνια

αποφυγή διαρροής ψυκτικού μέσου.

Επίσης κάθε ψυκτικό κύκλωμα θα φέρει μανόμετρα για την ένδειξη πιέσεων του ψυκτικού υγρού. Τα

μανόμετρα θα βρίσκονται σε σημείο του συγκροτήματος με εύκολη προσπέλαση για άμεση επιθεώρηση.

Πίνακας Εκκίνησης

Η μονάδα πρέπει να λειτουργεί στα 400 V, 3-ph, 50 Hz (400 V ± 10%) χωρίς ουδέτερο και πρέπει να

έχει μόνο ένα σημείο σύνδεσης της παροχής ρεύματος.

Η τάση του συστήματος ελέγχου θα είναι 24 V και θα επιτυγχάνεται μέσω ενός εργοστασιακά

εγκατεστημένου μετασχηματιστή.

Η μονάδα θα είναι εξοπλισμένη με ένα εργοστασιακά εγκατεστημένο ηλεκτρικό διακόπτη διακοπής

παροχής ισχύος.

Περίβλημα Συγκροτήματος

Ο σκελετός του συγκροτήματος είναι κατασκευασμένος από προφίλ γαλβανισμένου χάλυβα. Το

περίβλημα της μονάδας θα προστατεύεται από ηλεκτροστατική βαφή σκόνης πολυεστέρα ή

αντιδιαβρωτικό χρώμα πολυουρεθάνης.

Πίνακας Ελέγχου – Αυτοματισμοί

Ο ψύκτης αέρος - νερού πρέπει να είναι εξοπλισμένος με μικροϋπολογιστή, που θα ελέγχει όλες τις

παραμέτρους λειτουργίας και ασφαλείας της μονάδας με σκοπό να μεγιστοποιήσει την απόδοση της

μονάδας και να ελαχιστοποιήσει την πιθανότητα διακοπής του ψυκτικού κυκλώματος λόγω λάθους. Το

σύστημα ασφαλείας θα διασφαλίζει τις ακόλουθες λειτουργίες:

o Έλεγχος θερμοκρασίας εισόδου και εξόδου νερού μέσω βρόχου PID με εξομοίωση των ωρών

λειτουργίας του κάθε συμπιεστή και του αριθμού εκκινήσεων του.

o Προστασία έναντι πολλαπλών εκκινήσεων του συμπιεστή μέσω αναπροσαρμοζόμενου αλγορίθμου

ελέγχου που ρυθμίζει την θερμοκρασία εξόδου του νερού. Οι ψύκτες θα μπορούν να λειτουργούν με

ελάχιστη χωρητικότητα νερού στο υδραυλικό δίκτυο 2.5 λίτρα νερού ανά kW ψυκτικού φορτίου.

o Βελτιστοποίηση της πίεσης λειτουργίας του συμπιεστή με κυμαινόμενο σημείο ρύθμισης με

βάση την εξωτερική θερμοκρασία και το θερμικό φορτίο με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης

ενέργειας.

o Δυναμικός έλεγχος υπερθέρμανσης στον εξατμιστή μέσω της ηλεκτρονικής εκτονωτικής

βαλβίδας (EXV) με σκοπό τη μεγιστοποίηση της απόδοσης του εξατμιστή, με προστασία των

συμπιεστών από υγρό ψυκτικό μέσο.

o Έλεγχο της μίας ή των δύο αντλιών νερού  (εφεδρική αντλία) με εξομοίωση του χρόνου

λειτουργίας τους και αυτόματη εναλλαγή στην εφεδρική αντλία σε περίπτωση βλάβης.

o Περιοδική εκκίνηση των ανεμιστήρων όταν η μονάδα είναι κλειστή με σκοπό την παράταση

του χρόνου ζωής των.

o Περιοδική εκκίνηση της αντλίας νερού όταν η μονάδα είναι κλειστή με σκοπό την παράταση

του χρόνου ζωής της.

o Αυτόματη αποφόρτιση του συμπιεστή όταν εντοπιστεί μία υπερβολική υψηλή πίεση στο

συμπύκνωσης για την αποφυγή της διακοπής λειτουργίας της μονάδος από πρεσσοστάτη υψηλής πίεσης.
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Χειριστήριο ελέγχου

Ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου θα είναι πλήρως ηλεκτρονικού τύπου με οθόνη αφής, υγρών

κρυστάλλων, που θα περιλαμβάνει ενδείξεις και λυχνίες ελέγχου της κατάστασης και τυχόν

σφαλμάτων, δύο αριθμητικούς δείκτες, ένα σχηματικό διάγραμμα του ψυκτικού κυκλώματος και

πληκτρολόγιο εντολών.

Το χειριστήριο θα επιτρέπει:

o Προβολή των θερμοκρασιών εισόδου/εξόδου του νερού, του εξωτερικού αέρα, των πιέσεων

(χαμηλής / ψηλής) του ψυκτικού κυκλώματος και των θερμοκρασιών αναρρόφησης/κατάθλιψης κάθε

συμπιεστή, των setpoints, των ωρών λειτουργίας και τον αριθμό των εκκινήσεων κάθε συμπιεστή.

o Ρυθμίσεις των παραμέτρων και των διαγνωστικών του ψύκτη επιλέγοντας ένα από τα παρακάτω

menus: πληροφορία, θερμοκρασίες, πιέσεις, ρυθμίσεις, εισερχόμενα, έλεγχος, βλάβες, ιστορικό

βλαβών, χρόνος λειτουργίας.

o Λειτουργία on/off  βασισμένη στην εξωτερική θερμοκρασία.

o Ρύθμιση θερμοκρασίας εξόδου νερού βασισμένη στη θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα ή στη

θερμοκρασία επιστροφής του νερού.

o Παραλληλισμός λειτουργίας δύο ψυκτικών συγκροτημάτων με εξισορρόπηση χρόνου λειτουργίας

αυτών (master/slavecontrol).

Αυτόματη λειτουργία

Ο ψύκτης αέρος - νερού θα είναι εξοπλισμένος με ένα χρονο-προγραμματιστή, που θα επιτρέπει:

o On/off της μονάδας

o Εναλλαγή σε δεύτερο σημείο ρύθμισης (unoccupiedmode)

o Έλεγχο απορροφούμενης ισχύος (demandlimitation)

Απομακρυσμένο χειριστήριο (Remote Control)

Ο ψύκτης αέρος - νερού θα περιλαμβάνει εισόδους ελέγχου που θα επιτρέπουν :

o On/off της μονάδας

o Έλεγχοαπορροφούμενηςισχύος (demand limitation) (one stage)

o Εναλλαγή σε δεύτερο σημείο ρύθμισης (unoccupiedmode)

o Επαφή ασφαλείας και διακόπτης λειτουργίας της μονάδος

Ο ψύκτης αέρος - νερού θα περιλαμβάνει εξόδους ελέγχου που θα επιτρέπουν :

o Σήμα ότι η μονάδα είναι έτοιμη να ξεκινήσει

o Σήμα για την ύπαρξη δυσλειτουργίας (alert)

o Σήμα για την ύπαρξη βλάβης (alarm)

o Έλεγχο αντλίας νερού (μονή ή διπλή αντλία νερού με αυτόματη εναλλαγή)

Ο ψύκτης αέρος - νερού θα είναι κατάλληλα εξοπλισμένος, ώστε να επιτρέπει τον τηλεχειρισμό του

ψύκτη μέσω μίας θύρας επικοινωνίας.

Κλιματιστικό συγκρότημα παραγωγής κρύου νερού (Air to Water Chiller) υψηλής ενεργειακής

απόδοσης 60RT, πλήρες σε ενιαία βάση, σωληνώσεις και ηλεκτρικό  πίνακα  κινήσεως  και

αυτοματισμών με όλα τα απαραίτητα όργανα αυτοματισμού και ασφαλιστικών διατάξεων τον

αυτόματο εκκινητή κλπ., γιά λειτουργία αυτόματη ανάλογα με την επιθυμητή θερμοκρασία του

ψυχομένου νερού, δηλαδή  προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, προσκόμιση, εγκατάσταση,

σύνδεση προς τα δίκτυα νερού, μέσω  αντικραδασμικών παρεμβυσμάτων και ηλεκτρικής ενεργείας,

ρύθμιση, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Στην τιμή της μονάδας περιλαμβάνονται:

- Η βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα.

- Τα εργοστασιακά αντιδονητικά στηρίγματα.

- Η σύνδεση με το ψυχροστάσιο (σωληνώσεις, εξαρτήματα, στήριξη κλπ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 64.627,76

(Ολογράφως) : εξήντα τέσσερεις χιλιάδες εξακόσια είκοσι επτά και εβδομήντα έξι λεπτά
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4.4. Ηλεκτρολογικά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8193.8 Αποξήλωση και επανατοποθέτηση φωτιστικού σώματος

A.T. : 4.74

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Αποξήλωση με προσοχή φωτιστικού σώματος οποοιουδήποτε τύπου, ισχύος και διαστάσεων,

αποκατάσταση της παλαιάς θέσης και επανατοποθέτησή του σε θέση υπόδειξης της επίβλεψης,

για την πλήρη λειτουργία του φωτιστικού σώματος.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 36,71

(Ολογράφως) : τριάντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8735.2.1 Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 70mm

A.T. : 4.75

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

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

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

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

και συνδέσεως.

(1 τεμ)

 8735.  2   Πλαστικό

            0

 8735. 2.  1  Διαμέτρου ή διαστάσεων  Φ 70mm

                                      0

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,89

(Ολογράφως) : τρία και ογδόντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8735.2.2 Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 80 Χ 80mm

A.T. : 4.76

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

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

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

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

και συνδέσεως.

(1 τεμ)

 8735.  2   Πλαστικό

            0

 8735. 2.  2  Διαμέτρου ή διαστάσεων  Φ 80 Χ 80mm

                                      0

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,76

(Ολογράφως) : τέσσερα και εβδομήντα έξι λεπτά

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

A.T. : 4.77

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

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

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

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

και συνδέσεως.

(1 τεμ)

 8735.  2   Πλαστικό

            0

 8735. 2.  3  Διαμέτρου ή διαστάσεων  Φ 100 Χ 100mm

                                      0
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,44

(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8741.2 Σχάρα διέλευσης καλωδίων από γαλβανισμένη λαμαρίνα 60x100x1mm

A.T. : 4.78

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34

Σχάρα διέλευσης καλωδίων από διάτρητη γαλβανισμένη λαμαρίνα pg (EN 10142) πάχους 1mm

πλευρικού ύψους 60 mm και πλάτους 100 mm, με όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται (καπάκια,

στροφές, ταυ, κατ. στροφές, αρμοκάλυπτρα, σύνδεσμοι, πρόβολοι, διαχωριστικά, σταυροί κλπ),

με τα ειδικά τυποποιημένα στηρίγματα βαρέος τύπου του ίδιου συστήματος και όμοιων

προδιαγραφών με τις σχάρες, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά

σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 21,47

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και σαράντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8741.4 Σχάρα διέλευσης καλωδίων από γαλβανισμένη λαμαρίνα 60x200x1mm

A.T. : 4.79

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34

Σχάρα διέλευσης καλωδίων από διάτρητη γαλβανισμένη λαμαρίνα pg (EN 10142) πάχους 1mm

πλευρικού ύψους 60 mm και πλάτους 200 mm, με όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται (καπάκια,

στροφές, ταυ, κατ. στροφές, αρμοκάλυπτρα, σύνδεσμοι, πρόβολοι, διαχωριστικά, σταυροί κλπ),

με τα ειδικά τυποποιημένα στηρίγματα βαρέος τύπου του ίδιου συστήματος και όμοιων

προδιαγραφών με τις σχάρες, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά

σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 30,12

(Ολογράφως) : τριάντα και δώδεκα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8737.3.1 Κανάλι διανομής από PVC 20x10mm

A.T. : 4.80

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Κανάλι διανομής από PVC 20x10mm, λευκό, για τοποθέτηση στην οροφή ή επίτοιχη,

ΙΡ40, με τα μικροϋλικά και τα υλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,34

(Ολογράφως) : τρία και τριάντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8737.3.12 Κανάλι διανομής από PVC 100x60mm

A.T. : 4.81

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Κανάλι διανομής από PVC 100x60mm, λευκό, με καπάκι, διάτρητο στο κάτω μέρος, για

τοποθέτηση στην οροφή ή επίτοιχη, ΙΡ42, με τα μικροϋλικά και τα υλικά συνδέσεως,

στερεώσεως κλπ.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,39

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και τριάντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8757.2.3 Αγωγός γυμνός χάλκινος Πολύκλωνος διατομής 25mm2

A.T. : 4.82

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45

Σελίδα 56 από 69



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Αγωγός  γυμνός χάλκινος , δηλαδή αγωγός και μικρουλικά (στηρίγματα ή μονωτήρες,

τάκοι,  βίδες,  γύψος κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως με στηρίγματα ή με

μονωτήρες.

(1 m)

  8757.  2   Πολύκλωνος

 8757. 2.  3  Διατομής:  25  mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,82

(Ολογράφως) : τέσσερα και ογδόντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.2.1 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Διπολικό Διατομής 2 Χ 1,5mm2

A.T. : 4.83

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.  2   διπολικό

 8766. 2.  1  Διατομής:  2 Χ 1,5 mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,12

(Ολογράφως) : τέσσερα και δώδεκα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.1 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2

A.T. : 4.84

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

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

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

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

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

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως

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

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

  8766.  3   τριπολικό

 8766. 3.  1  Διατομής:  3 Χ 1,5 mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,07

(Ολογράφως) : πέντε και επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.2 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2

A.T. : 4.85

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

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

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

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

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

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως

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

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

  8766.  3   τριπολικό

 8766. 3.  2  Διατομής:  3 Χ 2,5 mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,42

(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα δύο λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.3.1 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 Χ 1,5 mm2

A.T. : 4.86

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

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

κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων

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

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

τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία

(1 m)

  8774.  3   Τριπολικό

             0

  8774. 3.  1  Διατομής  3 Χ 1,5         mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,14

(Ολογράφως) : πέντε και δέκα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.3.2 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 Χ 2,5 mm2

A.T. : 4.87

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

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

κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων

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

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

τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία

(1 m)

  8774.  3   Τριπολικό

             0

  8774. 3.  2  Διατομής  3 Χ 2,5         mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,48

(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.3.3 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 Χ 4 mm2

A.T. : 4.88

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

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

κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων

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

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

τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία

(1 m)

  8774.  3   Τριπολικό

             0

  8774. 3.  3  Διατομής  3 Χ 4           mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,86

(Ολογράφως) : έξι και ογδόντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.6.4 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 6 mm2

A.T. : 4.89

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,
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κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων

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

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

τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία

(1 m)

  8774.  6   Πενταπολικό

             0

  8774. 6.  4  Διατομής  5 Χ 6           mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,43

(Ολογράφως) : έντεκα και σαράντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8774.6.5 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό Διατομής 5 Χ 10 mm2

A.T. : 4.90

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

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

κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων

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

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

τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία.

(1 m)

  8774.6    Πενταπολικό

             0

  8774.6.5   Διατομής  5 Χ 10           mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,54

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και πενήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.2.1 Ηλεκτρικός πίνακας Level 1-κυλικείου, επίτοιχος μεταλλικός ΙΡ 55, πλήρης με όργανα

A.T. : 4.91

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Ηλεκτρικός πίνακας διανομής  Level 1-κυλικείου, επίτοιχος ΙΡ55, ενδ. ισχύος 13,5kW,

ονομαστική τάση λειτουργίας 400V 50ΗΖ με πόρτα και πλάτη, μεταλλικός, με όλα τα απαιτούμενα

όργανά του (ρελέ προστασίας, διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ),, με τα απαραίτητα

στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες, κλεμμοσειρές κύριων

και βοηθητικών κυκλωμάτων, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας, κλπ μικροϋλικά καθώς και

τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο πιστολιού και δύο στρώματα

εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια-εγκατάσταση πίνακα και οργάνων και εργασία

εσωτερικής

συνδεσμολογίας των οργάνων, στερέωση επί του τοίχου, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων

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

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 653,68

(Ολογράφως) : εξακόσια πενήντα τρία και εξήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8974.9.5 Φωτιστικό led 36W, τύπου panel οροφής τετράγωνο, χαμηλής θάμβωσης, 4780 lm, 4000K

A.T. : 4.92

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Φωτιστικό led 36W, τύπου panel, διαστάσεων 600x600mm με πλαίσιο στήριξης, θερμοκρασίας χρώματος

4.000Κ. Το φωτιστικό θα διαθέτει περίβλημα αλουμινίου, εύρος λειτουργίας -10oC έως 40oC,

φωτεινή απόδοση 4780lm, διάρκεια ζωής τουλάχιστον 35.000h και εργοστασιακή εγγύηση.

Το φωτιστικό θα συνοδεύεται από τα τεχνικά φυλλάδια (επίσημο έντυπο φυλλάδιο Prospectus και

ιστοσελίδα του κατασκευαστή) και το εγχειρίδιο εγκατάστασης (installationsheet), πιστοποιητικό

ENEC για διασφάλιση της ασφάλειας και ποιότητας του φωτιστικού, δηλώσεις συμμόρφωσης με τα

ισχύοντα πρότυπα (CE, EN, RoHSκτλ), δοκιμή ελέγχου (TestReport) των προσφερόμενων LED εντός του

φωτιστικού σώματος, πιστοποιητικό φωτομετρικών δεδομένων του κατασκευαστή στο οποίο θα

αναγράφονται τα βασικά ονομαστικά φωτομετρικά μεγέθη.

Όλα τα φωτιστικά θα ελεγχθούν ως προς τα φωτοτεχνικά τους στοιχεία με βάση την εγκεκριμένη
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μελέτη φωτισμού του έργου συγκρινόμενα με τα προτεινόμενα από αυτή. Ο ανάδοχος οφείλει να

υποβάλει εκτός από τα τεχνικά στοιχεία του έργου και τους αντίστοιχους φωτοτεχνικούς

υπολογισμούς με τα φωτιστικά που προτείνει.

Για την προμήθεια, τοποθέτηση, σύνδεση, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 205,70

(Ολογράφως) : διακόσια πέντε και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9355 Έλεγχος ηλεκτρικής εγκατάστασης

A.T. : 4.93

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

Έλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384

με σκοπό την εξακρίβωση ότι δεν έχει μειωθεί ο παρεχόμενος βαθμός ασφαλείας της

εγκατάστασης εξαιτίας φθοράς ή βλάβης ή γενικά αλλοίωσης του ηλεκτρολογικού υλικού

από οποιαδήποτε αιτία και, εφόσον αυτό συμβαίνει, ο εντοπισμός των απαιτούμενων

διορθώσεων.

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών και μετρήσεων θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα

ασφαλείας ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος για πρόσωπα, αγαθά και για τις

εγκατεστημένες συσκευές ή άλλα υλικά.

Τα αποτελέσματα θα περιγράφονται σε πρωτόκολλα ελέγχου τα οποία θα δίνουν σαφή

εικόνα της ασφάλειας της εγκατάστασης. Αν η εγκατάσταση δεν κρίνεται ασφαλής, θα

περιγράφονται οι αποκλίσεις που έχουν εντοπιστεί καθώς και διορθωτικά μέτρα για

τις αποκλίσεις.

Οι μετρήσεις θα γίνονται με διακριβωμένο όργανο μετρήσεων με βάση τις απαιτήσεις

του Προτύπου.

Ο έλεγχος θα περιλαμβάνει:

α) Οπτικό έλεγχο

β) Δοκιμές και μετρήσεις

Μετρήσεις, έλεγχος συνέχειας των αγωγών προστασίας

Μετρήσεις αντίστασης μόνωσης

Μετρήσεις διατάξεων διαφορικού ρεύματος

Μετρήσεις αντίστασης γείωσης και βρόχου σφάλματος

Δοκιμές ορθής πολικότητας και λειτουργίας

Δοκιμές διακοπής και απομόνωσης

γ)Τεκμηρίωση

Βασικό έντυπο ΥΔΕ

Μονογραμμικά σχέδια εγκατάστασης

Μονογραμμικά σχέδια πινάκων

Πρωτόκολλα ελέγχου

Έκθεση παράδοσης εγκατάστασης

Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκπόνηση, η υποβολή και διακίνηση στην ΔΕΔΔΗΕ όλων των

απαραίτητων εγγράφων προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ηλεκτροδότηση του ακινήτου.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 780,00

(Ολογράφως) : επτακόσια ογδόντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8834.1.2 Πρίζα RJ45 διπλή, επίτοιχη ή χωνευτή

A.T. : 4.94

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Πρίζα RJ45-RJ11 διπλή Cat 6, επίτοιχη ή χωνευτή με το κυτίο δηλαδή προμήθεια προσκόμιση,

μικροϋλικά, εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέα σε λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,74

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8796.1 Καλώδιο δικτύου UTP, cat6, 4 ζευγών

A.T. : 4.95

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48
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Καλώδιο δικτύου UTP, cat6, 4 ζευγών δηλαδή  αγωγός  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία

τοποθετήσεως συνδέσεως διακλαδώσεων δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,32

(Ολογράφως) : πέντε και τριάντα δύο λεπτά

5. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ- ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 74.30.09 Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, σκληρού έως εξαιρετικά
σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο

A.T. : 1.29

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7441

Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, ορθογωνισμένες, 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.

Επιστρώσεις με πλάκες  μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού,

πάχους  2 cm,  σε αναλογία  έως 5 τεμάχια                ανά τετραγωνικό μέτρο.

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

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 96,00

(Ολογράφως) : ενενήντα έξι

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

A.T. : 1.30

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7503

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

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

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

λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα

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

καθαρισμού.

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

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 84,00

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.11.02 Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2

A.T. : 1.31

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7513

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
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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  μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,10

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.35 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια

A.T. : 1.32

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1

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

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

κόλλα πλακιδίων.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν72.16 Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού ή ολλανδικού τύπου

A.T. : 1.33

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7211

Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού ή ολλανδικού 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 31.02.02 Γαρμπιλοδέματα των 250 kg τσιμέντου ανά m3

A.T. : 1.34

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3208

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

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

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

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

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

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

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

 Για γαρμπιλόδεμα των 250 kg τσιμέντου ανά m3.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 78,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.33.01 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm

A.T. : 1.35

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 20x20 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 31,50

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και πενήντα λεπτά

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

A.T. : 1.36

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε

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

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

εξωτερικές".

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

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

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

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

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

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

επιφανειών του τοίχου και η διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών

σωληνώσεων, διακοπτών, ρευματοδοτών κ.λπ.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 33,50

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.16.02 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7316

Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm,

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, με αρμούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm,
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από τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου, με τα

υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής.

 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η' ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.66.01 Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με γαλλικά κλπ κεραμίδια ή τεχνητές πλάκες ανοίγματος έως
6,00 m

A.T. : 1.37

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5266

Στέγη ξύλινη για επιστέγαση κεραμίδια γαλλικά ή ρωμαϊκά κλπ (εκτός από

βυζαντινά) ή τεχνητές πλάκες επίπεδες ή κυματοειδείς, σύμφωνα με την στατική

μελέτη, μονοκλινής ή πολυκλινής, οποιασδήποτε κάτοψης και σε οποιοδήποτε ύψος

από το έδαφος, με δοκίδες (απλούς αμείβοντες) ή ζευκτά απλής μορφής, με

τεγίδες, διαδοκίδες, στρωτήρες, κορυφοδοκούς, κατά μήκος και με εγκάρσιους,

συνδέσμους ζευκτών, όλα από δομική ξυλεία πελεκητή, κατηγορίας κατ’ ελάχιστον

C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, με επιτεγίδες 4x6 cm, χωρίς σανίδωμα, με σιδηρούς

συνδέσμους (τζινέτια, αγκάλες ανάρτησης ελκυστήρων κ.λ.π.) και γενικά με υλικά,

μικροϋλικά και ικριώματα επί τόπου καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής.

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και πάσης φύσεως

μέσα και μέτρα προστασίας. Η επικάλυψη με κεραμίδια τιμολογείται με τα άρθρα

της ενότητας 72.των ΝΕΤ ΟΙΚ.

Στην περίπτωση αύξησης της διατομής ή μείωσης της απόστασης των επιτεγίδων, η

επιπλέον ποσότητα αυτών τιμολογείται με το άρθρο 52.79. Στη περίπτωση αύξησης

του πάχους του σανιδώματος, η τιμή αναπροσαρμόζεται με βάση το άρθρο 52.80.

 Στέγη ξύλινη, ανοίγματος έως 6,00 m.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) οριζοντίας προβολής.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.66.02 Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με γαλλικά κλπ κεραμίδια ή τεχνητές πλάκες ανοίγματος  6,01
έως 12,00 m

A.T. : 1.38

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5267

Στέγη ξύλινη για επιστέγαση κεραμίδια γαλλικά ή ρωμαϊκά κλπ (εκτός από

βυζαντινά) ή τεχνητές πλάκες επίπεδες ή κυματοειδείς, σύμφωνα με την στατική

μελέτη, μονοκλινής ή πολυκλινής, οποιασδήποτε κάτοψης και σε οποιοδήποτε ύψος

από το έδαφος, με δοκίδες (απλούς αμείβοντες) ή ζευκτά απλής μορφής, με

τεγίδες, διαδοκίδες, στρωτήρες, κορυφοδοκούς, κατά μήκος και με εγκάρσιους,

συνδέσμους ζευκτών, όλα από δομική ξυλεία πελεκητή, κατηγορίας κατ’ ελάχιστον

C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, με επιτεγίδες 4x6 cm, χωρίς σανίδωμα, με σιδηρούς

συνδέσμους (τζινέτια, αγκάλες ανάρτησης ελκυστήρων κ.λ.π.) και γενικά με υλικά,

μικροϋλικά και ικριώματα επί τόπου καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής.

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και πάσης φύσεως

μέσα και μέτρα προστασίας. Η επικάλυψη με κεραμίδια τιμολογείται με τα άρθρα

της ενότητας 72.των ΝΕΤ ΟΙΚ.

Στην περίπτωση αύξησης της διατομής ή μείωσης της απόστασης των επιτεγίδων, η

επιπλέον ποσότητα αυτών τιμολογείται με το άρθρο 52.79. Στη περίπτωση αύξησης

του πάχους του σανιδώματος, η τιμή αναπροσαρμόζεται με βάση το άρθρο 52.80.

 Στέγη ξύλινη, ανοίγματος  6,01 έως 12,00 m.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) οριζοντίας προβολής.

Σελίδα 64 από 69



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Ευρώ (Αριθμητικά) : 61,00

(Ολογράφως) : εξήντα ένα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν.6129 Οριζόντιες και κατακόρυφες υδρορροές

A.T. : 1.39

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231

Υδρορρόες οριζόντιες και κατακόρυφες από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,2 mm. Ορθογωνικής

διατομής 0,10Χ0,10εκ (με γύρισμα – νεύρο εξωτερικά 2Χ2εκ) για τις οριζόντιες και διαμέτρου 3

ιντσών για τις κατακόρυφες. Τα τεμάχια της λαμαρίνας θα έχουν την απαραίτητη αλληλοεπικάλυψη

και η κόλλησή τους θα γίνει με τον τρόπο και τα υλικά που προβλέπονται στις αντίστοιχες ΕΤΕΠ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και τα μικροϋλικά, για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση,

στερέωση (ανά 0,50 εκ για τις οριζόντιες και ανά 1,50 εκ για τις κατακόρυφες) και σύνδεση

αυτών.

Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,00

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 56.21 Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL

A.T. : 1.40

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617

Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL πάχους 32 mm και πλάτους

90 cm περίπου, που περιλαμβάνει:

α)Το στοιχείο του πάγκου συνολικού πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm, με

επικάλυψη από άκαυστη φορμάϊκα, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm με

στρογγυλευμένες ακμές στα εμφανή σόκορα, το οποίο συγκολλάται στην υπάρχουσα

υποδομή με κατάλληλη συμβατή κόλλα.

β)Ανοιγμα οιουδήποτε σχεδίου, το οποίο διαμορφώνεται με κοπή του πάγκου για

την υποδοχή του επικαθήμενου νεροχύτη, σύμφωνα με την μελέτη.

γ)Την σφράγιση των περιμετρικών αρμών (επαφή με τον τοίχο ή άλλες κατασκευές)

με αντιμικροβιακή σιλικόνη, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του

σφραγιστικού υλικού.

Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας των

τελικών επιφανειών, υλικά & μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και τα κατασκευαστικά

σχέδια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 28,00

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 56.23 Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα

A.T. : 1.41

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1

Ερμάρια κουζίνας δαπέδου, μή τυποποιημένα, με βάθος 60 cm, με "κουτιά" από

νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα,

πάχους 1,0 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm, με

ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες

εντορμίες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή

σταθερά έπιπλα ", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

-Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα

-Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάϊκα πάχους 8 mm

-Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από μοριοσανίδες επενδυμένες

και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm

ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή

σόκορα με στρογγυλευμένες ακμές.

-Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος, εσωτερικά
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και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από

ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές.

-Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων βαρέως

τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθμιζομένων.

-Στήριξη της κατασκευής σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά με απόληξη από πλαστικό προφίλ

για την προστασία τους από την υγρασία

-Κουμπωτή μπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης πάχους 1,0 mm.

Εάν προβλέπονται συρτάρια τιμολογούνται ιδιαίτερα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας όψης.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 225,00

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 56.24 Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα

A.T. : 1.42

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1

Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστα, μή τυποποιημένα, με βάθος 35 cm, με "κουτιά"

από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή

φορμάικα, πάχους 1,0 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από ταινίες PVC

πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες,  κόλλα και

κατάλληλες εντορμίες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00

"Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

-Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα.

-Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάϊκα πάχους 8 mm.

-Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από μοριοσανίδες επενδυμένες

και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm

ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή

σόκορα με στρογγυλευμένες ακμές.

-Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος, εσωτερικά

και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από

ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές.

-Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων βαρέως

τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθμιζομένων.

Εάν προβλέπεται ειδικός εξοπλισμός τιμολογείται ιδιαίτερα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 180,00

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\6441.01 Τοποθέτηση μεταλλικών πασσάλων περίφραξης

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6441

Το άρθρο περιλαμβάνει την εγκατάσταση πασσάλων περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής "L" 45x5,

απλοί, ποιότητας S235, συμπεριλαμβανόμενης της διάνοιξης οπών των βολβών πάκτωσης τους (χωρίς

την χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη) και τη διαμόρφωση του εκάστοτε βολβού από σκυρόδεμα

C12/15. Η εκάστοτε εκσκαφή για τη διαμόρφωση κάθε βολβού έμπηξης των πασσάλων περίφραξης

προβλέπεται με διάμετρο 40cm και βάθους τουλάχιστον 60cm.

Από την ανάλυση του άρθρου, η τιμή μονάδος της τελικής περατωμένης εργασίας προκύπτει ανά

τεμάχιο πασσάλου μήκους 2.20 (m) μετατρέποντας κατάλληλα τις επιμέρους εργασίες που συνθέτουν

το άρθρο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 27,00

(Ολογράφως) : είκοσι επτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.48 Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6448

Συρματόπλεγμα ρομβοειδούς οπής, διαστάσεων 2,5 cm και βάρους 1.0 kg/m2 τοποθετημένο σε

πασσάλους ή σε σκελετό περιφραγμάτων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας περιφραγμάτος.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,05

(Ολογράφως) : τρία και πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\6401.03 Συρόμενη μεταλλική θύρα

A.T. : 13

Κωδικός αναθεώρησης:

$$

Ευρώ (Αριθμητικά) : 150,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.01.02 Ανοιγόμενο ανακλινόμενο  θερμομονωτικό κούφωµα αλουμινίου  με θερμοδιακοπή

A.T. : Δ99

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ ΟΙΚ

Δίφυλλα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή με σκελετό κάσσας

(πλαισίου),ανοιγόμενα, ανακλινόμενα, με σταθερά ή μη τμήματα ,διατεταγμένα σε μία ή δύο σειρές

υαλοστασίων, οποιασδήποτε διάστασης ύψους και πλάτους, χρώματος RAL της επιλογής της υπηρεσίας

και σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και ενεργειακή μελέτη

Ενδεικτικά χαρακτηριστικά:

Το πάχος του προφίλ είναι έως 82mm, θα έχει περιμετρική στεγάνωση τριών επιπέδων με EPDM

ελαστικά., πιστοποιημένη αεροδιαπερατότητα κατηγορίας 4 (ΕΝ 12207), υδατοστεγάνωση Ε 1650 (ΕΝ

12208) και αντοχή σε ανεμοπίεση C3(ΕN 12210). ηχομόνωση έως 40db και αντιδιαρρητική προστασία

RC2.

Το κούφωμα θα είναι θερμομονωτικό με μόνωση στο προφίλ πολυαμίδιο πλάτους 24mm Ο συντελεστή

θερμοπερατότητας θα είναι Uf <2,20 W(m2K).

Οι άνω μετρήσεις θα αποδεικνύονται από επίσημο πιστοποιητικό κοινοποιημένου φορέα. Η σήμανση CE

των κουφωμάτων είναι υποχρεωτική βάσει της ΚΥΑ Αριθμ. 12397/409 ΦΕΚ Β 1794/28-8-2009 από την 1η

Φεβρουαρίου 2010.

Πριν την τοποθέτηση του κουφώματος θα τοποθετηθούν περιμετρικά ειδικές ταινίες

αεροστεγανότητας.

Μετά την τοποθέτηση και μηχανική στερέωση του κουφώματος στον τοίχο, οι ταινίες αυτές θα

κολληθούν στην τοιχοποιίας με ειδική σιλικόνη και έπειτα θα επιχριστούν. Στη φάση της

ενεργειακής επιθεώρησης που θα γίνει υποχρεωτικά με την αποπεράτωση της κατασκευής, ο

ενεργειακός επιθεωρητής οφείλει να ελέγξει τα δελτία αποστολής των κουφωμάτων καθώς και τα

κατάλληλα πιστοποιητικά CE που τα συνοδεύουν.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι μηχανισμοί λειτουργίας και ασφαλείας (ψευτόκασα, μεντεσέδες,

ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν), αεροπλανάκι, ράουλα, αμορτισέρ φύλλου τζαμιού,

πόμολα ή χειρολαβή, κλειδαριές, αντίκρυσμα και κιτ κλειδώματος, σύρτες, τάπες νεροχύτη,

μηχανισμός ανάκλισης) και ο τυχόν απαιτούμενος πρόσθετος σκελετός σταθεροποίησης του συστήματος

(σύμφωνα με τη μελέτη εφαρμογής που θα συνταχθεί από τον προμηθευτή του συστήματος), τα

ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες αεροστεγανότητας και υδατοστεγανότητας και η διάταξη

εκτόνωσης των υδρατμών (στο εσωτερικό του υαλοπετάσματος) και όλα τα υλικά σύνδεσης και

στερέωσης των υαλοπινάκων. Η σήμανση των κουφωμάτων με CE είναι υποχρεωτική.

Επισημαίνεται η κατάθεση στην υπηρεσία δείγματος του προφίλ κουφώματος προς έγκριση. Πλήρης

περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, υλικά και μικρουλικά για την πλήρη

λειτουργία του υαλοστασίου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 315,00

(Ολογράφως) : τριακόσια δέκα πέντε
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\76.27.05 ∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 30
mm με αντιβανδαλιστική προστασία, (κρύσταλλο 4 +4mm, ARGON 16 mm, κρύσταλλο 3+3
mm)

A.T. : Δ103

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2

[∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού

πάχους 30 mm  με αντιβανδαλιστική προστασία και από μέσα και

από έξω, (ΕΞΩ-κρύσταλλο 4 +4mm, ARGON 16 mm, κρύσταλλο 3+3 mm-ΜΕΣΑ) (LAMINATED)

, οποιωνδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 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 και θερμικά βελτιωμένο αποστάτη ψg ≤0,061W/mΚ.

Θα υπάρχει ενεργειακή επίστρωση στην εσωτερική πλευρά του εξωτερικού υαλοπίνακα.

Τα χαρακτηριστικά του διπλού ενεργειακού υαλοπίνακα low-e είναι: Ug≤1,1W/μ2Κ,

g(ηλιακά κέρδη) >0,55, TL (φωτοπερατότητα)≥78% κατά ΕΝ410-2011. Η σήμανση κατά CE

των υαλοπινάκων είναι υποχρεωτική.Ο κάθε υαλοπίνακας θα έχει δήλωση επίδοσης κατά CE

από τον κατασκευαστή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο m2                 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

7. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.10 Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη

A.T. : 1.43

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912

Επίστρωση με ελαφρά ελαστομερή ασφαλτική μεμβράνη βάρους 0,5 kg/m2,

υδρατμοπερατή, ειδική για στεγάνωση ξύλινης στέγης, με πυρήνα από μή υφαντές

ίνες πολυπροπυλενίου.

Περιλαμβάνεται η στερέωση στην ξύλινη υποδομή με καρφωτικό εργαλείο με χρήση

πλατυκέφαλων καρφιών ή με διχαλωτές αγράφες, η επικάλυψη των λωρίδων της

στρώσης κατά 20 cm και η προστασία των άκρων με αυτοκόλλητη ταινία, συμβατή με

το υλικό.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας (εργασία και υλικά).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,90

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\79.45.01 Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους
100mm

A.T. : 1.44

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934

Θερμομόνωση οροφών και δάπεδων με πλάκες μονωτικού υλικού πάχους 100mm, με φύλλα διογκωμένης

πολυστερίνης, χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερμομονώσεις δωμάτων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
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(Ολογράφως) : τριάντα πέντε

Ευρώ (Αριθμητικά) : 35,00

                      

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

Αφροδίτη Κωτή
Πολ/κός  Μηχ/κός

Ευαγγελία Γιαννούλα
Πολ/κός  Μηχ/κός

Θεμιστοκλής Καραμούστος
Ηλ. Μηχ/κός

Η αν Προϊσταμένη Τμήματος

Παναγιώτα Μάντζαρη
Τοπ. Μηχ/κός

Η αν Προϊσταμένη Δ/νσης

Θεοδώρα Σαργιώτη
Πολ/κός  Μηχ/κός
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