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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.1

Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα
εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που ορίζονται στη
διακήρυξη.

1.2

Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης
εργασίας και ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του
υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαμβάνονται:

1.2.1 Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου,
σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της μελέτης και των
υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης του έργου.
1.2.2 "Κάθε δαπάνη" γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν
μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την
ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα
χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων.
1.3

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή
διευκρίνιση του όρου "κάθε δαπάνη") οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται στο
περιεχόμενο των τιμών του παρόντος Τιμολογίου.
1.3.1

Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς,
ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ]
Ρητά καθορίζεται ότι στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί
φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και
εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις της
Τελωνειακής Νομοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα
εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει
χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή
απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και
δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους
δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. Ο
Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών
μέσων.
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1.3.2

Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και
βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών,
αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με
τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες
των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών
περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του
Τιμολογίου.
Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία
μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και
λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των
ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους
δημοπράτησης.

1.3.3

Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών
εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και
αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που
καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας,
οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής
απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις
νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού
(επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών
γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων
κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί
τόπου ή οπουδήποτε αλλού.

1.3.4

Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, ανέγερσης
γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης
ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των
εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα
με τους όρους δημοπράτησης.

1.3.5

Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και
απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες
αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με
τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Ορους.

1.3.6

Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού
εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση
ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της
εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

1.3.7

Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής σκυροδέματος, και
προκατασκευασμένων στοιχείων (όταν προβλέπονται προς ενσωμάτωση στο έργο)
στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.
Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η
κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση
του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης
φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των
παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η
αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση
των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε
άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και
σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.
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Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν
εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το
Δημόσιο
(β) Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος,
αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του
συγκεκριμένου έργου.
1.3.8

Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις μεταφορές, τα
μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοπές
ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του
Εργου.

1.3.9

Οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης
των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής
βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων,
ποταμών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε
φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις,
ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.

1.3.10

Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης
φύσεως "δοκιμαστικών τμημάτων"που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς
όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών,
χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.)

1.3.11

Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού
μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για
την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις
οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση
(όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών,
χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα
ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για
οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται
σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Εργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και
η απομάκρυνσή τους από το Εργο.
Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που
διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

1.3.12

Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων,
μηχανημάτων κ.λπ.

1.3.13

Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις
μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται:

(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα
(β) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για
αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ.),
(γ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,
(δ) στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών,
εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου
που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα
είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου
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(ε) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου
για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και
υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).
1.3.14

Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων,
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου,
εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη των
επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν
απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές
ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και
σχεδίων λεπτομερειών.
Επίσης οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του
έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός
οριζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι
δαπάνες σύνταξης του Προγράμματος Ποιότητος του Εργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου
Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Εργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).

1.3.15

Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται
στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με
τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’
αντιπαράσταση με επρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως
επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία
προς έλεγχο.

1.3.16

Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν
αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη, καθώς και η δαπάνη σύνταξης
κατασκευαστικών σχεδίων με την ένδειξη "όπως κατασκευάσθηκε".

1.3.17

Οι δαπάνες των αντλήσεων (εκτός από την περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα
παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών
διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών
ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το
περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.

1.3.18

Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του
έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα
εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών
του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και
όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.

1.3.19

Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και
ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση
των εργασιών.

1.3.20

Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα
διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα
απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη
επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των
προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων
(προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη
αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.

1.3.21

Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι
αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων
κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του
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Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων
μηχανημάτων κλπ) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των
υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα
του Αναδόχου.

1.4

1.3.22

Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία,
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

1.3.23

Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να
εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης
σκυροδεμάτων, μελέτες ικριωμάτων κλπ.

1.3.24

Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες
Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται
ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.3.25

Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση
του Αναδόχου στο 'Εργο μέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται
στις σχετικές μελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται
ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.3.26

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού και γενικά
όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές
αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Έργου.

1.3.27

Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή.

1.3.28

Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με
τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών
Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης
φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του
Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης,
προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα
πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις
εκατό (28%) του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του
Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

1.5 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει τον
Κύριο του Έργου.
2

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
2.1.1

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων
μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων βάσει αυτών
επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων
εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζομένων ανοχών.
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2.1.2

Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση
της, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων
που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να
διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της
Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.

2.1.3

Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε
εργασίας, επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την
τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό
Τιμολόγιο.

2.1.4

Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο
τρόπος πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω
ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών του παρόντος Τιμολογίου.

2.1.5

Αν το περιεχόμενο ένός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που
αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη
αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε
οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο
πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο.

2.1.6

Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα τιμών,
υπερισχύουν οι όροι του παρόντος.

2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
2.2.1

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα
•

Ως "χαλαρά εδάφη"χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά
εδάφη που έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά.

•

Ως "γαίες και ημίβραχος"χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή
αμμοχαλικώδη υλικά, καθώς και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως τσιμεντωμένα
(cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος ή αποσαθρωμένος βράχος,
και γενικά τα εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσματικά με συνήθη
εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η
χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισμού.

•

Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν
δεν χαλαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό
εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του
"βράχου"περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 0,50 m3.

•

Ως "σκληρά γρανιτικά"και "κροκαλοπαγή"χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς σκληροί
βραχώδεις σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς τσιμεντωμένες
κροκάλες ή αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των
σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναμοχλέυονται με το ripper των
προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη)

2.2.2

ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά) να προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς
λειτουργία είναι τα ακόλουθα:
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Χειρολαβές
Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες
ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό σύστημα κλειδώματος
και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται.
Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες
ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβών και
ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας.
Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης
(μέσα), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο άλλο
φύλλο (δίφυλλο παράθυρο).
Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή
χαλύβδινες ή πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας.
Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης

-

Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας

-

Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου

-

Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας
χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας.

-

Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας.

Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος
Κλειδαριά ασφαλείας,
πυρασφάλειας

χαλύβδινη,

γαλβανισμένη

και

χωνευτή

για

θύρες

Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα (ντίζα) που
ασφαλίζει επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο και
φύλλο - δάπεδο).
Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών

Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση
Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ.
Αναστολείς (stoppers)

-

Αναστολείς θύρας - δαπέδου
Αναστολείς θύρας - τοίχου
Αναστολείς φύλλων ερμαρίου
Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων

-

Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ

-

Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου

Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας
Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα)
Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ
Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, με
Master Key
Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική
μονάδα ελέγχού, με συσκευή μικροκυμάτων

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα με τις
διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείμενες "περί Δημοσίων Εργων"διατάξεις, εκτός
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εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση
περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους κουφώματος.

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε μέτρα
μήκους (m) γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά
είδος χρωματισμού. Από τις επιμετρούμενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή
κενό και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται
με άλλο είδος χρωματισμού.
Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική
προστασία των σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους των σιδηρών
κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιμετρούνται
σύμφωνα με τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται
σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωματισμών.
Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω
παράγραφο "Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που
είναι αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι".
Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου
αναφέρονται σε πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο
εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος μεγαλύτερο,
καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία έχουν εφαρμογή
όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωμάτων.
Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των χρωμάτων, οι
δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα
οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις ισχύουσες διατάξεις περί
ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και
η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων
κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται.
Όταν πρόκεται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ ολοκλήρου, η
επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το γινόμενο της απλής
συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει των εξωτερικών
διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαμβανόμενης από μεταλλική θύρα ή
κιγκλίδωμα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται
παρακάτω:
α/
α
1.

2.

Είδος
Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με
υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 50%
του ύψους κάσσας θύρας.
α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) με κάσα επί δρομικού τοίχου
γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου

Συντελεστής

2,30
2,70
3,00

Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές
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α/
α

Είδος

Συντελεστής

με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 50%
του ύψους κάσσας θύρας.
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου
γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου
3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

Υαλοστάσια :
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου
γ) με κάσσα επί μπατικού
δ) παραθύρων ρολλών
ε) σιδερένια
Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού,
γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών
Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών
διαστάσεων σιδηρού πλαισίου
Σιδερένιες θύρες :
α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα
β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές
γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά)
δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ
Προπετάσματα σιδηρά :
α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα
β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα
γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας)
Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά :
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου
β) πολυσυνθέτου σχεδίου
Θερμαντικά σώματα :
Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των Πινάκων
συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής των
θερμαντικών σωμάτων

1,90
2,30
2,60
1,00
1,40
1,80
1,60
1,00
3,70
2,60
2,80
2,00
1,00
1,60
2,50
1,00
1,60
1,00
1,50

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ
1. Τα συνήθη μάρμαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα,
κατά πηγή προέλευσης και σκληρότητα:
ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας
1
2
3
4
5
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Πεντέλης
Κοκκιναρά
Κοζάνης
Αγ. Μαρίνας
Καπανδριτίου

Λευκό
Τεφρόν
Λευκό
Λευκό συνεφώδες
Κιτρινωπό
9

6
7
8
9
10
11
12

Μαραθώνα
Νάξου
Αλιβερίου
Μαραθώνα
Βέροιας
Θάσου
Πηλίου

Γκρί
Λευκό
Τεφρόχρουν – μελανό
Τεφρόχρουν – μελανό
Λευκό
Λευκό
Λευκό

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ερέτριας
Αμαρύνθου
Δομβραϊνης Θηβών
Δομβραϊνης Θηβών
Δομβραϊνης Θηβών
Στύρων
Λάρισας
Ιωαννίνων
Φαρσάλων
Ύδρας
Διονύσου

Ερυθρότεφρο
Ερυθρότεφρο
Μπεζ
Κίτρινο
Ερυθρό
Πράσινο
Πράσινο
Μπεζ
Γκρι
Ροδότεφρο πολύχρωμο
Χιονόλευκο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ιωαννίνων
Χίου
Χίου
Τήνου
Ρόδου
Αγίου Πέτρου
Βυτίνας
Μάνης
Ναυπλίου
Ναυπλίου
Μυτιλήνης
Τρίπολης
Σαλαμίνας
Αράχωβας

Ροδόχρουν
Τεφρό
Κίτρινο
Πράσινο
Μπεζ
Μαύρο
Μαύρο
Ερυθρό
Ερυθρό
Κίτρινο
Ερυθρό πολύχρωμο
Γκρι με λευκές φέτες
Γκρι ή πολύχρωμο
καφέ

2. Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση
αυτών (νερόλουστρο)
3. Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό
τσιμέντο.
2.2.5.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ.
Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλουμινίου) τοίχων και
ψευδοροφών τιμολογούνται με τα άρθρα 61.30 και 61.31.
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Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσματος σε
έτοιμο σκελετό τιμολογείται με το άρθρο 78.05.
Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται επιπλέον
και με την πρόσθετη τιμή του άρθρου 78.12.
Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιμο σκελετό
αποζημιώνονται, μαζί με τις εργασίες αλλουμινίου, με το άρθρο 78.34 και στην
περίπτωση μη επίπεδης με το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας
διαφορετικού πάχους από το προβλεπόμενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και
78.35, οι τιμές προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του άρθρου 61.30.
Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του τιμολογείται
με το άρθρο 79.55

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Α.

Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*]
παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την
δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων.
Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του
μεταφορικού έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης
του έργου.
Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται
οι ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km
Σε αστικές περιοχές
- απόσταση < 5 km

0,28

- απόσταση ≥ 5 km

0,21

Εκτός πόλεως
· οδοί καλής βατότητας
- απόσταση < 5 km

0,20

- απόσταση ≥ 5 km

0,19

· οδοί κακής βατότητας
- απόσταση < 5 km

0,25

- απόσταση ≥ 5 km

0,21

· εργοταξιακές οδοί
- απόσταση < 3 km

0,22

- απόσταση ≥ 3 km
Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές
θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας
εκσκαφές)

0,20
0,03

Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*]
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των άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε
κυβικά μέτρα (m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.
Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε
άλλη προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε
εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο.
Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο
(ΝΕΤ ΟΙΚ), προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με [*],
και αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν
προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου).
Β.

Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [**]
παρατίθεται η τιμή που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα
βοηθητικά υλικά. Οταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των
κυρίων ενσωματουμένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο
Περιγραφικό Αρθρο, η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσαρμόζει ανάλογα τις τιμές
εφαρμογής (περιπτώσεις ξυλείας, καραμικών πλακιδίων και μαρμάρων
διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων).

ΟΜΑΔΑ Α (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ)

Η φορτοεκφόρτωση και η καθαρή μεταφορά προς οριστική απόθεση των πάσης φύσεως
προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές μονάδας.
Οι μεν φορτοεκφορτώσεις τιμολογούνται με βάση τα σχετικά άρθρα του ΝΕΤ ΟΙΚ, η δε καθαρή
μεταφορά με τον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*}, σύμφωνα με τους Γενικούς Ορους
του ΝΕΤ ΟΙΚ.
Οι ποσότητες των προς απόρριψη προϊόντων εκσκαφών θα επιμετρώνται σε όγκο ορύγματος
(συνολική ποσότητα προϊόντων εκσκαφών - καθαιρέσεων μείον ποσότητες που διατίθενται για
επανεπιχώσεις)

Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - μεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων κατεδαφίσεων και
αποξηλώσεων των άρθρων της ενότητας "22. Καθαιρέσεις", από την θέση εκτέλεσης των
εργασιών μέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς μεταφορά, συμπεριλαμβάνονται ανηγμένες στις
αντίστοιχες τιμές μονάδος.
Με τις τιμές των άρθρων 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 και
22.62 αποζημιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων όταν γίνονται μεμονωμένα και
διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωμα, οροφή,
δάπεδο κλπ).
Με τις τιμές των άρθρων 22.30, 22.35 και 22.40 αποζημιώνονται οι εργασίες διάνοιξης οπών
χωρίς τα συνήθη διατρητικά μέσα και δεν συμπεριλαμβάνουν τις εργασίες απλών διατρήσεων με
τα μέσα αυτά για την τοποθέτηση συνδετικών μέσων στερέωσης, αγκυρώσεων, βλήτρων κλπ.
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ΟΜΑΔΑ Α (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ)
ΑΡΘΡΟ Α.1
10.01.02

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα
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.
ΕΥΡΩ 0,90 (Ενενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ Α.2
10.07.01

Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1136
Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως.
Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km)

ΕΥΡΩ 0,35 (Τριάντα πέντε λεπτά)
ΑΡΘΡΟ Α.3
Ν.20.02.01 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ
χώρων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων για την
δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 0203-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των
3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε
βάθος μέχρι 2,00 m από την προσπελάσιμη από τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου
χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί
είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με
την μόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν απαιτούμενες
σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής
σε μέση απόσταση έως 30 m.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών
σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.
ΕΥΡΩ 7,55 (Επτά ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά)
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ΑΡΘΡΟ Α.4
Ν.20.03.03.01Γενικές εκσκαφές σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση
εκρηκτικών υλών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2117
Γενικοί εκβραχισμοί για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη
του έργου και την ΕΤΕΠ 02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης
πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης
μεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από την προσπελάσιμη από
τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου χώρου), εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως
0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή
άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών ή πρανών και
του πυθμένα, τις τυχόν απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την
συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών
σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

ΕΥΡΩ 27,25 (Είκοσι επτά ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά)

ΑΡΘΡΟ Α.5
Ν.20.05.01.01

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

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"
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών
σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.
ΕΥΡΩ 9,25 (Εννέα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά)
ΑΡΘΡΟ Α.6
Ν.20.05.02.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός
από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών
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Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2127
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"
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών
σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.
ΕΥΡΩ 32,75 (Τριάντα δύο ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά)
ΑΡΘΡΟ Α.7
20.41

Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλήν αυτοκινήτων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2178
Διακίνηση προς απόρριψη πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και
κατεδαφίσεων με χρήση διτρόχου ή ελαφρών εργοταξιακών οχημάτων εμπροσθίας
ανατροπής (mini dumpers), εντός του εργοταξίου ή μέχρι του ορίου που προβλέπεται
από την μελέτη ή καθορίζεται από την Υπηρεσία. Η τιμή έχει εφαρμογή μόνον σε
περιπτώσεις σημαντικής έκτασης πλαγίων μεταφορών, μετά από πλήρη τεκμηρίωση.
Τιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m)
ΕΥΡΩ 2,20 (Δύο ευρώ και είκοσι λεπτά)

ΑΡΘΡΟ Α.8
Ν.20.20.01 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162
Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή
οδοστρωσίας, λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και
μεταφορά των υλικών επί τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης
του κτιρίου με ή χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και
η συμπύκνωση με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού
υλικού από οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την
επίχωση.
ΕΥΡΩ 20,45 (Είκοσι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά)
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ΑΡΘΡΟ Α.9
22.20.01

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε
πάχους xωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων
πλακών
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.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 7,90 (Επτά ευρώ και ενενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ Α.10
22.45

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων
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
ΕΥΡΩ 16,80 (Δέκα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ Α.11
22.65.02

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275
Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την
συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση
των χρησίμων υλικών.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου.
ΕΥΡΩ 0,35
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ΑΡΘΡΟ Α.12
Ν.22.15.01.01 Κατεδάφιση διόροφου κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα και oπτοπλίνθους και
λοιπές συνοδευτικές κατασκευές με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226
Κατεδάφιση διόροφου κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα και oπτοπλίνθους και λοιπές
συνοδευτικές κατασκευές με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης. Καθαίρεση και
τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και
εργαλείων, των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των
προϊόντων ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος, η μεταφορά τους
στις θέσεις φόρτωσης, η φόρτωση αυτών επί αυτοκινήτων με κάθε πρόσφορο μηχανικό
μέσο και η μεταφορά στους χώρους απόθεσης υλικών κατεδάφισης ανεξάρτητα της
απόστασης και της βατότητας της οδού, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-0101 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".
Περιλαμβάνεται και η καθαίρεση – ισοπέδωση και του πλακόστρωτου περιβάλλοντα
χώρου του κτιρίου σε στάθμη έως 15 cm χαμηλότερα από τη γενική στάθμη του
περιβάλλοντα χώρου του αγωνιστικού χώρου που ορίζεται από την ασφαλτοστρωμένη
επιφάνεια.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο κάτοψης κατεδαφιζόμενης επιφάνειας ανά όροφο.
ΕΥΡΩ 50,00 (Πενήντα ευρώ)

ΑΡΘΡΟ Α.13
ΟΔΟ Δ-1 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2269A
Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε
πάχους, με χρήση ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα
προβλεπόμενα όρια της κοπής και να προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από
φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών.
Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων
καθαίρεσης, τιμολογούνται ως ‘’Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες’’
Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.
ΕΥΡΩ 1,00 (Ένα ευρώ)
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ΟΜΑΔΑ Β ( ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ)
ΑΡΘΡΟ Β.1
32.01.04

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
Κωδικός Αναθεώρησης

ΟΙΚ-3214

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος
οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού
Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή
πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών
επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών,
σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:
01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90
λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση
ειδική μελέτη συνθέσεως.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α.

β.

γ.

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.
Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως)
που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως,
επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.
Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω
στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα
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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
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ 90,00 (Ενενήντα ευρώ)
ΑΡΘΡΟ Β.2
32.05.04

Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
Κωδικός Αναθεώρησης

ΟΙΚ-3214

Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες
σκυροδέματος ή αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις
διατάξεις του κανονισμού τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την
συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής
σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των
καλουπιών.
Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάμιξης, οι
πάσης φύσεως πλάγιες μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης, σε
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο
κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την
μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση μέχρι 50
m3 σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με βάση το άρθρο
32.02.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ 84,00 (Ογδόντα τέσσερα ευρώ)
ΑΡΘΡΟ Β.3
38.02

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3811
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Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την
διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων
εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα
(τύποι)".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων
υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του
καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την
διαμόρφωσή του,
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας.
ΕΥΡΩ 22,50 (Είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά)
ΑΡΘΡΟ Β.4
38.10

Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3841
Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας αανιδώματος ξυλοτύπων χυτλων τοίχων και συνήθων
κατασκευών, επιπέδων ή απλής καμπυλότητας, προς απόκτηση λείων επιφανειών
σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 "Καλούπια εμφανούς
(ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.
ΕΥΡΩ 5,60 (Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ Β.5
38.20.03

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος δομικά πλέγματα B500C
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.
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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 31 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
διάμετρος Ράβδοι ευθυγραμμισμένα
(mm)
προϊόντα
B500C
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
25,0
28,0
32,0
40,0

√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

B500Α
√
√
√
√
√
√
√

B500C

√

√
√
√
√
√

Ηλεκτροσυγκολλημένα
πλέγματα και
δικτυώματα
B500Α
√
√
√
√
√
√
√

Ονομ.
διατομή
(mm2)

Ονομ.
μάζα/
μέτρο
(kg/m)

19,6
23,8
28,3
33,2
38,5
44,2
50,3
78,5
113
154
201
254
314
380
491
616
804
1257

0,154
0,187
0,222
0,260
0,302
0,347
0,395
0,617
0,888
1,21
1,58
2,00
2,47
2,98
3,85
4,83
6,31
9,86

B500C

√

√
√
√
√
√

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).
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• Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου
σύμφωνα με την μελέτη.
ΕΥΡΩ 1,01 (Ένα ευρώ και ένα λεπτό)

ΟΜΑΔΑ Γ : ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ – ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
ΑΡΘΡΟ Γ.1
46.15.01

Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και
μεγαλυτέρων διαστάσεων πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4662.1
Πλινθοδομές με τυποποιημένους οπτόπλινθους με διάκενα ή/και θερμομονωτικά
παρεμβύσματα διαστάσεων 9x19x24 cm ή/και μεγαλυτέρων σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη
του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου,
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.
ΕΥΡΩ 22,50 (Είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ Γ.2
49.01.01

Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3213
Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως
με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με
συνδετήρες Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο
εργασίας.
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες
μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής
και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών.
Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος
άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε
προβλέπεται οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο ΝΕΤ
ΟΙΚ 38.20
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
ΕΥΡΩ 16,80 (Δέκα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά)
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ΑΡΘΡΟ Γ.3
49.01.02

Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3213
Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως
με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με
συνδετήρες Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο
εργασίας.
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες
μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής
και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών.
Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος
άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε
προβλέπεται οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο ΝΕΤ
ΟΙΚ 38.20
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
ΕΥΡΩ 19,70 (Δέκα εννέα ευρώ και εβδομήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ Γ.4
71.21

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7121
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους 2,5
cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωμα)
και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το
έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και
την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου".
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό
εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 13,50 (Δέκα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ Γ.5
50.01.01

Κατασκευή υαλοτοίχων από υαλόπλινθους κοινούς

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4811.1
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Κατασκευή υαλοτοίχων και επιστρώσεων από υαλόπλινθους κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1051-2
"Yαλος για δομική χρήση - Υαλότουβλα δόμησης και επιστρώσεων - Μέρος 2:
Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/ Πρότυπο προϊόντος", με σήμανση CE, λευκούς ή
έγχρωμους διαστάσεων 19x19x8 cm ή 24x24x8 cm, με κονίαμα από λευκό τσιμέντο των
150 kg/m3 ή έτοιμο κονίαμα κατά ΕΝ 998-2, με προσθήκη στις συνδέσεις ράβδων
οπλισμού 2Φ6 ή 2Φ8 και προς τις δύο διευθύνσεις.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΕΥΡΩ 135,00 (Εκατόν τριάντα πέντε ευρώ)
ΟΜΑΔΑ Δ (ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)
Δ.1 : ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Α.Τ. :
Δ.1-1
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8029.1
70 mm

Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα διαμέτρου Φ
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα πλήρως τοποθετημένο και συνδεδεμένο
δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, με τα μικροϋλικά και τη διάνοιξη οπών και εργασία
πλήρους εγκατάστασεως διαμέτρου Φ 70 mm
(1 τεμ)
8029.1 Διαμέτρου 70 mm
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :43,85
(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ. :
Δ.1-2
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.1

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1/2 ins
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

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)
8036.1 Διαμέτρου 1/2 ins
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 14,89
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ. :
Δ.1-3
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.2

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 3/4 ins
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

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)
8036.2 Διαμέτρου 3/4 ins
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 17,89
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ. : Δ.1-4
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.3

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1 ins
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

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)
8036.3 Διαμέτρου 1 ins
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :21,80
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ. :
Δ.1-5
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.4
ins

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1 1/4
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

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)
8036.4 Διαμέτρου 1 1/4 ins
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 25,40
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ. :
Δ.1-6
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8037.1

Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1 /2 ins
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 100%

Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο πλήρως τοποθετημένο σε εγκατάσταση
υδρεύσεως. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως
(1 τεμ)
8037.1 Διαμέτρου 1/2 ins
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :9,02
(Ολογράφως) : ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ. :
Δ.1-7
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8037.3

Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 3/4 ins
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 100%

Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο πλήρως τοποθετημένο σε εγκατάσταση
υδρεύσεως. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως
(1 τεμ)
8037.2 Διαμέτρου 3/4 ins
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :11,10
(Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ. :
Δ.1-8
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8037.3

Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1 ins
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 100%

Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο πλήρως τοποθετημένο σε εγκατάσταση
υδρεύσεως. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως
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(1 τεμ)
8037.3 Διαμέτρου 1 ins
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :12,49
(Ολογράφως) : ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ. :
Δ.1-9
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8037.4

Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1 1/4 ins
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 100%

Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο πλήρως τοποθετημένο σε εγκατάσταση
υδρεύσεως. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως
(1 τεμ)
8037.4 Διαμέτρου 1 1/4 ins
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :17,88
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ. : Δ.1-10
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.5.1
0,75 mm

Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 15 mm πάχους τοιχώματος
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%

Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 0,75 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)
8041.5.1 Εξωτ. Διαμέτρου 15 mm
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 7,67
(Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ. : Δ.1-11
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.6.1
0,80 mm

Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 18 mm πάχους τοιχώματος
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%

Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 0,80 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)
8041.6.1 Εξωτ. Διαμέτρου 18 mm
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 7,91
(Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ. : Δ.1-12
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8041.4.2
διατομής 20 mm

Γωνία πλαστική πολυπροπυλενίου PP-R80, Πίεσης 10 bar,
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Γωνία πλαστική απο πολυπροπυλένιο PP-R80 για θέρμανσηη, ύδρευση, κρύα νερά,
πράσινος PN 10 bar, 3ης γενιάς κατά DIN 8077/78 και πιστοποιητικά ΕΛΟΤ, SKZ, DVGW
& HY, γιά σύνδεση με θερμική αυτοσυγκόλληση πλήρως τοποθετημένη.
Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
(1 τεμ)
Ν\8041.4 Πίεσης 10 bar
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Ν\8041.4.2 Διατομής 20 mm
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4,46
(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ. : Δ.1-13
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8041.4.3
διατομής 25 mm

Γωνία πλαστική πολυπροπυλενίου PP-R80, Πίεσης 10 bar,
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Γωνία πλαστική απο πολυπροπυλένιο PP-R80 για θέρμανσηη, ύδρευση, κρύα νερά,
πράσινος PN 10 bar, 3ης γενιάς κατά DIN 8077/78 και πιστοποιητικά ΕΛΟΤ, SKZ, DVGW
& HY, γιά σύνδεση με θερμική αυτοσυγκόλληση πλήρως τοποθετημένη.
Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
(1 τεμ)
Ν\8041.4 Πίεσης 10 bar
Ν\8041.4.3 Διατομής 25 mm
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4,59
(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ. : Δ.1-14
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8043.1.2
6 atm, Φ 40 mm

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C
6,0 atm, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση
με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο
στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε
σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως και συνδέσεως
(1 m)
Ν\8043.1 Πιέσεως 6 atm
Ν\8043.1.2 Διαμέτρου 40 mm
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 11,60
(Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ. : Δ.1-15
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8043.1.3
6 atm, Φ 50 mm

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C
6,0 atm, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση
με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο
στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε
σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως και συνδέσεως
(1 m)
Ν\8043.1 Πιέσεως 6 atm
Ν\8043.1.3 Διαμέτρου 50 mm
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 11,98
(Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ. : Δ.1-16
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8043.1.4
6 atm,

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως
διαμέτρου Φ 75 mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C
6,0 atm, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση
με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο
στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε
σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως και συνδέσεως
(1 m)
Ν\8043.1 Πιέσεως 6 atm
Ν\8043.1.4 Διαμέτρου 75 mm
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 14,70
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ. : Δ.1-17
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8043.1.7
6 atm,

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως
διαμέτρου Φ 100 mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C
6,0 atm, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση
με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο
στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε
σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως και συνδέσεως
(1 m)
Ν\8043.1 Πιέσεως 6 atm
Ν\8043.1.7 Διαμέτρου 100 mm
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 23,15
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Δ.1-18
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8043.1.11
6 atm,

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως
διαμέτρου Φ 160 mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C
6,0 atm, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση
με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο
στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε
σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως και συνδέσεως
(1 m)
Ν\8043.1 Πιέσεως 6 atm
Ν\8043.1.11 Διαμέτρου 160 mm
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 34,37
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ. : Δ.1-19
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8044.4.1
Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου PP-R80 Πίεσης 10 bar
διατομής 20*3,4 mm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 8 100%
Πλαστικός σωλήνας απο πολυπροπυλένιο PP-R80 για ύδρευση, θέρμανση, κρύα νερά,
πράσινος PN 10 bar, 3ης γενιάς κατά DIN 8077/78 και πιστοποιητικά ΕΛΟΤ, SKZ, DVGW
& HY, γιά σύνδεση με θερμική αυτοσυγκόλληση πλήρως τοποθετημένος.
Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (μούφες, ταυ), τα υλικά
συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
(1 m)
Ν\8044.4 PN 10 bar
Ν\8044.4.1 Διατομής 20*3,4 mm
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :7,73
(Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Δ.1-20
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8044.4.2
Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου PP-R80 Πίεσης 10 bar
διατομής 25*4,2 mm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 8 100%
Πλαστικός σωλήνας απο πολυπροπυλένιο PP-R80 για ύδρευση, θέρμανση, κρύα νερά,
πράσινος PN 10 bar, 3ης γενιάς κατά DIN 8077/78 και πιστοποιητικά ΕΛΟΤ, SKZ, DVGW
& HY, γιά σύνδεση με θερμική αυτοσυγκόλληση πλήρως τοποθετημένος.
Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (μούφες, ταυ), τα υλικά
συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
(1 m)
Ν\8044.4 PN 10 bar
Ν\8044.4.2 Διατομής 25*4,2 mm
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :10,67
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ. : Δ.1-21
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8054.8

Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό διαμέτρου Φ 100 mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Πώμα (τάπα) καθαρισμού ορειχάλκινο με στεφάνη ,πλήρως τοποθετημένο
(1 τεμ)
Ν\8054.8 Διαμέτρου 100 mm
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :7,99
(Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ. : Δ.1-22
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8066.1.5
m,

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος έως 0,50
διαστάσεων 40cm X 50cm
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 100%

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)
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8066.1.5 Διαστάσεων 40cm X 50cm και βάθος έως 0,50 m
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 162,66
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ. : Δ.1-23
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8066.2.2
έως 1,00 m,

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος από 0,50
διαστάσεων 50cm X 60cm
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 100%

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)
8066.2.2 Διαστάσεων 50cm X 60cm και βάθος από 0,50 έως 1,00 m
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :338,25
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Δ.1-24
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8072

Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 29 100%

Καλύμματα φρεατίων χυτoσιδηρά , πλήρως εγκατεστημένα με το ανάλογο παρέμβυσμα
στεγανοποιήσεως
(1 kg)
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :1,64
(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Δ.1-25
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8036.1
ins

Σωλήνας σπιράλ τύπου Inox ελαφρού τύπου διατομής Φ 1/2
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 05 100%

Σωλήνας σπιράλ τύπου Inox, ελαφρού τύπου, διαμέτρου Φ 1/2΄΄, δηλαδή προμήθεια πλήρης,
με συνδυασμό άκρων είτε «θηλυκό – θηλυκό», είτε «αρσενικό – θηλυκό» και εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως συνδέσεως και δομικών πιέσεως.
(1 τεμ)
Ν\8036.1 Διαμέτρου 1/2 ins
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :
8,20
(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Δ.1-26
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8101.1
διαμέτρου Φ 1/2 ins

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) μισής στροφής ορειχάλκινη
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Βαλβίδα διακοπής(καμπανούλα), ορειχάλκινη, μισής στροφής, με τα μικροϋλικά
συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
56/13_ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

30

(1 τεμ)
Ν\8101.1 Διαμέτρου 1/2 ins
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :13,16
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Δ.1-27
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8101.2
διαμέτρου Φ 3/4 ins

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) μισής στροφής ορειχάλκινη
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Βαλβίδα διακοπής(καμπανούλα), ορειχάλκινη, μισής στροφής, με τα μικροϋλικά
συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεμ)
Ν\8101.2 Διαμέτρου 3/4 ins
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :14,69
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Δ.1-28
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8106.1

Σφαιρική βάνα (ball-valves) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα)(ball valve) ορειχάλκινη, βαρέως τύπου, με μοχλό
χειρισμού (κλείσιμο με 1/4 της στροφής) με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και
την εργασία πλήρους εγκατάστασης διαμέτρου.
(1 τεμ)
Ν\8106.1 Διαμέτρου 1/2 ins
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :15,35
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Δ.1-29
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8106.2

Σφαιρική βάνα (ball-valves) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 3/4 ins
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα)(ball valve) ορειχάλκινη, βαρέως τύπου, με μοχλό
χειρισμού (κλείσιμο με 1/4 της στροφής) με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και
την εργασία πλήρους εγκατάστασης διαμέτρου.
(1 τεμ)
Ν\8106.2 Διαμέτρου 3/4 ins
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :16,84
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Δ.1-30
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8106.3

Σφαιρική βάνα (ball-valves) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1 ins
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα)(ball valve) ορειχάλκινη, βαρέως τύπου, με μοχλό
χειρισμού (κλείσιμο με 1/4 της στροφής) με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και
την εργασία πλήρους εγκατάστασης διαμέτρου.
(1 τεμ)
Ν\8106.3 Διαμέτρου 1 ins
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :19,92
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ. : Δ.1-31
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8106.4

Σφαιρική βάνα (ball-valves) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1 1/4 ins
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα)(ball valve) ορειχάλκινη, βαρέως τύπου, με μοχλό
χειρισμού (κλείσιμο με 1/4 της στροφής) με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και
την εργασία πλήρους εγκατάστασης διαμέτρου.
(1 τεμ)
Ν\8106.4 Διαμέτρου 1 1/4ins
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :25,51
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Δ.1-32
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8125.1.1
συνδεομένη με

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με γλωτίδα (κλαπέ)
σπείρωμα διαμέτρου Φ 1/2 ins
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη κατακορύφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως, με
λυόμενο πώμα γιά επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά
επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως
(1 τεμ)
8125.1 Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα
8125.1.1 Διαμέτρου 1/2 ins
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :17,37
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Δ.1-33
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8130

Συρμάτινη κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλο) μέχρι Φ100 mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1 100%

Συρμάτινη κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλο), μέχρι Φ 100 mm, πλήρως τοποθετημένη
(1 τεμ)
8130 Φ 100 mm
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :7,55
(Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Δ.1-34
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8131.2.1
γωνιακή με ροζέττα

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη
και χειροστρόφαλο διαμέτρου Φ 1/2 ins
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Bαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη με τα μικροϋλικά
συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεμ)
8131.2 Τύπου χωνευτή, γωνιακή με ροζέττα, χειροστρόφαλο
8131.2.1 Διαμέτρου 1/2 ins
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :15,95
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ. : Δ.1-35
Άρθρο: ΑΤΗΕ 8141.4.1
ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος,
τοποθετημένος σε λουτήρα, διαμέτρου Φ 1/2 ins
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 100%

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος, τοποθετημένος σε λουτήρα με σταθερό
καταιονηστήρα, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, δηλαδή κρουνός και μικροϋλικά επί
τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεμ)
8141.4 Τοποθετημένος σε λουτήρα, διαμέτρου 1/2 ins
8141.4.1 Με σταθερό καταιονηστήρα
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :59,53
(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Δ.1-36
Άρθρο: ΑΤΗΕ 8168.2
cm

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm , μπιζουτε, διαστάσεων 42*60
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 18 100%

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4mm μπιζουτέ διαστάσεων 42X60 cm, δηλαδή καθρέπτης, δύο ή
τέσσαρες κοχλίες με κομβία χρωμέ, μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως
(1 τεμ)
8168.2 Διαστάσεων 42*60 cm
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 22,29
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Δ.1-37
Άρθρο: ΑΤΗΕ 8169.1.1

Εταζέρα νιπτήρα, πορσελάνης, μήκους 50 cm
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 18 100%

Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης μήκους 0,50cm, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου
και εργασία πλήρους τοποθετήσεως
(1 τεμ)
8169.1.1 Πορσελάνης, μήκους 50 cm
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 21,22
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Δ.1-38
Άρθρο: ΑΤΗΕ 8171.3
χειρολαβή

Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης διαστάσεων 15X15cm χωρίς
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 18 100%

Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης διαστάσεων 15X15cm χωρίς χειρολαβή, δηλαδή υλικά και
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως
(1 τεμ)
8171.3 Διαστάσεων 15*15 cm
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 15,23
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ. : Δ.1-39
Άρθρο: ΑΤΗΕ 8176.1.2

Πετσετοθήκη ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη, σταθερή
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 18 100%

Πετσετοθήκη πλήρης, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους
τοποθετήσεως
(1 τεμ)
8176.1 Ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη σταθερή
8169.1.2 Διπλή
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 16,64
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Δ.1-40
Άρθρο: ΑΤΗΕ 8178.2.1

Χαρτοθήκη πορσελάνης, πλήρης, διαστάσεως 15X15cm
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 18 100%

Χαρτοθήκη πλήρης πορσελάνης, διαστάσεως 15X15 cm περίπου, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά
επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως
(1 τεμ)
8178.2 Πορσελάνης
8178.2.1 Διαστάσεων 15*15 cm
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 17,27
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Δ.1-41
Άρθρο: ΑΤΗΕ 8179.2

Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 18 100%

Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα, πλήρες, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και
εργασία πλήρους τοποθετήσεως
(1 τεμ)
8179.2
Χρώματος λευκού
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 23,08
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ. : Δ.1-42
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8177

Ηλεκτρική συσκευή στεγνώματος χεριών πλήρης
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39 100%

Ηλεκτρική συσκευή στεγνώματος χεριών πλήρης δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,
τοποθέτηση, σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη
λειτουργία
(1 τεμ)
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :62,84
(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Δ.1-43
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8256.5.1

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 60 l ισχύος 3000 W
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 24 100%

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός κατάλληλος γιά πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών,
εφοδιασμένος με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και ρυθμίσεως όπως
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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)
8256.5 Χωρητικότητας 60 lit
8256.5.1 Ισχύος 3000 W
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :196,22
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Δ.1-44
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8257.1.3
4803

Θερμαντήρας νερού (boiler) χωρητικότητας 300 l, κατά DIN
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 24 100%

Θερμαντήρας νερού(μπόιλερ)κατασκευασμένος σύμφωνα με τους γερμανικούς κανονισμούς
από χαλυβδελάσματα, συγκολλητά, έξ’ ολοκλήρου γαλβαμισμένος εν θερμώ μετά την
αποκατάσκευή του, γιά πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών, πλήρης, δηλαδή μπόιλερ
μικροϋλικά επί τόπου, εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεμ)
8257.1 DIN 4803
8257.1.3 Χωρητικότητας 300 lit
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :514,80
(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Δ.1-45
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8305
πορσελάνη με το

Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως από
σύνολο των εξαρτημάτων της πλήρης
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη με το σύνολο
των εξαρτημάτων της πλήρης .Περιλαμβάνονται το δοχείο πλύσεως από πορσελάνη με
τη σύνδεσή του προς το δίκτυο νερού μέσω γωνιακού διακόπτου χρωμέ και τεμαχίου
εύκαμπτου χαλκοσωλήνα χρωμέ με ρακόρ χρωμέ στα άκρα του γιά την προσαρμογή του,
το πλαστικό κάθισμα με το κάλλυμα και την χαρτοθήκη πορσελάνης με τα υλικά και
μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία γιά παράδοση σε κανονική
λειτουργία
(1 τεμ)
8305 Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου Χ.Π. από πορσελάνη πλήρης
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :
275,51
(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Δ.1-46
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8307.4
εξαρτημάτων του πλήρης

Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης με το σύνολο των
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης με το σύνολο των εξαρτημάτων του
πλήρης. Περιλαμβάνονται η βαλβίδα το σιφώνι, ο αναμικτήρας με τη σύνδεσή του
προς τα δίκτυα θερμού - ψυχρού νερού μέσω γωνιακών διακοπτών χρωμέ και τεμαχίων
ευκάμπτων σωλήνων χρωμέ που φέρουν στα άκρα τους ρακόρ χρωμέ προσαρμογής με τον
αναμικτήρα και τον γωνιακό διακόπτη ο καθρέπτης, η εταζέρα, η σαπουνοθήκη, η
ποτηροθήκη ή δεύτερη σαπουνοθήκη και η πετσετοκρεμάστρα με τα υλικά και
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μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως ( στηρίγματα νιπτήρα, βίδες, σιμεντοκονία
κλπ) και η εργασία γιά παράδοση των πιό πάνω σε λειτουργία
(1 τεμ)
8307.4 Νιπτήρας πορσελάνης επίτοιχος διαστάσεων 50 Χ 60 cm
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 418,52
(Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Δ.1-47
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8311.2.3
με το σύνολο των

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm
εξαρτημάτων του πλήρης δύο σκαφών διαστάσεων περίπου 35

Χ 40 Χ 20 cm
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 100%
Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm με το σύνολο των
εξαρτημάτων του πλήρης Περιλαμβάνονται οι βαλβίδες, πώματα, σωλήνας
υπεχειλίσεως τα στηρίγματα, ο αναμικτήρας θερμού - ψυχρού νερού διαμ. 1/2 ins
και το σιφώνι από πολυαιθυλένιο με τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και
συνδέσεως και την εργασία γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία
(1 τεμ)
8311.2 Νεροχύτης ανοξείδοτος δύο σκαφών
8311.2.3 Διαστάσεων περίπου 35 Χ 40 X 20 cm μήκους 1,80 m
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :292,63
(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Δ.1-48
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8603.3

Συλλέκτης μονοσωλήνιου 3-5 αναχωρήσεων.
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100%

Συλλέκτης μονοσωλήνιου πλήρης εγκαταστημένος δηλαδή προμήθεια προσκόμιση,
εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία.
Συμπεριλαμβάνονται το μεταλλικό ερμάριο με την θυρίδα,τους αντίστοιχους διακόπτες
(ball-valves), οι απαιτούμενες οικοδομικές εργασίες και αποκαταστάσεις, μικροϋλικά
εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία
(1 τεμ)
Ν\8603.3 3-5 αναχωρήσεων
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :166,42
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Δ.1-49
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8539.1.5
Armaflex, ευθύς,

Θερμική μόνωση σωλήνα με αφρώδες πλαστικό υλικό τύπου
διατομής 9*42 mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40 100%

Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό τύπου Armaflex, πάχους και
ιδιοτήτων όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία
πλήρους τοποθέτησης, δηλαδή αφρώδες πλαστικό υλικό και υλικά συγκολλήσεως και
μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως κ.λ.π.
(1 m)
Ν\8539.1.5 Διαμέτρου Φ 9*42 mm
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :8,22
(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ. : Δ.1-50
Άρθρο : ΟΙΚ 77.67.02

Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου από 11/4’’ έως 1"
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.4 100%

Χρωματισμοί και μινιάρισμα γενικώς σωληνώσεων διαμέτρου από 11/4 έως 1 ins.
(1 m)
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :
2,25
(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
Δ.2 : ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Α.Τ. :
Δ.2-1
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8034.1
1/2 ins

Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή ISO-MEDIUM, διαμέτρου Φ
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100%

Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή ISO-MEDIUM (πράσινη ετικέττα), τοποθετημένος πλήρως
σε εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια
(μούφες, γβμίες, καμπύλες, συστολές, ταύ, κλπ ενισχυμένες κορδονάτες) πλην ρακόρ
και της εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών πιέσεως και λειτουργίας
(1 m)
8034.1 Διαμέτρου 1/2 ins
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 13,92
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. :
Δ.2-2
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8034.2
3/4 ins

Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή ISO-MEDIUM, διαμέτρου Φ
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100%

Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή ISO-MEDIUM (πράσινη ετικέττα), τοποθετημένος πλήρως
σε εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια
(μούφες, γβμίες, καμπύλες, συστολές, ταύ, κλπ ενισχυμένες κορδονάτες) πλην ρακόρ
και της εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών πιέσεως και λειτουργίας
(1 m)
8034.2 Διαμέτρου 3/4 ins
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 16,33
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. :
Δ.2-3
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8034.4
1/4
ins

Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή ISO-MEDIUM, διαμέτρου Φ 1
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100%

Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή ISO-MEDIUM (πράσινη ετικέττα), τοποθετημένος πλήρως
σε εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια
(μούφες, γβμίες, καμπύλες, συστολές, ταύ, κλπ ενισχυμένες κορδονάτες) πλην ρακόρ
και της εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών πιέσεως και λειτουργίας
(1 m)
8034.4 Διαμέτρου 11/4 ins
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 23,09
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ. :
Δ.2-4
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8034.5
1/2
ins

Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή ISO-MEDIUM, διαμέτρου Φ 1
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100%

Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή ISO-MEDIUM (πράσινη ετικέττα), τοποθετημένος πλήρως
σε εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια
(μούφες, γβμίες, καμπύλες, συστολές, ταύ, κλπ ενισχυμένες κορδονάτες) πλην ρακόρ
και της εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών πιέσεως και λειτουργίας
(1 m)
8034.5 Διαμέτρου 11/2 ins
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 26,21
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. :
Δ.2-5
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8106.1

Σφαιρική βάνα (ball-valves) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα)(ball valve) ορειχάλκινη, βαρέως τύπου, με μοχλό
χειρισμού (κλείσιμο με 1/4 της στροφής) με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και
την εργασία πλήρους εγκατάστασης διαμέτρου.
(1 τεμ)
Ν\8106.1 Διαμέτρου 1/2 ins
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :15,35
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. :
Δ.2-6
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8106.2

Σφαιρική βάνα (ball-valves) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 3/4 ins
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα)(ball valve) ορειχάλκινη, βαρέως τύπου, με μοχλό
χειρισμού (κλείσιμο με 1/4 της στροφής) με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και
την εργασία πλήρους εγκατάστασης διαμέτρου.
(1 τεμ)
Ν\8106.2 Διαμέτρου 3/4 ins
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :16,84
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. :
Δ.2-7
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8106.3

Σφαιρική βάνα (ball-valves) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1 ins
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα)(ball valve) ορειχάλκινη, βαρέως τύπου, με μοχλό
χειρισμού (κλείσιμο με 1/4 της στροφής) με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και
την εργασία πλήρους εγκατάστασης διαμέτρου.
(1 τεμ)
Ν\8106.3 Διαμέτρου 1 ins
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :19,92
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ. :
Δ.2-8
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8106.4

Σφαιρική βάνα (ball-valves) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 11/4 ins
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα)(ball valve) ορειχάλκινη, βαρέως τύπου, με μοχλό
χειρισμού (κλείσιμο με 1/4 της στροφής) με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και
την εργασία πλήρους εγκατάστασης διαμέτρου.
(1 τεμ)
Ν\8106.4 Διαμέτρου 11/4 ins
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :25,51
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. :
Δ.2-9
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8106.5

Σφαιρική βάνα (ball-valves) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 11/2 ins
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα)(ball valve) ορειχάλκινη, βαρέως τύπου, με μοχλό
χειρισμού (κλείσιμο με 1/4 της στροφής) με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και
την εργασία πλήρους εγκατάστασης διαμέτρου.
(1 τεμ)
Ν\8106.5 Διαμέτρου 11/2 ins
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :35,60
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Δ.2-10
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8125.1.3
συνδεομένη, με

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη, με γλωτίδα (κλαπέ)
σπείρωμα διαμέτρου Φ 1 ins
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη κατακορύφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως, με
λυόμενο πώμα γιά επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά
επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως
(1 τεμ)
8125.1 Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα
8125.1.3 Διαμέτρου 1 ins
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :21,61
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Δ.2-11
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8452.1.5

Χαλύβδινος θερμού νερού, χαλύβδινος, ισχύος 80.000 kcal/h
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 28 100%

Λέβητας χαλύβδινος εγχώριος πλήρης µε τα εξαρτήµατά του, το κτίσιµο της εστίας του µε
πυρίµαχους πλίνθους και τα απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά, δηλαδή λέβητας, εξαρτήµατα,
υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως, δοκιµών και πλήρους
εγκαταστάσεως γιά παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
(1 τεμ)
8452.1 Νερού
8452.1.5 Θερμαντικής ισχύος 80.000 Kcal/h
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :1.731,10
(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ. : Δ.2-12
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8455.1
10 kg/h

Καυστήρας ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου ικαν. καύσεως έως
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 28 100%

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)
8455.1 Ικανότητας καύσεως 0 έως 10 kg/h
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :800,68
(Ολογράφως) : ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Δ.2-13
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8456.3.3
παραλληλεπίπεδη

∆εξαµενή ακάθαρτου πετρελαίου, από λαµαρίνα µαύρη
υπέργεια χωρητικότητας 2.000 l
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 29 100%

∆εξαµενή ακάθαρτου πετρελαίου, από λαµαρίνα µαύρη πάχους 3 mm πλήρης µε όλα τα
εξαρτήµατα πληρώσεως, αερισµού, ελέγχου στάθµης (πλην σωληνώσεων) που προβλέπονται
κατά DIN 6620 δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, τοποθέτηση (µέσα σε έτοιµη τάφρο από
µπετόν ή υπέργεια σύνδεση) µε τα διάφορα δίκτυα και σωληνώσεις, δοκιµή και παράδοση σε
κανονική λειτουργία
(1 τεμ)
8456.3 Παραλληλεπίπεδη, υπέργεια κατά DIN 6620
8456.3.3 Χωριτηκότητας 2000 l
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :1.425,37
(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Δ.2-14
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8459

Δίκτης στάθμης πετρελαίου
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 29 100%

Δίκτης στάθμης πετρελαίου που αποτελείται από α) πλωτήρα Φ 10 cm από φύλλο χαλκού
πάχους 1 mm, β) μεταλικό τροχίσκο Φ 6 cm με περιφερειακό αύλακα, γ) χυτοσιδηρούν βαρύδι
Φ 3 cm, δ) συρματόσχοινο ανάρτησης αντιβάρου, μεταλλικά στηρίγματα και αριθμημενο
πίνακα ενδείξεων, δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως
συναρμολογήσεως και πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεμ)
8459 Δίκτης στάθμης πετρελαίου
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :35,60
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ. : Δ.2-15
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8462.1

Φίλτρο ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 29 100%

Φίλτρο ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου ορειχάλκινο, χυτοσιδηρό ή χυτοχαλύβδινο φλαντζωτό
πλήρες µε καλάθια από υλικό απολύτως ανθεκτικό στη συνεχή επίδραση του πετρελαίου µε
µοχλό ταχέως ανοίγµατος για την αφαίρεση και καθαρισµό των καλαθιών δηλαδή προµήθεια
και προσκόµιση του φίλτρου ενός εφεδρικού καλαθιού των αναγκαίων πρόσθετων φλαντζών
κοχλιών, παρεµβυσµάτων και τα µικροϋλικά, προσκόµιση και εργασία πλήρους εγκατάστασης
µε τις σωληνώσεις και δοκιµές για παράδοση σε λειτουργία
(1 τεμ)
8462.1 Φίλτρο πετρελαίου ικανότητας 16 l/h
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :48,20
(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Δ.2-16
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8465.4
mm

Γωνία καπναγωγού 45ο από inox, διπλού τοιχώματος Φ 180/230
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 34 100%

Γωνία καπναγωγού 45ο, κατασκευασμένη από ανοξείδωτη (inox) λαμαρίνα πάχους 1 mm,
διπλού τοιχώματος με μόνωση, με τις ενισχύσεις στηρίξεως και συνδέσεως της και τα ειδικά
τεμάχια, δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία συνδέσεως και πλήρους
εγκαταστάσεως
(1 τεμ)
Ν\8465.4 Διατομής Φ 180/230 mm
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :64,20
(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Δ.2-17
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8466.4
180/230 mm

Καπνοδόχος ή καπναγωγός από inox, διπλού τοιχώματος Φ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 34 100%

Καπνοδόχος ή καπναγωγός κατασκευασμένος από ανοξείδωτη (inox), λαμαρίνα πάχους 1 mm,
διπλού τοιχώματος μέμόνωση και οπή για την μέτρηση των καυσαερίων, με τις ενισχύσεις
στηρίξεως και συνδέσεως της και τα ειδικά τεμάχια, δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου
και εργασία συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεμ)
Ν\8466.4 Διατομής Φ 180/230 mm
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :100,20
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ. : Δ.2-18
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8473.1.6

Δοχείο διαστολής κλειστό µε µεµβράνη χωρητικότητας 80 l
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 28 100%

∆οχείο διαστολής πλήρες µε τα µικροϋλικά, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση,
σύνδεση, ρύθµιση και δοκιµές γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία
(1 τεμ)
8473.1 Κλειστό µε µεµβράνη
8473.1.6 Χωρητικότητας 80 l
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :367,16
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Δ.2-19
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8474.1
ins

Σύστηµα αυτόµατης πληρώσεως εγκαταστάσεως, διαµέτρου 3/4
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 11 100%

Σύστηµα αυτόµατης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής δηλαδή
προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, ρύθµιση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία
(1 τεμ)
8474.1 ∆ιαµέτρου 3/4 ins
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :94,20
(Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Δ.2-20
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8477.3

Ασφαλιστική βαλβίδα µε ελατήριο διαµέτρου 1 ins
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 11 100%

Ασφαλιστική βαλβίδα µε ελατήριο οιασδήποτε πιέσεως λειτουργίας µε τα µικροϋλικά και κάθε
εργασία δοκιµών και πλήρους εγκαταστάσεως.
(1 τεμ)
8477.3 ∆ιαµέτρου 1 ins
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :85,65
(Ολογράφως) : ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Δ.2-21
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8539.1.3
Armaflex, ευθύς,

Θερμική μόνωση σωλήνα με αφρώδες πλαστικό υλικό τύπου
διατομής 9*28 mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40 100%

Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό τύπου Armaflex, πάχους και
ιδιοτήτων όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία
πλήρους τοποθέτησης, δηλαδή αφρώδες πλαστικό υλικό και υλικά συγκολλήσεως και
μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως κ.λ.π.
(1 m)
Ν\8539.1.3 Διαμέτρου Φ 9*28 mm
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :7,25
(Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ. : Δ.2-22
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8539.1.5
Armaflex, ευθύς,

Θερμική μόνωση σωλήνα με αφρώδες πλαστικό υλικό τύπου
διατομής 9*42 mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40 100%

Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό τύπου Armaflex, πάχους και
ιδιοτήτων όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία
πλήρους τοποθέτησης, δηλαδή αφρώδες πλαστικό υλικό και υλικά συγκολλήσεως και
μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως κ.λ.π.
(1 m)
Ν\8539.1.5 Διαμέτρου Φ 9*42 mm
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :8,22
(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Δ.2-23
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8605.1.2
m3/h

Κυκλοφορητής νερού χαµηλής πιέσεως παροχής από 2,5 έως 4,0
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 21 100%

Κυκλοφορητής νερού κατάλληλου µανοµετρικού ύψους, γιά εγκατάσταση κεντρικής
θερµάνσεως, δηλαδή κυκλοφορητής, εξαρτήµατα και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία
τοποθετήσεως, συνδέσεως µε το δίκτυο σωληνώσεων νερού µε φλάντζες ή ρακόρ και το
ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιµών λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεμ)
8605.1 Χαµηλής πιέσεως
8605.1.2 Παροχής από 2,50 έως & 4,00 m3/h
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :395,65
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Δ.2-24
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8622.3.3
διαμέτρου 1 ins

Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα, προοδευτικής λειτουργίας,
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 11 100%

Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα, προοδευτικής λειτουργίας, ελαφρού τύπου, κοχλιωτής
συνδέσεως, αποτελούμενη από κινητήρα προοδευτικής λειτουργίας, μοχλίσκο και σώμα
τρίοδης βαλβίδας, πλήρης με τα υλικά (μετασχηματιστής κλπ), τα µικροϋλικά και την εργασία
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως παραδοτέα σε λειτουργία
(1 τεμ)
8622.3 Κοχλιωτής συνδέσεως
8622.3.3 ∆ιαµέτρου 1 ins
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :217,63
(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ. : Δ.2-25
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8646
Σύστημα αντισταθμίσεως κεντρικής θερμάνσεως
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%
Σύστημα αντισταθμίσεως για την ρύθμιση της θερμοκρασίας νερού εγκαταστάσεως κεντρικής
θερμάνσεως ή κλιματισμού ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία, αποτελούμενο από
κεντρικό πίνακα προγραμματισμού και τους απαραίτητους ανιχνευτές θερμοκρασιών
υπαίθρου και νερού, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές και παράδοση σε
πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεμ)
8646 Σύστημα αντιστάθμισης
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :933,61
(Ολογράφως) : ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ. : Δ.2-26
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8656.1

Υδροστάτης επαφής
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Υδροστάτης επαφής µε τα µικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως
και ρυθµίσεως παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία
(1 τεμ)
8656.1 Επαφής
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :79,63
(Ολογράφως) : ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Δ.2-27
Άρθρο : ΟΙΚ 77.67.01

Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου έως 1"
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.2 100%

Χρωματισμοί και μινιάρισμα γενικώς σωληνώσεων διαμέτρου έως 1 ins.
(1 m)
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :
1,35
(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Δ.2-28
Άρθρο : ΟΙΚ 77.67.02

Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου από 11/4’’ έως 1"
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.4 100%

Χρωματισμοί και μινιάρισμα γενικώς σωληνώσεων διαμέτρου από 11/4 έως 1 ins.
(1 m)
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :
2,25
(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
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Δ.3 : ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ - ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ
Α.Τ. : Δ.3-1
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8971.2

Φωτιστικό ασφαλείας, τύπου ‘ΕΞΟΔΟΣ’
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Φωτιστικό ασφαλείας με κατάλληλες λυxνίες 2 * 21 W, και συσσωρευτή Ni-Cd με προστασία
υπερφόρτισης και πλήρη αποφόρτιση τροφοδοτούμενος απο το κεντρικό κύκλωμα
ηλεκτροδότησης και περιλαμβάνον ηλεκτρονική διάταξη αυτόματης μεταγωγής και
μετατροπής, με μπουτόν test και on off με ενδεικτικό led φόρτισης μετα των υλικών και
μικροϋλικών σύνδεσης και στερέωσης, δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, εργασία
συνδεσμολογίας και δοκιμών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία
(1 τεμ)
Ν\8971.2 Με λυxνίες 2 * 21 W
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :65,50
(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Δ.3-2
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8201.1.2

Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως, τύπου Pa 6 Kg
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός πλήρης µε το αντίστοιχο στήριγµα αναρτήσεώς του
στον τοίχο πλήρως τοποθετηµένος, δηλάδή προµήθεια και στήριξη
(1 τεμ)
8201.1.2 Φορητός, Γομώσεως 6 Kg
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :39,19
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Δ.3-3
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8201.1.3

Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως, τύπου Pa 12 Kg
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός πλήρης µε το αντίστοιχο στήριγµα αναρτήσεώς του
στον τοίχο πλήρως τοποθετηµένος, δηλάδή προµήθεια και στήριξη
(1 τεμ)
8201.1.2 Φορητός, Γομώσεως 12 Kg
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :59,49
(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Δ.3-4
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8202.2

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα (CO2) 6 Kg
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα (CO2), φορητός πλήρης µε το αντίστοιχο στήριγµα
αναρτήσεώς του στον τοίχο πλήρως τοποθετηµένος, δηλαδή προµήθεια και στήριξη
(1 τεμ)
8202.2 Γομώσεως 6 Kg
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :45,89
(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ. : Δ.3-5
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8204.1
ύδρευσης

Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη, συνδεδεµένη στο δίκτυο
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 29 100%

Πυροσβεστική φωλιά, συνδεδεμένη με το δίκτυο της ύδρευσης, ερυθρού χρώματος βαμμένο
με ηλεκτροστατική βαφή RAL 3000 και θα φέρει γάντζο. Στο εξέλικτρο θα φέρει λάστιχο
ύδρευσης, μήκους 20 μέτρων και διατομής 3/4 ins και ρυθμιζόμενο ακροσωλήνιο 1/2 ins,
ρακόρ σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης και δύο σφικτήρες με πεταλούδα. Η πόρτα θα διαθέτει
χωνευτή λαβή υψηλής αντοχής και στο εσωτερικό της θα αναρτώνται αυτοκόλλητες οδηγίες
χρήσεις, δηλαδή υλικά και µικρουλικά επί τόπου µε την εργασία συναρµολογήσεως,
συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεμ)
Ν\8204.1 Με σωλήνα 20 m – Φ 3/4 ins
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :150,00
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ

Α.Τ. : Δ.3-6
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9532.1

Πίνακας πυρανίxνευσης, 4 ζωνών
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 100%

Πίνακας πυρανίχνευσης ηλεκτρονικός αποτελούμενος από πίνακα με κέλυφος από λαμαρίνα
DKP πάχους 1.50mm, βαμμένο με διπλή βαφή σε φούρνου τροφοδοτούμενος από το δίκτυο
χαμηλής τάσεως μέσω μετασχηματιστή σχέσεως 230/24V και ανορθωτικής διατάξεως,
αποτελούμενος από στοιχεία, όλα βυσματικά, τεσσάρων ζωνών ανίχνευσής, εντολών,
επαλήθευσης κι αυτόματης επανέταξης, με ενσωματωμένη μπαταρία μολύβδου κλειστού
τύπου 12V/7Ah, με δύο κυκλώματα συναγερμού, δυνατότητα ενργοποίησης συστήματος
ολικής κατάκλισης, πληκτρολόγιο, ελέγχου βλάβης εσωτερικών και εξωτερικών κυκλωμάτων
μέσω βοηθητικών οδηγητικών κυκλωμάτων, συστοιχία συσσωρευτών μολύβδου, διάταξη
αυτόματης εναλλαγής από κύρια τροφοδοσία σε εφεδρική, ενδεικτικές λυχνίες, ενδεικτικές
πινακίδες ζωνών, βομβητή, διακόπτες απο μονώσεως, κλπ. πλήρης, δηλαδή προμήθεια και
προσκόμιση υλικών επί τόπου του έργου και εργασία συναρμολογήσεως, τοποθετήσεως,
εγκαταστάσεως, δοκιμών, ρυθμίσεων, μετρήσεων, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική
λειτουργία
(1 τεμ)
Ν\9532.1 Με 4 ζώνες
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :350,00
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ
Α.Τ. : Δ.3-7
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9533.3

Ηλεκτρική φαροσειρήνα συναγερμού, 24 VDC-100 dB
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 100%

Ηλεκτρική φαροσειρήνα συναγερμού αυτόματης λειτουργίας, αποτελούμενη από φωτεινό
επαναλήπτη κατασκευασμένο από ισχυρό πλαστικό κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση όπως
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, με τα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία
πλήρους εγκατάστασης, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση επι τόπου του έργου και εργασία
συναρμολόγησης σύνδεσης δοκιμών ρυθμίσεων μετρήσεων προς παράδοση σε λειτουργία
(1 τεμ)
Ν\9533.3 Φαροσειρήνα, 24 VDC-100 dB
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :45,56
(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ
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Α.Τ. : Δ.3-8
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9533.1

Υαλόθραυστο κομβίο συναγερμού
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 100%

Υαλόθραυστο κομβίο συναγερμού ερυθρού χρώματος, κατάλληλο για αναγγελία πυρκαϊάς και
για xειροκίνητη θέση σε λειτουργία του συστήματος ανίxνευσης πυρκαγιάς, κατα τα λοιπά
όπως στις προδιαγραφές με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, και την εργασία πλήρους
εγκατάστασης προς παράδοση σε λειτουργία
(1 τεμ)
Ν\9533.1 Υαλόθραυστο κομβίο συναγερμού
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 32,54
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Δ.3-9
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9532.1

Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 100%

Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός, διεγειρόμενος από αύξηση θερμοκρασίας 5°C ανα λεπτό ή σε
μέγιστη θερμοκρασία περίπου 60°C κατάλληλος για τοποθέτηση σε xώρους όπου η
θερμοκρασία κυμαίνεται απο -20°C έως 45°C, όπως περιγράφεται στις προδιαγραφές,
σύμφωνος με το πρότυπο EN 54, έγκριση BFPSA, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία
πλήρους τοποθέτησης
(1 τεμ)
Ν\9532.1 Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 69,45
(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ. : Δ.3-10
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9532.2

Ανιχνευτής φωτοηλεκρονικός (ιονισμού)
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 100%

Ανιxνευτής φωτοηλεκτρονικός διεγειρόμενος απο τα ορατά ή αόρατα προιόντα καύσης,
σύμφωνος με το πρότυπο EN 54, έγκριση BFPSA, κατάλληλος για τοποθέτηση σε υγρούς ή μή
χώρους, με την βάση του, κατάλληλος για τοποθέτηση σε οροφή, κατα τα λοιπά όπως στην
προδιαγραφή, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, και την εργασία πλήρους εγκατάστασης.
(1 τεμ)
Ν\9532.2 Φωτοηλεκρονικό ανιχνευτής
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 86,25
(Ολογράφως) : ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ. : Δ.3-11
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.1.3

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ευθύς, Φ 16mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε τα
απαραίτητα πλαστικά προστόµια ίσια ή καµπύλα και µικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως
κλπ, και πλήρης εγκατάσταση.
(1 m)
8732.1 Ευθύς
8732.1.3 ∆ιαµέτρου Φ 16 mm
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4,18
(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ.: Δ.3-12
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.2.3

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, σπιράλ, Φ 16mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε τα
απαραίτητα πλαστικά προστόµια ίσια ή καµπύλα και µικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως
κλπ, και πλήρης εγκατάσταση.
(1 m)
8733.2 Σπιράλ
8732.2.3 ∆ιαµέτρου Φ 16 mm
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4,28
(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.: Δ.3-13
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.2.1

Καλώδιο τύπου H05VV-U (NYM) διπολικό, διατομής 2 x 1,5 mm2
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Καλώδιο H05VV-U (NYM) διπολικό διατομής 2 x 1,5 mm2 ,ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή
προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τακάκια,
τσιμεντοκονίαμα, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, ονωτικά, 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)
8766.2 Διπολικό
8766.2.1 ∆ιατομής 2 x 1,5 mm2
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4,28
(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ. : Δ.3-14
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8106.2

Σφαιρική βάνα (ball-valves) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 3/4 ins
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα)(ball valve) ορειχάλκινη, βαρέως τύπου, με μοχλό
χειρισμού (κλείσιμο με 1/4 της στροφής) με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και
την εργασία πλήρους εγκατάστασης διαμέτρου.
(1 τεμ)
Ν\8106.2 Διαμέτρου 3/4 ins
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :16,84
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ. : Δ.3-15
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.2

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 3/4 ins
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

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)
8036.2 Διαμέτρου 3/4 ins
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 17,89
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ. : Δ.3-16
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8741.1

Πλαστικό κανάλι διανομής διαστάσεων 10 Χ 5 mm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 42 100%

Πλαστικό κανάλι διανομής από σκληρό PVC μετά των ειδικών γωνιακών εξαρτημάτων αλλαγής
διεύθυνσης καθώς και των λοιπών εξαρτημάτων για τη στερέωση από τοίxο ή ανάρτηση απο
την οροφή πλήρως εγκατεστημένο, δηλ. προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση.
(1 m)
Ν\8741.1 Διαστάσεων 10 Χ 5 mm
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 6,17
(Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

Δ.4 : ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ – ΑΣΘΕΝΗ
Α.Τ. : Δ.4-1
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.1.2

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 13,5mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας
με τα απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά
συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.
(1 m)
8732. 1 ευθύς
8732. 1. 2 Διαμέτρου Φ 13,5mm
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3,27
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ. :
Δ.4-2
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.1.3

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 16mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας
με τα απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά
συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.
(1 m)
8732. 1 ευθύς
8732. 1. 3 Διαμέτρου Φ 16mm
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4,08
(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. :
Δ.4-3
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.1.4

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 23mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας
με τα απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά
συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.
(1 m)
8732. 1 ευθύς
8732. 1. 4 Διαμέτρου Φ 23mm
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4,18
(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ.
: Δ.4-4
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.2.2

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ 13,5mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας
με τα απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά
συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.
(1 m)
8732. 2 σπιράλ
8732. 2. 2 Διαμέτρου Φ 13,5mm
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4,28
(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. :
Δ.4-5
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.2.3

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ 16mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας
με τα απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά
συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.
(1 m)
8732. 2 σπιράλ
8732. 2. 3 Διαμέτρου Φ 16mm
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :5,21
(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. :
Δ.4-6
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.2.4

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ 23 mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας
με τα απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά
συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.
(1 m)
8732. 2 σπιράλ
8732. 2. 4 Διαμέτρου Φ 23mm
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :5,35
(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. :
Δ.4-7
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8733.1.2
13,5mm

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών εύκαμπτος ενισχυμένος ευθύς
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών εύκαμπτος ενισχυμένος, κατάλληλος για
εγκιβωτισμό σε μπετό ενδεικτικού τύπου CB, δηλαδή σωλήνας με τα απαραίτητα
πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως κ.λ.π.
(1 m)
8733. 1 ευθύς
8733. 1. 2 Διαμέτρου Φ 13,5mm
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :4,71
(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ. : Δ.4-8
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8733.1.3
16mm

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών εύκαμπτος ενισχυμένος ευθύς
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών εύκαμπτος ενισχυμένος, κατάλληλος για
εγκιβωτισμό σε μπετό ενδεικτικού τύπου CB, δηλαδή σωλήνας με τα απαραίτητα
πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως κ.λ.π.
(1 m)
Ν\8733. 1 ευθύς
Ν\8733. 1. 3 Διαμέτρου Φ 16mm
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :6,89
(Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. :
Δ.4-9
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8733.2.2
13,5mm

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών εύκαμπτος ενισχυμένος σπιράλ
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών εύκαμπτος ενισχυμένος, κατάλληλος για
εγκιβωτισμό σε μπετό ενδεικτικού τύπου CB, δηλαδή σωλήνας με τα απαραίτητα
πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως κ.λ.π.
(1 m)
Ν\8733. 2 σπιράλ
Ν\8733. 2. 2 Διαμέτρου Φ 13,5mm
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4,60
(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Δ.4-10
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8733.2.3
16mm

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών εύκαμπτος ενισχυμένος σπιράλ
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών εύκαμπτος ενισχυμένος, κατάλληλος για
εγκιβωτισμό σε μπετό ενδεικτικού τύπου CB, δηλαδή σωλήνας με τα απαραίτητα
πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως κ.λ.π.
(1 m)
Ν\8733. 2 σπιράλ
Ν\8733. 2. 3 Διαμέτρου Φ 16mm
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :6,95
(Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Δ.4-11
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8736.2.1

Κυτίο οργάνων διακοπής πλαστικό κυτίο
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Κυτίο οργάνων διακοπής (διακρίτου, ρευματοδότου, επαφής σημάνσεως κλπ) ορατό ή
εντοιχισμένο, δηλαδή κυτίο και μικρουλικά (γύψος, μονωτική πίσσα κλπ) επί τόπου
και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
(1 τεμ)
8736. 2 πλαστικό
8736. 2. 1 κυτίο
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :4,36
(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ. : Δ.4-12
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8786.2.1
80 Χ 80 mm γιά

Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ Διαστάσεων
αγωγούς διατομής έως 6 mm2 6 εξόδων
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ από βακελίτη ή πλαστικό υλικό, με
ενσωματωμένο διακλαδωτήρα έως 5 επαφών και με τους στυπιοθλίπτες γιά καλώδια έως
5 Χ 4 mm2, δηλαδή κυτίο πλήρες και μικροϋλικά (γύψος, τακάκια, βίδες) επί τόπου
και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως
(1 τεμ)
8786. 2 Διαστάσεων 80 Χ 80 mm γιά αγωγούς διατομής έως 6 mm2
8786. 2. 1 6 εξόδων
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 8,42
(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Δ.4-13
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8741.1

Πλαστικό κανάλι διανομής διαστάσεων 10 Χ 5 mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 42 100%

Πλαστικό κανάλι διανομής από σκληρό PVC μετά των ειδικών γωνιακών εξαρτημάτων
αλλαγής διεύθυνσης καθώς και των λοιπών εξαρτημάτων για τη στερέωση από τοίxο ή
ανάρτηση απο την οροφή πλήρως εγκατεστημένο, δηλ. προμήθεια, εγκατάσταση και
παράδοση.
(1 m)
Ν.8741. 1 Διαστάσεων 10 Χ 5 mm
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :
6,17
(Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ. : Δ.4-14
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8741.2

Πλαστικό κανάλι διανομής διαστάσεων 30 Χ 10 mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 42 100%

Πλαστικό κανάλι διανομής από σκληρό PVC μετά των ειδικών γωνιακών εξαρτημάτων
αλλαγής διεύθυνσης καθώς και των λοιπών εξαρτημάτων για τη στερέωση από τοίxο ή
ανάρτηση απο την οροφή πλήρως εγκατεστημένο, δηλ. προμήθεια, εγκατάσταση και
παράδοση.
(1 m)
Ν.8741. 2 Διαστάσεων 30 Χ 10 mm
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :
6,99
(Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Δ.4-15
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8741.3

Πλαστικό κανάλι διανομής διαστάσεων 50 Χ 15 mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 42 100%

Πλαστικό κανάλι διανομής από σκληρό PVC μετά των ειδικών γωνιακών εξαρτημάτων
αλλαγής διεύθυνσης καθώς και των λοιπών εξαρτημάτων για τη στερέωση από τοίxο ή
ανάρτηση απο την οροφή πλήρως εγκατεστημένο, δηλ. προμήθεια, εγκατάσταση και
παράδοση.
(1 m)
Ν.8741. 3 Διαστάσεων 50 X 15 mm
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :
9,59
(Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ. : Δ.4-16
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8741.4

Πλαστικό κανάλι διανομής διαστάσεων 100 X 50 mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 42 100%

Πλαστικό κανάλι διανομής από σκληρό PVC μετά των ειδικών γωνιακών εξαρτημάτων
αλλαγής διεύθυνσης καθώς και των λοιπών εξαρτημάτων για τη στερέωση από τοίxο ή
ανάρτηση απο την οροφή πλήρως εγκατεστημένο, δηλ. προμήθεια, εγκατάσταση και
παράδοση.
(1 m)
Ν.8741. 4 Διαστάσεων 100 Χ 50 mm
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :
13,03
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ. : Δ.4-17
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8751.1.2

Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 1,5 mm2
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44 100%

Αγωγός τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούμενος μέσα σε σωλήνες,
δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες,
σύρμα συνδέσεως, μονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως,
συνδέσεως και δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 m)
8751. 1 Μονόκλωνος
8751. 1. 2 Διατομής: 1,5 mm2
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1,37
(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Δ.4-18
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8751.1.3

Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 2,5mm2
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44 100%

Αγωγός τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούμενος μέσα σε σωλήνες,
δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες,
σύρμα συνδέσεως, μονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως,
συνδέσεως και δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 m)
8751. 1 Μονόκλωνος
8751. 1. 3 Διατομής: 2,5 mm2
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1,45
(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ. : Δ.4-19
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.2.1

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Διπολικό Διατομής 2 Χ 1,5mm2
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,
προσκόμιση υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,
τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά
στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως
και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και
πλήρους εγκαταστάσεως.
(1 m)
8766. 2 διπολικό
8766. 2. 1 Διατομής: 2 Χ 1,5 mm2
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :
4,54
(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ. : Δ.4-20
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.1

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,
προσκόμιση υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,
τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά
στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως
και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και
πλήρους εγκαταστάσεως. (1 m)
8766. 3 τριπολικό
8766. 3. 1 Διατομής: 3 Χ 1,5 mm2
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5,53
(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ. : Δ.4-21
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.2

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,
προσκόμιση υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,
τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά
στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως
και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και
πλήρους εγκαταστάσεως.
(1 m)
8766. 3 τριπολικό
8766. 3. 2 Διατομής: 3 Χ 2,5 mm2
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5,83
(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ. : Δ.4-22
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.3

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 4mm2
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,
προσκόμιση υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,
τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά
στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως
και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και
πλήρους εγκαταστάσεως.
(1 m)
8766. 3 τριπολικό
8766. 3. 3 Διατομής: 3 Χ 4 mm2
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 7,09
(Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ. : Δ.4-23
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.4

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 6mm2
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,
προσκόμιση υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,
τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά
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στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως
και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και
πλήρους εγκαταστάσεως.
(1 m)
8766. 3 τριπολικό
8766. 3. 4 Διατομής: 3 Χ 6 mm2
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 8,47
(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Δ.4-24
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.5.2

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Πενταπολικό Διατομής 5 Χ 2,5mm2
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,
προσκόμιση υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,
τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά
στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως
και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και
πλήρους εγκαταστάσεως.
(1 m)
8766. 5 πενταπολικό
8766. 5. 2 Διατομής: 5 Χ 2,5 mm2
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 8,02
(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ. : Δ.4-25
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.5.4

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Πενταπολικό Διατομής 5 Χ 6mm2
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,
προσκόμιση υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,
τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά
στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως
και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και
πλήρους εγκαταστάσεως.
(1 m)
8766. 5 πενταπολικό
8766. 5. 4 Διατομής: 5 Χ 6 mm2
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 11,31
(Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Δ.4-26
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.5.5

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Πενταπολικό Διατομής 5 Χ 10 mm2
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,
προσκόμιση υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,
τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά
στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως
και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και
πλήρους εγκαταστάσεως. (1 m)
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8766. 5 πενταπολικό
8766. 5. 5 Διατομής: 5 Χ 10 mm2
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 14,80
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Δ.4-27
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8767.1.1

Καλώδιο τύπου NYIFY διπολικό διατομής 2 Χ 1,5 mm2
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44 100%

Καλώδιο τύπου NYIFY χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,
προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (ήλοι,γύψος, τσιμέντο, κασσιτεροκόληση,
πέδιλα, μονωτικά κάθε φύσεως όπως και ειδικά στηρίγματα) επί τόπου και εργασία
διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθετήσεως,
διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της
εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως
(1 m)
8767.1 διπολικό
8767.1.1 Διατομής 2 Χ 1,5 mm2
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3,46
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Δ.4-28
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8767.2.1

Καλώδιο τύπου NYIFY Τριπολικό διατομής 3 Χ 1,5 mm2
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44 100%

Καλώδιο τύπου NYIFY χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,
προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (ήλοι,γύψος, τσιμέντο, κασσιτεροκόληση,
πέδιλα, μονωτικά κάθε φύσεως όπως και ειδικά στηρίγματα) επί τόπου και εργασία
διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθετήσεως,
διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της
εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως
(1 m)
8767. 2 Τριπολικό
8767. 2. 1 Διατομής 3 Χ 1,5 mm2
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4,43
(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Δ.4-29
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8767.2.2

Καλώδιο τύπου NYIFY Τριπολικό διατομής 3 Χ 2,5 mm2
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44 100%

Καλώδιο τύπου NYIFY χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,
προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (ήλοι,γύψος, τσιμέντο, κασσιτεροκόληση,
πέδιλα, μονωτικά κάθε φύσεως όπως και ειδικά στηρίγματα) επί τόπου και εργασία
διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθετήσεως,
διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της
εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως
(1 m)
8767. 2 Τριπολικό
8767. 2. 2 Διατομής 3 Χ 2,5 mm2
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :
4,85
(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

56/13_ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

56

Α.Τ. : Δ.4-30
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.3.2
3 Χ 2,5 mm2

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

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
8774. 3. 2 Διατομής 3 Χ 2,5 mm2
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5,74
(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Δ.4-31
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.6.4
διατομής 5 Χ 6 mm2

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

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
8774. 6. 4 Διατομής 5 Χ 6 mm2
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :12,05
(Ολογράφως) : ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Δ.4-32
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.6.5
διατομής 5 Χ 10 mm2

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

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
8774. 6. 5 Διατομής 5 Χ 10 mm2
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :
15,10
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ. : Δ.4-33
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.4.3
ουδέτερη μειωμένης

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό με
διατομής διατομής 3 Χ 50 + 25 mm2
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

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. 4 Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής
8774. 4. 3 Διατομής 3 Χ 50 + 25 mm2
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 38,30
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ. : Δ.4-34
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8801.1.1
Εντάσεως 10Α

Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V
απλός μονοπολικός
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V με το κυτίο δηλαδή
προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση
(1 τεμ)
8801. 1 Εντάσεως 10 Α
8801. 1. 1 απλός μονοπολικός
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :
4,53
(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Δ.4-35
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8801.1.4
Εντάσεως 10Α

Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V
κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V με το κυτίο δηλαδή
προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση
(1 τεμ)
8801. 1 Εντάσεως 10 Α
8801. 1. 4 κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :
6,44
(Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ. : Δ.4-36
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8804
250 V

Διακόπτης πιεστικού κομβίου χωνευτός εντάσεως 6 Α τάσεως
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Διακόπτης πιεστικού κομβίου χωνευτός εντάσεως 6 Α τάσεως 250 V με το κυτίο
δηλαδή προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση
(1 τεμ)
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :4,93
(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ. : Δ.4-37
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8806.1.4
Εντάσεως 10Α

Διακόπτης ορατός περιστροφικός εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V
κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Διακόπτης ορατός περιστροφικός εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V με το κυτίο δηλαδή
προμήθεια προσκόμιση διακόπτου και μικροϋλικών (ροζέττα χάρτου, ξύλινα τακάκια,
γύψος, ξυλόβιδες κλπ) εγκατάσταση και σύνδεση
(1 τεμ)
8806. 1 Εντάσεως 10 Α
8806. 1. 4 κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 6,84
(Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Δ.4-38
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8815.1.1
εντάσεως 10 Α,

Διακόπτης στεγανός, ορατός, περιστροφικός ή πλήκτρου
τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α απλός μονοπολικός
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Διακόπτης στεγανός, ορατός, περιστροφικός ή πλήκτρου εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V πλήρης
δηλαδή προμήθεια προσκόμιση διακόπτου και μικροϋλικών (γύψος, κάνναβι, μίνιο κλπ)
εγκατάσταση και σύνδεση
(1 τεμ)
8815. 1 Εντάσεως 10 Α
8815. 1. 1 απλός μονοπολικός
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4,94
(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ. : Δ.4-39
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8827.3.2

Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 Α
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Ρευματοδότης χωνευτός με το κυτίο δηλαδή προμήθεια προσκόμιση ,μικροϋλικά
εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία
(1 τεμ)
8826. 3 SCHUKO
8826. 3. 2 Εντάσεως 16 Α
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :
10,20
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ. : Δ.4-40
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8827.4.2

Ρευματοδότης ορατός στεγανός SCHUKO εντάσεως 16 Α
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Ρευματοδότης χωνευτός με το κυτίο δηλαδή προμήθεια προσκόμιση ,μικροϋλικά
εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία
(1 τεμ)
8826. 3 SCHUKO
8826. 4. 2 Εντάσεως 16 Α
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :
12,46
(Ολογράφως) : ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ. : Δ.4-41
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8840.1.1
μορφοσίδηρο Με πόρτα

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και
προστασίας Ρ30 εντοιχισμένος διαστάσεων 35 Χ 25 cm
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο χωρίς τα όργανά
του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) αλλά με τα απαραίτητα
στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες,
καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό
των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο στρώματα
εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας
των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, 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)
8840. 1. 1 Διαστάσεων 35 Χ 25 cm
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :
84,52
(Ολογράφως) : ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ. : Δ.4-42
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8840.1.2
μορφοσίδηρο Με πόρτα

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και
προστασίας Ρ30 εντοιχισμένος διαστάσεων 50 Χ 35 cm
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο χωρίς τα όργανά
του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) αλλά με τα απαραίτητα
στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες,
καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό
των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο στρώματα
εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας
των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, 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)
8840. 1. 2 Διαστάσεων 50 Χ 35 cm
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :
155,13
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ. : Δ.4-43
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8840.4.1
μορφοσίδηρο Στεγανός

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και
προστασίας Ρ43 επίτοιχος διαστάσεων 50 Χ 35 cm
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο χωρίς τα όργανά
του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) αλλά με τα απαραίτητα
στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες,
καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό
των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο στρώματα
εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας
των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, 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)
8840. 4. 1 Διαστάσεων 50 Χ 35 cm
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :
208,03
(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ. : Δ.4-44
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8840.4.2
μορφοσίδηρο Στεγανός

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και
προστασίας Ρ43 επίτοιχος διαστάσεων 62 Χ 50 cm
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο χωρίς τα όργανά
του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) αλλά με τα απαραίτητα
στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες,
καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό
των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο στρώματα
εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας
των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, 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)
8840. 4. 2 Διαστάσεων 62 Χ 50 cm
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :
250,30
(Ολογράφως) :ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ. : Δ.4-45
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8853.3.1
κιβωτίου

Μαχαιρωτή ασφάλεια, τύπου ΝΗ, εντάσεως έως 100 Α, εντός
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 54 100%

Ασφάλεια μαχαιρωτή χαμηλής τάσεως υψηλής ισχύος τύπου ΝΗ-SIEMENS πλήρης με την βάση
και συντηκτικό, γιά χωνευτή εγκατάσταση μέσα σε ερμάριο ή στεγανό κιβώτιο, δηλαδή
προμήθεια, προσκόμιση ασφάλειας πλαστικού κιβωτίου με την βάση, εγκατάσταση μικροϋλικά
και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως
(1 τεμ)
Ν\8853.3 Εντός κιβωτίου,
Ν\8853.3.1 Εντάσεως έως 100 Α
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 45,00
(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
Α.Τ.

: Δ.4-46
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8880.1.2
μονοπολικός

Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός
εντάσεως 40 Α
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων
διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και
παράδοση σε λειτουργία
(1 τεμ)
8880.1 απλός μονοπολικός
8880.1.2 Εντάσεως 40 Α
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 14,24
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ. : Δ.4-47
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8880.2.1
διπολικός

Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός
εντάσεως 25 Α
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων
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διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και
παράδοση σε λειτουργία
(1 τεμ)
8880.2 απλός διπολικός
8880.2.1 Εντάσεως 25 Α
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 17,37
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Δ.4-48
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8880.3.2
τριπολικός

Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός
εντάσεως 40 Α
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων
διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και
παράδοση σε λειτουργία
(1 τεμ)
8880.3 απλός τριπολικός
8880.3.2 Εντάσεως 40 Α
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 24,22
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Δ.4-49
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8880.3.3
τριπολικός

Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός
εντάσεως 63 Α
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων
διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και
παράδοση σε λειτουργία
(1 τεμ)
8880.3 απλός τριπολικός
8880.3.3 Εντάσεως 63 Α
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 29,58
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Δ.4-50
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8880.3.4
τριπολικός

Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός
εντάσεως 80 Α
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων
διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και
παράδοση σε λειτουργία
(1 τεμ)
8880.3 απλός τριπολικός
8880.3.4 Εντάσεως 80 Α
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 33,72
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ. : Δ.4-51
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8880.2.2
διπολικός

Αυτόματος διακόπτης διαρροής, τύπου Α, ρεύματος 30 mA
εντάσεως 40 Α
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Αυτόματος διακόπτης έναντι σφάλατος διαρροής, τύπου Α, ονον. ρεύματος διαρροής 30mΑ,
τάσεως 125 έως 230 V, κατάλληλος για εγκατάσταση σε πίνακα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας
τύπου επίτοιχου ή επιδαπέδιου ερμαρίου πεδίου, δηλαδή διακόπτης λοιπά εξαρτήματα και
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως, συνδέσεως και παράδοση σε λειτουργία.
(1 τεμ)
Ν\8880.2 διπολικός
Ν\8880.2.2 Εντάσεως 40 Α
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 61,18
(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ. : Δ.4-52
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8880.3.2
τετραπολικός

Αυτόματος διακόπτης διαρροής, τύπου Α, ρεύματος 30 mA
εντάσεως 40 Α
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Αυτόματος διακόπτης έναντι σφάλατος διαρροής, τύπου Α, ονον. ρεύματος διαρροής 30mΑ,
τάσεως 125 έως 230 V, κατάλληλος για εγκατάσταση σε πίνακα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας
τύπου επίτοιχου ή επιδαπέδιου ερμαρίου πεδίου, δηλαδή διακόπτης λοιπά εξαρτήματα και
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως, συνδέσεως και παράδοση σε λειτουργία.
(1 τεμ)
Ν\8880.3 τετραπολικός
Ν\8880.3.2 Εντάσεως 40 Α
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 78,69
(Ολογράφως) : ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.

: Δ.4-53
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8888.1
χειρισμό από

Αυτόματος τριπολικός διακόπτης αέρα πίσω από τον πίνακα με
μπροστά, εντάσεως 150 Α
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Αυτόματος τριπολικός διακόπτης αέρα πίσω από τον πίνακα με χειρισμό από μπροστά,
ονοναστικής εντάσεως 150 Α, με θερμικά πηνία υπερέντασης, ηλεκτρομαγνητικά πηνία
βραχυκυκλώσεως, πηνίο εργασίας, με θάλαμο σβέσεως τόξου κλπ, με τα απαραίτητα υλικά και
μικροϋλικά συνδέσεως, δηλαδή προμήθεια μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκαταστάσεως, συνδέσεως στον πίνακα με τις δοκιμές και παράδοση σε λειτουργία.
(1 τεμ)
8888.1
Εντάσεως 150 Α
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 385,00
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
Α.Τ.

: Δ.4-54
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8910.1.2
σπειρώματος Ε 27

Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 25 Α και
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 54 100%

Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS πλήρης από πορσελάνη με την βάση, μήτρα,
πώμα και συντικτικό βραδείας ή ταχείας τήξεως και προφυλακτικό δακτύλιο επίσης
από πορσελάνη με ακροδέκτες συνδέσεως από μπροστά, κατάλληλη γιά χωνευτή
εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερμαρίου ή μέσα σε στεγανό κιβώτιο, δηλαδή
προμήθεια, προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση
56/13_ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

63

(1 τεμ)
8910.1.2 Εντάσεως έως 25Α και σπειρώματος Ε 27
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) : 9,30
(Ολογράφως) :ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: Δ.4-55
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8910.1.3
σπειρώματος Ε 33

Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 63 Α και
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 54 100%

Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS πλήρης από πορσελάνη με την βάση, μήτρα,
πώμα και συντικτικό βραδείας ή ταχείας τήξεως και προφυλακτικό δακτύλιο επίσης
από πορσελάνη με ακροδέκτες συνδέσεως από μπροστά, κατάλληλη γιά χωνευτή
εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερμαρίου ή μέσα σε στεγανό κιβώτιο, δηλαδή
προμήθεια, προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση
(1 τεμ)
8910.1.3 Εντάσεως έως 25Α και σπειρώματος Ε 33
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) : 10,20
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: Δ.4-56
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.1.2
Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών
ενδεικτικού τύπου
WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 10 Α
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%
Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη
δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά
στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά
και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα
(1 τεμ)
8915.1 μονοπολικός
8915.1.2 Εντάσεως 10 Α
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 9,27
(Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: Δ.4-57
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.1.3
Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών
ενδεικτικού τύπου
WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 16 Α
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%
Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη
δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά
στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά
και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα
(1 τεμ)
8915.1 μονοπολικός
8915.1.3 Εντάσεως 16 Α
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 10,88
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ.

: Δ.4-58
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.2.3
ενδεικτικού τύπου

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών
WL-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 16 Α
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη
δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά
στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά
και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα
(1 τεμ)
8915.2 τριπολικός
8915.2.3 Εντάσεως 16 Α
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 16,83
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: Δ.4-59
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.2.4
ενδεικτικού τύπου

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών
WL-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 20 Α
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη
δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά
στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά
και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα
(1 τεμ)
8915.2 τριπολικός
8915.2.4 Εντάσεως 20 Α
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 18,01
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ

Α.Τ.

: Δ.4-60
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8924
πορσελάνης 25/2 Α

Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης με ασφάλεια
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 52 100%

Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης εγκατεστημένη σε πίνακα διανομής
ηλεκτρικής ενέργειας τύπου επίτοιχου ή επιδαπέδιου ερμάριου (πεδίου) με ασφάλεια
πορσελάνης 25/2 Α πλήρους τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως
και την εργασία, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία
(1 τεμ)
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :19,74
(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: Δ.4-61
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8975.6
μπάλαστ

Φωτιστικό σώμα με 2 λαμπτήρες των Τ5\28 W και ηλεκτρονικό
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Φωτιστικό σώμα οροφής ή αναρτημένο, οθόνη με εγκάρσιες παραβολικές περσίδες και
διαμήκη στοιχεία διπλής παραβολικότητας από προανοδειωμένο μη ιριδίζων αλουμίνιο
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υψηλής καθαρότητας. Η κορνίζα θα είναι από αλουμίνιο λευκού χρώματος, με ατσάλινα
ελατήρια για την προσαρμογή του καλύμματος στο σώμα του φωτιστικού. Πλήρες,
συμπεριλαμβανομένου των λαμπτήρων, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές,
εκκινητές, πυκνωτές και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως με 2 λαμπτήρες Τ5 των 28 W
(1 τεμ)
Ν\8975.6 Γιά 2 λαμπτήρες Τ5 των 28 W
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :
81,81
(Ολογράφως) : ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: Δ.4-62
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8975.7
μπάλαστ

Φωτιστικό σώμα με 4 λαμπτήρες των Τ5\14 W και ηλεκτρονικό
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Φωτιστικό σώμα οροφής ή αναρτημένο, οθόνη με εγκάρσιες παραβολικές περσίδες και
διαμήκη στοιχεία διπλής παραβολικότητας από προανοδειωμένο μη ιριδίζων αλουμίνιο
υψηλής καθαρότητας. Η κορνίζα θα είναι από αλουμίνιο λευκού χρώματος, με ατσάλινα
ελατήρια για την προσαρμογή του καλύμματος στο σώμα του φωτιστικού. Πλήρες,
συμπεριλαμβανομένου των λαμπτήρων, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές,
εκκινητές, πυκνωτές και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως με 4 λαμπτήρες Τ5 των 14 W
(1 τεμ)
Ν\8975.7 Γιά 4 λαμπτήρες Τ5 των 14 W
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :92,01
(Ολογράφως) :ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ

Α.Τ.

: Δ.4-63
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8975.1
στεγασμένων χώρων, με

Φωτιστικό σώμα φθορισμού, στεγανό IP 65 με λυχνίες,
2 λυχνίες Τ5/28 W
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Φωτιστικό σώμα φθορισμού, στεγανό IP 65 με λυχνίες Τ5, στεγασμένων χώρων,
αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση βαμμένη με ψημένο χρώμα, με ενσωματωμένα τα
όργανα αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές και
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως με 2 λυχνίες Τ5\28 W
(1 τεμ)
Ν\8975 Γιά 2 λαμπτήρες Τ5\28 W
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :143,01
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ

Α.Τ.

: Δ.4-64
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8980.2
32W

Αρματούρα τοίχου στεγανή κατάλληλη για ένα λαμπτήρα PL
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 100%

Αρματούρα τοίχου στεγανή κατάλληλη για ένα λαμπτήρα PL 32W με κάλυμμα και με
λυχνιολαβή Ε.14, στερεωμένη στην βάση, εγκρίσεως της επίβλεψης,πλήρως
τοποθετημένο, συμπεριλαμβανομένου του λαμπτήρα.
(1 τεμ)
Ν\8980.2 Γιά 1 λαμπτήρα PL 32 W
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :
53,95
(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ. : Δ.4-65
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8981.1

Απλίκα τοίχου ή οροφής με λαμπτήρα PL 18W
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Απλίκα τοίχου ή οροφής, πλήρης δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση
φωτιστικού σώματος και λαμπτήρα, εγκρίσεως της επίβλεψης, δοκιμή και παράδοση σε
λειτουργία με λαμπτήρα PL 18W
(1 τεμ)
Ν\8981.1 Γιά 1 λαμπτήρα PL 18 W
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 41,60
(Ολογράφως) :ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: Δ.4-66
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8993.2.1
Switch τοπικού δικτύου με 24 θύρες 1Gb Ethernet
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 61 100%

Switch τοπικού δικτύου με 24 θέσεις 1Gb Ethernet , modules ενσωματωμένο για οπτική ίνα
μονότροπη Gb με αυτόματη ανίχνευση MDI/MDIX, για επίτοιχη τοποθέτηση αποτελούμενος
από μεταλλικό ερμάριο με πόρτα από φύλλο γαλβανισμένης λαμαρίνας πάχους τουλάχιστον
1,5 mm, στεγανότητας IP43 κατά DIN 40050, το οποίο συνοδεύεται από τροφοδοτική διάταξη
κατάλληλη για λειτουργία σε τάση 231 V / 50 Hz. Πλήρες, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή
και τις Προδιαγραφές υλικών, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, με τα υλικά και μικροϋλικά
στήριξης και σύνδεσης, πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία.
(1 τεμ)
Ν\8993.2.1 με 24 θέσεις 1Gb
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 650,00
(Ολογράφως) : ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ

Α.Τ. : Δ.4-67
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9603.1
τερματικής συσκευής

Πρίζα (λήψη) ψηφιακού δικτύου επικοινωνιών διπλή
(data/voice), κατηγορίας 6, για βύσματα RJ45, οκτώ επαφών
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Πρίζα (λήψη) ψηφιακού δικτύου επικοινωνιών, δομημένου καλωδιακού συτήματος
πληροφοριών, κατηγορίας 6 (Level 6) κατά ΕΙΑ/ΤΙΑ 606, για μετάδοση φωνής, εικόνας
δεδομένων και σημάτων ελέγχου, κατασκευασμένη σύμφωνα με τα πρότυπα ANSI/EIA/TIA568 & TSB40-A, κατάλληλη για σύνδεση σε δίκτυο τερματικών υψηλής ταχύτητας, με κυτίο,
πλήρης δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση πρίζας και μικροϋλικών επί τόπου και εργασίες
τοποθέτησης, σύνδεσης και δοκιμής, για παράδοση σε κανονική και πλήρη λειτουργία.
Εντοιχισμένη ή καναλιού, 8 επαφών τύπου RJ45 κατά ISO 8877, διπλή
(1 τεμ)
Ν\9603.1 τύπου RJ45 διπλή
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :
36,18
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: Δ.4-68
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8768.1

Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 10\100\1000, CATE G.6, 4 ζευγών
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Καλώδιο ψηφιακού δικτύου επικοινωνιών, δομημένου καλωδιακού συτήματος μεταφοράς
πληροφοριών για μετάδοση φωνής, εικόνας, δεδομέων και σημάτων ελέγχου, τύπου UTP
10\100\1000, αθωράκιστο, συνεστραμένω ζευγών, σύμφωνα με τα πρότυπα ANSI / EIA / TIA 568 & TSB40 - A, κατηγορίας 6, κατάλληλο για εφαρμογές υψηλής ταχύτητας, εσωτερικής
εγκατάστασης, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών επί τόπου και
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εργασία τοποθέτησης για πλήρη και κανονική λειτουργία. Στην τιμή του καλωδίου
περιλαμβάνεται η τοποθέτηση του σε υπάρχουσα σχάρα ή σε υπάρχον κανάλι ή εντός
γυψοσανίδας, με προστασία εγκρίσεως της επίβλεψης, ή εντός πλαστικού καναλιού, ή εντός
ηλεκτρολογικού σωλήνα ορατού ή εντοιχισμένου.
(1m)
Ν\8768.1 CATE G.6, 4 ζευγών
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :2,98
(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: Δ.4-69
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8768.4
ενισχυμένο

Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 10\100\1000, CATE G.6, 4 ζευγών,
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Καλώδιο ψηφιακού δικτύου επικοινωνιών θωρακισμένο, δομημένου καλωδιακού συτήματος
μεταφοράς πληροφοριών για μετάδοση φωνής, εικόνας, δεδομέων και σημάτων ελέγχου,
τύπου UTP 10\100\1000, συνεστραμένω ζευγών, σύμφωνα με τα πρότυπα ANSI / EIA / TIA - 568
& TSB40 - A, κατηγορίας 6, κατάλληλο για εφαρμογές υψηλής ταχύτητας, εσωτερικής
εγκατάστασης, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών επί τόπου και
εργασία τοποθέτησης για πλήρη και κανονική λειτουργία. Στην τιμή του καλωδίου
περιλαμβάνεται η τοποθέτηση του σε υπάρχουσα σχάρα ή σε υπάρχον κανάλι ή εντός
γυψοσανίδας, με προστασία εγκρίσεως της επίβλεψης, ή εντός πλαστικού καναλιού, ή εντός
ηλεκτρολογικού σωλήνα ορατού ή εντοιχισμένου.
(1m)
Ν\8768.4 CATE G.6, 4 ζευγών, ενισχυμένο
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :3,20
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ.

: Δ.4-70
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9601.1

Ομοαξωνικό καλώδιο 75 Ω
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Ομοαξωνικό καλώδιο 75 Ω σύμφωνα με τις προδιαγραφές, τοποθετούμενο εντός σωλήνα
ορατού ή εντοιχισμένου, ή σε επίτοιχο κανάλι, ή σε υπάρχον ενδοδαπέδιο κανάλι
διανομής, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, υλικών και μικροϋλικών, και επιτόπου
εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και δοκιμών, προς πλήρη και κανονική λειτουργία.
Στην τιμή του καλωδίου περιλαμβάνεται ο σωλήνας, ορατός ή εντοιχισμένος, και
επίτοιχο κανάλι.
(1 m)
Ν\9601.1 Ομοαξωνικό 75 Ω
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :
2,66
(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: Δ.4-71
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9730.3

Πρίζα τηλεόρασης διέλευσης χωνευτή
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Πρίζα τηλεόρασης διέλευσης χωνευτή όπως περιγράφεται στις Προδιαγραφές, δηλαδή
προμήθει, προσκόμιση, υλικά, μικροϋλικά και εργασία εγκατάστασης, και σύνδεσης.
(1 τεμ)
Ν\9730.3
Διέλευσης, χωνευτή
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 34,12
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ. : Δ.4-72
Άρθρο : Η/Μ 12.36.01.2
δομημένου

Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο (PE),
τοιχώματος, διατομής DN 50 mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.1 100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας καλωδίων
από πολυαιθυλένιο(PE), δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 61386, με ενσωματωμένη
ατσαλίνα. Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος επιμετράται με βάση τα οικεία άρθρα
του τιμολογίου.
(1 m)
Η/Μ 12.36.01 σε κουλούρες, θλιπτικής αντοχής ≥ 450 N κατά ΕΛΟΤ EN 61386
Η/Μ 12.36.01.2 ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων DN 50 mm
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :
0,82
(Ολογράφως) : ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ. : Δ.4-73
Άρθρο : Η/Μ 12.36.01.6
δομημένου

Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο (PE),
τοιχώματος, διατομής DN 100 mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.1 100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας καλωδίων
από πολυαιθυλένιο(PE), δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 61386, με ενσωματωμένη
ατσαλίνα. Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος επιμετράται με βάση τα οικεία άρθρα
του τιμολογίου.
(1 m)
Η/Μ 12.36.01 σε κουλούρες, θλιπτικής αντοχής ≥ 450 N κατά ΕΛΟΤ EN 61386
Η/Μ 12.36.01.6 ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων DN 100 mm
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :
2,10
(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ. : Δ.4-74
Άρθρο : Η/Μ Ν\62.10.48.3

Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι πολύκλωνοι διατομής 50 mm²
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση γυμνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού,
περιλαμβανομένων όλων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα,
ακροδέκτες, πέδιλα, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ) καθώς και
των μετρήσεων και ελέγχων.
(1 m)
Η/Μ Ν\62.10.48 Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι πολύκλωνοι
Η/Μ Ν\62.10.48.3 Διατομής 50 mm²
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :
9,70
(Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : Δ.4-75
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9432

Εγκατάσταση τριγώνου γείωσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Τρίγωνο γείωσης αποτελούμενο απο τρία ηλεκτρόδια xάλκινα με xαλύβδινη ψύxη διαμέτρου
S/8 ins με τους ειδικούς συνδετήρες αγωγών, τον xάλκινο πολύκλωνο αγωγό σύνδεσης
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διατομής 50 τ.x. μέσα σε γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 3/4 ins και τα τρία φρεάτια με τα
καλύματά τους διαστάσεων 20 x 20 cn για την επιθεώρηση των συνδέσεων, δηλαδή προμήθεια
και προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών και εργασία έμπηξης ηλεκτροδίων στις κορυφές
ισόπλευρου τριγώνου πλευράς 3 m σύνδεσής τους με τον xάλκινο αγωγό κατασκευής των
φρεατίων και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Με ηλεκτρόδια
μήκους 1.5 μ
(1 τεμ)
ΑΤΗΕ Ν\9432 Τρία ηλεκτρόδια xάλκινα, μήκους 1,5 m, διαμέτρου S/8 ins
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :
300,00
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ

Α.Τ. : Δ.4-76
Άρθρο : Η/Μ 60.10.85.2
60x40 cm

Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων, διαστάσεων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΔΟ 2548 100%

Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15,
οπλισμένο με δομικό πλέγμα Β500C, με τοιχώματα ελαχίστου πάχους 10 cm για τα φρεάτια
έλξης και 15 cm για τα φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια
λεπτομερειών της μελέτης.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
• η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος
• η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια-εγκατάσταση προκατασκευασμένου φρεατίου
• η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων
• στεγανό κάλυμμα από μπακλαβωτή λαμαρίνα εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαίσιο μέσω
ελαστικού παρεμβύσματος, με διάταξη μανδάλωσης με χρήση ειδικού εργαλείου και
αντισκωριακή προστασία (διπλή στρώση rustprimer ψευδαργύρου και διπλή στρώση
εποξειδικής βαφής)
• η επισήμανση του φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη
(1 τεμ)
Η/Μ 60.10.85.2 Διαστάσεων 60x40 cm
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :
100,00
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟ

Α.Τ. : Δ.4-77
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9350

Αντικατάσταση Πίλλαρ Οδοφωτισμού
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Αντικατάσταση του στεγανού μεταλλικού κιβωτίου ηλεκτροδότησης ιστών οδοφωτισμού
(πίλλαρ), βαθμού προστασίας ΙΡ55 για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, με την βάση έδρασής
τους από σκυρόδεμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ05-07-01-00 ‘Υποδομή
οδοφωτισμού’’.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
• η αποξήλωση των υφιστάμενων pillar και η κατασκευή βάσης έδρασης από σκυρόδεμα, σε
νέα θέση που θα υποδείξει η Υπηρεσία
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• η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του στεγανού μεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) με
δίριχτη στέγη με περιφερειακή προεξοχή 5 cm για απορροή των oμβρίων, από λαμαρίνα
ψυχράς εξελάσεως πάχους 2 mm, γαλβανισμένου εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά, μετά την
κατασκευή του, με ελάχιστη ανάλωση ψευδαργύρου 400 g/m2 (50 μm), βαμμένου με διπλή
στρώση εποξειδικής βαφής πάχους ξηρού υμένα (εκάστης) 125 μm, με ελαστικά
παρεμβύσματα στεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας, κλειδιά ενιαία για
όλα τα πίλαρς του έργου και πινακίδα επισήμανσης με τα στοιχεία του κυρίου του έργου
• η τοποθέτηση εντός του κιβωτίου όλων των οργάνων έναυσης των προβολέων, τα πάσης
φύσεως όργανα διακοπής και προστασίας των κυκλωμάτων φωτισμού: γενικό διακόπτη
φορτίου, γενικές ασφάλειες, αυτόματους μαγνητοθερμικούς διακόπτες και ηλεκτρονόμους
ισχύος τηλεχειρισμού (ανά κύκλωμα φωτισμού) και κλεμοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο
κάτω μέρος του κιβωτίου).
• η μεταφορά των υφιστάμενων ηλεκτρικών γραμμών (κεντρική παροχή και τροφοδοσίας
προβολέων) εντός του πίλαρ
• η απασχόληση προσωπικού εξοπλισμού και μέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις και
τον έλεγχο λειτουργίας
(1 τεμ)
ΑΤΗΕ Ν\9350 Πίλλαρ Οδοφωτισμού
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :
850,00
(Ολογράφως) : ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ

ΟΜΑΔΑ Ε (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ)
ΑΡΘΡΟ Ε.1
79.80
Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση λευκών ή εγχρώμων
τσιμεντοπλακών που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744
Επιστρώσεις εξωτερικών δαπέδων, δωμάτων, πεζοδρομιών και πλατειών με
τσιμεντόπλακες περιέχουσες ψυχρά υλικά (cool materials), λευκές ή έγχρωμες,
διαστάσεων 30 x 30 cm ή μεγαλύτερης και οποιουδήποτε σχεδίου.
Η απαιτούμενη υψηλή ανακλαστικότητα των τσιμεντοπλακών της συγκεκριμένης
κατηγορίας θα προσδίδεται με ενσωμάτωση ψυχρών υλικών στην επιφανειακή τους
στοιβάδα τους, και όχι με επίστρωση, επίπαση ή επάλειψη ψυχρών υλικών σε
συμβατικής κατασκευής τσιμεντόπλακες.
Οταν προβλέπεται η διαμόρφωση αρμών στην πλακόστρωση, η πλήρωσή τους θα
γίνεται με τσιμεντοειδές υλικό, ανθεκτικό σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες
περιβάλλοντος, το οποίο θα εφαρμόζεται επιμελώς με σύριγγα αρμολόγησης, χωρίς
υπερχειλίσεις στην επιφάνεια της πλάκας.
Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η αρμολόγηση με υδαρές κονίαμα που εφαρμόζεται
στις συμβατικές πλακοστρώσεις, γιατί με τον τρόπο αυτό επέρχεται μείωση ή/και
απώλεια των ψυχρών χαρακτηριστικών της επίστρωσης.
Οι επιδόσεις των ψυχρών τσιμεντοπλακών εξαρτώνται από την απόχρωση της
επιφανείας τους, και εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στην μελέτη, οι καινουργείς
πλάκες θα πληρουν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ακολούθου πίνακα:
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Ελάχιστες επιδόσεις λευκών και εγχρώμων τσιμεντοπλακών με ψυχρά υλικά

Κατηγοριοποίηση
προϊόντων

Αρχικός
Αρχικός συντελεστής Αρχικός συντελεστής
συντελεστής
ανακλαστικότητας στο
εκπομπής στο
ανακλαστικότητας εγγύς υπέρυθρο φάσμα υπέρυθρο (Infrared
στο ορατό φάσμα
Emittance)
(NIR)
(SR)

ΟΜΑΔΑ 1
ΠΛΑΚΕΣ ΖΩΝΩΝ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΑΜΕΑ

SR ≥ 0, 60

≥ 0,65

≥ 0,85

ΟΜΑΔΑ 2
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΑΦΕ,
ΩΧΡΑ, ΚΙΤΡΙΝΟ,
ΚΕΡΑΜΙΔΙ, ΜΠΛΕ,
ΠΡΑΣΙΝΟ, ΓΚΡΙ

SR ≥ 0, 50

≥ 0,60

≥ 0,85

ΟΜΑΔΑ 3
ΛΕΥΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ

SR ≥ 0, 65

≥ 0,80

≥ 0,85

Οι περιέχουσες ψυχρά υλικά τσιμεντόπλακες, όσον αφορά τα φυσικά και μηχανικά
χαρακτηριστικά και τις ανοχές διαστάσεων θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου
ΕΛΟΤ ΕΝ 1339.
Θα συνοδεόνται επίσης από εκθέσεις εργαστηριακών δοκιμών μέτρησης της
ανακλαστικότητας και του συντελεστή εκπομπής στο υπέρυθρο (με βάση τα Πρότυπα:
ASTM E 903 / ASTM G159) και του συντελεστή εκπομπής στο υπέρυθρο (με βάση τα
Πρότυπα ASTM E408 / ASTM C1371).
Στις περιπτώσεις τσιμεντοπλακών με αδρή υφή ή εκτυπη επιφάνεια (ραβδωτές,
σταμπωτές κλπ) οι εργαστηριακές μετρήσεις για τον προσδιορισμό των ψυχρών
ιδιοτήτων θα αφορούν κατά το δυνατόν ομαλές, ομοιογενείς και ομοιόμορφες περιοχές
της επιφάνειας.
Για ένα τετραγωνικό μέτρο πλήρως περαιωμένης επίστρωσης σύμφωνα με την Μελέτη,
με τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και την εργασία.
ΕΥΡΩ 22,50 (Είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά)
ΑΡΘΡΟ Ε.2
Ν.73.26.03.01 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα 20x20
cm κολλητά
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1
Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και
εξωτερικές", τοποθετούμενα μετά την απόξεση των επιχρισμάτων, σε υπόστρωμα
τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου ή κολλητά με
κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, με αρμούς το πολύ 1 mm, με πλήρωση των
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κενών με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό
τσιμέντο, με ή χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί τόπου
του έργου, οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός καθαρισμός
της επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών
σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ,
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 31,00 (Τριάντα ένα ευρώ)
ΑΡΘΡΟ Ε.3
73.33.02 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων
30x30 cm
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.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 33,50 (Τριάντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά)
ΑΡΘΡΟ Ε.4
73.35

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1
Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και διαστάσεων,
μονόχρωμα ή έχρωμα, με αρμούς πλάτους 2 mm, στερεούμενα με τσιμεντοκονία ή
κόλλα πλακιδίων.
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με
τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.
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Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)
ΕΥΡΩ 4,50 (Τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά)
ΑΡΘΡΟ Ε.5
73.36.02

Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις
στρώσεις με επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,5 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7336
Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με δύο
στρώσεις τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου με άμμο χονδρόκοκκη και τρίτη
στρώση με πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 15,70 (Δέκα πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ Ε.6
75.31.01

Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7531
Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,
τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα
στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από
το εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,
εξαιρετικής ποιότητος (extra)
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ 78,50 (Εβδομήντα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά)
ΑΡΘΡΟ Ε.7
74.90.02 Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά
σκληρό, πάχους 2 cm.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7492
Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο μαλακού προελεύσεως Πεντέλης πάχους 2
cm και πλάτους έως 10 cm. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.
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Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)
ΕΥΡΩ 10,00 (Δέκα ευρώ)
ΑΡΘΡΟ Ε.8
Ν.75.41.02.01 Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με κεραμικά πλακίδια
(βατήρων/μετώπων).
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7541
Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m ευθειών ή λοξών, με κεραμικά πλακίδια
(βατήρων/μετώπων), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις
με φυσικούς λίθους".
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακιδίων επί τόπου, τα υλικά
τοποθέτησης και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και
η εργασία κοπής των πλακιδίων, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.
Oι τιμές του άρθρου αναφέρονται σε πλακίδια ποιότητας Group 4
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) προσθίας ακμής βατήρων

ΕΥΡΩ 30,00 (Τριάντα ευρώ)

ΑΡΘΡΟ Ε.9
N.75.58.02.01 Σκαλομέρια μαρμάρου από κεραμικά πλακίδια
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7559
Σκαλομέρια από κεραμικά πλακίδια αποτελούμενα από ένα τραπεζοειδές τεμάχιο ή από
δύο ορθογωνικά τεμάχια (κλιμακωτά), σύμφωνα με την μελέτη.
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακιδίων επί τόπου, τα υλικά
τοποθέτησης και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και
η εργασία κοπής των πλακιδίων, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.
Oι τιμές του άρθρου αναφέρονται σε πλακίδια ποιότητας Group 4
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ 9,00 (Εννέα ευρώ)
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ΑΡΘΡΟ Ε.10
73.91

Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου
πάχους 5 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7373.1
Κατασκευή εγχρώμου βιομηχανικού δαπέδου, μετά της απαιτουμένης υποβάσεως από
οπλισμένο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm ή ινοπλισμένη κονία (με ίνες
προλυπροπυλενίου), και του αντίστοιχου περιθωρίου, με σμύριδα ή χαλαζιακή άμμο,
σύμφωνα με την μελέτη.
Στην τιμή μονάδς περιλαμβάνονται:
α) Διάστρωση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, οπλισμένου με δομικό πλέγμα
κατηγορίας B500C, ελαχίστου πάχους 5 cm στα σημεία απορροής και 7 έως 8 cm
στις κορυφές και εφαρμογή στις περιμετρικά των υπαρχόντων φρεατίων
εποξειδικού υλικού συγκόλλησης του νέου σκυροδέματος με το παλαιό.
β) Εξομάλυνση της επιφανείας του σκυροδέματος με πήχη (δονητικό ή κοινό).
γ) Συμπύκνωση του σκυροδέματος και λείανση της επιφανείας του με χρήση
στροφείου (ελικόπτερο), συγχρόνως με την επίπαση με μίγμα αποτελούμενο σε
ποσοστό 60% περίπου από χαλαζιακή άμμο και 40% από τσιμέντο,
πλαστικοποιητές και χρωστικές ουσίες, σύμφωνα με την μελέτη.
δ) Διαμόρφωση αρμών με κοπή εκ των υστέρων με αρμοκόφτη, πλάτους 3 - 4 mm, και
σε βάθος 15 mm περίπου, σε κάνναβο 5 έως 6 m και πλήρωση αυτών με
ελαστομερές υλικό.
ε) Συντήρηση της τελικής επιφάνειας επί επτά ημέρες τουλάχιστον, με κάλυψη αυτής
με νάϋλον.
Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, διαμόρφωσης, συντήρησης, υλικά και
μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως επεξεργασμένου δαπέδου
ΕΥΡΩ 22,50 (Είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ Ε.11
73.94

Κατασκευή αυτοεπιπεδούμενου αντιολισθηρού δαπέδου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7373.1
Κατασκευή εγχρώμου ρητινούχου εποξειδικού πολυουρεθανικού αυτοεπιπεδούμενου
αντιολισθηρού δαπέδου πάχος 3,0 mm.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
α)

Η προετοιμασία του υφιστάμενου δαπέδου με φρέζα δαπέδων (δύο φορές
σταυρωτά) ή με μηχανή σφαιριδιοβολής, με αναρρόφηση της παραγόμενης
σκόνης, ο επιμελής καθαρισμός του δαπέδου και το στοκάρισμα τυχόν ρωγμών και
οπών με εποξειδικά υλικά.
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β)
γ)

δ)

ε)

Το στέγνωμα της επιφανείας (από μόνη της ή με χρήση πεπιεσμένου αέρα), ώστε η
υγρασία του να μην υπερβαίνει το 4%
Η εφαρμογή εποξειδικού ασταριού (ενισχυτικού πρόσφυσης) με ανάλωση 250 350 gr/m2, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος και πριν τον
πολυμερισμό του τοποθέτηση υαλοπλέγματος και επίπαση με χαλαζιακή άμμο
(ανάλωση 500 gr/m2).
Η εφαρμογή της αυτοεπιπεδούμενης εποξειδικής στρώσης, με αναλογία ρητίνης αδρανών και ανάλωση, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, μετά τον
πολυμερισμό του ασταριού.
Η εφαρμογή δεύτερης στρώσης ρητίνης με χαλαζιακή άμμο, 24 ώρες μετά την
πρώτη, για την εξασφάλιση της αντιολισθηρότητας του δαπέδου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής καλυπτομένης επιφάνειας
ΕΥΡΩ 39,00 (Τριάντα εννέα ευρώ)
ΑΡΘΡΟ Ε.12
73.96

Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396
Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) ή παρόμοιο, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-06-02 "Βινυλικά δάπεδα", πάχους 3 mm, μονοπαγούς υφής
(όχι πολλαπλών στρώσεων), οποιουδήποτε χρωματισμού, επικολλούμενου με συμβατή
κόλλα σε λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωμα. Περιλαμβάνονται ο πλαστικός
τάπητας, οι λωρίδες τερμάτων, η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους κατασκευής.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 19,70 (Δέκα εννέα ευρώ και εβδομήντα λεπτά)

ΟΜΑΔΑ ΣΤ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ-ΞΥΛΙΝΕΣ)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 65 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι
γενικοί όροι:
α)

Οι μέσες τιμές των αντοχών των ράβδων αλουμινίου θα είναι:
- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa,
- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa,
- επιμήκυνση ε = 4 - 6%.

β)

Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι:
- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm,
- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm
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- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm.
γ)

Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 μm.

δ)

Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα και τα ακόλουθα
(εργασία και υλικά):
δ1) Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την
αξία των υλικών αυτών, εκτός άν στο άρθρο αναφέρεται ργτά ότι
περιλαμβάνεται και η προμήθειά τους..
δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα
πάχους τουλάχιστον 1,8 mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα
του σκελετού από γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm,
δ3) Τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και όλα
τα αποτούμενα μικροϋλικά, σύμφωνα με οδηγίες τοποθέτησης του
προμηθευτή του προϊόντος, για την πλήρη, την εξασφάλιση της
υδατοστεγανότητας, της αερο-στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και
θερμομόνωσης.
δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις
ψευτόκασες ανοικτών διατομών προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία
τους κατά τη μεταφορά η τη τοποθέτηση.
δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου, εκτός άν
ρητά αναφέρεται στο άρθρο ότι τιμολογείται ιδιαίτερα .

ε)

Τα σκούρα (παντζούρια) και το τμήμα της κάσσας αλουμινίου που τους
αντιστοιχεί, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση το εμβαδόν τους, με εφαρμογή του
άρθρου ΟΙΚ 65.44.

ΑΡΘΡΟ ΣΤ.1
62.21

Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6221
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους
οποιασδήποτε διατομής, καρφωτών, με ή χωρίς εντορμίες, με όλα τα εξαρτήματα
στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας, με κοινή κλειδαριά και ορειχαλκίνες
χειρολαβές, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα".
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
ΕΥΡΩ 5,00 (Πέντε ευρώ)

ΑΡΘΡΟ ΣΤ.2
64.01.01

Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών απλού σχεδίου από
ευθύγραμμες ράβδους
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Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων
κλπ., από ράβδους συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του
μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την
πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
ΕΥΡΩ 4,50 (Τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ ΣΤ.3
65.05

Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6502
Θύρες συμπαγείς σπό θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) αλουμινίου, μονόφυλλες,
ανοιγόμενες, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 0308-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 175,00 (Εκατόν εβδομήντα πέντε ευρώ)

ΑΡΘΡΟ ΣΤ.4
Ν.65.01.02.01 Τυποποιημένα κουφώματα ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο 12 - 24 kg/m2, με
θερμοδιακοπή
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6501
Έτοιμα κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο 12 - 24 kg/m2, με
θερμοδιακοπή, βιομηχανικής κατασκευής, προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ SO 9001 παραγωγική διαδικασία, με διάταξη των επιμέρους στοιχείων τους ανάλογα
με την "σειρά" τους, με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα πάχους 25 mm,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου", πλήρως
τοποθετημένα και στερεωμένα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η τοποθέτηση και στερέωση των κουφωμάτων
σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής καθώς επίσης και οι μηχανισμοί
λειτουργίας και ασφαλείας, με την εργασία τοποθέτησής τους.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 250,00 (Διακόσια πενήντα ευρώ)
ΑΡΘΡΟ ΣΤ.5
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Ν.ΥΔΡ 11.02.03.01 Μεταλλικές εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισμένες,
ηλεκτροπρεσσαριστές.
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6752
Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, με το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, πλήρως
τοποθετημένες, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου της εσχάρας και του πλαισίου
έδρασης αυτής, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης της εσχάρας με χρήση
στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με τσιμεντοκονία, μη
συρρικνούμενο κονίαμα ή εποξειδικά κονιάματα.
Οι σχάρες και το αντίστοιχο πλαίσιο θα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ και η κατασκευή
θα γίνεται από λάμες διατομής κατ’ ελάχιστον 25x2 τόσο περιμετρικά όσο και
εσωτερικά συγκολλημένες με εγκάρσιες ελικοειδείς ράβδους διατομής κατ’ ελάχιστον
5x5 που θα σχηματίζουν βροχίδα 34x38 mm.
Επιμέτρηση για τις μεν τυποποιημένες εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης με βάση τους
πίνακες βαρών του κατασκευαστή, για τις δε ηλεκτροσυγκολλητές εσχάρες νε βάση
αναλυτικούς υπολογισμούς των ράβδων και λοιπών διατομών μορφοχάλυβα που
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή
επιμέτρηση με ζύγιση.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης.
ΕΥΡΩ

3,90 (Τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ ΣΤ.6
56.11

Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1
Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2, οιουδήποτε σχεδίου και
διαστάσεων, μη εμφανή, καλυπτόμενα από φύλλο ντουλαπιού, με πλαίσο από τεμάχια
λευκής ξυλείας πάχους 16 mm επενδυμένα με μελαμίνη ,περαστά και κολλητά, με οπές
ή τομές στο "πρόσωπο" ή χειρολαβές και με πυθμένα από μοριοσανίδα (hard board)
επενδυμένη με μελαμίνη περαστή και κολλητή και με οδηγούς λειτουργίας του
συρταριού μεταλλικούς απλούς σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00
"Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ".
Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά (επενδυμένη με μελαμίνη ξυλεία, μοριοσανίδα
επενδυμένη), ται μικροϋλικά και η εργασία κατασκευής και τοποθέτησης, Δεν
περιλαμβάνονται ράφια και ειδικά τεμάχια εξοπλισμού.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ 33,50 (Τριάντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά)
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ΑΡΘΡΟ ΣΤ.7
56.21

Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5617
Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL πάχους 32 mm και
πλάτους 90 cm περίπου, που περιλαμβάνει:
α)

β)
γ)

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.
Ανοιγμα οιουδήποτε σχεδίου, το οποίο διαμορφώνεται με κοπή του πάγκου για την
υποδοχή του επικαθήμενου νεροχύτη, σύμφωνα με την μελέτη.
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
ΕΥΡΩ 28,00 (Είκοσι οκτώ ευρώ)

ΑΡΘΡΟ ΣΤ.8
56.23

Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα
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 και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με
περιθώρια από ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές.
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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
ΕΥΡΩ 225,00 (Διακόσια είκοσι πέντε ευρώ)

ΑΡΘΡΟ ΣΤ.9
56.24

Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα
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
ΕΥΡΩ 180,00 (Εκατόν ογδόντα ευρώ)
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ΟΜΑΔΑ Ζ (ΛΟΙΠΑ-ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ)
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι
ειδικοί όροι:
α)

Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα
μικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων
κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα
θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής
(κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών
από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση
αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ)

β)

Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ),
θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται
αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και
υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον
παραγωγό.

γ)

Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την
εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή
εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν
προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του
Υλικού (MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό
που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου
με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων
η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.

ΑΡΘΡΟ Ζ.1
76.27.03

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες συνολικού
πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2
Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή πολλαπλοί
(LAMINATED), οποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας
και βαθμού φωτοανάκλασης 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.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 84,00 (Ογδόντα τέσσερα ευρώ)
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ΑΡΘΡΟ Ζ.2
77.01

Υδροχρωματισμοί ασβέστου νέων επιφανειών
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 03-1002-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 1,70 (Ένα ευρώ και εβδομήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ Ζ.3
77.02.01

Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών με επισκευές της
επιφανείας σε ποσοστό έως 5%
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7706
Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών υδροχρωματισμένων επιφανειών, με ψεκαστήρα
ή χρωστήρα, με σποραδικές επισκευές της επιφανείας, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 2,20 (Δύο ευρώ και είκοσι λεπτά)

ΑΡΘΡΟ Ζ.4
77.80.02

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων εξωτερικών επιφανειών με χρήση
χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.

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.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 10,10 (Δέκα ευρώ και δέκα λεπτά)
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ΑΡΘΡΟ Ζ.5
77.102

Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδων με
οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως νερού
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744
Βαφή εσωτερικών επιφανειών σκυροδέματος, επιχρισμάτων ή γυψοσανίδων με
οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως, πιστοποιημένο από διεθνώς αναγνωρισμένο
φορέα απονομής οικολογικού σήματος (υλικά επί τόπου, προετοιμασία επιφανείας,
ικριώματα, εξοπλισμός και εργασία).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 13,50 (Δέκα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ Ζ.6
77.55

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7755
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".
Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού
υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά
επί τόπου και εργασία,
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 6,70 (Έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ Ζ.7
77.91

Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7791
Ανακαίνιση οποποιωνδήποτε παλαιών χρωματισμένων επιφανειών, με διπλή στρώση
ελαιοχρώματος, με την απαιτούμενη προπαρασκευή και απόξεση ποσοστού έως 15%
της επιφανείας των παλαιών χρωμάτων (υλικά, ικριώματα και εργασία).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 5,00 (Πέντε ευρώ)
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ΑΡΘΡΟ Ζ.8
78.13

Περσιδωτά προπετάσματα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7813
Προπετάσματα περσιδωτά (VENETIAN BLINDS) με περσίδες αλουμινίου που φέρουν
πλαστική επένδυση, οποιασδήποτε αποχρώσεως, με τα κορδόνια, τις τροχαλίες και όλα
τα εξαρτήματα στερεώσεως, χειρισμού και λειτουργίας πλήρως τοποθετημένα.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 25,90 (Είκοσι πέντε ευρώ και ενενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ Ζ.9
72.47.01

Αρμοκάλυπτρα αρμών εύρους 50 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7246
Επικάλυψη αρμού διαστολής δαπέδων, οροφών ή τοίχων με αρμοκάλυπτρο,
βιομηχανικής προέλευσης, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας μετά από σχετική πρόταση του
Αναδόχου, συνοδευόμενη από αναλυτικό τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος, οποίο
στερεώνεται στα δομικά στοιχεία εκατέρωθεν του αρμού, σύμφωνα με τις οδηγίες του
προμηθευτή και πλήρωση του διακένου του αρμού με παραμορφώσιμες πλάκες από
φυτικές ίνες εμποτισμένες με ασφαλτικό (ενδεικτικού τύπου FLEXCELL ή αναλόγου),
σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. Περιλαμβάνονται τα υλικά και
μικροϋλικά επί τόπου και η εργασία πλήρους τοποθετήσεως.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετημένου αρμοκάλυπτρου
ΕΥΡΩ 39,00 (Τριάντα εννέα ευρώ)

ΑΡΘΡΟ Ζ.10
79.36

Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές
πολυσουλφιδικό υλικό
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7936
Πλήρωση οριζοντίων και κατακόρυφων αρμών διαστολής, πλάτους έως 25 mm και
ελάχιστου βάθους 5 έως 8 mm, οποποιωνδήποτε δομικών στοιχείων, με ελαστομερές
πολυσουλφιδικό υλικό δύο συστατικών και ελαστικό κορδόνι κλειστών κυψελών σε
βάθος ίσο με το 0,70 έως 0,80 του πλάτους του αρμού και όχι λιγώτερο από 7mm,
σύμφωνα με την μελέτη, τις οδηγίες του προμηθευτή και την ΕΤΕΠ 08-05-02-05
"Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά".
Στην περίπτωση αρμού πλάτους μεγαλυτέρου των 25 mm, η παρούσα τιμή μονάδος
προσαρμόζεται αναλογικά.
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Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αρμού
ΕΥΡΩ 16,80 (Δέκα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά)
ΑΡΘΡΟ Ζ.11
79.16.01

Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά με φύλλα πολυαιθυλενίου
πάχους 0,40 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7914
Δημιουργία φράγματος υδρατμών με διάστρωση φύλλων συνθετικών υλικών, σε
οποιαδήποτε θέση του έργου.
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας.

ΕΥΡΩ 0,55 (Πενήντα πέντε λεπτά)
ΑΡΘΡΟ Ζ.12
Ν.73.99.01 Πλαστικά καθίσματα θεατών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7399
Πλαστικό
κάθισμα
θεατών
κατασκευασμένο
από
πολυμερές
Πολυπροπυλένιο το οποίο θα πρέπει να πληρεί τις κάτωθι προδιαγραφές:
• Να διαθέτει κάθισμα και ράχη χωρίς υποβραχιόνια με μορφή ενιαίου κελύφους
και να τοποθετείται πάνω στο πάτημα των κερκίδων.
• Να έχει πλάτος (W) από 400 χιλ. μέχρι και 450 χιλ. (400< W <450) Και να
τοποθετείται με κενό από το παρακείμενο από 10 μέχρι και 30 χιλ.
• Να έχει βάθος (D) από 400 χιλ. μέχρι και 480 χιλ. (400 < D < 480)
• Να έχει ράχη (Η) από 300 χιλ. μέχρι και 400 χιλ.
(300 < Η < 400) (σύμφωνα
με την σχετική οδηγία απαίτηση της FIFA – UEFA Ioυν.95)
• Να διαθέτει τελειώματα όχι αιχμηρά αλλά καμπυλωμένα και ομαλά με ακτίνα
καμπυλότητας τουλάχιστον 5 χιλ.
• Να διαθέτει τέτοιο σχεδιασμό ή κατάλληλη διάταξη (οπή) ώστε να
εξασφαλίζεται η αποχέτευση των ομβρίων.
• Να διαθέτει τέτοιο σχεδιασμό ώστε να αποφεύγεται η μεταξύ του καθίσματος
και του πατήματος της κερκίδας, πάνω στο οποίο στερεώνεται, η συσσώρευση
και ο εγκλωβισμός
απορριμμάτων και ειδικό σχεδιασμό με διπλό κέλυφος
στην πίσω πλευρά που εμποδίζει την συσσώρευση σκουπιδιών.
• Να είναι ανατομικό και άνετο ώστε μέσα στα πλαίσια της παραπάνω
διαστασιολόγησης να παρέχει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες εργονομίας και
άνεσης καθίσματος.
• Να διαθέτει ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ τέτοια, ώστε να παραλαμβάνει κατακόρυφες
καταπονήσεις τουλάχιστον 150 Κρ στο κάθισμα και οριζόντιες καταπονήσεις
τουλάχιστον 100 Κρ στην ράχη και από τις δύο πλευρές, χωρίς να εμφανίζει

56/13_ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

87

κόπωση του υλικού ή παραμένουσες παραμορφώσεις αλλά και να διαθέτει
αντοχή σε καταπονήσεις κρούσης, στροφής και σε συνδυασμούς αυτών.
• Να διαθέτει ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΦΩΤΙΑ τέτοια, ώστε να κατατάσσεται τουλάχιστον στην
κατηγορία «Δύσκολα αναφλέξιμα» σύμφωνα με το Γερμανικό πρότυπο 4102 Β1
ή στην κατηγορία Classe 1 σύμφωνα με το Ιταλικό πρότυπο ή σε αντίστοιχη
κατηγορία σύμφωνα με άλλα αντίστοιχα πρότυπα.
• Να διατηρεί τις παραπάνω αντοχές αλλά και τον χρωματισμό του υπό συνθήκες
ΓΗΡΑΝΣΗΣ, αφού πρόκειται να τοποθετηθεί σε υπαίθριους χώρους (ανοικτά
στάδια) και να λειτουργήσει υπό την επίδραση ποικίλων καιρικών,
ατμοσφαιρικών συνθηκών ρύπανσης και ηλιασμού και συνδυασμούς αυτών
που προκαλούν γήρανση.
• Οι Οποιεσδήποτε αποχρώσεις στις οποίες παραδίδεται από τον κατασκευαστή
του, με βάση τα χρωματολόγια που αυτός διαθέτει, να υλοποιούνται με
χρώματα ανεξίτηλα ενσωματωμένα στην μάζα του υλικού κατασκευής του όπως
η τεχνολογία επιτάσσει για την πλειοψηφία των πλαστικών, δηλαδή το
πολυπροπυλένιο, το πολυαμίδιο κ.λ.π. Κατά κοινή πρακτική πάντως η χρήση
τουλάχιστον φίλτρου U.V. κρίνεται απολύτως αναγκαία προκειμένου να
εξασφαλιστεί η χρωματική σταθερότητα (color stability).
• Να στηρίζεται πάνω στο πάτημα των από οπλισμένο σκυρόδεμα μονίμων
κερκίδων των ανοικτών σταδίων, με τρόπο τέτοιο που να εξασφαλίζεται η
απαιτούμενη αντοχή, τόσο σε στατικές όσο και σε δυναμικές καταπονήσεις,
είτε απ’ ευθείας είτε με βοηθητική μεταλλική κατασκευή προστατευμένη κατά
της οξείδωσης με γαλβάνισμα εν θερμώ ή αντίστοιχες σύγχρονες βιομηχανικές
μεθόδους αντισκωριακής προστασίας.
• Οποιαδήποτε στερέωση στο οπλισμένο σκυρόδεμα των κερκίδων να
υλοποιείται με μεταλλικά εκτονούμενα βύσματα ή αντίστοιχες σύγχρονες
μεθόδους στερέωσης και εξαρτήματα προστατευμένα κατά της οξείδωσης με
γαλβάνισμα εν θερμώ ή αντίστοιχες σύγχρονες βιομηχανικές μεθόδους
αντισκωριακής προστασίας.
• Οποιοδήποτε σύστημα στήριξης καθίσματος προταθεί να συμπεριλαμβάνει
δόκιμο και σύγχρονο σύστημα στεγάνωσης των οπών που θα ανοιχτούν στις
κερκίδες από την εισροή ομβρίων (στεγανωτικά παρεμβάσματα νεοπερενίου,
υπαλόν, σιλικόνης κ.λ.π.)
• Να παρέχει την δυνατότητα ταχείας και εύκολης αντικατάστασης σε περίπτωση
φθοράς ή καταστροφής του, χωρίς ν’ απαιτείται αφαίρεση και
επανατοποθέτηση παρακείμενων καθισμάτων.
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως τοποθετημένο (τεμ.)
ΕΥΡΩ 15,00 (Δέκα πέντε ευρώ)
ΑΡΘΡΟ Ζ.13
Ν.73.96.01 Επίστρωση επιφανειών στίβου με συνθετικό τάπητα πάχους 13-15χιλ.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396
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Επίστρωση επιφανειών στίβου με συνθετικό τάπητα πάχους 13-15χιλ. Το ελαστικό
δάπεδο, τύπου ταρτάν, θα αποτελείται κατά βάση από μίγμα πολυουρεθάνης και
κόκκους ανακυκλωμένου λάστιχου ως πρώτη στρώση και μίγμα πολυουρεθάνης με
έγχρωμους κόκκους EPDM ως δεύτερη και τρίτη στρώση δημιουργώντας δάπεδο
υψηλών αντοχών, αναλλοίωτο από την επίδραση των καιρικών συνθηκών και της
ηλιακής ακτινοβολίας. Η εφαρμογή θα πρέπει να γίνει επάνω σε στεγνές επιφάνειες,
καθαρές από υλικά που ενδεχομένως να εμποδίζουν τη συνένωση, π.χ. σκόνη, χαλαρά
σωματίδια, σε υπάρχοντα ασφαλτοτάπητα κλειστό τύπου Α265 ή στεγανοποιημένο
βιομηχανικό ελικοπτερωμένο δάπεδο με διπλό νάιλον στην υποδομή για την αποφυγή
ανερχόμενων υγρασιών. Πριν την τοποθέτηση της συνθετικής επιφάνειας πρέπει να έχει
γίνει η εγκατάσταση, στο τελικό ύψος, όλων των υποδοχών των αθλητικών οργάνων
Αρχικά η επιφάνεια της ασφάλτου ή του σκυροδέματος θα ψεκαστεί με πολυουρεθανικό,
χρησιμοποιώντας ψεκαστικό εξοπλισμό χωρίς αέρα (airless spray), ή βούρτσες για να
επιτευχθεί έτσι η σωστή πρόσφυση μεταξύ της επιφάνειας αυτής και του συνθετικού
τάπητα ταρτάν. Το στρώμα βάσης του συστήματος πρέπει να κατασκευαστεί όσο το primer
είναι ακόμη κολλώδες, εντός 12 ωρών από την εφαρμογή της πρώτης επίστρωσης. Η
στερεοποίηση θα λάβει χώρα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, με την εξάτμιση του διαλύτη
και την αντίδραση του υλικού με την ατμοσφαιρική υγρασία.
Εν συνεχεία θα τοποθετηθεί ένα στρώμα ρευστού μίγματος πολυουρεθάνης, με κόκκους
ανακυκλωμένου καουτσούκ κοκκομετρίας 0,5-1,5mm. Το μίγμα αυτό θα απλωθεί με ειδικό
finisher ώστε να δημιουργηθεί ένα στρώμα πάχους 11-12mm πάνω από τον
ασφαλτοτάπητα ή στο στεγανοποιημένο βιομηχανικό δάπεδο. Το μίγμα θα παρασκευαστεί
επιτόπου με χρήση αναδευτήρα χαμηλής περιστροφής (300-600 στροφές ανά λεπτό), για 12 λεπτά. Η ανάδευση του μίγματος θα πρέπει να γίνεται με προσοχή και κοντά στις πλευρές
και στη βάση του δοχείου, προκειμένου να επιτυγχάνεται ομοιογένεια του μίγματος. Κατά
τη στερεοποίησή του, η θερμοκρασία δεν πρέπει να πέσει κάτω από τους 10oC.
Αφού η επιφάνεια στερεοποιηθεί εντελώς (ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία, η
στερεοποίηση του επιτυγχάνεται σε 12- 48 ώρες), θα ακολουθήσει η εφαρμογή της τελικής
επικάλυψης επιφάνειας με ψεκασμό του συστήματος σταυρωτά πλέον, ήτοι κάθετα στην
πρώτη στρώση, προκειμένου να εξασφαλιστεί καλή κάλυψη, έγχρωμης πολυουρεθάνης,
EPDM 0,5-1,5mm σε πάχος 2-3mm ώστε η επιφάνεια να αποκτήσει κοκκώδη μορφή.
Η απόχρωση της τελικής επίστρωσης θα γίνει με υπόδειξη της Υπηρεσίας.
Η γραμμογράφηση θα γίνει σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, με λευκές ή έγχρωμες
γραμμές πάχους 50mm, με χρώματα πολυουρεθάνης συμβατά με την συνθετική επιφάνεια
του τάπητα και ανθεκτικά στην χρήση και υπεριώδη ακτινοβολία.
Ο Ανάδοχος οφείλει να έχει εμπειρία σε έργα παρόμοιου φυσικού αντικειμένου ή άλλως να
προσκομίσει στην υπηρεσία συμβολαιογραφική πράξη συνεργασίας με εταιρεία που να
έχει ISO 9001 εφαρμογής αθλητικών δαπέδων και εμπειρία σε αντίστοιχο έργο, επίσης ο
ανάδοχος ή η υπεργολάβος εταιρεία θα πρέπει να έχει πιστοποιήσει το σύστημα του
συνθετικού τάπητα σε εργαστήριο αποδεκτό από την IAAF (IAAF Tested).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) περατωμένης επιφάνειας.
ΕΥΡΩ 55,00 (Πενήντα πέντε ευρώ)
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ΑΡΘΡΟ Ζ.14
N.73.96.02 Συνθετικός χλοοτάπητας πέλους 60 mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396
Επίστρωση με συνθετικό (τεχνητό) χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς.
Προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, γραμμογράφηση και παράδοση έτοιμου για χρήση,
συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς επί τόπου του έργου, με ελαστική υπόβαση
από ίνες θυσανωτές, τοποθετημένος επάνω σε σταθερή επιφάνεια. Αποξήλωση και
απομάκρυνση του υφιστάμενου συνθετικού χλοοτάπητα σε χώρους υποδοχής υλικών
εκσκαφών και κατεδαφίσεων.
Η ποιότητα του νήματος του νέου χλοοτάπητα θα είναι 100% από πολυαιθυλένιο, στα
11.000Dtex κατ’ ελάχιστον και θα διαθέτει κύρια υπόβαση από πολυπροπυλένιο και
δευτερεύουσα από Latex καθώς και ενισχυτικό πλέγμα με προστασία κατά των
υπεριωδών ακτινοβολιών. Η ελαστική αυτή υπόβαση πρέπει να έχει δυνατότητα
αποστράγγισης των νερών από κατάλληλες εξόδους διαρροής. Το ύψος πέλους θα είναι
στα 60mm κατ΄ελάχιστον. Το συνολικό βάρος θα είναι τουλάχιστον 2.500gr/m2, ενώ το
βάρος του πέλους τουλάχιστον 1.200gr/m2
Τα ρολά, αφού απλωθούν, θα συγκολλούνται στις ενώσεις με ειδικές ταινίες, πάνω στις
οποίες θα διαστρώνεται πολυουρεθάνη δύο συστατικών, ώστε να επιτυγχάνεται
άρρηκτη σύνδεση μεταξύ τους. Η πλήρωση του συνθετικού χλοοτάπητα θα γίνει με
προσθήκη χαλαζιακής άμμου κοκκομετρίας 0,4 mm έως 0,8 mm, με ενδεικτική
κατανάλωση 20 έως 22kg/m2 και κόκκων καουτσούκ κοκκομετρίας 0,5 mm έως 2 mm,
με ενδεικτική κατανάλωση 8 έως 10kg/m2. Η γραμμογράφηση του γηπέδου θα γίνεται
με κάθε πρόσφορο τρόπο προτείνει ο κατασκευαστής του χλοοτάπητα ώστε να
εξασφαλίζεται η συνέχεια και μακροζωία αυτού και της γραμμογράφισης.
Ο συνθετικός χλοοτάπητας θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό FIFA RECOMMENDED 1
STAR, παροχή γραπτής εγγύησης τουλάχιστον πέντε (5) ετών, από την προμηθεύτρια
εταιρεία καθώς και από όλα τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν πλήρως τις τεχνικές
προδιαγραφές του συνθετικού χλοοτάπητα.
Η εφαρμογή θα πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο συνεργείο με αποδεδειγμένη
προγενέστερη εμπειρία σε έργα αντιστοίχου φυσικού αντικειμένου, προσκομίζοντας
ανάλογη λίστα περαιωμένων έργων και
ISO 9001 περί διασφάλισης της ποιότητας στην τοποθέτηση αθλητικών δαπέδων, είτε
του ιδίου του αναδόχου, είτε, εφόσον ο ίδιος δεν διαθέτει, του υπεργολάβου με τον
οποίο θα συνεργαστεί, για την έντεχνη τοποθέτησή του.
Περιλαμβάνεται κάθε εργασία, υλικά, μικροϋλικά και κάθε άλλη δαπάνη για την
προμήθεια, μεταφορά εφαρμογή, γραμμογράφηση του νέου χλοοτάπητα και την
αποξήλωση, φόρτωση και απομάκρυνση - μεταφορά του παλαιού.
Τιμή ανά m2 πλήρως τοποθετημένου νέου χλοοτάπητα (m2)
ΕΥΡΩ 35,00 (Τριάντα πέντε ευρώ)
ΑΡΘΡΟ Ζ.15
79.47

Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη
πάχους 50 mm
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Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934
Θερμομόνωση τοίχων, οποασδήποτε διάταξης με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη
πολυστερίνη πάχους 50 mm, με ή χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία
πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02
"Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

ΕΥΡΩ 11,80 (Έντεκα ευρώ και ογδόντα λεπτά)
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Συκιές
ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε.
Πολιτικός Μηχανικός
Π.Ε. µε ∆’ βαθµό

ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΑΝΟΥΛΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός
Π.Ε. µε ∆’ βαθµό

24 / 10 /2013
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Τ.Ε. µε Γ’ βαθµό

Συκιές

24 / 10
/2013
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΓΙΟΛΤΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Π.Ε. µε Β’ βαθµό
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