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1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των
εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως
προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη.
1.1

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες
πλήρως περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά
παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιμές
μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην
περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και
έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη
Δημοπράτησης.
Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος
και την απόδοση των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του
εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή
μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου
προκύπτει το προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το
συνολικό κόστος των επί μέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες
συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές μονάδος αυτές,
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

1.1.1

Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη,
δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο
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Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους
μεταφορικών του μέσων.
1.1.2

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.
Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από
εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται
στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με
την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις
αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου.
Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης
του συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την
επέκεινα διαχείρισή τους.

1.1.3

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 κ.λπ.),
νυκτερινής
απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις
νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως
προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών
οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού
προσωπικού και των επιστατών με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή
αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή
οπουδήποτε αλλού.

1.1.4

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.
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1.1.5

Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής
προκατασκευασμένων στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους
δημοπράτησης,
συγκροτημάτων
παραγωγής
θραυστών
υλικών
(σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., 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.
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.

1.1.6

Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις
μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις
εγκαταστάσεις,

1.1.7

Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη
διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων
προστατευτικών μέτρων, 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 κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε
κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους
(εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την
οριστική παραλαβή τους.

1.1.8

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 κ.λπ.)
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1.1.9

Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και
βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων)
που απαιτούνται για συγκεκριμένες εργασίες/λειτουργίες 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 Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η
απομάκρυνσή τους από το Έργο.
Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού
εξοπλισμού που διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή
για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

1.1.10 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς
στη θέση ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και
επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ.
πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου
αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που
επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).
Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των
υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του
Έργου
προδιαγραφές,
λαμβανομένων
υπόψη
των
σχετικών
περιβαλλοντικών όρων
1.1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις
μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται:
(α)

σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά
ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),

(β)

στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του
χώρου εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται
η δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών),

(γ)

στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από
τους αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.),

(δ)

στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως
άνω εμποδίων,

(ε)

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
Σελίδα 4 από 236

ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος
Τιμολογίου
(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και
οχημάτων,
(ζ)

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.).

1.1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και
οχημάτων στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:
(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0
m, για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν
τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές
(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και
ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων
εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των
ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την
ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του
εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη
σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και
αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την
απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και
σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη
αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης.
1.1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων,
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού
δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) 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, οι
δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του
έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα
θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής
Ωφελείας [ΟΚΩ]),
1.1.14 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 εκπρόσωπο της
Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων,
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πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς
έλεγχο.
1.1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού
σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη.
1.1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία
των εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των
εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.
1.1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή
τεχνικών εντός κοίτης ποταμών ή στην 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.
1.1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και
ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την
έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.1.19 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.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη
αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.
1.1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των
δικτύων Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται
τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την
πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο
και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου.
1.1.21 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 Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων
μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ.) που
οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της
Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του
Αναδόχου.
1.1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι
πάσης φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από
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τη μεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή
διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή
εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των
οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι
δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των
πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος
προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή
οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική
διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με
τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.
1.1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες
οδοστρωμάτων για την εφαρμογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών,
όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, δημιουργία οπών αγκύρωσης
(πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των
προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών.
1.1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών,
φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση
νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή
προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.
1.1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη
δημοπράτησης να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή,
όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες
ικριωμάτων κ.λπ.
1.1.26 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.
1.1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και
απρόσκοπτης λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου
δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης,
τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την
εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:
(1)

τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή
μεταχείριση,

(2)

θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο
Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών
από τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες.

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 δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να
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κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του
έργου όπως, 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%) του
προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του
Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και
διακρίνεται σε:
(α)

Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της
σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την
ανέγερση κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.
γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή
άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του
Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης.
Περίφραξης
ή/και
διατάξεων
επιτήρησης
εργοταξιακών
εγκαταστάσεων και χώρων εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται
στα έγγραφα της σύμβασης.
Εξοπλισμού κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων
για τη διασφάλιση λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης,
ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης,
καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους
δημοπράτησης.
Απομάκρυνσης
κύριων
και
βοηθητικών
εργοταξιακών
εγκαταστάσεων μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες
αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό και σύμφωνα με
τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους.
Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου
εξοπλισμού γενικής χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς
προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του έργου
και αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου
απασχόλησης.
Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν
συμπληρώσεις τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο
άμεσο κόστος.
Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και
Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
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(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

(β)

Για φόρους.
Για εγγυητικές.
Ασφάλισης του έργου.
Προσυμβατικού σταδίου.
Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας.
Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων
γραφείων και λοιπών εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων,
απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να προκύψουν κατά την πορεία
των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νομικής
υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες
υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από
ασφάλιση).

Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική
διάρκεια της σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες:
Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και
ευκολιών (περιλαμβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων
καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των εγκεκριμένων
Περιβαλλοντικών Όρων)
(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό
την προϋπόθεση μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο
(σε περίπτωση μη μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης θα
λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο
έργο). Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για
προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό
και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά,
τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται.
(3) Νομικής υποστήριξης
(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc μετάκληση
(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας
προσωπικού π.χ. χρήση αυτοκινήτων
(6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα
μεταφοράς προσωπικού
(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται
στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για
συμμόρφωση προς αυτούς
(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο
(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος
(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών
της επιχείρησης, κόστος
έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας
κοινοπραξίας
(1)

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του
Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του Έργου.
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Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά
χαρακτηριστικά έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που
περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους
όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι
εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος
Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο
παράδειγμα:
(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων
και ακαθάρτων από σκυρόδεμα, PVC κ.λπ.
Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από
τις αναφερόμενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος
Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και
μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του
χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης
στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο:
DN / DM
όπου DN: Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα
DM: Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που
περιλαμβάνεται στο παρόν Τιμολόγιο.
Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως
μεγαλύτερη υπάρχουσα διάμετρος.
(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου
FLEXCELL ή αναλόγου
Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της
συμβατικής πλάκας του παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή
της επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής
πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το λόγο:
DN / 12
όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm.
(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC
Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της
συμβατικής ταινίας του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται
αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος συμβατική
ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο:
ΒN / 240
όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm
Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις
άρθρων του παρόντος Τιμολογίου.
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Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με
απόφαση η υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται
με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα
στους γενικούς όρους του παρόντος.
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
εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει μετρήσεων και
συντασσόμενων βάσει αυτών επιμετρητικών σχεδίων
πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών
Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζομένων ανοχών.

των
των
και
της

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
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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:
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).
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-

Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες
ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας.

ή

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης

-

Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας

-

Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος

-

Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες
πυρασφάλειας

-

Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου

-

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

-

Μηχανισμός επαναφοράς
πυρασφάλειας.

-

Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση

-

Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ.

-

Αναστολείς (stoppers)

όπως

παραπάνω

αλλά

με

απαιτήσεις

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

Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ

-

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
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-

Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου

-

Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό
ηλεκτρονική μονάδα ελέγχού, με συσκευή μικροκυμάτων

σύστημα,

με

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά,
και σύμφωνα με τις διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείμενες "περί
Δημοσίων Εργων"διατάξεις, εκτός 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.
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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.

3.

4.
5.
6.

7.

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
Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές
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
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)

Συντελεστής

2,30
2,70
3,00

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
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α/
α
8.

9.

Είδος

Συντελεστής

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

1,00
1,50

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ
1. Τα αναφερόμενα στην συνέχεια στοιχεία προελεύσεως,
σκληρότητας και χρώματος μαρμάρων είναι ενδεικτικά
κάποιων από τις πιο διαδεδομένες ποικιλίες που παράγονται.
Αυτό σε καμμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι τα κοιτάσματα
μαρμάρου των διαφόρων περιοχών είναι ομοιόμορφα ως
προς το χρώμα, την σκληρότητα και τις λοιπές ιδιότητες.
Άλλωστε και οι τιμές διάθεσης των μαρμάρων κάθε περιοχής
διαφοροποιούνται και μάλιστα σημαντικά, ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά τους.
Για τον λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών
επίστρωσης με μάρμαρα των ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαμβάνουν
ιδιαιτέρως τιμή "φατούρας" που επισημαίνεται με διπλό
αστερίσκο.
2. Οι τιμές για την πλήρη εργασία αναφέρονται σε μάρμαρο
προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra),
σκληρό ή μαλακό κατά περίπτωση, και είναι ευνόητο ότι είναι
απλώς ενδεικτικές για επιστρώσεις με μάρμαρο μέσων
ποιοτικών χαρακτηριστικών.
3. Ο Μελετητής αφού επιλέξει τα χαρακτηριστικά του μαρμάρου
που θα χρησιμοποιήσει στο έργο (λ.χ. χρώμα, υφή,
σκληρότητα, διαθεσιμότητα στην περιοχή του έργου), πρέπει
να κάνει έρευνα αγοράς, να διαπιστώσει την τιμή διάθεσης του
συγκεκριμένου τύπου μαρμάρου και σ' αυτήν να προσθέσει
την τιμή "φατούρας" που προβλέπεται στο ΝΕΤ ΟΙΚ.
Παράλληλα θα πρέπει να επέμβει στην περιγραφή του άρθρου
και να εισάγει εκεί τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του
μαρμάρου.
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Επειδή οι τιμές των μαρμάρων διαφέρουν σημαντικά, είναι
σκόπμο η επιλογή του τύπου να γίνεται σε συνεννόηση με την
Δ/νουσα την Μελέτη Υπηρεσία.
4. Επισημαίνεται ότι τα μάρμαρα πρέπει να πληρούν τις
απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ EN 12058:
Natural stone flooring and stair - Προϊόντα από φυσικούς
λίθους - Πλάκες για δάπεδα και σκάλες - Απαιτήσεις και ΕΛΟΤ
EN 1469: Natural stone cladding - Προϊόντα από φυσικούς
λίθους - Πλάκες για επενδύσεις - Απαιτήσεις και να φέρουν
σήμανση CE, σύμφωνα με την ΚΥΑ 10976/244,
ΦΕΚ
973Β/18-07-2007.
ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Πεντέλης
Κοκκιναρά
Κοζάνης
Αγ. Μαρίνας
Καπανδριτίου
Μαραθώνα
Νάξου
Αλιβερίου
Μαραθώνα
Βέροιας
Θάσου
Πηλίου

Λευκό
Τεφρόν
Λευκό
Λευκό συνεφώδες
Κιτρινωπό
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
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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

5. Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και
η στίλβωση αυτών (νερόλουστρο)
6. 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.
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.
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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
3
καθορίζονται οι ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m .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 [*]
των άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε
3
κυβικά μέτρα (m ), 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
3
επιμετρούμενα m 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).
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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).
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1.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Α.Τ. 1
ΟΔΟ Α-6 : Καθαίρεση κτισμάτων από Οπτοπλινοδομές κ.λ.π.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2221
Κατεδάφιση κτισμάτων, κεραμοσκεπών κλπ, από οπτοπλινθοδομές, λιθοδομές ή άλλα δομικά
υλικά, χωρίς φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα, μετά των φορτοεκφορτώσεων και
της μεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη, των προϊόντων κατεδάφισης, στα
οποία περιλαμβάνεται και κάθε είδους εγκαταλελειμμένος εξοπλισμός, είτε βρίσκεται εντός των
κτισμάτων είτε ως προσάρτημα αυτών.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:


η προσκόμιση-αποκόμιση και χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού



η

αποσύνθεση

θεμελίων

από

οπλισμένο

σκυρόδεμα

καθώς

και

κάθε

είδους

εγκαταλελειμμένου εξοπλισμού είτε βρίσκεται εντός των κτισμάτων είτε ως προσάρτημα
αυτών κ.λ.π.,


η επανεπίχωση και συμπύκνωση των ορυγμάτων που θα δημιουργούνται λόγω των
κατεδαφίσεων,



οι φορτοεκφορτώσεις, η μεταφορά των προϊόντων κατεδάφισης και η απόρριψή τους σε
χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση,



η σταλία αυτοκινήτων-μηχανημάτων κλπ,



ο καθαρισμός του χώρου από τα κάθε είδους υλικά μέχρι τη στάθμη του φυσικού ή
διαμορφωμένου εδάφους,



η λήψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας.
Επιμέτρηση βάσει του όγκου του κτίσματος πριν την κατεδάφιση, ο οποίος ορίζεται από το
περίγραμμά του, χωρίς τον υπολογισμό προβόλων και αιθρίων, και με ύψος την απόσταση
της άνω επιφάνειας της οροφής από το φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος και κατά τα λοιπά
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-01-01-00.
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο πλήρως κατεδαφιζόμενου κτίσματος, μετά της μεταφοράς σε
οποιαδήποτε απόσταση.(1m3)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Δέκαπέντε
15,00

Α.Τ. 2.1
ΟΙΚ 20.01.01 : Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25
m
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2101
Εκθάμνωση εδάφους με την αποκόμιση και συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις
φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-01-01-00 "Καθαρισμός, εκχέρσωση και
κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών"
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο εκθάμνωσης (m2)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Τέσσερα και πενήντα λεπτά
4,50

Α.Τ. 2.2
ΟΙΚ 20.01.02 : Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40
m
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2101
Εκθάμνωση εδάφους με την αποκόμιση και συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις
φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-01-01-00 "Καθαρισμός, εκχέρσωση και
κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών"
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο εκθάμνωσης (m2)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :

Πέντε και εξήντα λεπτά
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Αριθμητικά :

5,60

Α.Τ. 3
ΠΡΣ Ε10.2 : Μεταφύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 151 - 300 lt
Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5210
(Οι εργασίες μεταφύτευσης φυτών θα γίνουν σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την
ΕΤΕΠ 10-05-08-00)
Προετοιμασία του φυτού (κλάδεμα κλπ), ριζοκοπή, εκρίζωση με χρήση καταλλήλων
μηχανημάτων, επένδυση της μπάλας χώματος όγκου 151 - 300 lt με κατάλληλα υλικά,
φόρτωση και μεταφορά στον νέο λάκκο φύτευσης, εκφόρτωση, φύτευση, λίπανση και
διαμόρφωση λεκάνης άρδευσης ανάλογης με την κόμη του και μια άρδευση του με κατάκλυση
της λεκάνης. Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη
απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη μεταφύτευση (πέτρες, σακούλες,
δοχεία κλπ).
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Εκατόν σαράντα
140,00

Α.Τ. 4
ΟΙΚ 20.02 : 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 02-03-0000 "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
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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 : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Τέσσερα και εβδομήντα λεπτά
4,70

Α.Τ. 5
ΟΙΚ 20.06.01 : Προσαύξηση τιμών εκσκαφών για τις γενικές εκσκαφές βάθους
μεγαλύτερου των 2,00
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2132
Πρόσθετη αποζημίωση εκσκαφών ανά ζώνη πάχους 2,00 m πέραν του αρχικού βάθους των
2,00 m.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την
εκσκαφή.
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Σαράντα πέντε λεπτά
0,45

Α.Τ. 6
ΟΙΚ 20.07 : Εκσκαφές μεμονωμένες (ντουλάπια)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2135.1
Εκσκαφές μεμονωμένες (ντουλάπια) εκτελούμενες σε επαφή με υπάρχοντα κτίσματα ή στο
όριο οδού, επί εδάφους γαιώδους, ημιβραχώδους και βραχώδους, πλάτους έως 2,00 m και
οιουδήποτε βάθους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων
τεχνικών έργων".
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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 : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Είκοσι τέσσερα και σαράντα λεπτά
24,40

Α.Τ. 7
ΟΙΚ 20.20 : 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 : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Δέκα επτά και εξήντα λεπτά
17,60

Α.Τ. 8
ΟΙΚ 20.30 : 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 : Ολογράφως :

Ενενήντα λεπτά
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Αριθμητικά :

0,90

Α.Τ. 9
ΟΙΚ 21.01.02.03 : Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων
ηλεκτροκίνητων ισχύος 3,0 έως 5,0 kW
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2186
Για την άντληση υδάτων που εκτελείται από πλήρες αντλητικό συγκρότημα, ήτοι για τις
δαπάνες μισθωμάτων, επισκευών, μεταφορικών και φθορών του αντλητικού συγκροτήματος
(αντλίας, κινητήρα, σωληνώσεων και λοιπών εξαρτημάτων) αποζημιώσεως προσωπικού,
προμηθείας καυσίμων ή ηλεκτρικής ενεργείας και λιπαντικών, αποζημιώσεως για ημεραργίες
του συγκροτήματος, διαμορφώσεως προσωρινής ανοικτής τάφρου, επεκτάσεως σωληνώσεων
για την απαγωγή του νερού μακριά από τα έργα μέχρι τη θέση που θα αποχετευθούν,
καθαρισμού

των

σωληνώσεων,

μετακινήσεων

του

συγκροτήματος,

σταλίας

του

συγκροτήματος καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που χρειάζεται για την πλήρη λειτουργία του
αντλητικού συγκροτήματος,σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-10-01-00 "Εργοταξιακές
αντλήσεις υδάτων".
Τιμή για κάθε ώρα (h) πραγματικής και πλήρους λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος
που πραγματοποιείται μετά από την έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας.
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Τέσσερα και πενήντα λεπτά
4,50

Α.Τ. 10
ΟΙΚ 22.20.01 : Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και
οιουδήποτε πάχους. Χωρίς 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
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κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των
προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Επτά και ενενήντα
7,90

Α.Τ. 11
ΟΙΚ Ν22.20.03 : Καθαίρεση παντός είδους ποδιών ή κατωφλίων παραθύρων και
θυρών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236
Καθαίρεση παντός είδους ποδιών ή κατωφλίων παραθύρων και θυρών με το κονίαμα
στρώσεως αυτών, με προσοχή ώστε να μη προκληθούν ζημιές στην τοιχοποιία, ή στο δάπεδο,
σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως
προς φόρτωση.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Επτά και ενενήντα
7,90

Α.Τ. 12
ΟΙΚ 22.21 : Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου
Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραμεικών κλπ), καθώς και πλακών
μαρμάρου οποιουδήποτε πάχους, με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε ύψος.
Συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη των απαιτουμένων ικριωμάτων και η συσσώρευση των
προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.
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ΟΙΚ 22.21.01 : Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων
πλακών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2238
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Τέσσερα και πενήντα λεπτά
4,50

Α.Τ. 13
ΟΙΚ 22.22 : Καθαίρεση επικεραμώσεων
Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, σε
οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η διαλογή των
υλικών και η συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση.

ΟΙΚ 22.22.02 : Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων σε ποσοστό >
50%
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2241
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Εννέα
9,00

Α.Τ. 14
ΟΙΚ 22.23 : Καθαίρεση επιχρισμάτων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2252
Καθαίρεση
κονιαμάτων,

επιχρισμάτων

(ασβεστοκονιαμάτων,

ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων,

ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων,

τσιμεντοκονιαμάτων

και

μαρμαροθηραϊκο-

κονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος εργασίας.
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Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των προϊόντων προς
φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 1402-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Πέντε και εξήντα λεπτά
5,60

Α.Τ. 15
ΟΙΚ 22.30 : Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές
Διάνοιξη

οπής,

φωλιάς

ή

διαμόρφωση

ανοίγματος

(θύρας,

παραθύρου

κλπ)

σε

οπτοπλινθοδομές οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε
ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή
προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία μόρφωσης των παρειών της οπής ή των παραστάδων
(λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις
φορτώσεως.

ΟΙΚ 22.30.01 : Για οπές επιφανείας έως 0,05 m2
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2261A
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Πέντε και εξήντα λεπτά
5,60

Α.Τ. 16
ΟΙΚ 22.30 : Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές
Διάνοιξη

οπής,

φωλιάς

ή

διαμόρφωση

ανοίγματος

(θύρας,

παραθύρου

κλπ)

σε

οπτοπλινθοδομές οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε
ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή
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προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία μόρφωσης των παρειών της οπής ή των παραστάδων
(λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις
φορτώσεως.

ΟΙΚ 22.30.02 : Για οπές επιφανείας άνω των 0,05 m2 και έως 0,12 m2
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2261B
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Εννέα
9,00

Α.Τ. 17
ΟΙΚ 22.30 : Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές
Διάνοιξη

οπής,

φωλιάς

ή

διαμόρφωση

ανοίγματος

(θύρας,

παραθύρου

κλπ)

σε

οπτοπλινθοδομές οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε
ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή
προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία μόρφωσης των παρειών της οπής ή των παραστάδων
(λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις
φορτώσεως.

ΟΙΚ 22.30.03 : Για οπές επιφανείας άνω των 0,12 m2 και έως 0,25 m2
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2261Γ
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Έντεκα και είκοσι λεπτά
11,20
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Α.Τ. 18
ΟΙΚ 22.30 : Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές
Διάνοιξη

οπής,

φωλιάς

ή

διαμόρφωση

ανοίγματος

(θύρας,

παραθύρου

κλπ)

σε

οπτοπλινθοδομές οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε
ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή
προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία μόρφωσης των παρειών της οπής ή των παραστάδων
(λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις
φορτώσεως.

22.30.07 : Για ανοίγματα επιφανείας άνω του 1,50 m2 και έως 2,00 m2
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2264.1Γ
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Τριάντα τρία και πενήντα λεπτά
33,50

Α.Τ. 19
ΟΙΚ 22.30 : Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές
Διάνοιξη

οπής,

φωλιάς

ή

διαμόρφωση

ανοίγματος

(θύρας,

παραθύρου

κλπ)

σε

οπτοπλινθοδομές οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε
ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή
προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία μόρφωσης των παρειών της οπής ή των παραστάδων
(λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις
φορτώσεως.

ΟΙΚ 22.30.08 : Για ανοίγματα επιφανείας άνω των 2,00 m2 και έως 2,50 m2
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2264.1Δ
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :

Τριάντα εννέα
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Αριθμητικά :

39,00

Α.Τ. 20
ΟΙΚ 22.31 : Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή
Διάνοιξη αύλακος βάθους έως 0,06 m σε πλινθοδομή οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή
χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης
φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία μόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των
προϊόντων αποξήλωσηςστις θέσεις φορτώσεως.

22.31.01 : Για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2265Α
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Επτά και εβδομήντα πέντε λεπτά
7,75

Α.Τ. 21
ΟΙΚ 22.31 : Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή
Διάνοιξη αύλακος βάθους έως 0,06 m σε πλινθοδομή οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή
χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης
φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία μόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των
προϊόντων αποξήλωσηςστις θέσεις φορτώσεως.

ΟΙΚ 22.31.02 : Για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2265Β
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Έντεκα και είκοσι πέντε λεπτά
11,25
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Α.Τ. 22
ΟΙΚ Ν22.45.01 : Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275
Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των
φύλλων και πρεβαζιών, με η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά
στηρίγματα (τζινέτια) με προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του ή χωρίς προσοχή
σύμφωνα με τις εντολές της επίβλεψης και η μεταφορά προς φόρτωση και αποθήκευση, ή η
φόρτωση και η μεταφορά του μέχρι τη θέση απόρριψης
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Δέκα έξι και ογδόντα λεπτά
16,80

Α.Τ. 23
ΟΙΚ Ν22.50.01 : Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275
Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων μετά του αντιστοίχου ψευδοδαπέδου ή σκελετού
τεγίδων (διαδοκίδων), σε οποιαδήποτε θέση, χωρίς προσοχή, με την μεταφορά των υλικών
προς φόρτωση
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Δέκα έξι και ογδόντα λεπτά
16,80

Α.Τ. 24
ΟΙΚ 22.51 : Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5276
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Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης (σανίδες, τεγίδες, επιτεγίδες, ζευκτά κάθε
τύπου), σε οποιοδήποτε ύψος και μεταφορά του υλικού πρός φόρτωση ή αποθήκευση.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Πενήντα έξι
56,00

Α.Τ. 25
ΟΙΚ 22.53 : Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275
Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένου του σκελετου ανάρτησής τους
και του μονωτικού υλικού πλήρωσης, σε οποιαδήποτε θέση, με την μεταφορά των προϊόντων
προς φόρτωση ή αποθήκευση.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Πέντε και εξήντα λεπτά
5,60

Α.Τ. 26
ΟΙΚ 22.54 : Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2252
Καθαίρεση οροφοκονιάματος σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος εργασία, με τα
απαιτούμενα ικριώματα και την συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Εννέα
9,00
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Α.Τ. 27
ΟΙΚ 22.56 : Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6102
Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών πάσης φύσεως (πλήν σκελετών στεγών) σε οποιαδήποτε
ύψος από το δάπεδο εργασίας, με μηχανικές ή θερμικές μεθόδους. Συμπεριλαμβάνονται τα
απαιτούμενα ικριώματα και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-02-02 "Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών με
θερμικές μεθόδους".
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισμών.
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Τριάντα πέντε λεπτά
0,35

Α.Τ. 28
ΟΙΚ 22.60 : Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236
Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων (μοκέτες κλπ), με πλήρη
απόξεση/αφαίρεση της στρώσης συγκολλητικού υλικού με φλόγιστρο, διαλύτες ή αποξεστικά
εργαλεία και μεταφορά των υλικών αποξήλωσης προς φόρτωση.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας.
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Δύο και είκοσι λεπτά
2,20

Α.Τ. 29
ΟΙΚ 22.61 : Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή
γυψοσανίδες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2239
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Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες, οιουδήποτε
σχεδίου και πάχους, μετά του σκελετού αναρτήσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το
δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα, ο καταβιβασμός και
διαλογή των υλικών, η συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση, η ταξινόμηση
χρησίμων υλικών και η μεταφορά τους προς φόρτωση ή αποθήκευση.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας.
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Δύο και εβδομήντα λεπτά
2,70

Α.Τ. 30
ΟΙΚ 22.65 : Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων
Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την συσσώρευση των
αχρήστων υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των χρησίμων υλικών.

ΟΙΚ 22.65.02 : Για μεταλλικά κιγκλιδώματα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου.
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Τριάντα πέντε λεπτά
0,35

Α.Τ. 31
ΟΙΚ 23.03 : Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2303
Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια, σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα".
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Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και στηριγμάτων,
η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία συναρμολόγησης και
αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και των μεταλλικών μερών.
Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα
παρουσιάζουν κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας
και κλίμακες ανόδου.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του
έργου η κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί
μέρους τιμές μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας.
Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται
οι εργασίες, προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον
έχουν βάθος μεγαλύτερο από 0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες
κλπ,
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Πέντε και εξήντα λεπτά
5,60

Α.Τ. 32
ΟΙΚ Ν 23.22 : Αντιστήριξη όμορων κτισμάτων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6104
Αντιστήριξη ομόρων κτισμάτων, σε επίπεδο εργασίας βάθους μέχρι 2,00 m, που περιλαμβάνει
αδιατάραχτη υπό γωνία έμπηξη σιδηροπασσάλων, μήκους 3,50 m, διατομής ΙPE120, σε
απόσταση μεταξύ τους 0,40 m, και την εν συνεχεία σύνδεσή τους με δοκό από οπλισμένο
σκυρόδεμα, ποιότητας C20/25, διατομής 25Χ100, οπλισμένη με 4Φ14 άνω, 4Φ14 κάτω και
2Φ12/παρειά διαμήκη οπλισμό, συνδετήρες ΣΦ8/20, ποιότητας χάλυβα οπλισμού Β500C, της
αγοράς όλων των υλικών και μικρουλικών, της μεταφοράς τους επί τόπου του έργου και της
πλήρους εργασίας συμπεριλαμβανομένης:
Τιμή ανά μέτρο μήκους αντιστήριξης (m).
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ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Διακόσια πενήντα
250,00

Α.Τ. 33
ΠΡΣ Α6 : Συμπλήρωση νησίδων σε αστικές περιοχές, με φυτική γη
Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 1620
Τοποθέτηση και διάστρωση κηπευτικού χώματος ή φυτικής γης για την συμπλήρωση
παραπλεύρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές, σύμφωνα με τη μελέτη και την
ΕΤΕΠ 02-07-05-00 ‘’Επένδυση πρανών-πλήρωση νησίδων με φυτική γη’’.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι φορτοεκφορτώσεις και οι πλάγιες μεταφορές των υλικών, η
σταλία των αυτοκινήτων μεταφοράς, η δαπάνη προετοιμασίας της επιφάνειας υποδοχής, η
τοποθέτηση, διάστρωση και ελαφρά συμπύκνωσης της φυτικής γης ή/και του κηπευτικού
χώματος και η συντήρησή τους μέχρι τη λήξη του χρόνου συντήρησης του έργου. Ως
συντήρηση νοείται η διατήρηση της επιθυμητής στάθμης και μορφής (που τυχόν θα αλλοιωθεί
μέσα στο χρόνο συντήρησης), με προσκόμιση και τοποθέτηση συμπληρωματικής ποσότητας
φυτικών γαιών ή/και του κηπευτικού χώματος.
Η προμήθεια της φυτικής γης και του κηπευτικού χώματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα
άρθρα Δ7 και Δ8 του Τιμολογίου ΠΡΣ
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Δύο και εξήντα λεπτά
2,60
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1.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

Α.Τ. 34
ΟΙΚ 31.02 : Γαρμπιλοδέματα
Γαρμπιλόδεμα με λιθοσύντριμμα (γαρμπίλι) διαστάσεων 0,4 έως 1 cm, παντός είδους
τμημάτων έργου, σε στρώσεις μέσου πάχους άνω των 4 και μέχρι 7cm, σε οποιοδήποτε ύψος
ή βάθος από την επιφάνεια του εδάφους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-01-01-00
"Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος".
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάμιξη (χειρονακτικά ή
με αναμικτήρα σκυροδέματος), η διάστρωση στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις, η
συμπύκνωση και η διαμόρφωση της άνω στάθμης,

ΟΙΚ 31.02.02 : Για γαρμπιλόδεμα των 250 kg τσιμέντου ανά m3
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3208
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Εβδομήντα οκτώ
78,00

Α.Τ. 35
ΟΙΚ 32.01 : Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού
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,
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χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, και τις
ΕΤΕΠ:
01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του
έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από
την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη
συνθέσεως.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α.

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

του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια,
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την
παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο
(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και
σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο
προς διάστρωση.
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η
δαπάνη

της

εκάστοτε

απαιτούμενης

ποσότητας

τσιμέντου

για

την

επίτευξη

των

προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη
κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται
ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε
τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος
καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.
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β.

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

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

Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω

στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του
τελειώματος.
δ.

Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του

σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της
πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων
σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.
ε.

Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών

απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη,
αψίδες και τρούλους.
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις

ΟΙΚ 32.01.03 : Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3213
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Ογδόντα τέσσερα
84,00

Α.Τ. 36
ΟΙΚ 32.01 : Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού
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Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε
κατηγορίας

ή

ποιότητος,

σύμφωνα

με

τις

διατάξεις

του

Κανονισμού

Τεχνολογίας

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

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

του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια,
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την
παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο
(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και
σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο
προς διάστρωση.
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η
δαπάνη

της

εκάστοτε

απαιτούμενης

ποσότητας

τσιμέντου

για

την

επίτευξη

των

προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη
κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται
ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
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Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε
τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος
καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.
β.

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

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

Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω

στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του
τελειώματος.
δ.

Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του

σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της
πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων
σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.
ε.

Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών

απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη,
αψίδες και τρούλους.
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις

ΟΙΚ 32.01.04 : Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
Κωδικός Αναθεώρησης

ΟΙΚ-3214

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Ενενήντα
90,00
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Α.Τ. 37
ΟΙΚ 32.01 : Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού
Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε
κατηγορίας

ή

ποιότητος,

σύμφωνα

με

τις

διατάξεις

του

Κανονισμού

Τεχνολογίας

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

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

του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια,
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την
παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο
(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και
σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο
προς διάστρωση.
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η
δαπάνη

της

εκάστοτε

απαιτούμενης

ποσότητας

τσιμέντου

για

την

επίτευξη

των
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προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη
κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται
ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε
τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος
καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.
β.

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

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

Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω

στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του
τελειώματος.
δ.

Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του

σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της
πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων
σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης. ε.

Δεν

συμπεριλαμβάνεται

η

πρόσθετη

επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).
ε. 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

ΟΙΚ 32.01.05 : Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
Κωδικός Αναθεώρησης

ΟΙΚ 3215

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Ενενήντα πέντε
95,00
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Α.Τ. 38
ΟΙΚ 32.15 : Πλήρωση διακένων φορέων από οπλισμένο σκυρόδεμα με
διογκωμένη πολυστερίνη
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7933.1
Προμήθεια, κοπή, τοποθέτηση και στερέωση στοιχείων από διογκωμένη πολυστερίνη ειδικού
βάρους τουλάχιστον 25 kg/m3, για την πλήρωση διακένων φορέων από σκυρόδεμα (λ.χ.
πλακών τύπου Zöllner), διακένων αρμών και εγκοπών.
Η στερέωση των σωμάτων πλήρωσης θα εξασφαλίζει την σταθερότητά τους κατά την
διάστρωση και συμπύκνωση του σκυροδέματος.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) τοποθετημέτων σωμάτων πλήρωσης.
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Τριάντα τρία και πενήντα λεπτά
33,50

Α.Τ. 39
ΟΙΚ 35.02 : Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση
δωμάτων.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3504
Κατασκευή στρώσεων μεταβλητού πάχους από κυψελωτό κονιόδεμα βάρους 400 και 600
kg/m3, με 250 kg τσιμέντου ανά m3, στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις για την
μόνωση δωμάτων και την δημιουργία των απαιτουμένων ρύσεων. Συμπεριλαμβάνεται η
προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάμιξη (χειρονακτικά ή με αναμικτήρα
σκυροδέματος), o καθαρισμός της επιφανείας διάστρωσης (πλάκα από σκυρόδεμα), η
διάστρωση σε πρώτη φάση στρώσης από κυψελωτό κονιόδεμα των 400 kg/m3 (σε πάχος ίσο
προς τα 2/3 του συνολικού προβλεπομένου) και η διάστρωση, μετά την παρέλευση του
προβλεπομένου από την μελέτη χρόνου, του υπολοίπου πάχους με κυψελωτό κονιόδεμα των
600 kg/m3.
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Εκατόν δέκα
110,00

Α.Τ. 40
ΟΙΚ 38.01 : Ξυλότυποι χυτών τοίχων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3801
Ξυλότυποι χυτών τοίχων εσωτερικοί και εξωτερικοί σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, σε
ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 4,00 m, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-0000 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)".
Οι διαστάσεις των στοιχείων των ικριωμάτων, σανιδωμάτων, μεταλλικών πλαισίων κλπ
στοιχείων του καλουπιού και του ικριώματος θα είναι τέτοιας αντοχής ώστε να μπορούν να
παραλαμβάνουν όλα τα επενεργούντα κατά την κατασκευή φορτία χωρίς παραμορφώσεις ή
υποχωρήσεις.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η
εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και
απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του,
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας σε επαφή με το σκυρόδεμα.
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Δεκατρία και πενήντα λεπτά
13,50

Α.Τ. 41
ΟΙΚ 38.02 : Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3811
Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την διαμόρφωσή
τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων εμβαδού μέχρι 0,30 m2
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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 : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Είκοσι δύο και πενήντα λεπτά
22,50

Α.Τ. 42
ΟΙΚ 38.03 : Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816
Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων,
πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε ύψος
του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών,
η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και
απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Δεκαπέντε και εβδομήντα λεπτά
15,70

Α.Τ. 43
ΟΙΚ 38.13 : Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3841
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Ξυλότυποι επιπέδων, καμπύλων ή κεκλιμένων εμφανών επιφανειών σκυροδεμάτων, με κόντρα
πλακέ τύπου ΒΕΤΟFORM ή πλανισμένες σανίδες σε αρίστη κατάσταση (καινουργής ξυλεία ή
ξυλεία με λιγότερες από πέντε χρήσεις), για την επίτευξη του προβλεπόμενου επιφανειακού
τελειώματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 "Καλούπια εμφανούς
(ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος".
Συμπεριλαμβάνεται η επάλειψη των ξυλοτύπων με κατάλληλο αντικολλητικό υλικό, η
τοποθέτηση πλαστικών παρεμβλημάτων στα δεσίματα του ξυλότυπου και η υδατοστεγής
σφράγιση των αρμών του ξυλότυπου.,
Το παρόν άρθρο αποκλείει την ταυτόχρονη εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 38.10 "Πρόσθετη τιμή
επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων"
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Είκοσι και είκοσι πέντε λεπτά
20,25

Α.Τ. 44
ΟΙΚ 38.18 : Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816
Διαμόρφωση φαλτσογωνιών, εγκοπών, σκοτιών, σε επιφάνειες στοιχείων από σκυρόδεμα,
σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 "Καλούπια εμφανούς
(ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος", με χρήση ξύλινων ή πλαστικών πηχίσκων διατομής
έως 75x75 mm, οι οποίοι στερεώνονται στους ξυλοτύπους. Περιλαμβάνεται η αποκατάσταση
τοπικών φθορών που είναι δυνατόν να προκληθούν κατά την αφαίρεση του ξυλοτύπου, με
χρήση τσιμεντοκονίας ή επισκευαστικού κονιάματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Δύο και ογδόντα λεπτά
2,80
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Α.Τ. 45
ΟΙΚ 38.20 : Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης
σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και
τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ
01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων
Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου
θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο
και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.
Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί
μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι
ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον
Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών.
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1
του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται
αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.
Πεδίο εφαρμογής
Ονομ.

Κουλούρες και

διάμετρος Ράβδοι ευθυγραμμισμέν
(mm)

α προϊόντα
B500C B500Α

5,0

B500C

Ηλεκτροσυγκολλημένα
πλέγματα και
δικτυώματα
B500Α

Ονομ.
διατομή
(mm2)

Ονομ.
μάζα/
μέτρο
(kg/m)

B500C
19,6

0,154
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5,5

23,8

0,187

6,0

28,3

0,222

6,5

33,2

0,260

7,0

38,5

0,302

7,5

44,2

0,347

8,0

50,3

0,395

10,0

78,5

0,617

12,0

113

0,888

14,0

154

1,21

16,0

201

1,58

18,0

254

2,00

20,0

314

2,47

22,0

380

2,98

25,0

491

3,85

28,0

616

4,83

32,0

804

6,31

40,0

1257

9,86

Στις επιμετρούμενες ποσότητας, 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 προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.
Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας.
Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης
που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .
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Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με
την μελέτη.
ΟΙΚ 38.20.02 : Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Ένα και επτά λεπτά
1,07

Α.Τ. 46
ΟΙΚ 38.20 : Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος
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 επιμετράτε σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων
Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου
θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο
και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.
Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί
μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι
ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον
Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον
πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση
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δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει
ζυγολογίου.
Πεδίο εφαρμογής
Ονομ.

Ηλεκτρο-

Κουλούρες και

συγκολλημένα

διάμετρος Ράβδοι ευθυγραμμισμέν
(mm)

πλέγματα και

α προϊόντα
B500C B500Α

B500C

δικτυώματα
B500Α

Ονομ.
διατομή
(mm2)

Ονομ.
μάζα/
μέτρο
(kg/m)

B500C

5,0

19,6

0,154

5,5

23,8

0,187

6,0

28,3

0,222

6,5

33,2

0,260

7,0

38,5

0,302

7,5

44,2

0,347

8,0

50,3

0,395

10,0

78,5

0,617

12,0

113

0,888

14,0

154

1,21

16,0

201

1,58

18,0

254

2,00

20,0

314

2,47

22,0

380

2,98

25,0

491

3,85

28,0

616

4,83

32,0

804

6,31

40,0

1257

9,86

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου,
διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ
Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.
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Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα
συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.
Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας.
Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης
που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .
ΟΙΚ 38.20.03 : Δομικά πλέγματα B500C (S500s)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με
την μελέτη.
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Ένα και ένα λεπτά
1,01

Α.Τ. 47
ΟΙΚ 38.45 : Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3873
Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών ή από τσιμεντοειδή υλικά στηριγμάτων (αποστατήρες)
χαλυβδίνου οπλισμού στοιχείων από σκυρόδεμα, για την επίτευξη της προβλεπόμενης από
τους κανονισμούς και την μελέτη επικάλυψης του οπλισμού, σε οποιαδήποτε τμήματα του
έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου.
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :

Αριθμητικά :

Δύο και είκοσι λεπτά

2,20
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Α.Τ. 48
ΟΔΟ Β-51 : Πρόχυτα κράσπεδα 0,15×0,30m από σκυρόδεμα με τη βάση τους.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2921
Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής
πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της
μελέτης, με απότμηση, ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή
νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε
βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής τους επί
τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.
Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι
ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην
του σκυροδέματος της βάσης έδρασης,
η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα
σχέδια οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50
m, με λεία επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς
πρίσματος διατομής 0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους και
η αρμολόγησή τους με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 άμμου.
Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η
οποία επιμετράται ιδιαιτέρως.
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Εννέα και εξήντα λεπτά
9,60
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1.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.3 ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Α.Τ. 49
ΟΙΚ Ν46.03 : Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους
6x9x19 cm ή 9x9x19 cm,
Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 ή 9x9x19cm,
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,
ΟΙΚ Ν46.03.01 : Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4622.1
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Δέκα εννέα και πενήντα λεπτά
19,50

Α.Τ. 50
ΟΙΚ Ν46.03 : Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους
6x9x19 cm ή 9x9x19 cm,
Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 ή 9 x 9 x 19cm,
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,
ΟΙΚ Ν46.03.02 : Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4623.1
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Τριάντα τρία και πενήντα λεπτά
33,50

Α.Τ. 51
ΟΙΚ 49.01 : Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα
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
49.1.1 : Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3213
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Δέκα έξι και ογδόντα λεπτά
16,80
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Α.Τ. 52
ΟΙΚ 49.01 : Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα
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
49.01.02 : Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3213
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Δέκα εννέα και εβδομήντα λεπτά
19,70

Α.Τ. 53
ΟΙΚ 49.05 : Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6630.1
Ενίσχυση τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα στις θέσεις σύνδεσης αυτών με τον φέροντα
οργανισμό, για την ελαχιστοποίηση των ρωγμών (λόγω π.χ. σεισμικής φόρτισης).
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του πλέγματος, η κοπή του σε λωρίδες (ελαχίστου πλάτους
50 cm) και η στερέωσή του στην τοιχοποιΐα με κατάλληλους ήλους σε πυκνό κάνναβο.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
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ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Δύο και εξήντα λεπτά
2,60

Α.Τ. 54
ΟΙΚ Ν71.21.01 : 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),με την προσθήκη συμπολυμερούς (latex) στο κονίαμα και των τριών
στρώσεων, 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 : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Δεκατέσσερα και πενήντα λεπτά
14,50

Α.Τ. 55
ΟΙΚ Ν71.21.02 : Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7121
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου,ως υπόστρωμα
επικόλλησης πλακιδίων σε εσωτερικούς χώρους, πάχους 2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις
οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή),με την
προσθήκη συμπολυμερούς (latex) στο κονίαμα και των τριών στρώσεων, επί τοίχων ή
οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο
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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 : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Δεκατέσσερα
14,00

Α.Τ. 56
ΟΙΚ 71.31 : Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7131
Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, 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 : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Έντεκα και είκοσι
11,20
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Α.Τ. 57
ΟΙΚ Ν71.52.01 : Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού πλέγματος με
τσιμεντοασβεστοκονίαμα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7152
Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού πλέγματος, σε οποιαδήποτε στάθμη από το
έδαφος και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 4,00 m, με την προσθήκη συμπολυμερούς
(latex) στο κονίαμα και των τριών στρώσεων,σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-0100 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου".σε τρεις στρώσεις, εκ των
οποίων η πρώτη με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου, η δε δεύτερη και τρίτη με
τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου.
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο εξοπλισμό, εργαλεία
και ικριώματα εργασίας. Δεν συμπεριλαμβάνεται το μεταλλικό πλέγμα.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Δεκατέσσερα και πενήντα
14,50

Α.Τ. 58
ΟΙΚ 71.71 : Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο
εργασίας
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7171
Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων, ανά 2,00 m προσθέτου ύψους πέραν των 4,00 m ύψους από
το κατά περίπτωση δάπεδο εργασίας (π.χ. εδάφος, πεζοδρόμιο, εξώστη).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :

Εξήντα οκτώ λεπτά
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Αριθμητικά :

0,68

Α.Τ. 59
ΟΙΚ 71.81 : Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7181
Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου, όπως κορωνίδων, ζωνών,
κορνιζών ανοιγμάτων κλπ. Η τιμή καταβάλλεται επί πλέον της τιμής των επιχρισμάτων παντός
είδους και περιλαμβάνει την δαπάνη των τύπων και ικριωμάτων.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Έντεκα και είκοσι λεπτά
11,20

Α.Τ. 60
ΟΙΚ 71.82 : Πρόσθετη τιμή τραβηχτών επιχρισμάτων για προεξοχές άνω των 20
cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7182
Πρόσθετη τιμή τραβηχτών επιχρισμάτων προεξοχών μεγαλυτέρων των 20 cm, απλού σχεδίου,
ανά 5 cm προσθέτου πλάτους (ή κλάσμα αυτών).
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) μετωπικού μήκους
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Ένα και δέκα λεπτά
1,10

Α.Τ. 61
ΟΙΚ Ν78.55 : Τοιχοδομές συνολικού πάχους 100mm από σύστημα διπλής
πυράντοχης γυψοσανίδας με πλήρωση εσωτερικά με ηχομονωτικό υλικό
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809
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Επενδύσεις συνολικού πάχους 100 mm με σύστημα διπλής πυράντοχης γυψοσανίδας
αποτελούμενα από : α) σκελετό προφίλ γαλβανισμένης λαμαρίνας 0,6mm (DIN 18183) με
μονό ορθοστάτη (στρωτήρες τύπου 50 X 40 X 0,6 mm και ορθοστάτες τύπου 50X 40 X 0,6
mm) σταθεροποιημένο με βίδες και βύσματα και χρήση ελαστικού παρεμβύσματος και
ενίσχυση των ορθοστατών στα ανοίγματα των θυρών με μεταλλικό προφίλ πάχους λαμαρίνας
2 mm και ενσωματωμένο ξυλοδοκό ως την οροφή. β) μόνωση ορυκτοβάμβακα πάχους 50 mm
των 45 Kg/m3 κατά DIN 18165 και γ) επένδυση του σκελετού με διπλή γυψοσανίδα (η πρώτη
σειρά πυράντοχη και ανθυγρή ενδεικτικού τύπου GKF-I της KNAUF ή ισοδυνάμου πάχους 12,5
mm και η δεύτερη με διάτρητη γυψοσανίδα με επένδυση της πίσω πλευράς με ινώδες φίλτρο
πάχους 12,5 mm) και στοκάρισμα των αρμών με ταινία αρμού και στόκο (επένδυση και
επεξεργασία γυψοσανίδας κατά DIN 18181). Ήτοι εν γένει υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και
εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθετήσεως σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις
προδιαγραφές των υλικών.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Εξήντα
60,00
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1.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

Α.Τ. 62
ΟΙΚ 52.97 : Επενδύσεις τοίχων με πυράντοχα ηχοαπορροφητικά πανέλλα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5281
Ηχοαπορροφητικές επενδύσεις τοίχων με πετάσματα (πάνελς) αποτελούμενα από ινοσανίδα
πάχους 16 mm και ηχοαπορροφητικό φίλτρο, με τελείωμα από διάτρητο φυσικό καπλαμά
δρυός ή οξυάς (steamed beech), βαμένο με πυράντοχο βερνίκι, οιουδήποτε σχεδίου,
διαστάσων και χρώματος, επί υπάρχοντος μεταλλικού σκελετού (επιμετράται ιδιαίτερα).
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και στερέωση στην υπάρχουσα υποδομή πλακών ορυκτοβάμβακα
πάχους 50 mm και πυκνότητας τουλάχιστον 50 kg/m3 και η επ’ αυτών στερέωση των
πετασμάτων μέσω ειδικών μεταλλικών συνδέσμων (κλιπς).Τα πετάσματα θα είναι της
εγκρίσεως της Υπηρεσίας, μετά από πρόταση του αναδόχου και θα συνοδεύονται από
πιστοποιητικό διαπιστευμένου εργαστηρίου, από το οποίο θα προκύπτει η συμμόρφωσή τους
με τις απαιτήσεις ηχοαπορροφητικότητας και πυραντίστασης που καθορίζονται από την μελέτη
του έργου
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των πάσης φύσεως
υλικών, εξαρτημάτων στερέωσης και ειδικών τεμαχίων για την διαμόρφωση ακμών και
απολήξεων, η κοπή, η τοποθέτηση και η στερέωση των πάνελς σύμφωνα με τις οδηγίες του
προμηθευτή.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.
ΕΥΡΩ : Ολογράφως : Διακόσια ογδόντα
Αριθμητικά :

280,00
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Α.Τ. 63
ΟΙΚ Ν52.97.01 : Επενδύσεις οροφής με ηχοανακλαστικά πανέλλα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5281
Επενδύσεις οροφής με ηχοανακλαστικά πανέλλα (ενδεικτικών διαστάσεων 1,20x2,40 μ.)
ξύλινα πρεσσαριστά, πάχους 2 εκ. με επένδυση καπλαμά δρυός και εφαρμογή διαφανούς
«σατινέ» βερνικιού, που στερεώνονται στην ψευδοροφή. Ήτοι εν γένει υλικά επί τόπου,
ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και την
ακουστική μελέτη.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Τριακόσια
300,00

Α.Τ. 64
ΟΙΚ Ν53.30 : Συμπληρώματα σε υπάρχον δάπεδο ραμποτέ με λωρίδες πλάτους
4 - 7cm και σκελετό από καδρόνια
Συμπλήρωμα δαπέδου ραμποτέ και του αντίστοιχου σκελετού από καδρόνια, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-01-01 "Ξύλινα καρφωτά δάπεδα".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι λωρίδες ραμποτέ καθαρού πάχους τουλάχιστον 22 mm,
πλάτους από 4 έως 7 cm και μήκους τουλάχιστον 0,40 m, ο σκελετός από καδρόνια 5x7 cm
όπου απαιτείται, σε αξονικές αποστάσεις και με εγκάρσιους συνδέσμους που θα υποδειχθούν
επί τόπου του έργου από την επίβλεψη, η πιθανή αποξήλωση του υπάρχοντος δαπέδου
περιμετρικά της περιοχής για τη σωστή συναρμογή της νέας κατασκευής με την υπάρχουσα,
στερέωση του σκελετού στην υπάρχουσα υποδομή με UPAT ή ατσαλόβιδες και η εργασία
πλήρους κατασκευής του δαπέδου και του σκελετού, το ξύσιμο και τρίψιμο με γυαλόχαρτο και
ο πλήρης καθαρισμός της επιφανείας,
ΟΙΚ Ν53.30.01 : Από λωρίδες ξυλείας δρυός πλάτους 4,0 - 7,0 cm
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Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5323
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Εξήντα επτά και πενήντα λεπτά
67,50

Α.Τ. 65
ΟΙΚ53.50 Σοβατεπιά πλάτους 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm
Σοβατεπιά από ξυλεία τύπου Σουηδίας πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm και
μήκους τουλάχιστον 2,00 m, πλήρως κατεργασμένα και τοποθετημένα με ατσαλόπροκες ή
UPAT και ξυλόβιδες ανά 0,80 m και οπωσδήποτε στις συνδέσεις των περιθωρίων και σε κάθε
πλευρά των γωνιών (καλύπτονται με στόκο στην απόχρωση του ξύλου), με τα
ψευδοσοβατεπιά που τοποθετούνται στον ανεπίχριστο τοίχο, τις εγκοπές-αρμούς αερισμού και
τα ειδικά προς τούτο σοβατεπιά με ανοξείδωτη σίτα για τη δημιουργία διακένου αερισμού
(στις απαιτούμενες θέσεις), πλήρως τοποθετημένα.
ΟΙΚ 53.50.02 : Από ξυλεία τύπου Σουηδίας
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5352
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μ)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Έξι και είκοσι λεπτά
6,20

Τιμή Α.Τ. 66
ΟΙΚ Ν54.68.01 : Θυρόφυλλα μονόφυλλα ή δίφυλλα, πρεσσαριστά
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5468.1
Θυρόφυλλα, πρεσσαριστά, μονόφυλλης ή δίφυλλης θύρας, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", από ξυλεία λευκή και κόντρα πλακέ πάχους 5 mm
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συνολικού πάχους θυροφύλλου 5 cm με ή χωρίς υαλωτό ή περσιδωτό άνοιγμα στο κάτω ή
πάνω τμήμα του, αποτελούμενα από πλαίσιο (τελάρο) και σκελετό κυψελωτό από πηχάκια
λευκής ξυλείας, επένδυση πρεσσαριστή με κόντρα πλακέ και στις δύο όψεις και περιθώρια από
πηχάκια σκληρής ξυλείας (οξυάς, δρυός, καστανιάς). Συμπεριλαμβάνεται η ξυλεία, το κόντρα
πλακέ, τα υλικά σύνδεσης, ανάρτησης και λειτουργίας η κατασκευή και τοποθέτηση των
φύλλων, η προμήθεια και τοποθέτηση των μηχανισμών λειτουργίας και η προμήθεια και
τοποθέτηση χωνευτής κλειδαριάς ασφαλείας από ανοξείδωτο χάλυβα ενδεικτικού τύπου
ECO,YALE ,DORMA ή άλλου ισοδυνάμου και ζεύγους πόμολων από ανοξείδωτο χάλυβα με
ροζέτα και επιστόμιο ασφαλείας και η τοποθέτηση ειδικών χειρολαβών τα θυρόφυλλα των
χώρων υγιεινής ΑΜΕΑ , σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης. Όλα τα εξαρτήματα θα
φέρουν σήμανση CE.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Εκατόν τριάντα πέντε
135,00

Α.Τ. 67
ΟΙΚ Ν55.31 : Χειρολισθήρας ευθύγραμμος ημικυκλικής διατομής διαμέτρου 8cm
Χειρολισθήρας ευθύγραμμος διατομής ημικυκλικής διατομής διαμέτρου 8cm, διαμορφωμένος
σύμφωνα με το σχέδιο, για τοποθέτηση σε οποιαδήποτε ξύλινη, λίθινη ή μεταλλική βάση, με
τους απαιτούμενους συνδέσμους, μπουλόνια (κοχλιοφόρους ήλους) και τσιμεντοκονίαμα
πάκτωσης.
ΟΙΚ N55.31.01 : Από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5531.1
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :

Σαρανταπέντε
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Αριθμητικά :

45,00

Α.Τ. 68
ΟΙΚ 56.09 : Ράφια ή χωρίσματα πάχους 25 mm πρεσσαριστά
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5608.1
Ράφια ή χωρίσματα πάχους 25 mm από κόντρα πλακέ πάχους 3 mm πρεσσαριστών και στις
δυο όψεις σκελετού από ξυλεία τύπου Σουηδίας με διάκενα του σκελετού το πολύ 20Χ20 cm
με πηχάκια στην περίμετρο, και γενικά υλικά επί τόπου και εργασία για πλήρη κατασκευή και
τοποθέτηση σε τοίχους ή σε ντουλάπια ή ερμάρια όταν δεν ορίζεται άλλη χρήση, σύμφωνα με
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας ραφιών ή χωρισμάτων.
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Εξήντα ένα και πενήντα λεπτά
61,50

Α.Τ. 69
ΟΙΚ 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), και
μικροϋλικά και η εργασία κατασκευής και τοποθέτησης, Δεν περιλαμβάνονται ράφια και ειδικά
τεμάχια εξοπλισμού.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
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ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Τριάντα τρία και πενήντα λεπτά
33,50

Α.Τ. 70
ΟΙΚ 56.16 : Κρεμάστρες (port-manteau) απλές
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5616
Κρεμάστρες (port-manteau) απλές, ευθύγραμμες ή τεθλασμένες, αποτελούμενες από διατομή
ξυλείας τύπου Σουηδίας πλάτους έως 15 cm, πάχους έως 2,5 cm και οιουδήποτε μήκους, με
περιθώρια και απλές ευθύγραμμες γλυφές, με βιδωτά άγγιστρα από αλουμίνιο μήκους 5 - 15
cm ανά 18 cm, με ανάρτηση από μεταλλικές θηλιές στερεωμένες με UPAT ανά αποστάσεις
0,50 m και γενικά ξυλεία Σουηδίας, άγγιστρα αλουμινίου, υλικά συνδέσεως τοποθετήσεως και
στερεώσεως, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά
έπιπλα ".
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Είκοσι οκτώ
28,00

Α.Τ. 71
ΟΙΚ 56.17 : Επένδυση ξύλινων επιφανειών με φαινοπλαστικά φύλλα (formica)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5617
Επένδυση

ξυλίνων

επιφανειών

με

φαινοπλαστικά

φύλλα

(formica),

απαλλαγμένα

φορμαλδεϋδης, οποιωνδήποτε διαστάσεων και υφής (λείας ή μάτ) εφαρμοζόμενα με πρέσσα
με χρήση κόλλας φορμάικας και με περιθώρια από πηχάκια είτε με συναρμογή ακριβείας των
ακμών της φορμάικας, με όλες τις αναγκαίες οπές ή εντορμίες για την εφαρμογή, τα
εξαρτήματα ή μηχανισμούς και γενικά φορμάικα σε φύλλα με τις φθορές και απομειώσεις,
κόλλα φορμάικας και μικροϋλικά καθώς και εργασία για πλήρη κατασκευή
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Δεκαέξι και ογδόντα
16,80

Α.Τ. 72
ΟΙΚ 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)

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

από άκαυστη φορμάϊκα, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες
ακμές στα εμφανή σόκορα, το οποίο συγκολλάται στην υπάρχουσα υποδομή με κατάλληλη
συμβατή κόλλα.
β)

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

υποδοχή του επικαθήμενου νεροχύτη, σύμφωνα με την μελέτη.
γ)

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

αντιμικροβιακή σιλικόνη, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του σφραγιστικού υλικού.
Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας
των τελικών επιφανειών, υλικά & μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και τα
κατασκευαστικά σχέδια.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Είκοσι οκτώ
28,00

Α.Τ. 73
ΟΙΚ Ν56.23 : Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1
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Ερμάρια κουζίνας δαπέδου, μη 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 ή φορμάικα 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. (Το είδος του υλικού –μελαμίνη ή
φορμάικα –και το χρώμα του υλικού θα υποδειχθούν από την επίβλεψη)
Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων
βαρέος 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 : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Διακόσια είκοσι πέντε
225,00
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Α.Τ. 74
ΟΙΚ Ν56.24.01 : Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μη τυποποιημένα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1
Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστά, μη τυποποιημένα, με βάθος 35 cm, με "κουτιά" από
νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με 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 φορμάικα ή 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.(Το είδος του υλικού –μελαμίνη ή
φορμάικα –και το χρώμα του υλικού θα υποδειχθούν από την επίβλεψη)
Προμήθεια και τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών
μεντεσέδων βαρέος τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθμιζομένων.
Εάν προβλέπεται ειδικός εξοπλισμός τιμολογείται ιδιαίτερα,
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Εκατόν ογδόντα
180,00

Α.Τ. 75
ΟΙΚ Ν56.25.01 : Ερμάρια μεγάλου ύψους, μη τυποποιημένα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1
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Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα, με βάθος 60 cm, με "κουτιά" από νοβοπάν
συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με φορμάικα, πάχους 1 mm, με τελείωμα
σε όλα τα ορατά σόκορα από ταινία 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 χαρτοφορμάϊκα ή φορμάϊκα
πάχους 8 mm
Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα (άν προβλέπονται) 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 φορμάικα οιουδήποτε χρώματος πο θα
υποδειχθεί από την επίβλεψη, εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού
πάχους 18 mm, με περιθώρια από ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές.
Προμήθεια και τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών
μεντεσέδων βαρέος 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 φορμάικας πάχους 1,0
mm.
Εάν προβλέπονται συρτάρια τιμολογούνται ιδιαίτερα.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Εκατόν πενήντα πέντε
155,00
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Α.Τ. 76
ΟΙΚ Ν56.25.02 : Ερμάρια μεγάλου ύψους, μη τυποποιημένα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1
Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα, με βάθος 40 cm, με "κουτιά" από νοβοπάν
συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με φορμάικα, πάχους 1 mm, με τελείωμα
σε όλα τα ορατά σόκορα από ταινία 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 χαρτοφορμάϊκα ή φορμάϊκα
πάχους 8 mm
Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα (άν προβλέπονται) 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 φορμάικα οιουδήποτε χρώματος που θα
υποδειχθεί από την επίβλεψη, εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού
πάχους 18 mm, με περιθώρια από ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές.
Προμήθεια και τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών
μεντεσέδων βαρέος 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 φορμάικας πάχους 1,0
mm.
Εάν προβλέπονται συρτάρια τιμολογούνται ιδιαίτερα.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :

Εκατόν σαράντα πέντε
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Αριθμητικά :

145,00

Α.Τ. 77
ΟΙΚ Ν56.25.03 : Ερμάρια μεγάλου ύψους μη τυποποιημένα ανοιχτά
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1
Ερμάρια μεγάλου ύψους μη τυποποιημένα ανοιχτά όπως περιγράφονται στο άρθρο ΑΤ76 αλλά
χωρίς φύλλα.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Ενενήντα πέντε
95,00

Α.Τ. 78
ΟΙΚ Ν56.02.04 : Πάγκοι εργασίας
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1
Πάγκοι εργασίας αποτελούμενοι από μεταλλικό σκελετό από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα
τετραγωνικής διατομής 40x40 χιλ. βαμμένο με βαφή φούρνου και επιφάνεια εργασίας από
MDF 28 χιλ. και σόκορα από πηχάκι μασίφ ξυλεία οξυάς 10/28 λουστραρισμένο με
πολυουρεθανικής βάσης βερνίκι επιπλοποιίας. Στην επιφάνεια πρεσσάρεται έγχρωμη φορμάικα
και στις δύο πλευρές, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά (σκελετός, επιφάνεια εργασίας από
MDF, φορμάικα κ.λπ.) με τις φθορές και απομειώσεις και η εργασία πλήρους κατασκευής και
μεταφοράς επί τόπου του έργου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Εκατόν ογδόντα
180,00
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Α.Τ. 79
ΟΙΚ

61.12

:

Γωνιόκρανα

προστασίας

ακμών

τοιχοπετασμάτων

από

γυψοσανίδες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6116
Γωνιόκρανα από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,00 mm, κατάλληλα διαμορφωμένη,
διατομής 30x30 mm, τοποθετούμενα για προστασία των κατακόρυφων ακμών γωνιών
τοιχοπετασμάτων, στερεούμενα με γαλβανισμένες βίδες, στον μεταλλικό σκελετό του
τοιχοπετάσματος.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Τρία και ενενήντα λεπτά
3,90

Α.Τ. 80
ΟΙΚ61.13 : Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6116
Γωνιόκρανα από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,00 mm, κατάλληλα διαμορφωμένη,
διατομής 30x30 mm, τοποθετούμενα για προστασία των κατακόρυφων ακμών επιχρισμένων
τοίχων, στερεούμενα με γαλβανισμένους ήλους και τσιμεντοκονία στον τοίχο.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Δύο και εξήντα λεπτά
2,60

Α.Τ. 81
ΟΙΚ 61.19 : Επένδυση τοίχων ή οροφών με δικτυωτό χαλυβδόφυλλο
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6119
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Επένδυση τοίχων ή οροφών με δικτυωτό χαλυβδόφυλλο προσδενόμενο σε υπάρχοντα σιδηρό
ή ξύλινο σκελετό με γαλβανισμένο σύρμα ή στερεουμένο με ήλους ανά 50 cm το πολύ και
γενικά υλικά και μικροϋλικά και ικριώματα καθώς και εργασία τοποθέτησης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Τέσσερα και πενήντα λεπτά
4,50

Α.Τ. 82
ΟΙΚ 61.20 : Επικάλυψη τοίχων με κοινό συρματόπλεγμα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6120
Κοινό συρματόπλεγμα (κοτετσόσυρμα) για την επικάλυψη τοίχων οποιουδήποτε υλικού,
στερεούμενο με ήλους και γενικά υλικά και μικροϋλικά και ικριώματα καθώς και εργασία
τοποθέτησης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Δύο και είκοσι λεπτά
2,20

Α.Τ. 83
ΟΙΚ 61.23 : Κατασκευή σιδηρών εσχαρών φωταγωγών υπογείων (cour
anglaises)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6123
Σιδηρές εσχάρες φωταγωγών υπογείων (cour anglaises) οποιουδήποτε σχεδίου, με σκελετό
από σιδηρές λάμες, εδραζόμενες σε τελάρο από μορφοσίδηρο και γενικά μορφοσίδηρος, λάμες
σιδηρές υλικά συγκόλλησης και στερέωσης καθώς και εργασία κατασκευής και τοποθέτησης.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
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ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Τρία και σαράντα λεπτά
3,40

Α.Τ. 84
ΟΙΚ 61.30 : Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6118
Κατασκευή επιπέδου ή βαθμιδωτού ελαφρού μεταλλικού σκελετού ψευδοροφής σε
οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο, αποτελούμενου από απλές διατομές γαλβανισμένου
μορφοσίδηρου ή διατομές γαλβανισμένης στραντζαριστής λαμαρίνας, ειδικές γαλβανισμένες
ράβδους, γάντζους, γωνίες και κοχλιωτούς συνδέσμους οριζοντίωσης, αναρτημένου με
γαλβανισμένα βύσματα μηχανικής ή χημικής αγκύρωσης, και γενικά μορφοσίδηρος,
στραντζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους
κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Τρία και δέκα λεπτά
3,10

Α.Τ. 85
ΟΙΚ 61.31 : Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6118
Κατασκευή μεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση μη φέροντος τοιχοπετάσματος με ή
χωρίς ανοίγματα (εκτός ψευδοροφών), σύμφωνα με την μελέτη, σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας, από απλές στραντζαριστές διατομές γαλβανισμένου μορφοσιδήρου ή
διατομές στραντζαριστής λαμαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, κλπ), στερεωμένες με
γαλβανισμένα εκτονούμενα ή χημικά βύσματα και γενικά μορφοσίδηρος, στρατζαριστές
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διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής,
τοποθέτησης και στερεώσης.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Δύο και ογδόντα λεπτά
2,80

Α.Τ. 86
ΟΙΚ 62.30 : Σιδηρές θυρίδες εξαερισμού
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6230
Κατασκευή θυρίδων εξαερισμού, αποτελουμένων από κάσσα και περσίδες από στραντζαριστή
λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης, δηλαδή λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης, υλικά σύνδεσης και
τοποθέτησης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα".
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Έντεκα και είκοσι λεπτά
11,20

Α.Τ. 87
ΟΙΚ Ν62.41.01 : Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισμένη λαμαρίνα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6239
Σιδερένιες κάσσες
1-ανάρτησης θυροφύλλων σε τοιχοδομές οιουδήποτε τύπου
2-ανάτρησης θυροφύλλων σε χωρίσματα γυψοσανίδων ή τσιμεντοσανίδων ήτοι κατασκευή και
τοποθέτηση σιδηρών κασσών, από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,5mm με
διαμορφωμένη

υποδοχή

για

τοποθέτηση

αντικρουστικού

λάστιχου

(η

δαπάνη

του

περιλαμβάνεται στην τιμή της κάσσας) και 3 ανά κάσσα γαλβανισμένους μεντεσέδες.
Συμπεριλαμβάνεται η πλήρωση των διακένων με αφρό πολυουρεθάνης ή με αραιωμένο
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τσιμεντοκονίαμα (αριάνι) των 600 kg τσιμέντου ή πυράντοχο ή ηχομονωτικό υλικό
πληρώσεως (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την μελέτη),ή και οιοσδήποτε άλλος τρόπος
στερέωσης σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης, η σφράγιση των αρμών με
πολυουρεθανική μαστίχη ή σιλικόνη, και γενικά τα πάσης φύσεως υλικά κατασκευής και
πλήρωσης και η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κάσσας
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Πέντε και εξήντα λεπτά
5,60

Α.Τ. 88
ΟΙΚ 62.50 : Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6236
Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης ή δίφυλλης θύρας βιομηχανικής προέλευσης,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα", με ή χωρίς
φεγγίτες, θυρίδες ή περσίδες, ανοιγόμενες ή μη, με θυρόφυλλα από δύο φύλλα λαμαρίνας
DKP, ελάχιστου πάχους 1,5 mm, με πλήρωση από ορυκτοβάμβακα των 50 kg/m3, κάσσα
δρομική ή μπατική από στρατζαριστή λαμαρίνα DKP πάχους τουλάχιστον 1,5 mm, με ελαστικά
παρεμβύσματα, αντισκωριακή προστασία με δύο στρώσεις βερνικοχρώματος συνθετικών
ρητινών, με την προμήθεια και τοποθέτηση των εξαρτημάτων λειτουργίας, και γενικά υλικά
και εργασία πλήρους τοποθέτησης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας θυροφύλλου
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Διακόσια
200,00
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Α.Τ. 89
ΟΙΚ 62.60 : Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες
Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης μεταλλικής ανοιγόμενης θύρας πυρασφαλείας,
συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα,
αποτελούμενης από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0 mm με
διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου
sandwich, με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5
mm και εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 με
συνδετικό υλικό αποτελούμενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσέδες
βαρέoς τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD), κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ
ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό
επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας και μπάρα πανικού. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι
ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε απόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας.
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η πάκτωση της
κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg
τσιμέντου (αριάνι) και η προμήθεια και τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της
θύρας.
ΟΙΚ 62.60.03 : Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη,
κλάσης πυραντίστασης 90 min
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6236
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Τριακόσια τριάντα πέντε
335,00
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Α.Τ. 90
ΟΙΚ 62.61 : Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες
Προμήθεια

και

τοποθέτηση

δίφυλλης

ανοιγόμενης

μεταλλικής

θύρας

πυρασφαλείας,

συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα,
αποτελούμενης από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0 mm με
διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου
sandwich, με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5
mm και εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 με
συνδετικό υλικό αποτελούμενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσσέδες
βαρέος τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD), κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ
ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό
επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας, μηχανισμό προτεραιότητας κλεισίματος φύλλων, σύρτες
χαλύβδινους ακινητοποίησης του ενός θυροφύλλου και μπάρα πανικού. Η κάσσα και τα
θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε απόχρωση της επιλογής της
Υπηρεσίας.
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η πάκτωση της
κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg
τσιμέντου (αριάνι) και η προμήθεια τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της
θύρας.
ΟΙΚ 62.61.03 : Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη,
κλάσης πυραντίστασης 90 min
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6236
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Τριακόσια ενενήντα
390,00
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Α.Τ. 91
ΟΙΚ Ν62.61 : Υαλόθυρες πυρασφαλείας μεταλλικές, ανοιγόμενες, μονόφυλλες ή
δίφυλλες
Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης ή δίφυλλης ανοιγόμενης υαλόθυρας πυρασφαλείας,
συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο φορέα,
αποτελούμενης από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0 mm με
διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου
sandwich, με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5
mm και εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 με
συνδετικό υλικό αποτελούμενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσέδες
βαρέoς τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD), κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ
ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό
επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας και μπάρα πανικού. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι
ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε απόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας.
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η πάκτωση της
κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg
τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι μεντεσέδες ενδεικτικού τύπου Simonswerk ή ισοδυνάμου
βαμμένοι στην ίδια απόχρωση RAL με την κάσα – πόρτα, πόμολα, μηχανισμός επαναφοράς
ενδεικτικού τύπου ECO NEWTON TS48 ή ισοδυνάμου & μηχανισμός προτεραιότητας.
ΟΙΚ 62.61.07 : Υαλόθυρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες ή δίφυλλες ανοιγόμενες, με
ή χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6236
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Χίλια τριακόσια
1300,00
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Α.Τ. 92
ΟΙΚ Ν64.16.04 : Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6416
Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώματος απλού από οριζόντια τμήματα και ορθοστάτες από
γαλβανισμένους

σιδηροσωλήνες,

με

όλα

τα

ειδικά

κοχλιωτά

τεμάχια

και

γενικά

σιδηροσωλήνες, ειδικά τεμάχια, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης, χωρίς τον
χρωματισμό. ,σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Δέκα τέσσερα
14,00

Α.Τ. 93
ΟΙΚ Ν64.16.05 : Κιγκλίδωμα στηθαίων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6426
Κιγκλίδωμα στηθαίων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα Φ1", με τα απαιτούμενα ειδικά
τεμάχια στήριξης και στερέωσης και αντισκωριακή επίστρωση με βαφή βάσεως ψευδαργύρου
σε δύο στρώσεις.
Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετημένου κιγκλιδώματος
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Σαράντα πέντε
45,00

Σελίδα 85 από 236

Α.Τ. 94
ΟΙΚ 64.26 : Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι
Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, χωρίς ειδικά τεμάχια, αντισκωριακή επίστρωση
με βαφή βάσεως ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις. Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση.
ΟΙΚ 64.26.01 : Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 1"
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6426
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετηθέντος σωλήνα.
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :

Επτά και τριάντα λεπτά

Αριθμητικά :

7,30

Α.Τ. 95
ΟΙΚ

Ν64.50.01

:

Περίφραξη

ελευθέρου

ύψους

1200

mm

από

προκατασκευασμένα βιομηχανικά κιγκλιδώματα από χάλυβα κατά DIN ΕΝ
10025 ενδεικτικού τύπου ΑΣΚΟ
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6418
Περίφραξη ελευθέρου ύψους 1200 mm από προκατασκευασμένα βιομηχανικά κιγκλιδώματα
από χάλυβα κατά DIN ΕΝ 10025, ενδεικτικού τύπου ΑΣΚΟ ή ισοδυνάμου , με περαστή σχάρα
25/3mm Φ 6mm, βροχίδα 63x125mm, υποστηλώματα τοποθετημένα ανά 2m, από λάμα
διατομής 50/8 mm ελευθέρου ύψους 1200 mm και δύο ανοξείδωτα αντικλεπτικά μπουλόνια
για την σύνδεση της σχάρας με κάθε υποστήλωμα και τα υποστυλώματα πακτώνονται στο
τοιχείο οπλισμένου σκυροδέματος σε θέσεις που θα προβλεφθούν κατά την κατασκευή των
στηθαίων της περίφραξης. Σε περίπτωση διαφοράς στάθμης, θα προβλέπονται ορθοστάτες
μεγαλύτερου ύψους με 4 τρύπες για την στερέωση της σχάρας περίφραξης. Όλα τα
παραπάνω υλικά έχουν βάρος περίπου 15 Kgανά τρέχον μέτρο, είναι γαλβανισμένα εν θερμώ
κατά DIN 50976 και θα βαφούν δια βερνικοχρώματος ριπολίνης εκ συνθετικών ρητινών άνευ
σπατουλαρίσματος ήτοι πλήρης καθαρισμός των επιφανειών, επάλειψη με κατάλληλο διάλυμα
και προπαρασκευαστικό υπόστρωμα για γαλβανισμένες μεταλλικές επιφάνειες, δύο στρώσεις
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ασταρώματος μινίου με επισκευαστική εργασία μεταξύ των στρώσεων και τριψίματος της
πρώτης στρώσης, διάστρωση με αστάρι μετάλλων καθώς και δύο στρώσεις χρώματος ντούκο
απόχρωσης RAL επιλογής της επίβλεψης. 'Ητοι υλικά, μικροϋλικά εν γένει επί τόπου και
εργασία για πλήρη και έντεχνη κατασκευή και βαφή της περίφραξης σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Πενήντα
50,00

Α.Τ. 96
ΟΙΚ Ν64.50.02 : Πόρτα περίφραξης μονόφυλλη ή δίφυλλη ανοιγόμενη, από
χάλυβα κατά DIN ΕΝ 10025, ενδεικτικού τύπου ΑΣΚΟ ή ισοδυνάμου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6418
Πόρτα περίφραξης δίφυλλη ανοιγόμενη, από χάλυβα κατά DIN ΕΝ 10025, ενδεικτικού τύπου
ΑΣΚΟ ή ισοδυνάμου ,με σκελετό από κοιλοδοκό 40Χ40Χ3 mm, σχάρα περαστή σχάρα ΠΚ-Γ΄
λάμας 25/3mm, βροχίδα 63x125mm, με εγκάρσια περαστή ράβδο Φ 6 στο κέντρο της λάμας.
Στο κάτω μέρος της πόρτας υπάρχουν κοιλοδοκοί 100Χ40Χ2 mm. Στηρίζεται σε δύο
κοιλοδοκούς 80Χ80Χ4 mm. Η στήριξη των φύλλων στις κοιλοδοκούς γίνεται με δύο
μεντεσέδες για κάθε φύλλο και στο ένα φύλλο υπάρχει κατακόρυφος σύρτης για την
ακινητοποίηση της. Όλα τα παραπάνω υλικά είναι γαλβανισμένα εν θερμώ κατά DIN 50976 και
θα βαφθούν δια βερνικοχρώματος ριπολίνης εκ συνθετικών ρητινών άνευ σπατουλαρίσματος
ήτοι

πλήρης

καθαρισμός

των

επιφανειών,

επάλειξη

με

κατάλληλο

διάλυμα

και

προπαρασκευαστικό υπόστρωμα για γαλβανισμένες μεταλλικές επιφάνειες, δύο στρώσεις
ασταρώματος μινίου, διάστρωση με αστάρι μετάλλων καθώς και δύο στρώσεις χρώματος
ντούκο απόχρωσης RAL επιλογής της επίβλεψης. 'Ητοι υλικά, μικροϋλικά εν γένει επί τόπου
συμπεριλαμβανομένης της κλειδαριάς ασφαλείας και των χειρολαβών καθώς και εργασία για
πλήρη και έντεχνη κατασκευή και βαφή της πόρτας περίφραξης σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές, τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Διακόσια
200,00

Α.Τ. 97
ΟΙΚ Ν65.05.01 : Σύνθετη κατασκευή εισόδου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6502
Σύνθετη κατασκευή στην είσοδο του κτιρίου, αποτελούμενη από σκελετό αλουμινίου,
θυρόφυλλο με σκελετό από αλουμίνιο και πλήρωση από ξύλινο πάνελ, υαλωτά τμήματα και
επενδύσεις με πάνελ αλουμινίου και ξύλου, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες
της επίβλεψης.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά και η εργασία κατασκευής,
τοποθέτησης και βαφής όλων των στοιχείων της κατασκευής, όλα τα υλικά και οι μηχανισμοί
λειτουργίας και ασφαλείας, οι κλειδαριές ασφαλείας ,τα πόμολα και οι χειρολαβές από
αλουμίνιο κ.λπ.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως περαιωμένης κατασκευής έτοιμης για λειτουργία
(επιμέτρηση ακρότατου περιγράμματος σκελετού αλουμινίου)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Διακόσια δέκα
210,00

Α.Τ. 98
ΟΙΚ Ν65.10.01 : Μπαλκονόπορτες από αλουμίνιο δίφυλλες ανοιγόμενες ανακλινόμενες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6510
Μπαλκονόπορτες δίφυλλες, ανοιγόμενες με μεντεσέδες, με οδηγούς ρολλών από αλουμίνιο (μη
περιλαμβανομένου του ρολλού)και μηχανισμό ανάκλισης του ενός φύλλου οποιασδήποτε
αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, σύμφωνα με την μελέτη και τις ισχύουσες
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προδιαγραφές. Στην τιμή περιλαμβάνεται ανηγμένη και η δαπάνη για την προμήθεια και
τοποθέτηση όλων των απαραίτητων μηχανισμών λειτουργίας και ασφαλείας του κουφώματος
(πόμολα,κλειδαριές κ.λπ)
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Διακόσια δέκα
210,00

Α.Τ. 99
ΟΙΚ Ν65.17 : Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα
Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου
κουφώματος), οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας
(πλαισίου), σύμφωνα με την μελέτη και τις ισχύουσες προδιαγραφές. Στην τιμή
περιλαμβάνεται ανηγμένη και η δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση όλων των
απαραίτητων μηχανισμών λειτουργίας και ασφαλείας του κουφώματος (πόμολα, κλειδαριές
κ.λπ)
Ν65.17.04.01 : Υαλοστάσια δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί
κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα με μηχανισμό ανάκλισης του ενός φύλλου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6522
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Διακόσια εξήντα
260,00

Α.Τ. 100
ΟΙΚ Ν65.17 : Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα
Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου
κουφώματος), οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας
(πλαισίου), σύμφωνα με την μελέτη και τις ισχύουσες προδιαγραφές. Στην τιμή
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περιλαμβάνεται ανηγμένη και η δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση όλων των
απαραίτητων μηχανισμών λειτουργίας και ασφαλείας του κουφώματος (πόμολα,κλειδαριές
κ.λπ)
Ν65.17.06.01: Υαλοστάσια δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα
(επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6524
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Εκατόν πενήντα πέντε
155,00

Α.Τ. 101
ΟΙΚ Ν65.19.01 : Υαλοστάσια αλουμινίου τρίφυλλα ή τετράφυλλα συρόμενα, μη
χωνευτά
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6530
Υαλοστάσια αλουμινίου τρίφυλλα ή τετράφυλλα με ένα ή και περισσότερα συρόμενα, μη
χωνευτά φύλλα, οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου και φύλλων
συρομένων ή σταθερών, επιφανείας εξωτερικού πλαισίου μέχρι 8,00 m2, σύμφωνα με την
μελέτη και τις ισχύουσες προδιαγραφές. Στην τιμή περιλαμβάνεται ανηγμένη και η δαπάνη για
την προμήθεια και τοποθέτηση όλων των απαραίτητων μηχανισμών λειτουργίας και ασφαλείας
του κουφώματος (πόμολα,κλειδαριές κ.λπ)
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Εκατόν τριάντα πέντε
135,00
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Α.Τ. 102
ΟΙΚ 65.20 : Συστήματα συνεχούς υαλοπετάσματος όψεων κτιρίου από
αλουμίνιο
Σύστημα συνεχούς υαλοπετάσματος όψεων κτιρίου από αλουμίνιο, με σταθερά και
προβαλλόμενα προς τα έξω υαλοστάσια, οιουδήποτε τύπου ή ΣΕΙΡΑΣ, της εγκρίσεως της
Υπηρεσίας μετά από πρόταση του Αναδόχου συνοδευόμενη με τεχνικά φυλλάδια του
προμηθευτή, προς εγκατάσταση σε υπάρχουσα υποδομή, οποιασδήποτε μορφής και διάταξης
των μεταλλικών μερών της κατασκευής, με εμφανή ή μή διάταξη υποδοχής διπλών
υαλοπινάκων, με ηλεκτροστατική βαφή σε οποιαδήποτε απόχρωση (κατά RAL).
Συμπεριλαμβάνονται οι μηχανισμοί λειτουργίας και ασφαλείας, και ο τυχόν απαιτούμενος
πρόσθετος σκελετός σταθεροποίησης του συστήματος (σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής
που θα συνταχθεί από τον προμηθευτή του συστήματος), τα ελαστικά παρεμβύσματα και
ταινίες ανεμοστεγανότητας και υδατοστεγανότητας και η διάταξη εντόνωσης των υδρατμών
(στο εσωτερικό του υαλοπετάσματος).
Πλήρης περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, υλικά και μικροϋλικά επί
τόπου και απαιτούμενος εξοπλισμός και μέσα.
ΟΙΚ 65.20.03

Σύστημα

υαλοπετασμάτων

με

εμφανή

διατομή

αλουμινίου

μεταξύ των υαλοπινάκων
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Εκατόν τριάντα πέντε
135,00

Α.Τ. 103
ΟΙΚ 65.25 : Κινητές σίτες αερισμού
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6530
Κινητές σίτες αερισμού από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για την παρεμπόδιση εισόδου
εντόμων, τοποθετούμενες σε σκελετό από διατομές αλουμινίου. Πλαίσιο με εφαρμοσμένη την
σίτα, σκελετός (οδηγοί, κουτί ρολλού κλπ), μικροϋλικά και εργασία διαμόρφωσης και
τοποθέτησης.
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Σαράντα πέντε
45,00

Α.Τ. 104
ΟΙΚ 65.32 : Προστατευτικές επενδύσεις θυροφύλλων από φύλλο αλουμινίου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6532
Προστατευτική ποδιά θυρών (μπάζα) από φύλλο αλουμινίου ύψους έως 20 cm, προστατευτική
επένδυση στην περιοχή των χειρολαβών, από φύλλο αλουμινίου διαστάσεων έως 0,20x0,60
cm και πάχους μέχρι 2 mm, επί οποιουδήποτε τύπου θυροφύλλων, και στις δύο όψεις τους.
Συμπεριλαμβάνεται το ανοδιωμένο αλουμίνιο, τα υλικά συνδέσεως και τοποθετήσεως και η
εργασία διάνοιξης οπών για την υποδοχή των χειρολαβών και κλείθρων.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας αλουμινίου.
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Σαράντα πέντε
45,00

Α.Τ. 105
ΟΙΚ Ν65.50 : Παντζούρια αλουμινίου ή πλαστικά ανοιγόμενα ή συρόμενα και
κάσσες αυτών.
Παντζούρια αλουμινίου ή πλαστικά, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο άξονα στην άκρη του
φύλλου ή συρόμενα, σε κάσσα από στραντζαριστή λαμαρίνα, ανεξαρτήτως αριθμού φύλλων
και διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα
Αλουμινίου".
Στην τιμή περιλαμβάνεται ανηγμένη και η δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση όλων
των απαραίτητων μηχανισμών λειτουργίας και ασφαλείας των παντζουριών (πόμολα,κλειδαριές
κ.λπ)
ΟΙΚ Ν65.50.01 Ανοιγόμενα αλουμινίου.
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Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6541
Τιμή ανά m2 επιφάνειας.
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Εκατόν πενήντα
150,00

Α.Τ. 106
ΟΙΚ Ν65.60.01 : Κατασκευές πάσης φύσεως από στραντζαριστά φύλλα
αλουμινίου.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6542
Κατασκευές από στραντζαριστά φύλλα αλουμινίου, πάχους έως 2,0 mm, πάσης φύσεως και
μορφής, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, πλήρως τοποθετημένες και
στερεωμένες με οποιονδήποτε τρόπο επί της υποκείμενης επιφανείας.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η ηλεκτροστατική βαφή. Ο μεταλλικός σκελετός στήριξης, εάν δεν
είναι από αλουμίνιο, τιμολογείται ιδιαίτερα.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο κατασκευής (kg), με ζύγιση των κατασκευών από αλουμίνιο.
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Εννέα
9,00

Α.Τ. 107
ΟΙΚ Ν65.60.02 : Σκίαστρα σιδηράς κατασκευής με επένδυση φύλλου αλουμινίου
ηλεκτροστατικής βαφής.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7813
Σκίαστρα σιδηράς κατασκευής με επένδυση φύλλου αλουμινίου ηλεκτροστατικής βαφής,
σχεδίου και διατάξεως σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών. Όλες οι στερεώσεις γίνονται με
ανοξείδωτες βίδες, για λόγους αντιδιαβρωτικής προστασίας. Τα σιδηρά μέρη της κατασκευής
αφού καθαρισθούν θα βαφτούν με: δύο στρώσεις μινίου, διάστρωση με αστάρι μετάλλων και
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δύο στρώσεις χρώματος ντούκο οιασδήποτε απόχρωσης RAL επιλογής της επίβλεψης. Ήτοι
υλικά κατασκευής, συνδέσεως, τοποθετήσεως και βαφής, ως και εργασία πλήρους κατασκευής
και τοποθετήσεως, σε οποιοδήποτε ύψος από του εδάφους, σύμφωνα με τα σχέδια της
μελέτης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένου σκιάστρου
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Εκατό
100,00

Α.Τ. 108
ΟΙΚ Ν72.31.05 : Κατασκευή ανοικτής υδρορρόης
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7231
Κατασκευή ανοικτής υδρορρόης στη στέγη του υφιστάμενου κτηρίου στη θέση επαφής με τη
νέα κατασκευή ,από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,0χιλ. σύμφωνα με τα σχέδια της
μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά
και η εργασία τοποθέτησης και στερέωσης της υδρορρόης καθώς και η επανατοποθέτηση των
κεράμων που έχουν καθαιρεθεί από τη στέγη του παλαιού κτηρίου για την τοποθέτηση της
υδρορρόης
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας λαμαρίνας
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Δεκαπέντε και εβδομήντα λεπτά
15,70

Α.Τ. 109
ΟΙΚ 72.75 : Κουπόλες φυσικού φωτισμού και αερισμού
Κουπόλες

φυσικού

φωτισμού

και

αερισμού

(Skylight),

τυποποιημένων

διαστάσεων,

αποτελούμενες από σκελετό από ανοδιωμένες διατομές αλουμινίου ή γαλβανισμένου χάλυβα,
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με διάταξη πλήρους υδατοστεγανότητας και παρεμβύσματα ανεμοστεγανότητας, επικάλυψη
του μεταλλικού σκελετού με επίπεδα ή καμπύλα πολυκαρβονικά φύλλα ή φύλλα ακρυλικού
(ΡΜΜΑ).
ΟΙΚ 72.75.03 : Κουπόλες ανοιγόμενες ηλεκτροκίνητα, φυσικού φωτισμού και
αερισμού, με διπλό θόλο, με καμπύλα φύλλα, εξωτερικά με πολυκαρβονικό και
εσωτερικά με ακρυλικό (ΡΜΜΑ), με βάση PVC.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7231
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Εξακόσια εβδομήντα πέντε
675,00

Α.Τ. 110
ΠΡΣ Β11.12 : Κάδος από μεταλλικά ελάσματα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5104
Προμήθεια και πλήρης εγκατάσταση μεταλλικού κάδου με τα εξής χαρακτηριστικά:
-Κυρίως σώμα (περίβλημα) ύψους 86 cm, διαμορφωμένο με 18 λάμες 40x4 mm
-Εσωτερικός κάδος από λαμαρίνα.
-Βάση με τουλάχιστον τρεις οπές για την πάκτωσή του στο έδαφος
-Ηλεκτροστατική βαφή όλων των στοιχείων της κατασκευής
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Τριακόσια ενενήντα
390,00
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1.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.5 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

Α.Τ. 111
ΟΙΚ Ν73.17 : Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου έγχρωμες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7316
Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου έγχρωμες οιασδήποτε απόχρωσης πλευράς άνω των 30 cm
και πάχους 3 έως 5 cm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, με αρμούς πλάτους έως 10 mm, επί
υποστρώματος πάχους έως 5 cm, από τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου και
0,04 m3 ασβέστου, με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία
πλήρους κατασκευής.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Δεκατρία και πενήντα λεπτά
13,50

Α.Τ. 112
ΟΙΚ Ν73.18 : Επιστρώσεις βατών δωμάτων με πλάκες τσιμέντου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7317
Επιστρώσεις βατών δωμάτων με τσιμεντόπλακες πρέσσας, διαστάσεων 30Χ30Χ3.2 cm,
έγχρωμες οιουδήποτε χρώματος, που τοποθετούνται εν ξηρώ επάνω σε ειδικά πλαστικά
υποθέματα (σταυροειδή στηρίγματα). Ήτοι υλικά γενικά επί τόπου και εργασία πλήρους
τοποθέτησης σε οποιοδήποτε σημείο του έργου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Δεκαέξι και ογδόντα λεπτά
16,80

Σελίδα 96 από 236

Α.Τ. 113
ΟΙΚ 73.33 : Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια
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.
73.33.01 : Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Τριάντα ένα και πενήντα λεπτά
31,50

Α.Τ. 114
ΟΙΚ 73.33 : Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια
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".
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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.
73.33.02 : Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Τριάντα τρία και πενήντα λεπτά
33,50

Α.Τ. 115
ΟΙΚ 73.34 : Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1
Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε απότριψη
"GROUP 1", οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 0307-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm, σε
στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, με πρόσμικτο βελτιωτικό της πρόσφυσης
με την επιφάνεια εφαρμογής, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την
υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου,
μαύρου χρώματος, το αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό υλικό συμβατό με τα
κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής καθαρισμός των τελικών επιφανειών του τοίχου και η
διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, διακοπτών, ρευματοδοτών
κ.λπ.
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Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά
πάσης φύσεως επί τόπου.
73.34.02 : Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Τριάντα έξι
36,00

Α.Τ. 116
ΟΙΚ 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.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Τέσσερα και πενήντα λεπτά
4,50
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Α.Τ. 117
ΟΙΚ 73.36 : Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις
στρώσεις
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.
73.36.02 : Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,5 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7336
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως : Δεκαπέντε και εβδομήντα λεπτά
Αριθμητικά :

15,70

Α.Τ. 118
ΟΙΚ 73.59 : Επιστρώσεις γαρμπιλομωσαϊκού
Επιστρώσεις γαρμπιλομωσαικού πάχους 3,5 cm με κοινό τσιμέντο και θραυστά αδρανή
διαστάσεων 0,4 έως 1,0 cm. Υλικά και εργασία αναμίξεως, διαστρώσεως, κυλινδρώσεως και
κατεργασίας με μηχανή ή χειροτροχό ώστε η τελική επιφάνεια να είναι απόλυτα επίπεδη και
λεία.
73.59.01 : Γαρμπιλομωσαϊκό πάχους 3,5 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7359
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Δεκατέσσερα και εξήντα λεπτά
14,60
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Α.Τ. 119
ΟΙΚ 73.47 : Περιθώρια δώματος (λούκια)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7347
Περιθώρια δώματος (λούκια) αναπτύγματος έως 0,30 m, μέσου πάχους 3,5 cm, αποτελούμενα
από πρώτη στρώση πεταχτού τσιμεντοκινιάματος των 450 kg τσιμέντου και δευτέρη στρώση
από τραβηχτό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg, με αυξημένο πάχος στα σημεία συμβολής του
δώματος και του στηθαίου.
Περιλαμβάνεται η εργασία μορφώσεως και συναρμογής με την επίστρωση του δώματος, η
διαμόρφωση καμπύλου τμήματος με ακτίνα 4 έως 5 cm, με κατάλληλο καλούπι (απαγορεύεται
η διαμόρφωση με τα χέρια ή με ύφασμα), τα υλικά και μικροϋλικά και η εργασία πλήρους
κατασκευής
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Εννέα
9,00

Α.Τ. 120
ΟΙΚ Ν73.96.01 : Επιστρώσεις δαπέδων με οικολογικό και αντιστατικό τάπητα
Linoleum πάχους 2,5mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396
Επιστρώσεις δαπέδων με οικολογικό και αντιστατικό τάπητα Linoleum πάχους 2,50 mm, τύπου
Linosom Veneto της SOMMER INT ή άλλο ισοδύναμο , με διασφάλιση ποιότητος σύμφωνη με
ISO 9001 που πληροί τις απαιτήσεις των σχετικών Κανονισμών και Προδιαγραφών,
μονοπαγούς υφής (όχι πολλαπλών στρώσεων) οιουδήποτε χρωματισμού (επιλογής της
Υπηρεσίας) τοποθετημένου σε υπόστρωμα λείο, στέρεο, επίπεδο και μόνιμα στεγνό, με ειδική
κόλλα για Linoleum τύπου Grintak M, υδατοδιαλυτή με βάση τις συνθετικές ρητίνες,
δύσφλεκτη και με αντοχή στα τροχήλατα. Οι αρμοί συγκολλούνται με την μέθοδο της
θερμικής συγκόλλησης με ειδικά εργαλεία και ειδικό θερμοκολλητικό κορδόνι συγκόλλησης
τύπου Linoleum Weld. Το πλάτος του αρμού δεν θα υπερβαίνει τα 3,5 mm, το δε βάθος του
θα είναι ίσο με τα 2/3 του πάχους του λινοτάπητα. Μετά το πέρας της διαδικασίας της
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αρμοκόλλησης η περίσσεια υλικού αφαιρείται σε δύο διαδοχικές φάσεις με ειδικά εργαλεία.
Όπου απαιτείται γίνεται σφράγιση της ακμής του δαπέδου με βιδωτή μεταλλική διατομή
20Χ30Χ2,9 mm. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών το δάπεδο αφού καθαριστεί θα
στιλβωθεί με προστατευτικό υλικό τύπου Silowax.
Ήτοι τάπητας Linoleum, κόλλα, κορδόνια, προστατευτικό υγρό επί τόπου και εργασία πλήρους
κατασκευής σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του υλικού με χρήση καταλλήλων
μηχανημάτων και από εξειδικευμένους τεχνικούς.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Τριάντα
30,00

Α.Τ. 121
ΟΙΚ 73.98 : Επιστρώσεις δαπέδων με μοκέττα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7398
Επιστρώσεις δαπέδων με τάπητα από συνθετικές ίνες (μοκέττα) επικολλούμενη με ειδική
κόλλα σε λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-07-06-01 "Δάπεδα με μοκέτα".
Περιλαμβάνονται η μοκέττα, η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους κατασκευής,
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Είκοσι και είκοσι λεπτά
20,20

Α.Τ. 122
ΟΙΚ 74.22 : Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμαρίνων πλακών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7422
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Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμαρίνων πλακών, κατ' ορθή ή λοξή γωνία. Περιλαμβάνεται η
κατεργασία των ακμών συναντήσεως των πλακών, είτε κατά ημιγωνία (μπιζωτάρισμα) είτε
κατ' εγκοπή (πατούρα - αντιγώνι).
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) ακμών.
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Δύο και ογδόντα λεπτά
2,80

Α.Τ. 123
ΟΙΚ 74.23 : Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο
Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 7416
Επεξεργασία της επιφάνειας του μαρμάρου με μηχανικά μέσα ή εργαλεία και ηλεκτροεργλεία
χειρός, για την απόκτηση αδρής επιφάνειας (π.χ. σκαπιτσάρισμα) σύμφωνα με τις απαιτήσεις
της μελέτης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πραγματικής επιφάνειας (m2)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Πέντε και εξήντα λεπτά
5,60

Α.Τ. 124
ΟΙΚ 74.30 : Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου
Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, ορθογωνισμένες, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα
υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η
εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,
εξαιρετικής ποιότητος (extra)
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ΟΙΚ 74.30.01 Επιστρώσεις με πλάκες μαλακού μαρμάρου, πάχους 2 cm, σε
αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7431
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Ογδόντα πέντε και πενήντα λεπτά
85,50

Α.Τ. 125
ΟΙΚ 74.90 Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο
Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο μαλακού προελεύσεως Πεντέλης πάχους 2 cm και
πλάτους έως 10 cm. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.
ΟΙΚ 74.90.02 : Ταινίες επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό,
πάχους 2 cm.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7492
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Δώδεκα και σαράντα λεπτά
12,40

Α.Τ. 126
ΟΙΚ 75.01 Κατώφλια

και

περιζώματα

(μπορντούρες)

επιστρώσεων

από

μάρμαρο
Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα
υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η
εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού
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Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,
εξαιρετικής ποιότητος (extra)
ΟΙΚ 75.01.04 : Kατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3
cm και πλάτους 11 - 30 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7508
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Εκατόν έξι
106,00

Α.Τ. 127
ΟΙΚ 75.11 : Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο
Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαρμάρου πλάτους έως 10 cm , σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα
υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η
εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,
εξαιρετικής ποιότητος (extra).
ΟΙΚ 75.11.02 : Σοβατεπιά από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2εκ
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7513
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Δέκα και δέκα λεπτά
10,10
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Α.Τ. 128
ΟΙΚ 75.21 : Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο
Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-0703-00 "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)
ΟΙΚ 75.21.03 : Επιστρώσεις στηθαίων με μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm και
πλάτους άνω των 20 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7523
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Εξήντα επτά και πενήντα λεπτά
67,50

Α.Τ. 129
ΟΙΚ 75.31 : Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο
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
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Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,
εξαιρετικής ποιότητος (extra)
ΟΙΚ 75.31.03 : Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 3 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7533
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Ενενήντα λεπτά
90,00

Α.Τ. 130
ΟΙΚ 75.36 : Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m
Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m από μάρμαρο πλάτους έως 30 cm, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα
υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η
εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,
εξαιρετικής ποιότητος (extra)
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)
ΟΙΚ 75.36.01 : Μπαλκονοποδιές από μάρμαρο πάχους 3 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7536
ΕΥΡΩ : Ολογράφως : Τριάντα τρία και πενήντα λεπτά
Αριθμητικά :

33,50
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Α.Τ. 131
ΟΙΚ 75.41 : Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό
Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m ευθειών ή λοξών, με μάρμαρο λευκό, σύμφωνα με
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα
υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η
εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,
εξαιρετικής ποιότητος (extra)
ΟΙΚ 75.41.01 : Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους 3/2cm (βατήρων /
μετώπων)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7541
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) προσθίας ακμής βατήρων
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Τριάντα εννέα
39,00

Α.Τ. 132
ΟΙΚ 75.58 : Σκαλομέρια μαρμάρου
Σκαλομέρια από μάρμαρο, αποτελούμενα από ένα τραπεζοειδές τεμάχιο ή από δύο
ορθογωνικά τεμάχια (κλιμακωτά), σύμφωνα με την μελέτη.
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λείανσης και
καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής,
λείανσης ή κτενισματος, τοποθέτησης, αρμολογήματος και καθαρισμού

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,
εξαιρετικής ποιότητος (extra)
ΟΙΚ 75.58.02 : Σκαλομέρια από μάρμαρο σκληρό πάχους 2 cm

Σελίδα 108 από 236

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7559
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Δεκαοκτώ
18,00

Α.Τ. 133
ΟΙΚ Ν78.34.01 : Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809
Ψευδοροφή ισόπεδη, διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από ενιαίες έτοιμες κοινές ή
ανθυγρές ή πυράντοχες λείες γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm, οποποιωνδήποτε δαστάσεων σε
κατάλληλο υπάρχοντα κρυφό σκελετό ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο
εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-10-01
"Ψευδοροφές με γυψοσανίδες".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
α)

Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την

εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.
β)

Η προμήθεια και τοποθέτηση των -εμφανών ή μη- στοιχείων στήριξης των πλακών και

τελειωμάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής και
αισθητικού αποτελέσματος
γ)

Η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της

επιλογής της Υπηρεσίας.
δ)

Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων.

ε)

Η προμήθεια και τοποθέτηση θυρίδας επίσκεψης από αλουμίνιο (1 τουλάχιστον θυρίδα

ανά 50m2 ψευδοροφής) βαμμένο σε απόχρωση RAL επιλογής της επίβλεψης
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης ψευδοροφής
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :

Είκοσι τέσσερα
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Αριθμητικά :

24,00

Α.Τ. 134
ΟΙΚ 78.35 Ψευδοροφή ανισόπεδη από γυψοσανίδες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809
Ψευδοροφή ανισόπεδη, διακοσμητική, επισκέψιμη, από κοινές, ανθυγρές ή πυράντοχες
γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm, οποποιωνδήποτε δαστάσεων και σχεδίου, σε υπάρχοντα
κρυφό ανισόπεδο σκελετό ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-10-01 "Ψευδοροφές με γυψοσανίδες".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
α)

Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την

εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.
β)

Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των πλακών και

τελειωμάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο
γ)

Η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της

επιλογής της Υπηρεσίας.
δ)

Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης ψευδοροφής
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Είκοσι τέσσερα και εβδομήντα λεπτά
24,70

Α.Τ. 135
ΟΙΚ 78.40 Προσαύξηση τιμής

ψευδοροφών για κάθε επιπλέον στρώση

γυψοσανίδας
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809
Προσαύξηση τιμής για κάθε επιπλέον στρώση γυψοσανίδας του άρθρου Ν52.11.5.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης ψευδοροφής
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ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

1.

Επτά και ενενήντα λεπτά
7,90

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.6 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ
Α.Τ. 136
ΟΙΚ 72.44 Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους
1mm
Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1mm, σύμφωνα με τα σχέδια
λεπτομερειών της μελέτης, με στερέωση του ενός άκρου της επί του σκυροδέματος με
εκτοξευόμενα καρφιά και κάλυψη του ετέρου ελευθέρου άκρου με αρμοκάλυπτρο (δεν
συμπεριλαμβάνεται στο παρόν άρθρο) ή διαμόρφωσή του με αναδίπλωση.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)
ΟΙΚ 72.44.01 : Επικάλυψη κατακορύφων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα
d=1,0mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7244
ΕΥΡΩ : Ολογράφως : Είκοσι και είκοσι λεπτά
Αριθμητικά :

20,20

Α.Τ. 137
ΟΙΚ 72.44 : Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους
1mm
Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1mm, σύμφωνα με τα σχέδια
λεπτομερειών της μελέτης, με στερέωση του ενός άκρου της επί του σκυροδέματος με
εκτοξευόμενα καρφιά και κάλυψη του ετέρου ελευθέρου άκρου με αρμοκάλυπτρο (δεν
συμπεριλαμβάνεται στο παρόν άρθρο) ή διαμόρφωσή του με αναδίπλωση.
ΟΙΚ 72.44.02 : Επικάλυψη οριζοντίων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d =
1,0mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7244
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Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Δεκαπέντε και εβδομήντα λεπτά
15,70

Α.Τ. 138
ΟΙΚ 72.47 : Αρμοκάλυπτρα
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.
ΟΙΚ 72.47.02 Αρμοκάλυπτρα αρμών εύρους 100 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7246
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετημένου αρμοκάλυπτρου
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Πενήντα έξι
56,00

Α.Τ. 139
ΟΙΚ 76.27 : Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες
Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή πολλαπλοί
(LAMINATED), oποποιωνδήποτε 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.
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ΟΙΚ 76.27.03 : Υαλοπίνακες συνολικού πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12
mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Ογδόντα τέσσερα
84,00

Α.Τ. 140
ΟΙΚ Ν77.11 : Προστασία επιφανειών σκυροδεμάτων με ειδική διάφανη σιλικόνη
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7725
Προστασία επιφανειών σκυροδεμάτων με ειδική διάφανη σιλικόνη σιλοξανικής βάσης,
ενδεικτικού τύπου DEITEROL S της DEITERMANN ενός συστατικού, ή άλλου ισοδυνάμου, που
εισχωρεί βαθιά στους πόρους του υλικού προστατεύοντας το από την αποσάθρωση και την
ατμοσφαιρική ρύπανση. Το υλικό αντέχει στα χτυπήματα και τις τριβές, δεν επηρεάζεται από
την ηλιακή ακτινοβολία, δεν κιτρινίζει και δεν ξεφλουδίζει με την πάροδο του χρόνου. Το υλικό
εφαρμόζεται με πινέλο ή πιστόλι σε δύο χέρια, ένα αστάρωμα και ένα τελικό χωρίς αραίωση,
αφού προηγηθεί ελαφρό τρίψιμο των επιφανειών, καθάρισμα και σκούπισμα. Κατά τα λοιπά
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υλικού. Ήτοι υλικά, μικροϋλικά και εργασία πλήρους
εφαρμογής του υλικού.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Δεκα οκτώ
18,00

Α.Τ. 141
ΟΙΚ 77.55 : Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα
αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7755
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Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-1003-00 "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 : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Έξι και εβδομήντα λεπτά
6,70

Α.Τ. 142
ΟΙΚ 77.67 : Χρωματισμοί σωληνώσεων
Χρωματισμοί σωληνώσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή
προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων
77.67.01 Διαμέτρου έως 1"
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7767.2
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Ένα και τριαντα πέντε λεπτά
1,35

Α.Τ. 143
ΟΙΚ 77.67 : Χρωματισμοί σωληνώσεων
ΟΙΚ 77.67.02 : Διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7767.4
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων
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ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Δύο και είκοσι πέντε λεπτά
2,25

Α.Τ. 144
ΟΙΚ 77.67 : Χρωματισμοί σωληνώσεων
ΟΙΚ 77.67.03 : Διαμέτρου από 2 1/2 έως 3"
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7767.6
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Τρία και σαράντα λεπτά
3,40

Α.Τ. 145
ΟΙΚ77.67 : Χρωματισμοί σωληνώσεων
ΟΙΚ77.67.04 : Διαμέτρου από 3 έως 4"
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7767.8
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Τέσσερα και πενήντα λεπτά
4,50

Α.Τ. 146
ΟΙΚ 77.68 : Απόξεση και βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7768
Συμπληρωματική επεξεργασία της επιφανείας του δαπέδου για την επίτευξη λείας επιφάνειας
κατάλληλης για βερνίκωμα: πλήρης απόξεση της επιφανείας με κατάλληλο μηχάνημα
εφοδιασμένο με απορροφητήρα, ψιλοστοκάρισμα, 1η στρώση βερνικιού, τρίψιμο και
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καθάρισμα, 2η στρώση εκτελουμένη όπως πρώτη και 3η στρώση (τελική) χωρίς τρίψιμο.
Υλικά, μικροϋλικά και εξοπλισμός επί τόπου και εργασία.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Επτά και τριάντα λεπτά
7,30

Α.Τ. 147
ΟΙΚ 77.71 : Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού
η διαλύτη ενός η δύο συστατικών
Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00
"Χρωματισμοί

ξύλινων

επιφανειών".

Απόξεση,

αστάρι,

ξερόζιασμα,

σπατουλάρισμα,

στοκαρίσματα, ψιλοστοκαρίσματα, διάστρωση αλκυδικού υποστρώματος ή υποστρώματος δύο
συστατικών και διάστρωση βερνικοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.
ΟΙΚ77.71.03 : Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο
συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7771
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Δεκαπέντε και εβδομηντα λεπτά
15,70

Α.Τ. 148
ΟΙΚ Ν77.71.04 : Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων σοβατεπιών με βερνικόχρωμα
βάσεως νερού ή διαλύτη ενός η δύο συστατικών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7771
Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων σοβατεπιών σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00
"Χρωματισμοί

ξύλινων

επιφανειών".

Απόξεση,

αστάρι,

ξερόζιασμα,

σπατουλάρισμα,
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στοκαρίσματα, ψιλοστοκαρίσματα, διάστρωση αλκυδικού υποστρώματος ή υποστρώματος δύο
συστατικών και διάστρωση βερνικοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.
Τιμή ανά μέτρο μήκους μμ
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Τέσσερα
4,00

Α.Τ. 149
ΟΙΚ Ν77.71.05 : Ανακαίνιση χρωματισμών ξυλίνων επιφανειών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7771
Ανακαίνιση χρωματισμών ξύλινων επιφανειών με βερνικόχρωμα ή ελαιόχρωμα, με απόξεση
του

παλαιού

χρώματος,

αστάρωμα,

ξερόζιασμα,

σπατουλάρισμα,

στοκαρίσματα.

ψιλοστοκαρίσματα, και διάστρωση βερνικοχρώματος μέχρις επιτεύξεως τέλειας επιφάνειας
Κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται στο άρθρο 77.71 του τιμολογίου
Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Δώδεκα
12,00

Α.Τ. 150
ΟΙΚ 77.80 : Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.
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.
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ΟΙΚ

77.80.01

:

Εσωτερικών

επιφανειών

με

χρήση

χρωμάτων,

ακρυλικής

στυρενιοακρυλικής - ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Εννέα
9,00

Α.Τ. 151
ΟΙΚ 77.80 : Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.
ΟΙΚ 77.80.02 : Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο
- ακρυλικής βάσεως.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Δέκα και δέκα λεπτά
10,10

Α.Τ. 152
ΟΙΚ 77.84 : Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής
διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού
Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή
στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 0310-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".
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Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των γυψοσανίδων,
αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την μείωση της
απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής ή βινυλικής ή
στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα και εργασία.
ΟΙΚ 77.84.02 : Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7786.1
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Δώδεκα και σαράντα λεπτά
12,40

Α.Τ. 153
ΟΙΚ Ν77.91.01 : Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή
στρώση πλαστικού χρώματος
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7791
Ανακαίνιση οποιωνδήποτε παλαιών χρωματισμένων επιφανειών, με διπλή στρώση πλαστικού
χρώματος, με την απαιτούμενη προπαρασκευή και απόξεση ποσοστού έως 15% της
επιφανείας των παλαιών χρωμάτων (υλικά, ικριώματα και εργασία).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Πέντε
5,00

Α.Τ. 154
ΟΙΚ Ν77.91.02 : Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή
στρώση ακρυλικού χρώματος
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7791
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Ανακαίνιση οποιωνδήποτε παλαιών χρωματισμένων επιφανειών, με διπλή στρώση ακρυλικού
χρώματος, με την απαιτούμενη προπαρασκευή και απόξεση ποσοστού έως 15% της
επιφανείας των παλαιών χρωμάτων (υλικά, ικριώματα και εργασία)
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Πέντε και πενήντα λεπτά
5,50

Α.Τ. 155
ΟΙΚ 77.95 : Αντιγραφιστικές επαλείψεις (antigraffiti) μόνιμης προστασίας, ενός
ή δύο συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744
Αντιγραφιστική επάλειψη επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος, κεραμικών, μαρμάρων και
λιθωδών υλικών, μη θυσιαζόμενη (καθαρισμός επιφανειών με πλύση, χωρίς ανάγκη
επανάλειψης της προστατευτικής επίστρωσης), με υδρόφοβα υλικά, διαφανή, μόνιμης
προστασίας, μετά από κατάλληλη προετοιμασία της επιφάνειας εφαρμογής, σύμφωνα με την
μελέτη, την ΕΤΕΠ 05-02-03-00 "Αντιρρυπαντική επάλειψη" και τις οδηγίες του προμηθευτή
του υλικού.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Πέντε
5,00

Α.Τ. 156
ΟΙΚ 78.21 : Εσωτερικό πέτασμα ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ με διάτρητο
ύφασμα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809
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Εσωτερικό πέτασμα ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ με διάτρητο ύφασμα, της εγκρίσεως της
Υπηρεσίας, κάθε σχεδίου και χρώματος, με χειροκίνητο μηχανισμό λειτουργίας (υλικά και
εργασία).
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
α) Η τοποθέτηση του συστήματος περιελίξεως και κινήσεως, που αποτελείται από οριζόντιο
μεταλλικό άξονα και οδηγούς αλουμινίου, που στερεώνονται με ήλους (πριτσίνια) στη
υπάρχουσα υποδομή.
β)

Η τοποθέτηση του ρόλλερ, του αντιβάρου, της ενισχυμένης ποδιάς από ράβδο

αλουμινίου ή μπρούντζου
γ)

Η προμήθεια και εγκατάσταση του μηχανισμού κίνησης και στροφής των φύλλων

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Πενήντα έξι
56,00

Α.Τ. 157
ΟΙΚ 79.12 : Επιστρώσεις με συνθετικές μεμβράνες
Επίστρωση με στεγανωτική μεμβράνη, συγκολλημένη με αυτογενή θερμική συγκόλληση,
σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών και αναλωσίμων επί τόπου και η εργασία πλήρους
τοποθέτησης της μεμβράνης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-02
"Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με μεμβράνες PVC",
79.12.02 Μεμβράνη PVC - P με ενίσχυση από συνθετικές ίνες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Δέκα έξι και ενενήντα λεπτά
16,90

Α.Τ. 158
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ΟΙΚ 79.15 : Γεωυφάσματα μη υφαντά
Στρώσεις γεωυφάσματος διαχωρισμού ή προστασίας, μη υφαντού, σε οποιεσδήποτε θέσεις
της κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη.
ΟΙΚ 79.15.02 : Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 155 gr/m2
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7914
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας.
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Δύο και εβδομήντα λεπτά
2,70

Α.Τ. 159
ΟΙΚ

79.17

:

Προστασία

στεγανωτικής

μεμβράνης

με

στραντζαριστή

γαλβανισμένη λαμαρίνα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7244
Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης και ευπαθών περιοχών, σε κατακόρυφη επιφάνεια, με
στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πλάτους 200 mm περίπου και πάχους 1 mm,
οιασδήποτε μορφής, με στηρίγματα από ειδικά γαλβανισμένα βύσματα και ειδικές ροδέλες, και
σφράγιση τών κενών με μαστίχα σιλικόνης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-0102 "Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με μεμβράνες PVC".
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Δύο και ογδόντα λεπτά
2,80
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Α.Τ. 160
ΟΙΚ 79.21 : Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης
υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7921
Τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση CE.
Οι τιμές του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται γενικώς και ανεξαρτήτως των επί μέρους
χαρακτηριστικών εκάστου των ως άνω υλικών.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο προσθέτων/προσμίκτων (kg), με βάση τις αναλογίες ανάμιξης που
καθορίζονται

στις

εγκεκριμένες

μελέτες

συνθέσεως

και

τις

αποδεκτές

ποσότητες

διαστρωθέντος σκυροδέματος.
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Ένα και τριάντα πέντε λεπτά
1,35

Α.Τ. 161
ΟΙΚ 79.22 : Πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο, κατά ΕΛΟΤ EN 9342
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7922
Τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση CE.
Οι τιμές του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται γενικώς και ανεξαρτήτως των επί μέρους
χαρακτηριστικών εκάστου των ως άνω υλικών.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο προσθέτων/προσμίκτων (kg), με βάση τις αναλογίες ανάμιξης που
καθορίζονται

στις

εγκεκριμένες

μελέτες

συνθέσεως

και

τις

αποδεκτές

ποσότητες

διαστρωθέντος σκυροδέματος.
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Ένα και εβδομήντα λεπτά
1,70
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Α.Τ. 162
ΟΙΚ 79.35 : Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρμών διαστολής με ελαστομερές
ασφαλτικό υλικό
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7935
Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρμών διαστολής, πλάτους έως 25 mm και ελάχιστου
βάθους 5 mm έως 8 mm, με ελαστομερές ασφαλτικό υλικό εν θερμώ 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 και τις οδηγίες του προμηθευτή.
Στην περίπτωση αρμού πλάτους μεγαλυτέρου των 25 mm, η παρούσα τιμή μονάδος
οροσαρμόζεται αναλογικά.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αρμού
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Τρία και ενενήντα λεπτά
3,90

Α.Τ. 163
ΟΙΚ 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.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αρμού
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :

Δέκα έξι και ογδόντα λεπτά
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Αριθμητικά :

16,80

Α.Τ. 164
ΟΙΚ Ν79.36 : Διαστελλόμενο κορδόνι από φυσικό, καθαρό, νατριούχο μπετονίτη
και ειδικά πρόσθετα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7936
Προμήθεια και τοποθέτηση διαστελλόμενου κορδονιού από φυσικό, καθαρό, νατριούχο
μπετονίτη και ειδικά πρόσθετα, για την εξασφάλιση στεγάνωσης σε αρμούς διακοπής υπόγειων
κατασκευών
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Οκτώ και σαράντα λεπτά
8,40

Α.Τ. 165
ΟΙΚ

Ν79.45.01

Θερμική

απομόνωση

οροφών και

δαπέδων με

φύλλα

εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 50 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934
Θερμομόνωση οροφών και δάπεδων με πλάκες μονωτικού υλικού, με φύλλα εξηλασμένης
πολυστερίνης, χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερμομονώσεις δωμάτων".
Σε περίπτωση τοποθέτησης μόνωσης πάχους μεγαλυτέρου ή μικρότερου των 50mm, η
παρούσα τιμή μονάδος προσαρμόζεται αναλογικά
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Δέκα τέσσερα
14,00
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Α.Τ. 166
ΟΙΚ Ν79.47.01 : Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη
πολυστερίνη πάχους 50 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934
Θερμομόνωση τοίχων, οποιασδήποτε 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".
Σε περίπτωση τοποθέτησης μόνωσης πάχους μεγαλυτέρου ή μικρότερου των 50mm, η
παρούσα τιμή μονάδος προσαρμόζεται αναλογικά
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Εντεκα και ογδόντα λεπτά
11,80

Α.Τ. 167
ΟΙΚ Ν79.48.01 : Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από
εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934
Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος (πχ δοκοί, στύλοι), οιουδήποτε σχήματος, με πλάκες
από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50mm, με ή χωρίς στερέωση αυτών.
Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 0306-02-02 "Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων".
Σε περίπτωση τοποθέτησης μόνωσης πάχους μεγαλυτέρου ή μικρότερου των 50mm, η
παρούσα τιμή μονάδος προσαρμόζεται αναλογικά
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :

Δώδεκα και τριάντα λεπτά
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Αριθμητικά :

12,30

Α.Τ. 168
ΟΙΚ 79.70 : Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους με ψυχρά υλικά (cool materials)
Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους με εφαρμογή ψυχρών υλικών (cool materials), υψηλής
ανακλαστικότητας, συνοδευομένων 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).
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προετοιμασία των επιφανειών, το αστάρωμα και η εφαρμογή δύο
στρώσεων του τελικού χρώματος (υλικά - μικροϋλικά επί τόπου, και εργασία)
ΟΙΚ 79.70.01 : Εφαρμογή θερμομονωτικού, άκαυστου, αντιμουχλικού χρώματος
ακρυλικής βάσεως με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας μικρότερο από 0,2
W/mK.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Είκοσι και είκοσι λεπτά
20,20

Α.Τ. 169
ΟΔΟ Ε-17 ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
Διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος, νέα ή αναδιαγράμμιση, οποιουδήποτε σχήματος,
μορφής και διαστάσεων (διαμήκης, εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα), με αντανακλαστικό
υλικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, με γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424,
συνοδευόμενο με πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιμών πεδίου κατά ΕΛΟΤ
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ΕΝ 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, σύμφωνα με την μελέτη
σήμανσης της οδού και την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 ‘’Οριζόντια σήμανση οδών’’
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:
η προμήθεια του υλικού διαγράμμισης, η προσκόμισή του επί τόπου του έργου και η
προσωρινή αποθήκευση (αν απαιτείται)
η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού για την εκτέλεση των
εργασιών και την ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους
ο καθαρισμός του οδοστρώματος από κάθε είδους χαλαρά υλικά με χρήση μηχανικού
σάρωθρου ή απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση
η προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα)
η εφαρμογή της διαγράμμισης με διαγραμμιστικό μηχάνημα, κατάλληλο για τον τύπο
του χρησιμοποιουμένου υλικού
η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών
η λήψη μέτρων για την προστασία της νωπής διαγράμμισης από την κυκλοφορία μέχρι
την πλήρη στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους
Άρθρο Ε-17.2 Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά
υλικό
Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-7788
Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο έτοιμης διαγράμμισης οδοστρώματος
ΕΥΡΩ : Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Δέκα εννέα και εβδομήντα λεπτά
19,70
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2.

ΔΙΚΤΥΑ

A.T.:

170

ΑΤΗΕ Ν8559.2.2

Εξαεριστήρας σωλήνα για εξαγωγή αέρα διατομής Φ100
παράθυρου Διαμέτρου 6 ins
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 39

100,00%

Εξαεριστήρας σωλήνα για εξαγωγή αέρα διατομής Φ100 πλήρες δηλαδή υλικά και μικροϋλικά
επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.
( 1 Τεμ. )
ΕΥΡΩ

Τεμάχιο
(Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 24,45

A.T.:

171

ΑΤΗΕ N8130.2

Συρμάτινη κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) μέχρι Φ 70 cm

Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 5

100,00%

Συρμάτινη κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) μέχρι Φ 70 cm~ πλήρως τοποθετημένη
( 1 Τεμ. )
ΕΥΡΩ

Τεμάχιο
(Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 4,45
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A.T.:

172

ΑΤΗΕ N8130.3

Συρμάτινη κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) μέχρι Φ 100 cm

Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 5

100,00%

Συρμάτινη κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) μέχρι Φ 100 cm~ πλήρως τοποθετημένη
( 1 Τεμ. )
ΕΥΡΩ

Τεμάχιο
(Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 5,42

A.T.:

173

ΑΤΗΕ N9761.7

Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο ( PP-R80 ) διατομής
20χ3,4 mm
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 8

100,00%

Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο ( PP-R80 ) διατομής 20χ3,4 mm ενδεικτικού τύπου
aquatherm FASER, με θερμική αυτοσυγκόλληση για ύδρευση και θέρμανση, πιέσεως 20/25
bar, 3ης γενιάς κατά DIN 8077/78, δηλαδή σωλήνας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασίας
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως, χωρίς ραφή , τοποθετημένος πλήρως σε
εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως ή κλιματισμού , συμπεριλαμβανομένων όλων των ειδικών
τεμαχίων [καμπύλες, τεμάχια αλλαγής διαμέτρου , κ.λ.π.] πλην των φλαντζών και τερματικών
συνδέσμων , οπως επίσης και όλων των υλικών και μικροϋλικών συγκολλήσεως , στηρίξεως
κ.λ.π. και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.
(1m)
ΕΥΡΩ

Μέτρο
(Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 15,75
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A.T.:

174

ΑΤΗΕ N9761.8

Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο ( PP-R80 ) διατομής
25χ4,2 mm
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 58

100,00%

Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο ( PP-R80 ) διατομής 25χ4,2 mm ενδεικτικού τύπου
aquatherm FASER, με θερμική αυτοσυγκόλληση για ύδρευση και θέρμανση, πιέσεως 20/25
bar, 3ης γενιάς κατά DIN 8077/78, δηλαδή σωλήνας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασίας
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως, χωρίς ραφή , τοποθετημένος πλήρως σε
εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως ή κλιματισμού , συμπεριλαμβανομένων όλων των ειδικών
τεμαχίων [καμπύλες, τεμάχια αλλαγής διαμέτρου , κ.λ.π.] πλην των φλαντζών και τερματικών
συνδέσμων , οπως επίσης και όλων των υλικών και μικροϋλικών συγκολλήσεως , στηρίξεως
κ.λ.π. και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.
(1m)
ΕΥΡΩ

Μέτρο
(Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 18,55

A.T.:

175

ΑΤΗΕ Ν8609.1

Τερματικός Σύνδεσμος Πολυπροπυλενίου Διαμέτρου 20 ή 25
mm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 12

100,00%

Τερματικός Σύνδεσμος Πολυπροπυλενίου Διαμέτρου 20 ή 25 mm , για σύνδεση κρουνών ,
αναμικτήρων κ.λ.π. , δηλαδή τερματικός σύνδεσμος [ γωνία με στήριγμα , γωνία με πάσο ,
ταύ ] και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, στερεώσεως και δοκιμών
λειτουργίας.
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο
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ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 4,55
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A.T.:

176

ΑΤΗΕ Ν8609.2

Εύκαμπτος Σύνδεσμος με Ρακόρ , Μήκους έως 50 cm ,
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 12

100,00%

Εύκαμπτος Σύνδεσμος με Ρακόρ , Μήκους έως 50 cm , για σύνδεση των σωληνώσεων
ύδρευσης με τους υδραυλικούς υποδοχείς , ήτοι εύκαμπτος σύνδεσμος από ελαστικό σωλήνα ,
μεταλλικό σπιράλ μηχανικής προστασίας , με δύο ρακόρ και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία
συνδέσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.
( 1 Τεμ. )
ΕΥΡΩ

Τεμάχιο
(Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 4,75

A.T.:

177

ΑΤΗΕ Ν8101.1

Διακόπτης [ VOL - VALVE ] , Διαμέτρου Φ 1/2 INS
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 11

100,00%

Διακόπτης [ VOL - VALVE ] , Διαμέτρου Φ 1/2 INS , ορειχάλκινoς , επιχρωμιωμένος με κλείσιμο
1/4 της στροφής , με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.
( 1 Τεμ. )
ΕΥΡΩ

Τεμάχιο
(Ολογράφως): ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 12,15
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A.T.:

178

ΑΤΗΕ Ν8104.1

Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου 1/2
ins
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 11

100,00%

Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου 1/2 ins, με εσωτερικό μηχανισμό από
ανοξείδωτο χάλυβα πίεσης λειτουργίας 16 atm με τα μικροϋλικά και την την εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως.
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 14,75

A.T.:

179

ΑΤΗΕ Ν8138.1.2

Κρουνός Εκροής σφαιρικός [ Βρύση ] , Διαμέτρου Φ 1/2 INS
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 11

100,00%

Κρουνός Εκροής σφαιρικός [ Βρύση ] , Διαμέτρου Φ 1/2 INS , ορειχάλκινος , επιχρωμιωμένος
με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 15,35
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A.T.:

180

ΑΤΗΕ Ν8042.1.2

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.
διαμέτρου 40 mm πιέσεως 6 atm
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 8

100,00%

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 40 mm πιέσεως λειτουργίας
6 atm~ γιά 20 C, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με
σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο
στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος
(πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
και συνδέσεως.
(1m)

Μέτρο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 17,55

A.T.:

181

ΑΤΗΕ Ν8042.1.3

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.
διαμέτρου 50 mm πιέσεως 6 atm
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 8

100,00%

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 50 mm πιέσεως λειτουργίας
6 atm~ γιά 20 C, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με
σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο
στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος
(πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
και συνδέσεως.
(1m)

Μέτρο

Σελίδα 135 από 236

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 18,65

Σελίδα 136 από 236

A.T.:

182

ΑΤΗΕ Ν8042.1.5

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.
διαμέτρου 70 mm πιέσεως 6 atm
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 8

100,00%

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 70 mm πιέσεως λειτουργίας
6 atm~ γιά 20 C, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με
σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο
στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος
(πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
και συνδέσεως.
(1m)

Μέτρο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 25,75

A.T.:

183

ΑΤΗΕ Ν8042.1.7

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.
διαμέτρου 100 mm πιέσεως 6 atm
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 8

100,00%

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 100 mm πιέσεως λειτουργίας
6 atm~ γιά 20 C, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με
σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο
στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος
(πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
και συνδέσεως.
(1m)

Μέτρο

Σελίδα 137 από 236

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 35,55

Σελίδα 138 από 236

A.T.:

184

ΑΤΗΕ Ν8042.1.9

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.
διαμέτρου 125 mm πιέσεως 6 atm
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 8

100,00%

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 125 mm πιέσεως λειτουργίας
6 atm~ γιά 20 C, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με
σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο
στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος
(πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
και συνδέσεως.
(1m)

Μέτρο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 45,25

A.T.:

185

ΑΤΗΕ Ν8042.1.10 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.
διαμέτρου 150 mm πιέσεως 6 atm
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 8

100,00%

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 150 mm πιέσεως λειτουργίας
6 atm~ γιά 20 C, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με
σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο
στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος
(πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
και συνδέσεως.
(1m)

Μέτρο

Σελίδα 139 από 236

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 50,15

A.T.:

186

ΑΤΗΕ Ν8066.2.1

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων
30cm X 30cm και βάθος από 0,50 m έως 1.00 m
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 10

100,00%

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως διαστασ. 30cm X 30cm και βάθους από 0.50 έως
1.00 m~( 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. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 119,85

A.T.:

187

ΑΤΗΕ Ν8053.2

Μηχανοσίφωνας πλαστικός διαμέτρου Φ 16 cm
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 8

100,00%

Μηχανοσίφωνας πλαστικός πλήρως τοποθετημένος.
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

Σελίδα 140 από 236

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 132,25

A.T.:

188

ΑΤΗΕ Ν8054.5

Πώμα (τάπα) καθαρισμού από P.V.C. βιδωτό, διαμέτρου 100
mm
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 8

100,00%

Πώμα (τάπα) καθαρισμού από P.V.C. βιδωτό, διαμέτρου 100 mm, πλήρες, με το ειδικό τεμάχιο
(σώμα) πάνω στο οποίο βιδώνεται το πώμα, με τα μικροϋλικά και την εργασία για πλήρη
τοποθέτηση και σύνδεση.
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 26,55

A.T.:

189

ΑΤΗΕ Ν8054.6

Πώμα (τάπα) καθαρισμού από P.V.C. βιδωτό, διαμέτρου 125
mm
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 8

100,00%

Πώμα (τάπα) καθαρισμού από P.V.C. βιδωτό, διαμέτρου 125 mm, πλήρες, με το ειδικό τεμάχιο
(σώμα) πάνω στο οποίο βιδώνεται το πώμα, με τα μικροϋλικά και την εργασία για πλήρη
τοποθέτηση και σύνδεση.
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Σελίδα 141 από 236

(Αριθμητικώς): 31,45

Σελίδα 142 από 236

A.T.:

190

ΑΤΗΕ Ν8028.2

Σιφώνι Πλαστικό Βαρέος Τύπου Φ 75
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 8

100,00%

Σιφώνι Πλαστικό Βαρέως Τύπου με εσχάρα ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη, έως τεσσάρων
εισόδων , με έξοδο Φ 75 ΜΜ εντός ισχυρού τσιμεντοκονιάματος ( κολυμπητό ) , πλήρως
τοποθετημένο.
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 51,45

A.T.:

191

ΑΤΗΕ Ν8028.1

Σιφόνι δαπέδου πλαστικό, διαμέτρου Φ50mm
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 8

100,00%

Σιφόνι δαπέδου πλαστικό, διαμέτρου Φ50mm, με εσχάρα χωρίς κόφτρα πλήρως τοποθετημένο
και συνδεδεμένο με τα μικροϋλικα και τη διάνοιξη οπών.
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 12,10

Σελίδα 143 από 236

A.T.:

192

ΑΤΗΕ 8160.2

Νιπτήρας πορσελάνης Διαστ. 42 Χ 56 cm
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 17

100,00%

Νιπτήρας πορσελάνης πλήρης με βαλβίδα χρωμέ ( σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο, σιφώνι
χρωμέ Φ 1 1/4 ins στηρίγματα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήματα όπως και
τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
παραδοτέος σε λειτουργία Διαστ. 42 Χ 56 cm.
( 1 Τεμ. )
ΕΥΡΩ

Τεμάχιο
(Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 176,20

A.T.:

193

ΑΤΗΕ 8151.2

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη. Χαμηλής πιέσεως με
το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του.
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 17

100,00%

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη 'Ευρωπαϊκού' (καθήμενου) τύπου, δηλαδή λεκάνη και
υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και
συγκολλήσεως στομίων. Χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του.
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 212,42

Σελίδα 144 από 236

A.T.:

194

ΑΤΗΕ Ν8160.1

Νιπτήρας Ατόμων μειωμένης κινητικότητας (Α.Μ.Κ.)
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 17

100,00%

Νιπτήρας Ατόμων μειωμένης κινητικότητας (Α.Μ.Κ.), δηλαδή νιπτήρας και υλικά στερεώσεως
και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ
(Αριθμητικώς): 300,00

A.T.:

195

ΑΤΗΕ Ν8152

Σέτ χειρολαβών Α.Μ.Κ.
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 5

100,00%

Σέτ χειρολαβών Α.Μ.Κ. πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση,και παράδοση σε
πλήρη λειτουργία.
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
(Αριθμητικώς): 119,85

Σελίδα 145 από 236

A.T.:

196

ΑΤΗΕ Ν8153

Λεκάνη W.C Ατόμων μειωμένης κινητικότητας (Α.Μ.Κ.)
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 17

100,00%

Λεκάνη W.C Ατόμων μειωμένης κινητικότητας (Α.Μ.Κ.) πλήρης, δηλαδή λεκάνη, δοχείο
πλύσεως και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων για λειτουργία.
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ
(Αριθμητικώς): 390,00

A.T.:

197

ΑΤΗΕ 8141.2.2

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος,
ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα Διαμέτρου 1/2 ins
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 13

100,00%

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος δηλαδή
αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους
εγκαταστάσεως τοποθετημένος σε νιπτήρα - Διαμέτρου 1/2 ins
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 63,33

Σελίδα 146 από 236

A.T.:

198

ΑΤΗΕ Ν8179.2

Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 18

100,00%

Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα πλήρες δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και
εργασία πλήρους τοποθετήσεως.
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 22,25

A.T.:

199

ΑΤΗΕ 8178.1.1

Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη απλή
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 14

100,00%

Χαρτοθήκη πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως
επιχρωμιωμένη απλή.
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 10,05

A.T.:

200

ΑΤΗΕ 8171.1

Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης Διαστάσεων 7,5 Χ 15 cm
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 13

100,00%

Σελίδα 147 από 236

Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους
τοποθετήσεως Διαστάσεων 7,5 Χ 15 cm
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 12,95

A.T.:

201

ΑΤΗΕ 8168.2

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ Διαστάσεων 42 Χ
60 cm
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 13

100,00%

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ δηλαδή καθρέπτης, δύο ή τέσσαρες κοχλίες με
κομβία χρωμέ, μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως Διαστάσεων 42 Χ 60
cm.
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 58,25

A.T.:

202

ΑΤΗΕ 8169.1.2

Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης - μήκους 0,60 cm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 13

100,00%

Εταζέρα νιπτήρα πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους
τοποθετήσεως πορσελάνης - μήκους 0,60 cm
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο
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ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 22,30

Σελίδα 149 από 236

A.T.:

203

ΑΤΗΕ Ν8540.2

Θερμική μόνωση σωλήνων, με μονωτικό σωλήνα ενδεικτικού
τύπου ARMAFLEX, για διάμετρο σωλήνα 3/4 ins
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 40

100,00%

Θερμική μόνωση σωλήνων , με μονωτικό σωλήνα ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX, πάχους 9ΜΜ,
για διάμετρο σωλήνα 3/4 ins, δηλαδή μονωτικός σωλήνας από εύκαμπτο συνθετικό
καουτσούκ, σε σωληνοειδές σχήμα, με τα υλικά και μικρουλικά για την στερέωση του υλικού
και την στεγανοποίηση των εγκάρσιων και κατά μήκος αρμών και με την εργασία για πλήρη
κατασκευή της μόνωσης.
(1m)

Μέτρο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 6,45

A.T.:

204

ΑΤΗΕ Ν8540.3

Θερμική μόνωση σωλήνων, με μονωτικό σωλήνα ενδεικτικού
τύπου ARMAFLEX, για διάμετρο σωλήνα 1 ins
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 40

100,00%

Θερμική μόνωση σωλήνων , με μονωτικό σωλήνα ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX, πάχους 9ΜΜ,
για διάμετρο σωλήνα 1 ins, δηλαδή μονωτικός σωλήνας από εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ,
σε σωληνοειδές σχήμα, με τα υλικά και μικρουλικά για την στερέωση του υλικού και την
στεγανοποίηση των εγκάρσιων και κατά μήκος αρμών και με την εργασία για πλήρη
κατασκευή της μόνωσης.
(1m)

Μέτρο

Σελίδα 150 από 236

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 7,35

A.T.:

205

ΑΤΗΕ Ν8540.4

Θερμική μόνωση σωλήνων, με μονωτικό σωλήνα ενδεικτικού
τύπου ARMAFLEX, για διάμετρο σωλήνα 1 1/4 ins
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 40

100,00%

Θερμική μόνωση σωλήνων , με μονωτικό σωλήνα ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX, πάχους 9ΜΜ,
για διάμετρο σωλήνα 1 1/4 ins, δηλαδή μονωτικός σωλήνας από εύκαμπτο συνθετικό
καουτσούκ, σε σωληνοειδές σχήμα, με τα υλικά και μικρουλικά για την στερέωση του υλικού
και την στεγανοποίηση των εγκάρσιων και κατά μήκος αρμών και με την εργασία για πλήρη
κατασκευή της μόνωσης.
(1m)

Μέτρο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 7,80

A.T.:

206

ΑΤΗΕ Ν8540.5

Θερμική μόνωση σωλήνων, με μονωτικό σωλήνα ενδεικτικού
τύπου ARMAFLEX, για διάμετρο σωλήνα 1 1/2 ins
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 40

100,00%

Θερμική μόνωση σωλήνων , με μονωτικό σωλήνα ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX, πάχους 9ΜΜ,
για διάμετρο σωλήνα 1 1/2 ins, δηλαδή μονωτικός σωλήνας από εύκαμπτο συνθετικό
καουτσούκ, σε σωληνοειδές σχήμα, με τα υλικά και μικρουλικά για την στερέωση του υλικού
και την στεγανοποίηση των εγκάρσιων και κατά μήκος αρμών και με την εργασία για πλήρη
κατασκευή της μόνωσης.
(1m)

Μέτρο

Σελίδα 151 από 236

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 8,15

Σελίδα 152 από 236

A.T.:

207

ΑΤΗΕ 8104.4

Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη Διαμέτρου 1 1/4 ins
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 11

100,00%

Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm με τα μικροϋλικά και
την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως Διαμέτρου 1 1/4 ins
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 21,40

A.T.:

208

ΑΤΗΕ Ν8220.1.4

Πιεστικό συγκρότημα παροχής 3 m3/h μανομετρικού 5 bar
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 22

100,00%

Πιεστικό συγκρότημα αποτελούμενο από αντλία ύδρευσης, παροχής 3 m3/h μανομετρικού 5
bar πάνω σε βάση και δοχείο διαστολής 50lt με την απαραίτητη συνδεσμολογία του, πλήρης
εγκατάσταση με πίνακα αυτοματισμού, με αυτοματισμό ελέγχου ύπαρξης νερού για προστασία
ξηράς λειτουργίας και αυτοματισμό πιεσοστάτη (αντικραδασμικά, βάνες, φίλτρο νερού,
μανόμετρο, ρακόρ, σύνδεσης με τα δίκτυα, βαλβίδες αντεπιστροφής, κλπ.), πλήρες, δηλαδή
προμήθεια προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού
ρεύματος, με κάθε μικρούλικο και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε
λειτουργία.
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ

Σελίδα 153 από 236

ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 472,50

Σελίδα 154 από 236

A.T.:

209

ΑΤΗΕ Ν8540.25

Κεντρικό ηλιακό σύστημα
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 31

100,00%

Κεντρικό ηλιακό σύστημα ενδεικτικού τύπου Helional Heliokit 200 με κεντρική μονάδα ελέγχου
TDC 3 της Helional με κιτ σύνδεσης Pumpstation Regusol EL και αντλία Grondfos UPS Solar
25-40 με σήματα ποιότητας Solar Keymark, CE, EN 12975, CSTB, SRCC αποτελούμενο από:
δεξαμενή 200lt με δυο σπιροειδείς θερμικούς εναλλάκτες 0,45 m2 έκαστος με εξωτερική
μόνωση από οικολογική πολυουρεθάνη 40kg/m3 πάχους 50mm, απορροφητή με επιλεκτική
επιφάνεια full plate copper (high selective: a>95% & e<5%) συνολικού εμβαδού τουλάχιστον
4,0 m2 πάχους 0,5mm σε πλαίσιο από ανοδιωμένο προφίλ αλουμινίου με ειδικό τζάμι
ασφαλείας (tempered) υψηλής διαπερατότητας (st>91%) και μόνωση από οικολογική
πολυουρεθάνη ή πετροβάμβακα. Το παραπάνω κεντρικό ηλιακό σύστημα θα παραδοθεί σε
πλήρη και καλή λειτουργία λαμβάνοντας υπόψη την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση,
σύνδεση, δοκιμές και όλες τις απαιτούμενες εργασίες, υλικά και μικροϋλικά, βάσεων που θα
χρειαστούν, το δίκτυο χαλκοσωλήνων, της κεντρικής μονάδας ελέγχου που θα εγκατασταθεί
στο λεβητοστάσιο και αποτελεί compact λύση αποτελούμενη από ένα πίνακα ελέγχου για την
αυτόματη και βέλτιστη λειτουργία του συστήματος, την inverter αντλία του κλειστού
κυκλώματος δεξαμενής συλλεκτών, των αντίστοιχων αισθητηρίων του συγκεκριμένου πίνακα
συμπεριλαμβανομένου και των ηλεκτρολογικών και υδραυλικών συνδέσεων και ρυθμίσεων
έτσι ώστε το περιγραφόμενο κεντρικό ηλιακό σύστημα να συνδεθεί με το κύκλωμα θέρμανση
(στο δεύτερο εναλλάκτη) και να λειτουργήσει σε συνεργασία με αυτό.
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ
(Αριθμητικώς): 4450,00

Σελίδα 155 από 236

A.T.:

210

ΑΤΗΕ Ν8455.3

Καυστήρας Φυσικού Αερίου, με ράμπα (multibloc),
Μονοβάθμιος, Ισχύος 65 -189 KW ισχύος 65 - 189 KW,
Παροχής 6,5 έως 18,9 ΝΡ3/Κ
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 28

100,00%

Καυστήρας φυσικού αερίου, μονοβάθμιας λειτουργίας και διβάθμίας ή προοδευτικής
λειτουργίας (για ισχύ άνω των 180 KW), με την απαιτούμενη γραμμή αερίου (ράμπα),
ρυθμιζόμενο αυτόματο τάμπερ αέρα μέσω σερβομοτέρ, με αυτοδιάγνωση βλαβών και ένδειξη
βλάβης με led, τον απαιτούμενο ηλεκτροκινητήρα και τα όργανα αυτοματισμού πλήρης,
κατάλληλος

γιά

λέβητα

κεντρικής

θερμάνσεως,

πιστοποιημένος

σύμφωνα

με

τους

Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς ΕΝ 676 και τις Οδηγίες E.M.C. 89/336/EEC, L.V. 73/23/EEC και GAS
90/396/EEC (περί Συσκευών Αερίου) CE 89/392 και απόδοσης 92/42EEC, με όλα τα
εξαρτήματα και συσκευές δηλαδή καυστήρας - ράμπα (multibloc) που κατ' ελάχιστον
περιλαμβάνει τον πιεζοστάτη αερίου ελαχίστου, την βαλβίδα ασφαλείας (ON-OFF), την
βαλβίδα λειτουργίας αργού ανοίγματος/γρήγορου κλεισίματος ή 1ου σταδίου/2ου σταδίου, τον
σταθεροποιητή πιέσεως, το σύστημα ελέγχου στεγανότητας βαλβίδων-VPS- (για ισχύ άνω των
200 KW) και το φίλτρο αερίου - τα εξαρτήματα και τα μικροϋλικά επί τόπου και εργασία
τοποθετήσεως, συνδέσεως προς τα δίκτυα αερίου, ηλεκτρικού ρεύματος και οργάνων
αυτοματισμού, δοκιμών και ρυθμίσεως γιά ομαλή και ασφαλή λειτουργία του καυστήρα.
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ
(Αριθμητικώς): 1750,00

Σελίδα 156 από 236

A.T.:

211

ΑΤΗΕ Ν8452.1.7

Λέβητας χαλύβδινος θερμού νερού, κατάλληλος για
λειτουργία με καυστήρα φυσικού αερίου ισχύος 120.000
kcal/h - 139 kW
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 28

100,00%

Λέβητας θερμού νερού ισχύος 120.000 kcal/h - 139 kW, χαλύβδινος, κατάλληλος για
λειτουργία με καυστήρα φυσικού αερίου, συνοδευόμενος από τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης
των οδηγιών 92/42/ΕΕ, 90/396/ΕΕ και το σήμα πιστότητας CE, αποτελούμενος από
φλογοθάλαμο κυλινδρικής μορφής με χάλυβα St 37-2 κατά DIN 17100, τους αυλούς
καυσαερίων (tubo) από σωλήνα τύπου mannesman St 37-2 (άνευ ραφής) με τους
επιβραδυντές καυσαερίων (στροβιλιστες) ιδίου υλικού, την πόρτα διπλού ολικού ανοίγματος
καλυμμένη στο εσωτερικό της από πυρίμαχο υλικό, την παράπλευρη μόνωση του θαλάμου
καύσης από υαλοβάμβακα με επικάλυψη αλουμινίου προστατευόμενη από κάλυμμα λαμαρίνας
βαμμένο με χρώμα φωτιάς, το κιτ αερίου με τον διακόπτη ασφαλείας, τον πίνακα οργάνων με
τον γενικό διακόπτη, τους θερμοστάτες λειτουργίας καυστήρα - κυκλοφορητή και το
θερμόμετρο νερού κ.λ.π., πλήρη με όλα τα εξαρτήματα και όργανά του, τα απαιτούμενα υλικά
και μικροϋλικά συνδέσεως με τα δίκτυα νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, την επανατοποθέτηση
του καυστήρα αερίου και την σύνδεση με το δίκτυο αερίου. Δηλαδή, προμήθεια νέου λέβητα,
εξαρτημάτων, οργάνων και όλων των απαραίτητων υλικών και μικρούλικών, μεταφορά επί
τόπου του έργου και εργασίες πλήρους εγκαταστάσεως, δοκιμών και ρυθμίσεως καυστήρα
μετά του φύλλου ελέγχου για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς επίσης και
εργασίες εγκατάστασης.
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ
(Αριθμητικώς): 2850,00

Σελίδα 157 από 236

A.T.:

212

ΑΤΗΕ Ν8605.1.4

Κυκλοφορητής νερού παροχής 6,00 m3/h και μανομετρικό
ύψος 4,0 ΜΥΣ, inverter
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 21

100,00%

Κυκλοφορητής ζεστού νερού που ικανοποιεί σημείο λειτουργίας 6,00 m3/h και μανομετρικό
ύψος 4,0 ΜΥΣ, για εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως, μεταβλητών στροφών με inverter,
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. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ
(Αριθμητικώς): 1150,00

A.T.:

213

ΑΤΗΕ Ν8466.5

Καπναγωγός inox, με μόνωση, διπλού τοιχώματος Διαμέτρου
Φ 200/250 mm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 33

100,00%

Καπναγωγός διπλού τοιχώματος, που καταλήγει ένα μέτρο πάνω από την οροφή του κτιρίου,
κατασκευασμένος από ανοξείδωτο αντιμαγνητικό χάλυβα AISI 304L με πάχος τόσο εσωτερικά
όσο και εξωτερικά 0,4 mm, με ενδιάμεση μόνωση πετροβάμβακα 25 mm και πυκνότητας 98
kg/m2, με όλα τα ειδικά τεμάχια (γωνίες, ταφ, τάπες), τα τριγωνικά στηρίγματα τοίχου, με
ευθύγραμμο inox καπναγωγό και τα υλικά στεγανοποίησής του (φλάντζα σιλικόνης τριών
πτυχών), δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία συνδέσεως και πλήρους
εγκαταστάσεως.
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

Σελίδα 158 από 236

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ
(Αριθμητικώς): 3000,00

A.T.:

214

ΑΤΗΕ 8646

Σύστημα αντισταθμίσεως
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 31

100,00%

Σύστημα αντισταθμίσεως γιά 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. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ
ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 940,38

A.T.:

215

ΑΤΗΕ Ν8625.5

Τετράοδη θερµοστατική βαλβίδα διατοµής DN 40, µε
σερβοµοτέρ
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 11

100,00%

Τετράοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα θερµοκρασίας νερού προοδευτικής λειτουργίας, βαρέως
τύπου, φλαντζωτής, αποτελούµενη από την βαλβίδα διατοµής DN 40 mm, τον κινητήρα και τις
αντίστοιχες καλωδιώσεις µε τον πίνακα αντιστάθµισης, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση,
τοποθέτηση σε υπάρχουσα εγκατάσταση κεντρικής θέρµανσης, ρύθµιση και παράδοση σε
κανονική λειτουργία.
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

Σελίδα 159 από 236

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ
(Αριθμητικώς): 1215,00

Σελίδα 160 από 236

A.T.:

216

ΑΤΗΕ Ν8649

Διατάξεις ασφαλείας λεβητοστασίου
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 31

100,00%

Διατάξεις ασφαλείας που περιλαμβάνουν κλειστό δοχείο διαστολής 110 λίτρων με μεμβράνη
EPDM για χρήση σε δίκτυα θέρμανσης, αυτόματο πλήρωσης διαμέτρου 1/2 ins με μανόμετρο,
δύο βαλβίδες ασφαλείας δικτύων θέρμανσης 1 ins πιέσεως 4 bar με ελατήριο, ορειχάλκινες,
καθοδική προστασία με ανόδιο μαγνησίου, εμβαπτισμένο στο δίκτυο, προσβάσιμο για έλεγχο
και αντικατάσταση και διατομής ίσης με αυτή του δικτύου, δύο μανόμετρα πίεσης διαμέτρου
Φ80, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση υλικών καθώς και μικροϋλικών σύνδεσης
και την εργασία πλήρους εγκατάστασης.
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ
(Αριθμητικώς): 850,00

A.T.:

217

ΑΤΗΕ 8621.1.1

Δίοδος ηλεκτροκίνητη βαλβίδα δύο θέσεων, ελαφρού τύπου,
κοχλιωτής συνδέσεως Διαμέτρου 1/2 ins
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 11

100,00%

Δίοδος ηλεκτροκίνητη βαλβίδα δύο θέσεων, ελαφρού τύπου, κοχλιωτής συνδέσεως
αποτελούμενη από κινητήρα, μοχλισμό και σώμα διόδου βαλβίδας, πλήρης με τα υλικά
(μετασχηματιστής κλπ) τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως
παραδοτέα σε λειτουργία Διαμέτρου 1/2 ins
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

Σελίδα 161 από 236

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 91,37

Σελίδα 162 από 236

A.T.:

218

ΑΤΗΕ Ν8650

Γραμμή τροφοδοσίας φυσικού αερίου
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 31

100,00%

Εγκατάσταση τροφοδοσίας φυσικού αερίου από το μετρητή της εταιρείας παροχής αερίου
μέχρι τη σύνδεση του καυστήρα ΦΑ συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων ασφαλείας
αποτελούμενη από αντικραδασμικούς συνδέσμους στα σημεία σύνδεσης με το μετρητή και τον
καυστήρα, ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδα αυτόματης επαναφοράς, φίλτρο και ρυθμιστή πίεσης,
σωλήνωση από γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα κατάλληλου τύπου και διατομής μαζί με τα
στηρίγματα και εξαρτήματα (γωνιές, μούφες κλπ), διατάξεις αποκοπής (βάνες), ανιχνευτή
διαρροής φυσικού αερίου με ένδειξη σε πίνακα πυρασφάλειας και εντολή σε ηλεκτροβαλβίδα,
την απαραίτητα καλωδίωση, δηλαδή την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση καθώς και τα
μικροϋλικά σύνδεσης και την παράδοση κατόπιν έγκρισης από την εταιρεία αερίου. Όλα τα
υλικά θα φέρουν τις απαραίτητες σημάνσεις και θα είναι εγκεκριμένα και πιστοποιημένα για
δίκτυα φυσικού αερίου.
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ
(Αριθμητικώς): 3000,00

A.T.:

219

ΑΤΗΕ 8608.1.2

Φίλτρο νερού ή ατμού Κοχλιωτό Διαμέτρου 1/2 ins
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 12

100,00%

Φίλτρο νερού ή ατμού από χυτοσίδηρο, με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως Κοχλιωτό Διαμέτρου 1/2 ins
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

Σελίδα 163 από 236

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 48,30

Σελίδα 164 από 236

A.T.:

220

ΑΤΗΕ 8606.2.1

Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων
νερού, Διαμέτρου σπειρώματος 1/2 ins Γιά πίεση λειτουργίας
έως 12 atm
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 11

100,00%

Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων νερού πλήρως τοποθετημένη σε
σωλήνα. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ. και η εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως Διαμέτρου σπειρώματος 1/2 ins Γιά πίεση λειτουργίας έως 12 atm
( 1 Τεμ. )
ΕΥΡΩ

Τεμάχιο
(Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 4,60

A.T.:

221

ΑΤΗΕ N8430.6.4

Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου ( F.C.U. )
δαπέδου, ισχύος 6,50 KW.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 32

100,00%

Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου ( F.C.U. ) δαπέδου , αποτελείται από
περίβλημα χαλυβδοελάσματος βαμμένου με χρώμα ΝΤΟΥΚΟ, από στοιχείο νερού με
χαλκοσωλήνες, από φυγοκεντρικό ανεμιστήρα με διακόπτη τεσσάρων θέσεων, λεκάνη
συγκεντρώσεως

συμπυκνωμάτων,

φίλτρο

αέρα

πλενόμενου

τύπου,

τάμπερ

λήψεως

εξωτερικού αέρα κλπ με τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα δύο θέσεων εφοδιασμένη με φίλτρο
νερού και δύο ορειχάλκινους διακόπτες νερού με θερμοστάτη ελέγχου της τρίοδης βαλβίδας
και τα λοιπά εξαρτήματα αυτοματισμού , δηλαδή υλικά, όργανα, εξαρτήματα και μικροϋλικά
και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως γιά την ομαλή και
αυτόματη λειτουργία, ισχύος 6,50 KW.

Σελίδα 165 από 236

( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ
(Αριθμητικώς): 625,00

A.T.:

222

ΑΤΗΕ 8447

Βαλβίδα εξαερισμού θερμαντικών σωμάτων, ορειχάλκινη
επινικελωμένη διαμ.1/4 ins
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 11

100,00%

Βαλβίδα εξαερισμού θερμαντικών σωμάτων, ορειχάλκινη επινικελωμένη διαμ.1/4 ins πλήρως
τοποθετημένη σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως, σε πώμα θερμαντικού σώματος ή σε
σωλήνα κλπ.
Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ και η εργασία διανοίξεως και
ελικοτομήσεως της οπής στηρίξεως
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 3,98

A.T.:

223

ΑΤΗΕ Ν8445.6

Διακόπτης σωμάτων μονοσωληνίου Διαμέτρου 1/2 ins
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 11

100,00%

Διακόπτης σωμάτων μονοσωληνίου 1/2'' εξωτερικού βρόγχου με παροχή στο σώμα 50% και
θερμοστατική κεφαλή πλήρως τοποθετημένος.
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

Σελίδα 166 από 236

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 82,70

Σελίδα 167 από 236

A.T.:

224

ΑΤΗΕ 8445.1

Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σώματος Διαμέτρου 1/2 ins
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 11

100,00%

Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σώματος ορειχάλκινη, διπλής ρυθμίσεως με χειρολαβή και
εσωτερικό μανδύα, πλήρως τοποθετημένη Διαμέτρου 1/2 ins
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 9,85

A.T.:

225

ΑΤΗΕ Ν8603.4

Συλλεκτοδιανομέας ορειχάλκινος θερμικού κυκλώματος
μοναυλικού συστήματος Κεντρικής θερμάνσεως πέντε
κυκλωμάτων διαμέτρου 1 1/4'
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 4

100,00%

Συλλεκτοδιανομέας ορειχάλκινος θερμικού κυκλώματος μοναυλικού συστήματος Κεντρικής
θερμάνσεως πέντε αναχωρήσεων διαμέτροι 1 1/4', πλήρης εγκατεστημένος δηλαδή προμήθεια
προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 55,75

Σελίδα 168 από 236

A.T.:

226

ΑΤΗΕ Ν8603.3

Συλλεκτοδιανομέας ορειχάλκινος θερμικού κυκλώματος
μοναυλικού συστήματος Κεντρικής θερμάνσεως τεσσάρων
κυκλωμάτων διαμέτρου 1 1/4'
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 4

100,00%

Συλλεκτοδιανομέας ορειχάλκινος θερμικού κυκλώματος μοναυλικού συστήματος Κεντρικής
θερμάνσεως τεσσάρων αναχωρήσεων διαμέτροι 1 1/4', πλήρης εγκατεστημένος δηλαδή
προμήθεια προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 44,50

A.T.:

227

ΑΤΗΕ N8603.2

Συλλεκτοδιανομέας ορειχάλκινος θερμικού κυκλώματος
μοναυλικού συστήματος Κεντρικήςθερμάνσεως τριών
κυκλωμάτων διαμέτρου 1 1/4'
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 4

100,00%

Συλλεκτοδιανομέας ορειχάλκινος θερμικού κυκλώματος μοναυλικού συστήματος Κεντρικής
θερμάνσεως τριων αναχωρήσεων διαμέτροι 1 1/4', πλήρης εγκατεστημένος δηλαδή προμήθεια
προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 35,50

Σελίδα 169 από 236

A.T.:

228

ΑΤΗΕ 8647.1

Θερμοστάτης χώρου δύο θέσεων
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 12

100,00%

Θερμοστάτης χώρου με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως
και ρυθμίσεως παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειιτουργία δύο θέσεων
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 80,21

A.T.:

229

ΑΤΗΕ Ν8063.1

Σωληνας πλαστικός από ακτινοδικτυωμένο πολυαιθυλενιο VPE
με φύλλο αλουμινίου (multiskin) και μόνωση 4mm, διαμετρου
x παχος 18x2mm
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 8

100,00%

Πλαστικός σωλήνας θερμού / ψυχρού νερού χρήσης θέρμανσης 18mm τριών στρώσεων
πιέσεως λειτουργίας για 95C μέχρι 10atm με μόνωση 6mm τύπου HDPE με επίστρωση,
μεγάλης μηχανικής και χημικής αντοχής (ακτίνα καμπυλότητας με κατάλληλο εργαλείο 65mm),
με πάχος τοιχώματος 2mm, που αποτελείται από εσωτερική και εξωτερική στρώση
πολυαιθυλενίου με φραγμό οξυγόνου και ενδιάμεσα στρώση αλουμινίου πάχους τουλάχιστον
0,2mm συνδεδεμένη με τις υπόλοιπες στρώσεις, με συντελεστή θερμικής διαστολής
0,026mm/mK συμπεριλαμβανομένων των υλικών συνδέσεων, στερεώσεως κλπ ως και της
εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως σε ενδοδαπέδια δίκτυα θιέρμανσης με τον φέροντα αγωγό
και τον αντίστοιχο επενδύτη.
(1m)

Μέτρο

Σελίδα 170 από 236

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 4,25

Σελίδα 171 από 236

A.T.:

230

ΑΤΗΕ Ν8041.8.1

Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 28 mm πάχους τοιχώματος
0,80 mm
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 7

100,00%

Χαλκοσωλήνας 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
(1m)

Μέτρο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 16,90

A.T.:

231

ΑΤΗΕ Ν8041.9.1

Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 35 mm πάχους τοιχώματος
1,00 mm
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 7

100,00%

Χαλκοσωλήνας 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
(1m)

Μέτρο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 21,70

Σελίδα 172 από 236

A.T.:

232

ΑΤΗΕ Ν8041.10.1 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 42 mm πάχους τοιχώματος
1,00 mm
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 7

100,00%

Χαλκοσωλήνας 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
(1m)
ΕΥΡΩ

Μέτρο
(Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 30,50

A.T.:

233

ΑΤΗΕ N8431.1.1

Θερμαντικά Σώματα τύπου panel διαστάσεων 11/900/700
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 26

100,00%

Θερμαντικά Σώματα τύπου panel διαστάσεων 11/900/700 ΜΜ, εγχώρια ή χώρας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλήρως βαμμένα, που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία πλήρως
εγκατεστημένα, δηλαδή στοιχεία, στηρίγματα τοίχου και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία
εγκαταστάσεως.
( 1 Τεμ. )
ΕΥΡΩ

Τεμάχιο
(Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
(Αριθμητικώς): 145,00

Σελίδα 173 από 236

A.T.:

234

ΑΤΗΕ N8431.2.1

Θερμαντικά Σώματα τύπου panel διαστάσεων 22/900/500
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 26

100,00%

Θερμαντικά Σώματα τύπου panel διαστάσεων 22/900/500 ΜΜ, εγχώρια ή χώρας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλήρως βαμμένα, που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία πλήρως
εγκατεστημένα, δηλαδή στοιχεία, στηρίγματα τοίχου και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία
εγκαταστάσεως.
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
(Αριθμητικώς): 165,00

A.T.:

235

ΑΤΗΕ N8431.2.2

Θερμαντικά Σώματα τύπου panel διαστάσεων 22/900/700
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 26

100,00%

Θερμαντικά Σώματα τύπου panel διαστάσεων 22/900/700 ΜΜ, εγχώρια ή χώρας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλήρως βαμμένα, που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία πλήρως
εγκατεστημένα, δηλαδή στοιχεία, στηρίγματα τοίχου και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία
εγκαταστάσεως.
( 1 Τεμ. )
ΕΥΡΩ

Τεμάχιο
(Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ
(Αριθμητικώς): 210,00

Σελίδα 174 από 236

A.T.:

236

ΑΤΗΕ N8431.2.3

Θερμαντικά Σώματα τύπου panel διαστάσεων 22/900/800
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 26

100,00%

Θερμαντικά Σώματα τύπου panel διαστάσεων 22/900/800 ΜΜ, εγχώρια ή χώρας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλήρως βαμμένα, που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία πλήρως
εγκατεστημένα, δηλαδή στοιχεία, στηρίγματα τοίχου και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία
εγκαταστάσεως.
( 1 Τεμ. )
ΕΥΡΩ

Τεμάχιο
(Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ
(Αριθμητικώς): 232,00

A.T.:

237

ΑΤΗΕ N8431.2.4

Θερμαντικά Σώματα τύπου panel διαστάσεων 22/900/1000
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 26

100,00%

Θερμαντικά Σώματα τύπου panel διαστάσεων 22/900/1000 ΜΜ, εγχώρια ή χώρας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλήρως βαμμένα, που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία πλήρως
εγκατεστημένα, δηλαδή στοιχεία, στηρίγματα τοίχου και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία
εγκαταστάσεως.
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ
(Αριθμητικώς): 290,00
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A.T.:
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ΑΤΗΕ N8431.3.1

Θερμαντικά Σώματα τύπου panel διαστάσεων 33/900/600
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 26

100,00%

Θερμαντικά Σώματα τύπου panel διαστάσεων33/900/600 ΜΜ, εγχώρια ή χώρας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλήρως βαμμένα, που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία πλήρως
εγκατεστημένα, δηλαδή στοιχεία, στηρίγματα τοίχου και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία
εγκαταστάσεως.
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ
(Αριθμητικώς): 280,00

A.T.:

239

ΑΤΗΕ N8431.3.2

Θερμαντικά Σώματα τύπου panel διαστάσεων 33/900/900
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 26

100,00%

Θερμαντικά Σώματα τύπου panel διαστάσεων 33/900/900 ΜΜ, εγχώρια ή χώρας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλήρως βαμμένα, που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία πλήρως
εγκατεστημένα, δηλαδή στοιχεία, στηρίγματα τοίχου και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία
εγκαταστάσεως.
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
(Αριθμητικώς): 375,00
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ΑΤΗΕ N8431.3.3

Θερμαντικά Σώματα τύπου panel διαστάσεων 33/900/1000
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 26

100,00%

Θερμαντικά Σώματα τύπου panel διαστάσεων 33/900/1000 ΜΜ, εγχώρια ή χώρας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλήρως βαμμένα, που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία πλήρως
εγκατεστημένα, δηλαδή στοιχεία, στηρίγματα τοίχου και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία
εγκαταστάσεως.
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ
(Αριθμητικώς): 425,00

A.T.:
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ΑΤΗΕ Ν8431.2.5

Θερμαντικά Σώματα τύπου panel διαστάσεων 22/600/600
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 26

100,00%

Θερμαντικά Σώματα τύπου panel διαστάσεων 22/600/600 ΜΜ, εγχώρια ή χώρας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλήρως βαμμένα, που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία πλήρως
εγκατεστημένα, δηλαδή στοιχεία, στηρίγματα τοίχου και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία
εγκαταστάσεως.
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ
(Αριθμητικώς): 138,00
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ΑΤΗΕ N8210

Αυτόματο προσυναρμολογημένο πυροσβεστικό συγκρότημα
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 21

100,00%

Αυτόματο προσυναρμολογημένο πυροσβεστικό συγκρότημα ενδεικτικού τύπου MPFC-D 312/10/2.5, αποτελούμενο από δυο πολυβάθμιες ηλεκτροκίνητες αντλίες παροχής 19,80m3/h
με μανομετρικό 2,89 bar έκαστη. Aπ’ αυτές η μια κινείται με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 10,0 HP
και η άλλη με εφεδρικό ντιζελοκινητήρα 12,0 HP. Περιλαμβάνεται μια βοηθητική
ηλεκτροκίνητη αντλία JOKEY ισχύος 2,5 HP και ένα πιεστικό δοχείο μεμβράνης 100 lit ένας
συλλέκτης αναρρόφησης, ένας συλλέκτης κατάθλιψης, ενιαία ισχυρή μεταλλική βάση,
ηλεκτρικός πίνακας ισχύος και αυτοματισμών, μπαταρία, αυτόματος φορτιστής, βάνες,
βαλβίδες αντεπιστροφής και λοιπά υδραυλικά εξαρτήματα, μανόμετρα, πιεζοστάτες και γενικά
κάθε όργανο και εξαρτήματα που απαιτείται για την αυτόνομη λειτουργία του, δηλαδή
προμήθεια του συγκροτήματος, προσκόμιση επί τόπου του έργου, εγκατάσταση μετά των
μικροϋλικών και της εργασίας τοποθέτησης, ρύθμισης και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και
κανονική λειτουργία.
( 1 Τεμ. )
ΕΥΡΩ

Τεμάχιο
(Ολογράφως): ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
(Αριθμητικώς): 7875,00

A.T.:

243

ΑΤΗΕ Ν8010

Δεξαμενή πυρόσβεσης, χωρητικότητος 10 m3
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 30

100,00%

Δεξαμενή πυρόσβεσης κατασκευασμένη από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 3 χιλιοστών
διαστάσεων 2μ x 2,5μ x 2μ (πλάτος x μήκος x ύψος) χωρητικότητας 10 κυβικών μέτρων.
Εσωτερικά θα υπάρχουν ράβδοι αντιστήριξης από αντίστοιχο υλικό, συγκολλημένοι, για να
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εμποδίζεται η παραμόρφωση της δεξαμενής. Οι ενώσεις σε όλα τα σημεία θα είναι
συγκολλημένες και από τις 2 πλευρές (εσωτερικά και εξωτερικά) με κατάλληλη κόλληση.
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Στο άνω μέρος θα φέρει ανθρωποθυρίδα διαστάσεων 0,5μ x 0,5μ με καπάκι. Στο κάτω μέρος
θα υπάρχουν πόδια στήριξης (πχ από κοιλοδοκό) ύψους τουλάχιστον 10 εκατοστών καθώς και
τάπα εκκένωσης DN25. Για την πλήρωση θα υπάρχει μηχανικός πλωτήρας DN15 με μούφα σε
σημείο που να είναι εύκολα προσβάσιμος για αντικατάσταση. Επίσης θα φέρει κατακόρυφο
δείκτη σε εμφανές σημείο για εποπτεία της στάθμης. Η δεξαμενή θα παραδοθεί σε πλήρη
λειτουργία λαμβάνοντας υπόψη την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές
και όλες τις απαιτούμενες εργασίες, υλικά και μικροϋλικά, που θα χρειαστούν για την
εγκατάστασή της στο χώρο του πυροσβεστικού συγκροτήματος και τη σύνδεσή της ώστε να
λειτουργεί σε συνεργασία με αυτό.
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
(Αριθμητικώς): 2475,00

A.T.:

244

ΑΤΗΕ Ν8036.3

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 1 ins
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 5

100,00%

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 1 ins, 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
(1m)
ΕΥΡΩ

Μέτρο
(Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 19,35
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ΑΤΗΕ Ν8036.4

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 1& 1/4
ins
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 5

100,00%

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 1& 1/4 ins, 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
(1m)

Μέτρο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 22,65

A.T.:

246

ΑΤΗΕ Ν8036.5

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 1& 1/2
ins
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 5

100,00%

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 1& 1/2 ins, 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
(1m)

Μέτρο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 25,65
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ΑΤΗΕ Ν8036.6

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 2 ins
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 5

100,00%

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 2 ins, 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
(1m)

Μέτρο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 30,05

A.T.:
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ΑΤΗΕ Ν8036.7

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 2 & 1/2
ins
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 5

100,00%

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 2 & 1/2ins, 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
(1m)
ΕΥΡΩ

Μέτρο
(Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 36,35
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ΑΤΗΕ Ν8036.8

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 3 ins
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 5

100,00%

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 3 ins, 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
(1m)

Μέτρο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 49,27

A.T.:
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ΑΤΗΕ Ν8036.9

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 4 ins
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 5

100,00%

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 4 ins, 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
(1m)

Μέτρο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 65,45
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ΑΤΗΕ Ν8209

Κεφαλή καταιονισμού (sprinkler) ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη
με ροζέτα, θερμοκρασίας 74° C, διαμέτρου 1/2 INS
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 21

100,00%

Κεφαλή καταιονισμού (sprinkler) αυτόματης λειτουργίας, ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη με
ροζέτα, θερμοκρασίας 74° C, διαμέτρου 1/2 INS και παροχής 150 λίτρων νερού το λεπτό σε
πίεση λειτουργίας 4 AΤΜ, ελάχιστου κώνου προστασίας ύψους 3Μ και βάσης 12 Μ², και με
ελάχιστη πίεση λειτουργίας 1 AΤΜ κλπ., δηλαδή ακροφύσιο, μικροϋλικά στον τόπο του έργου,
δοκιμές και εργασία εγκατάστασης γιά πλήρη και κανονική λειτουργία.
( 1 Τεμ. )
ΕΥΡΩ

Τεμάχιο
(Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 22,25

A.T.:
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ΑΤΗΕ Ν8208.14.6 Ηλεκτρικός διακόπτης ενεργοποιούμενος με την ροή υγρών (
Flow Switch ) με χρονοκαθυστέρηση, πλήρης. Διαμέτρου 3
ins
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 11

100,00%

Ηλεκτρικός διακόπτης ενεργοποιούμενος με την ροή υγρών ( Flow Switch ) με περίβλημα
στιβαρό και ερμητικά κλειστό για ασφαλή και μακρόχρονη λειτουργία. Θα εδράζεται σε χυτό
αλουμίνιο που δένεται πάνω στον κεντρικό σωλήνα τροφοδοσίας και θα είναι εφοδιασμένος με
διάταξη ρυθμιζόμενης χρονοκαθυστέρησης, ώστε

να μην

προκαλεί

αναίτια σήματα

συναγερμού από υδραυλικά πλήγματα ή άλλες στιγμιαίες μετατοπίσεις του νερού μέσα στη
σωλήνωση, πλήρης, όπως αναφέρεται στις προδιαγραφές, δηλ. προμήθεια, προσκόμιση,
τοποθέτηση, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο
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ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 75,50
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ΑΤΗΕ Ν8201.1.2

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 6 kg
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 19

100,00%

Πυροσβεστήρας φορητός ξηρής σκόνης 6 kg Α.B.C.E. 40% δοχείο κόκκινο, πιστοποιημένο
κατά CE, κλείστρο με ασφαλιστικό πιστοποιημένο κατά CE από TUV, με μεταλλικό μανόμετρο,
με λάστιχο εκτόξευσης ξηρής σκόνης, με ιμάντα στήριξης λάστιχου και βάση τοίχου,
πιστοποιημένος κατά EN3, CE & SOLAS, δηλαδή προμήθεια και τοποθέτηση για πλήρη
λειτουργία.
( 1 Τεμ. )
ΕΥΡΩ

Τεμάχιο
(Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 38,75

A.T.:

254

ΑΤΗΕ Ν8201.1.3

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 12 kg
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 19

100,00%

Πυροσβεστήρας φορητός ξηρής σκόνης 12 kg Α.B.C.E. 40% δοχείο κόκκινο, πιστοποιημένο
κατά CE, κλείστρο με ασφαλιστικό πιστοποιημένο κατά CE από TUV, με μεταλλικό μανόμετρο,
με λάστιχο εκτόξευσης ξηρής σκόνης, με ιμάντα στήριξης λάστιχου και βάση τοίχου,
πιστοποιημένος κατά EN3, CE & SOLAS, δηλαδή προμήθεια και τοποθέτηση για πλήρη
λειτουργία.
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 52,50
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ΑΤΗΕ Ν8202.2

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός Γομώσεως 6
kg
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 19

100,00%

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα
αναρτήσεώς του στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια, μεταφορά και
στήριξη
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 62,50

A.T.:

256

ΑΤΗΕ Ν8204.1

Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 20

100,00%

Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη, με πλαστικό σωλήνα ½΄΄ μήκους 20,00 m, πλήρης δηλαδή
υλικά και μικροϋλικά επί τόπου με την εργασία συναρμολογήσεως βαφής με ερυθρό χρώμα,
συνδέσεως, στερεώσεως και πλήρους εγκαταστάσεως.
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 122,50
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ΑΤΗΕ Ν9532.2

Ανιxνευτής θερμοδιαφορικός
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 62

100,00%

Ανιxνευτής θερμοδιαφορικός διεγειρόμενος απο αύξηση θερμοκρασίας 10°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, με τα
μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους τοποθέτησης.
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 35,50

A.T.:
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ΑΤΗΕ Ν9532.3

Ανιxνευτής φωτοηλεκτρονικός
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 62

Ανιxνευτής

φωτοηλεκτρονικός

διεγειρόμενος

απο

100,00%
τα

ορατά

ή

αόρατα

προιόντα

καύσης,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. )
ΕΥΡΩ

Τεμάχιο
(Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 39,45
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ΑΤΗΕ Ν9533.3

Φαροσειρήνα 24 VDC - 100 db
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 62

100,00%

Φαροσειρήνα σειναγερμού 24 VDC των 100 db, ΙΡ20, με αφεσβενόμενο περιοδικά φωτεινό
σήμα (φλας)με τα μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης, δηλαδή
προμήθεια, και προσκόμιση επί τόπου του έργου και εργασία σύνδεσης δοκιμών ρυθμίσεων
προς παράδοση σε λειτουργία.
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 45,56

A.T.:

260

ΑΤΗΕ Ν9533.1

Πατητό κομβίο συναγερμού
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 62

100,00%

Πατητό κομβίο συναγερμού, διπλής κίνησης για χειροκίνητη ενεργοποίηση αυτόματου
συστήματος κατάσβεσης από ισχυρή πλαστική κατασκευή, με δυο πλαστικές ασφάλειες, με
μηχανισμό επαναφοράς και ειδικό κλειδί και επαφή για εντολή προς το στοιχείο κατάσβεσης
συστήματος αυτόματης κατάσβεσης, πλήρες δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου του
έργου, εγκατάσταση, με τα μικροϋλικά και την εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και
δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
( 1 Τεμ. )
ΕΥΡΩ

Τεμάχιο
(Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 48,50
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ΑΤΗΕ Ν9531.10

Κέντρο έλεγχου πυρκαγιάς 6 ζωνών με 1 στοιχείο
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 62

100,00%

Κέντρο έλεγχου πυρκαγιάς (πίνακας αναγγελίας πυρκαγιάς ), χωρητικότητας 6 ζωνών και με 1
στοιχείο, πλήρης δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου του έργου εγκατάσταση με τα
μικροϋλικα και την εργασία συνδέσεως, ρυθμίσεως και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και
κανονική λειτουργία.
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ
ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 387,75

A.T.:
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ΑΤΗΕ Ν9533.4

Ηλεκτρομαγνητική επαφή για πόρτες πυρασφάλειας
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 62

100,00%

Ηλεκτρομαγνητική επαφή για πόρτες πυρασφάλειας (δαπέδου ή τοίχου) ενδεικτικού τύπου
Olympia electronics BS-510/24 ή άλλου ισοδυνάμου, που περιλαμβάνει σύστημα συγκράτησης
πόρτας με ηλεκτρομαγνήτη αποτελούμενο από δύο τμήματα. Το σταθερό τμήμα περιλαμβάνει
τον ηλεκτρομαγνήτη με δυνατότητα έλξης ως και 50 κιλά και συνδέεται με παροχή ρεύματος
24V DC από τον πίνακα πυρασφάλειας με καλώδιο H07V-U (NYA) 2x1,0 mm2. Το κινητό
τμήμα προσαρμόζεται στην πόρτα και εφάπτεται πλήρως με το σταθερό μέρος όταν αυτή είναι
πλήρως ανοικτή. Με την εντολή από τον πίνακα πυρανίχνευσης ο ηλκτρομαγνήτης
απενεργοποιείται και η πόρτα έρχεται στην κλειστή θέση από το μηχανισμό αυτόματης
επαναφοράς.

Πρόκειται

για

προμήθεια,

προσκόμιση

υλικών

και

μικροϋλικών

(ηλεκτρομαγνήτες, υλικά στερέωσης, καλωδιώσεις, σωληνώσεις όδευσης καλωδιώσεων,
κουτιά διακλάδωσης, στηρίγματα) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε
οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων των
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καλωδίων (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση
παραδοτέο σε κανονική λειτουργία.
( 1 Τεμ. )
ΕΥΡΩ

Τεμάχιο
(Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ
(Αριθμητικώς): 219,00

A.T.:

263

ΑΤΗΕ Ν8918.2.2

Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Tετραπολικός
30 ma 4 x 40 A
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 55

100,00%

Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής 30 ma για τοποθέτηση εντός πίνακα διανομής,με
τα υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και της εργασίας παράδοσης σε πλήρη και
κανονική λειτουργία.
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 122,50

A.T.:

264

ΑΤΗΕ Ν8918.2.3

Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Tετραπολικός
30 ma 4 x 63 A
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 55

100,00%

Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής 30 ma για τοποθέτηση εντός πίνακα διανομής,με
τα υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και της εργασίας παράδοσης σε πλήρη και
κανονική λειτουργία.
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( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 162,50
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A.T.:
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ΑΤΗΕ Ν9983.21.2 Χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη ταινία διατομής
30x3,5 mm
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 45

100,00%

Χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη ταινία, (500gr/m2) St/tZn 30x3.5mm (Ε 50164-2)
πλήρης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και πλήρης εγκατάσταση.
(1m)
ΕΥΡΩ

Μέτρο
(Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 17,58

A.T.:

266

ΑΤΗΕ Ν9999.31

Χαλύβδινος St/tZn σφικτήρας Τ διακλαδώσεως ή
διασταυρώσεως
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 5

100,00%

Χαλύβδινος St/tZn σφικτήρας Τ διακλαδώσεως ή διασταυρώσεως για σύνδεση ταινιών 30mm
(πλάκα διαστάσεων 60x60mm) (Ε 50164-1) πλήρης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και
πλήρης εγκατάσταση.
( 1 Τεμ. )
ΕΥΡΩ

Τεμάχιο
(Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 9,87

A.T.:

267

ΑΤΗΕ Ν9999.32

Στήριγμα για τοποθέτηση ταινίας
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 5

100,00%
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Στήριγμα για τοποθέτηση ταινίας πλάτους έως 40mm χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρομένο
St/Zn (EN ή DIN 48833) τοποθέτηση στηρίγματος ανά 2m, πλήρες δηλαδή προμήθεια,
προσκόμιση και πλήρης εγκατάσταση.
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 8,75

A.T.:

268

ΑΤΗΕ Ν9999.34

Μορφοσίδηρος διαμέτρου 8 mm
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 5

100,00%

Μορφοσίδηρος διαμέτρου 8 mm, επιψευδαργυρωμένος θερμά με πάχος επικάλυψης 300
gr/m2 κατά DIN 48801 τύπου ΕΛΕΜΚΟ 640008, για χρήση εντός του εδάφους κυρίως με τα
υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης πλήρως εγκατεστημένος και έτοιμος προς λειτουργία.
(1m)

Μέτρο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 8,75

A.T.:

269

ΑΤΗΕ 8924

Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρηςμε
ασφάλειαπορσελάνης 25/2 Α πλήρους
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 52

100,00%

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. )

Τεμάχιο
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ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 22,02

A.T.:

270

ΑΤΗΕ N8840.4.4

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και
μορφοσίδηρο στεγανός προστασίας Ρ43 επίτοιχος Διαστάσεων
82 Χ 55 cm
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 52

100,00%

Ηλεκτρικός πίνακας στεγανός προστασίας Ρ43 επίτοιχος διαστάσεων 82 Χ 55 cm 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. )
ΕΥΡΩ

Τεμάχιο
(Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ
ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 275,56

A.T.:

271

ΑΤΗΕ Ν8910.1.1

Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS Εντάσεως έως 16 Α
και σπειρώματος Ε 33
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 54

100,00%

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
Σελίδα 195 από 236

τύπου ερμαρίου ή μέσα σε στεγανό κιβώτιο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση εγκατάσταση και
σύνδεση.
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 5,45

A.T.:

272

ΑΤΗΕ Ν8910.1.2

Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS Εντάσεως έως 20 Α και
σπειρώματος Ε 33
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 54

100,00%

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. )
ΕΥΡΩ

Τεμάχιο
(Ολογράφως): ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 6,65

A.T.:

273

ΑΤΗΕ Ν8910.1.3

Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS Εντάσεως έως 50 Α
και σπειρώματος Ε 33
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 54

100,00%

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
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τύπου ερμαρίου ή μέσα σε στεγανό κιβώτιο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση εγκατάσταση και
σύνδεση.
( 1 Τεμ. )
ΕΥΡΩ

Τεμάχιο
(Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 13,45
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A.T.:
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ΑΤΗΕ Ν8910.1.4

Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS Εντάσεως έως 63 Α
και σπειρώματος Ε 33
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 54

100,00%

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. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 15,75

A.T.:

275

ΑΤΗΕ 8880.3.1

Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός
τριπολικός Εντάσεως 25 Α
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 55

100,00%

Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων
διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και
παράδοση σε λειτουργία απλός τριπολικός Εντάσεως 25 Α.
( 1 Τεμ. )
ΕΥΡΩ

Τεμάχιο
(Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ
(Αριθμητικώς): 25,00

Σελίδα 198 από 236

A.T.:
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ΑΤΗΕ 8880.3.2

Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός
τριπολικός Εντάσεως 40 Α
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 55

100,00%

Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων
διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και
παράδοση σε λειτουργία απλός τριπολικός Εντάσεως 40 Α.
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ
(Αριθμητικώς): 32,00

A.T.:
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ΑΤΗΕ 8880.3.3

Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός
τριπολικός Εντάσεως 63 Α
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 55

100,00%

Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων
διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και
παράδοση σε λειτουργία απλός τριπολικός Εντάσεως 63 Α.
( 1 Τεμ. )
ΕΥΡΩ

Τεμάχιο
(Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
(Αριθμητικώς): 85,00

Σελίδα 199 από 236

A.T.:
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ΑΤΗΕ 8915.1.2

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών
ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 10 Α
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 55

100,00%

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 μονοπολικός Εντάσεως 10 Α.
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 9,52

A.T.:
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ΑΤΗΕ 8915.1.3

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών
ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 16 Α
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 55

100,00%

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 μονοπολικός Εντάσεως 16 Α.
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

Σελίδα 200 από 236

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΕΝΔΕΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 11,39

Σελίδα 201 από 236

A.T.:
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ΑΤΗΕ 8915.2.4

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών
ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 20 Α
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 55

100,00%

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 τριπολικός Εντάσεως 20 Α.
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 20,50

A.T.:
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ΑΤΗΕ 8915.1.5

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών
ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 25 Α
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 55

100,00%

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 μονοπολικός Εντάσεως 25 Α.
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

Σελίδα 202 από 236

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 15,30

Σελίδα 203 από 236

A.T.:
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ΑΤΗΕ Ν8916.2.12 Ρελλέ θερμοσυσσωρευτών εντάσεως 2Χ25Α διπολικός
Εντάσεως 25 Α
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 55

100,00%

Ρελλέ θερμοσυσσωρευτών εντάσεως 2Χ25Α δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και
παράδοση σε λειτουργία.
( 1 Τεμ. )
ΕΥΡΩ

Τεμάχιο
(Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 46,50

A.T.:
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ΑΤΗΕ Ν8982.6.1

Επίτοιχο φωτιστικό φθορισμού στεγανό ΙΡ54 για
τοποθέτηση επάνω από καθρέπτη με λαμπτήρα 1x18W
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 60

100,00%

Επίτοιχο φωτιστικό φθορισμού στεγανό ΙΡ54 για τοποθέτηση επάνω από καθρέπτη με
λαμπτήρα 1x18W, πλήρες δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου του έργου, τοποθέτηση,
σύνδεση, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών για
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 28,75
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A.T.:
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ΑΤΗΕ Ν8976.3.11 Φωτιστικό φθορισμού οροφής ΙΡ56 με δυο λαμπτήρες
2x36W
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 59

100,00%

Φωτιστικό φθορισμού οροφής ΙΡ56 με δυο λαμπτήρες 2x36W, πλήρες δηλαδή προμήθεια,
προσκόμιση επί τόπου του έργου, τοποθέτηση, σύνδεση, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά και
εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 108,75

A.T.:
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ΑΤΗΕ Ν8976.3.12 Φωτιστικό Σώμα Φθορισμού οροφής ή ψευδοροφής με
τέσσερις Λυχνίες 18 W
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 59

100,00%

Φωτιστικό Σώμα Φθορισμού οροφής ή ψευδοροφής με τέσσερις Λυχνίες 18 W, πλήρες δηλαδή
προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου του έργου, τοποθέτηση, σύνδεση, με όλα τα υλικά και
μικροϋλικά και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και
κανονική λειτουργία.
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 115,50

Σελίδα 205 από 236

A.T.:
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ΑΤΗΕ Ν8982.3.5.1

Φωτιστικό Σώμα Τύπου '' SPOT '' Οροφής 100 W
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 60

100,00%

Φωτιστικό Σώμα Τύπου '' SPOT '' Οροφής 100 W , προστασίας IP 44 πλήρες δηλαδή
προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου του έργου, τοποθέτηση, σύνδεση, με όλα τα υλικά και
μικροϋλικά και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και
κανονική λειτουργία.
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 32,50

A.T.:
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ΑΤΗΕ 8732.1.2

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς Διαμέτρου
Φ 13,5mm
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 41

100,00%

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τα
απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά συνδέσεως και
στερεώσεως κλπ. ευθύς Διαμέτρου Φ 13,5mm.
(1m)

Μέτρο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 3,95
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A.T.:
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ΑΤΗΕ 8732.1.3

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς Διαμέτρου Φ
16mm
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 41

100,00%

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τα
απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά συνδέσεως και
στερεώσεως κλπ. ευθύς Διαμέτρου Φ 16mm.
(1m)

Μέτρο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 4,38

A.T.:
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ΑΤΗΕ 8732.1.4

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς Διαμέτρου Φ
23mm
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 41

100,00%

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τα
απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά συνδέσεως και
στερεώσεως κλπ. ευθύς Διαμέτρου Φ 23mm.
(1m)

Μέτρο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 5,36
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A.T.:
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ΑΤΗΕ 8732.2.3

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ Διαμέτρου
Φ 16mm
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 41

100,00%

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τα
απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά συνδέσεως και
στερεώσεως κλπ. σπιράλ Διαμέτρου Φ 16mm.
(1m)

Μέτρο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 4,34

A.T.:
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ΑΤΗΕ 8732.2.4

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ Διαμέτρου
Φ 23mm
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 41

100,00%

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τα
απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά συνδέσεως και
στερεώσεως κλπ. σπιράλ Διαμέτρου Φ 23mm.
(1m)
ΕΥΡΩ

Μέτρο
(Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 5,33

Σελίδα 208 από 236

A.T.:
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ΑΤΗΕ 8732.2.5

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ Διαμέτρου
Φ 29mm
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 41

100,00%

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τα
απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά συνδέσεως και
στερεώσεως κλπ. σπιράλ Διαμέτρου Φ 29mm.
(1m)

Μέτρο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 5,35

A.T.:
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ΑΤΗΕ 8732.2.7

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ Διαμέτρου
Φ 48mm
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 41

100,00%

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τα
απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά συνδέσεως και
στερεώσεως κλπ. σπιράλ Διαμέτρου Φ 48mm.
(1m)
ΕΥΡΩ

Μέτρο
(Ολογράφως): ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 7,22
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ΑΤΗΕ 8735.2.2

Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων
Φ 80 Χ 80mm Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 41

100,00%

Κυτίο διακλαδώσεως , ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο και μικρουλικά (γύψος,
πίσσα μονωτική, κανάβα, μινίο, ξύλινα τακάκια, βίδες, μαστοί διαστολές, συστολές, κόντρα,
παξιμάδια, τάπες) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. Πλαστικό Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 80 Χ 80mm.
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 4,90

A.T.:
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ΑΤΗΕ 8735.2.3

Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων
Φ 100 Χ 100mm Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 41

100,00%

Κυτίο διακλαδώσεως , ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο και μικρουλικά (γύψος,
πίσσα μονωτική, κανάβα, μινίο, ξύλινα τακάκια, βίδες, μαστοί διαστολές, συστολές, κόντρα,
παξιμάδια, τάπες) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. Πλαστικό Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 100 Χ 100mm.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 5,49
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ΑΤΗΕ 8774.6.3

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό Διατομής 5 Χ 4 mm2
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 47

100,00%

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 Πενταπολικό Διατομής 5 Χ 4 mm2.
(1m)

Μέτρο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 6,35

A.T.:

297

ΑΤΗΕ Ν8774.6.6

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο πενταπολικό με
ουδέτερη μειωμένης διατομής διατομής 5 Χ 16 + 1,5 mm2
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 47

100,00%

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
(1m)

Μέτρο

Σελίδα 211 από 236

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 17,25

Σελίδα 212 από 236

A.T.:

298

ΑΤΗΕ Ν8774.6.7

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο πενταπολικό με
ουδέτερη μειωμένης διατομής διατομής 5 Χ 25 + 2,5 mm2
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 47

100,00%

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.
(1m)

Μέτρο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 25,40

A.T.:

299

ΑΤΗΕ 8751.1.2

Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος Διατομής: 1,5 mm2
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 44

100,00%

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. Μονόκλωνος Διατομής: 1,5 mm2.
(1m)
ΕΥΡΩ

Μέτρο
(Ολογράφως): ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
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(Αριθμητικώς): 1,44

Σελίδα 214 από 236

A.T.:

300

ΑΤΗΕ 8751.1.3

Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος Διατομής: 2,5 mm2
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 44

100,00%

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. Μονόκλωνος Διατομής: 2,5 mm2.
(1m)

Μέτρο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 1,54

A.T.:

301

ΑΤΗΕ 8801.1.1

Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V
Εντάσεως 10 Α απλός μονοπολικός
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 49

100,00%

Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V με το κυτίο δηλαδή προμήθεια
προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση Εντάσεως 10 Α απλός μονοπολικός.
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 4,74

Σελίδα 215 από 236

A.T.:

302

ΑΤΗΕ 8801.1.4

Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V
Εντάσεως 10 Α κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 49

100,00%

Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V με το κυτίο δηλαδή προμήθεια
προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση Εντάσεως 10 Α κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ.
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 6,72

A.T.:

303

ΑΤΗΕ Ν8883

Μπουτόν κλιμακοστασίου
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 49

100,00%

Μπουτόν κλιμακοστασίου πλήρες με τα υλικά και μικρουλικά και την τοποθέτηση του για
πλήρη λειτουργία.
( 1 Τεμ. )
ΕΥΡΩ

Τεμάχιο
(Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 4,50
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A.T.:

304

ΑΤΗΕ 8826.3.2

Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως 16 Α
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 49

100,00%

Ρευματοδότης χωνευτός με το κυτίο δηλαδή προμήθεια προσκόμιση ,μικροϋλικά εγκατάσταση
και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία SCHUKO - Εντάσεως 16 Α.
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 10,65

A.T.:

305

ΑΤΗΕ 8827.3.2

Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO - Εντάσεως 16
ΑΚωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 49

100,00%

Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης δηλαδή προμήθεια προσκόμιση ρευματοδότου και
μικροϋλικών εγκατάσταση και σύνδεση SCHUKO - Εντάσεως 16 Α –
( 1 Τεμ. )
ΕΥΡΩ

Τεμάχιο
(Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 19,84
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A.T.:

306

ΑΤΗΕ Ν8840.4.2

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και
μορφοσίδηρο στεγανός προστασίας Ρ43 επίτοιχος
Διαστάσεων 50 Χ 35 cm
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 52

100,00%

Ηλεκτρικός πίνακας στεγανός προστασίας Ρ43 επίτοιχος διαστάσεων 50 Χ 35 cm 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. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ
ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 195,54

A.T.:

307

ΑΤΗΕ Ν8767.1.1

Σύνδεση των μεγαφώνων με το κέντρο
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 44

100,00%

Δίκτυο καλωδιώσεων και σωληνώσεων προστασίας καλωδίων για την σύνδεση των
μεγαφώνων με το κέντρο. Η ηλεκτρική γραμμή οδεύει για προστασία μέσα σε πλαστικό
σωλήνα ευθύ διαμέτρου 13,5 mm2 εντός σπιράλ και αποτελείται από καλώδια τύπου ΝΥΜΗΥ
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2x1,5mm2. Κυτία διακλαδώσεων, διακλαδωτήρες και κάθε φύσεως λοιπά υλικά και μικροϋλικά
εγκαταστάσεως και συνδέσεως και η απαιτούμενη εργασία για δοκιμή και παράδοση του
συστήματος σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 248,50

A.T.:

308

ΑΤΗΕ Ν9501.2

Τηλεφωνική συσκευή επιτραπέζια με πλήκτρα επιλογής
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 61

100,00%

Τηλεφωνική Συσκευή Επιτραπέζια, με πλήκτρα επιλογής , από θερμοπλαστικό υλικό ή βακελίτη
κατάλληλη για σύνδεση σε τηλεφωνικό κέντρο , μετά κομβίου γης , κώδωνα με ρυθμιστή
εντάσεως ήχου , καλωδίου συνδέσεως , ροζέτας τοίχου , δηλαδή προμήθεια , προσκόμιση επί
τόπου και εργασία συνδέσεως και δοκιμών για πλήρη και κανονική λειτουργία.
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 38,50

A.T.:

309

ΑΤΗΕ Ν9502.10

Τηλεφωνικό κέντρο πλήρως ηλεκτρονικό
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 61

100,00%

Τηλεφωνικό κέντρο πλήρως ηλεκτρονικό (ψηφιακό ή τύπου voip), αποτελούμενο κατ’
ελάχιστο από:
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-

δύο (2) τουλάχιστον εισερχόμενες (εξωτερικές) EURO-ISDN (So) γραμμές

-

δώδεκα (12) τουλάχιστον εσωτερικές

-

δυνατότητα αναγνώρισης αριθμού καλούντος με ένδειξη στις εσωτερικές συσκευές

-

συσκευή τηλεφωνήτριας

-

σύστημα εφεδρικής τροφοδοσίας με αυτονομία 6-8 ώρες

-

τρεις (3) ψηφιακές συσκευές (κονσόλες) με οθόνη τουλάχιστον 2x24 χαρακτήρες για

παροχή πληροφοριών, με ανοικτή ακρόαση και ομιλία, 10 περίπου προγραμματιζόμενα
πλήκτρα με ενδεικτική λυχνία και 20 έως 30 μνήμες γρήγορης επιλογής και δυνατότητα
πλήρους ελέγχου του κέντρου
-

Επτά (7) αναλογικές τηλεφωνικές συσκευές με πληκτρολόγιο 12 πλήκτρων (0,9,*,#) ,

πλήκτρο γειώσεως ή συχνότητας (RECALL), πλήκτρο επανάκλησης τελευταίου αριθμού
(REDIAL), ρυθμιστές τόνου και ένταση ήχου κλήσεως, 10 πλήκτρα άμεσων μνημών και 10
έμμεσων και οθόνη με ένδειξη του αριθμού του καλούντος,
Σε περίπτωση εγκατάστασης κέντρου τύπου voip πρέπει να πληρούνται οι παραπάνω
προδιαγραφές με τη χρήση αντίστοιχων τερματικών τηλεφωνικών συσκευών (συσκευές ip) και
των αδειών που τυχόν χρειάζονται. Το τηλεφωνικό κέντρο θα είναι τοποθετημένο στο ερμάριο
ικριωμάτων (rack) συνδεδεμένο με τις απαραίτητες καλωδιώσεις όπως αναλυτικά περιγράφεται
στις προδιαγραφές, με τα υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης, πλήρως
εγκατεστημένο, παραμετροποιημνένο και έτοιμο προς λειτουργία. Στην τιμή περιλαμβάνεται
όλη η τεκμηρίωση (documentation) του εξοπλισμού καθώς και η εκπαίδευση προσωπικού που
θα υποδειχθεί από το φορέα στη χρήση, τη διαχείριση και τη ρύθμιση του λογισμικού.
( 1 Τεμ. )
ΕΥΡΩ

Τεμάχιο
(Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
(Αριθμητικώς): 1985,00

A.T.:

310

ΑΤΗΕ Ν9922.21.5 Ηχείο 10 W - RMS Επίτοιχο ή επί ψευδοροφής
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Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 61

100,00%

Ηχείο 10 W - RMS Επίτοιχο ή επί ψευδοροφής, ενδεικτικού τύπου UP – 141 ή ZL – 13S της
AUDIO BRAIN, εσωτερικού χώρου , ξύλινο επιβερνικωμένο ή πλαστικοποιημένο εξωτερικά , με
ειδική αφαιρούμενη μετωπική κάλυψη , υφασμάτινη ή πλαστική , με ενσωματωμένο
μεγάφωνο περιοχής απόκρισης 100 - 13.000 HZ , και αρμονικής παραμόρφωσης 2% στα 1.400
ΗΖ και με μετασχηματιστή προσαρμογής ενδιαμέσων λήψεων , δηλαδή προμήθεια,
προσκόμιση επί τόπου και εργασία συνδέσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 82,50

A.T.:

311

ΑΤΗΕ Ν9561.8

Μικρόφωνο ενσύρματο με βάση
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 61

100,00%

Μικρόφωνο, μετά των απαραίτητων μικροϋλικών εγκαταστάσεως σύνδεσης με την κονσόλα
(καλωδιώσεις μικροφώνου με θωράκιση «μπλενταζ») και βάση στήριξης (γερανό) πλήρες,
δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και
κανονική λειτουργία.
( 1 Τεμ. )
ΕΥΡΩ

Τεμάχιο
(Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 98,50

A.T.:

312

ΑΤΗΕ Ν8993.12

Μεγαφωνικό κέντρο
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 52

100,00%
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Πλήρες μεγαφωνικό κέντρο δηλαδή κεντρική μονάδα μεγαφωνικού συστήματος (κονσόλα
μίξης) με ενσωματωμένο ενισχυτή 8 καναλίων ισχύος 2x200w, είσοδο μικροφώνου, μονάδα
ρύθμισης έντασης, χειριστήρια αναγγελιών, εφέ «έκο», μονάδα DVD για αναπαραγωγή
μουσικής και όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης των συσκευών, δηλαδή προμήθεια του
κέντρου και των μικροϋλικών εγκαταστάσεως και συνδέσεως και η απαιτούμενη εργασία για
δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία του κέντρου.
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
(Αριθμητικώς): 985,00

A.T.:

313

ΑΤΗΕ Ν8768.1

Καλώδιο δεδομένων UTP Cat6e
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 48

100,00%

Καλώδιο δεδομένων UTP Cat6e, 4 ζευγών μονόκλωνο, με χρωματικό κωδικό ζευγών, δηλαδή
προμήθεια και προσκόμιση υλικών και μικρουλικών επι τόπου και εργασία τοποθέτησης για
πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1m)

Μέτρο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 0,920

A.T.:

314

ΑΤΗΕ Ν8801.1.1

Μπρίζα Τηλεφώνου 2Χ8 επαφών Επίτοιχη ή Χωνευτή με
υποδοχή RJ 45 Cat.6e
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 49

100,00%
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Μπρίζα Τηλεφώνου 2Χ8 επαφών Επίτοιχη ή Χωνευτή με υποδοχή RJ 45 Cat.6e, πλήρης, με
κουτί,

βάση,

μηχανισμό

και

πλαίσιο,

δηλαδή

προμήθεια,

προσκόμιση,

μικροϋλικά,

εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 15,75
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A.T.:

315

ΑΤΗΕ Ν8993.11

Δρομολογητής (modem router)
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 52

100,00%

Δρομολογητής (modem router) που να έχει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
- Gigabit LAN, WAN Gigabit
- Mimo (Multi In - Multi Out)
- Πρότυπα IEEE 802.3 , IEEE 802.3u , IEEE 802.3ab
- Firewall
- Θύρα USB για τη λειτουργικότητα NAS
- Διαχείριση σε περιβάλλον Web, CLI, Telnet
- Dynamic IP, Static IP, PPPoE
- Θύρες WAN, LAN RJ-45 UTP
- Ενσωματωμένο διακομιστή NAT και DHCP
- Δυνατότητα VPN pass through
- Ανεξάρτητο λειτουργικού συστήματος
- Ενδεικτικές λυχνίες για την κατάσταση του διακομιστή
Ο δρομολογητής θα είναι τοποθετημένος στο ερμάριο ικριωμάτων (rack) συνδεδεμένος με τις
απαραίτητες καλωδιώσεις όπως αναλυτικά περιγράφεται στις προδιαγραφές, με τα υλικά και
μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης, πλήρως εγκατεστημένος, παραμετροποιημνένος και
έτοιμος προς λειτουργία.
( 1 Τεμ. )
ΕΥΡΩ

Τεμάχιο
(Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ
(Αριθμητικώς): 300,00

A.T.:

316

ΑΤΗΕ Ν8993.10

Μεταγωγέας Ethernet Switch 24-ports 10/100/1000
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Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 52

100,00%
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Προμήθεια, παράδοση και τοποθέτηση τοπικού μεταγωγέα switch που θα υποστηρίζει μέχρι 24
πόρτες αυτόματης αναγνώρισης 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type 10Base-T, IEEE 802.3u
Type 100Base-ΤX, IEEE802.3ab Type 1000 Base-T) και επιπλέον υποδοχές για μελλοντική
σύνδεση σε οπτική ίνα με προσαρμογέα (adaptor), τύπου managed L2 ή L3 με ταχύτητα
διακόπτη τουλάχιστον 56Gbit/s και πίνακα διευθύνσεων mac τουλάχιστον 8000 καταχωρήσεις.
Θα μπορεί να εγκατασταθεί σε ικρίωμα 19inch, πλήρης με όλα τα απαραίτητα υλικά και
μικροϋλικά και τις εργασίες πλήρους τοποθέτησης, ελέγχου, παραμετροποίησης, δοκιμών και
παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ
(Αριθμητικώς): 400,00

A.T.:

317

ΑΤΗΕ Ν8993.9

Κατανεμητής καλωδίων Cu Patch Panel 24-ports UTP Cat6
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 52

100,00%

Προμήθεια, παράδοση και τοποθέτηση τοπικού κατανεμητή Cu Patch Panel 24-θυρών
Standard πλάτους 19’’ (για τοποθέτηση σε ικριώματα 19’’) και ύψους 1U. Θα είναι του ιδίου
κατασκευαστή με το όλο καλωδιακό σύστημα ως τμήμα του πλήρους UTP CAT-6 συστήματος
για εγγυημένη LINK και CHANNEL απόδοση. Ο κατανεμητής θα έχει τη δυνατότητα να
υποδεχθεί 20% θέσεων εργασίας επιπλέον αυτών που θα εγκατασταθούν και θα παραδοθούν
έτσι ώστε ο τελικός συνολικός αριθμός τους να είναι πολλαπλάσιο του 24. Στο μπροστινό
μέρος θα διαθέτει 24 RJ-45 θύρες (θηλυκά RJ-45 interfaces), ενώ στο πίσω μέρος θα φέρει
επαφές IDC-110 (Insulation Displacement Conducts-110 Block). Τα 110 Blocks θα πρέπει να
είναι νέας κατασκευής-design (σε σχέση με τα 110 Block των UTP CAT-5 και CAT-5+ patch
panels), ώστε να επιτυγχάνονται οι υψηλές τεχνικές αποδόσεις (NEXT, Return Loss κλπ) που
απαιτεί η CAT-6. Ταυτόχρονα το standard 110 εξωτερικό interface θα επιτρέπει τον
τερματισμό με χρήση industry standard-110 εργαλείων τερματισμού και μεθόδων.Ο
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κατανεμητής θα διαθέτει τμηματική (modular) δομή, από τμήματα (modules) των 6 θυρών με
χρήση τεχνολογίας PCB (Printed Circuit Board), για εύκολη εγκατάσταση/διαχείριση των
καλωδίων στο πίσω μέρος. Θα πρεπει να υποστηρίζει και τα 2 πρότυπα συνδεσμολογίας Τ568Α
και Τ568Β, χωρίς τοποθέτηση επιπλέον ενδεικτικών ετικετών. Για τη σωστή σήμανση και
διαχείριση θα επιδέχεται σε ειδικούς χώρους ετικέτες (οι οποίες και θα συνοδεύουν το patch
panels) και εικονίδια.
Κάθε patch panel θα συνοδεύεται από βίδες για τοποθέτηση σε ικρίωμα 19’, cable ties για
οργάνωση και διευθέτηση των καλωδίων στο πίσω μέρος, φύλλο ετικετών (labels) για σωστή
σήμανση και διαχείριση, φύλλο ετικετών (labels) με ενδείξεις συνδεσμολογίας T568A και
T568B. Κάθε ετικέτα φέρει και τις 2 ενδείξεις (μπρος/πίσω). Επίσης θα διαθέτει κατ’ ελάχιστον:
ETL πιστοποιητικό κατά ΤΙΑ/EIA 568B2.1, TSB67-replaced by TIA/EIA56B2, σαν τμήμα του
πλήρους UTP CAT-6 συστήματος, UL πιστοποιητικό απόδοσης, De-embedded Test Certificate (
according to EIA/TIA 568B2.1 ). Τέλος θα συμμορφώνεται με τα Standards ΤΙΑ/EIA 569,
ISO/IEC 11801 και CENELEC EN50173.
Κατανεμητής καλωδίων Cu - Patch Panel 24-ports UTP Cat6 πλήρης συμπεριλαμβάνοντας όλα
τα απαραίτητα υλικά και μικρουλικά και τις εργασίες πλήρους τοποθέτησης, ελέγχου, δοκιμών
και παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ
(Αριθμητικώς): 300,00

A.T.:

318

ΑΤΗΕ Ν8993.8

Επιδαπέδιο Ικρίωμα (Rack) 19'' ύψους 42U, πλάτους 600mm
και βάθους 1000mm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 52

100,00%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και πλήρη εγκατάσταση ικρίωματος (Rack) 42U
(40''Χ19''Χ42U), επιδαπέδιας τοποθέτησης. Το πλαίσιο του ικριώματος θα πρέπει να είναι
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κατασκευασμένο από αλουμίνιο, να συμμορφώνεται με RoHS και να διαθέτει πιστοποίηση
κατασκευής UL. Το σύστημα θα περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία - παρελκόμενα:
- Επδαπέδια καμπίνα Rack με βοηθητικές ρόδες (σετ 4 τεμ.) με φρένα
- Δύο (2) κάθετες ράγες για την τοποθέτηση συσκευών
- Σύστημα γείωσης
- Αποσπώμενα / Αφαιρούμενα πλαϊνά με κλειδί ασφάλειας.
- Εμπρός πόρτα με κρύσταλλο securit 5mm και κλειδαριά ασφαλείας.
- Μονάδα εξαερισμού με δύο (2) ανεμιστήρες οροφής και θερμοστάτη, rack mount που θα
καταλαμβάνει 1U.
- Τουλάχιστον δύο (2) πολύμπριζα πέντε (5) θέσεων, rack mount, με διακόπτη και ασφάλεια
προστασίας.
- Τουλάχιστον δύο (2) διαχειριστές καλωδίων (Wire manager), rack mount 1U
- Τουλάχιστον τρία (3) ράφια πλήρους βάθους για στήριξη συσκευών, rack mount 2U
- Αντοχή σε βάρος μέχρι 50 κιλών.
Το rack θα είναι πλήρες, θα περιέχει τον απαραίτητο παθητικό εξοπλισμό (διακομιστές switch,
router, patch panel, τηλεφωνικό κέντρο κλπ), καλώδια μικτονόμισης και στηρίγματα
διευθέτησης καλωδίων, καθώς και αυτόνομο αδιάλειπτο σύστημα τροφοδοσίας UPS (τύπου
line interactive 1500VA με κατάλληλες υποδοχές για σύνδεση στον υπόλοιπο εξοπλισμό του
rack) όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια,
προσκόμιση, εγκατάσταση, διευθέτηση και ανάπτυξη των αγωγών και καλωδίων, στερέωση
των άκρων, έλεγχο και δοκιμές με τα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία γιά την παράδοση
σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Καμπίνα (RACK) 24''Χ19''Χ42U, περιέχουσα τον απαραίτητο παθητικό εξοπλισμό (διακομιστές
switch, router, patch panel, τηλεφωνικό κέντρο κλπ), καλώδια μικτονόμισης και στηρίγματα
διευθέτησης καλωδίων, καθώς και αυτόνομο αδιάλειπτο σύστημα τροφοδοσίας UPS όπως
περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης, πλήρης, δηλαδή προμήθεια,
προσκόμιση, τοποθέτηση και σύνδεση με όλα τα υλικά, μικροϋλικά και εργασία πλήρους
εγκατάστασης μετρήσεων και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο
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ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
(Αριθμητικώς): 1185,00

A.T.:

319

ΑΤΗΕ N8774.2.1.1

Καλώδιο τύπου LiYCY Διπολικό - Διατομής 2 Χ 1,5 mm2
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 47

100,00%

Εύκαμπτα καλώδιο μεταφοράς δεδομένων με συνεστραμμένα ζεύγη και μπλεντάζ χαλκού
(LiYCY), για ηλεκτρική θωράκιση του μεταφερομένου σήματος, κατασκευαζόμενο από
λεπτοπολύκλωνα συρματίδια χαλκού, με μόνωση από PVC, εσωτερική επένδυση από διαφανές
πλαστικό φύλλο και μπλεντάζ από πλέγμα επικασσιτερωμένου χαλκού με κάλυψη > 90%,
σύμφωνα με τις γερμανικές προδιαγραφές VDE 0812 και 0814, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά,
εργασία τοποθέτησης και σύνδεσης ενός τρόχοντος μέτρου καλωδίου για πλήρη και κανονική
λειτουργία.
(1m)

Μέτρο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 0,670

A.T.:

320

ΑΤΗΕ Ν8987.6

Αυτόνομο Φωτιστικό Σώμα Ασφαλείας Φθορισμού 18 W
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 60

100,00%

Αυτόνομο Φωτιστικό Σώμα Ασφαλείας Φθορισμού 18 W , με επιγραφή '' ΕΞΟΔΟΣ '' και βέλος
κατεύθυνσης , συσωρευτών Ca - Ni , δηλαδή υλικά και μικροϋλικά , προμήθεια , μεταφορά και
εργασία πλήρους τοποθετήσεως και συνδέσεως.
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο
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ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 105,75
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A.T.:

321

ΑΤΗΕ Ν9000.5

Υδραυλικός ανελκυστήρας 4 στάσεων
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 63

100,00%

Υδραυλικός ανελκυστήρας, 8 ατόμων, ταχύτητας 1,00 m/sec με θύρα αυτόματη δίφυλλη
τηλεσκοπική, διαστάσεων 0.90 χ 2.20 m, με πυράντοχες πόρτες 60 λεπτών, 4 στάσεων με
διάταξη ισοστάθμισης και επιλεκτικής λειτουργίας COLLECTIVE – SELECTIVE, με αυτόματες
πόρτες και θάλαμο με επένδυση από λαμαρίνα ΙΝΟΧ. Η εγκατάσταση θα περιέχει:
- τον γενικό πίνακα κινήσεως του ανελκυστήρα περιέχοντα τον γενικό ασφαλειοδιακόπτη και
τον αυτόματο διακόπτη προστασίας του ηλεκτροκινητήρα,
-

τον

πίνακα

χειρισμού

και

επιλεκτικής

λειτουργίας

που

θα περιέχει

τα όργανα

μετασχηματισμού ρυθμίσεως λειτουργίας, αναστροφής κινήσεως, ηλεκτρονόμων ορόφων,
φωτισμού ασφαλείας, διατάξεως επιβραδύνσεως κλπ
- τις κάθε είδους απαιτούμενες κομβιοδόχους στο θάλαμο και στις στάσεις,
- τις κάθε είδους απαιτούμενες σημάνσεις, όπως δείκτες θέσεως θαλάμου στο ισόγειο και τον
θάλαμο, προειδοποιητικοί κώδωνες, βέλη πορείας κλπ
- τον οροφοδιαλογέα αποτελούμενο από τον δίσκο, τις επαφές, το συρματόσχοινο, την
τροχαλία τανύσεως, τον ρυθμιστή ταχύτητος, τους διακόπτες τέρματος κλπ
- την πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση με τις γραμμές κινήσεως, χειρισμών, φωτεινών σημάτων,
κωδώνων κινδύνου, φωτισμού φρέατος, ευκάμπτων καλωδίων κλπ, με τα όργανα τους και τις
συσκευές, την εγκατάσταση ρευματοδότου 42 V στο μηχανοστάσιο, φορητό λαμπτήρα 42 V
(παλαντέζα), το σύστημα γειώσεως, τον ηλεκτρονόμο διαφυγής κλπ
- θάλαμο ανελκυστήρα πολυτελούς κατασκευής και εμφανίσεως πλήρη που θα φέρει α) το
φέρον πλαίσιο με τα πέδιλα ολισθήσεως και τις διατάξεις αναρτήσεως και αυτόματης πεδήσεως
(αλεξίπτωτο), β) τον κυρίως θάλαμο κατασκευασμένο από λαμαρίνα D.K.P. πάχους 2 mm και
μεταλλικά πλαίσια, με την βαφή τους, το κινητό δάπεδο με επίστρωση πλαστικού, την
εσωτερική επένδυση του θαλάμου με φύλλα φορμάικας αποχρώσεως της εκλογής του
επιβλέποντος, την επικάλυψη των αρμών και γωνιών με προφίλ αλουμινίου, τον καθρέπτη,
του φωτισμού του θαλάμου με φωτιστικά σώματα που θα φέρουν κάλυμμα από οπαλίνη
συνεχές ή κυψελωτό, την ανθρωποθυρίδα, τον ανεμιστήρα κλπ. γ) την ηλεκτρική
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εγκατάσταση με την κομβιοδόχη οροφής, την κομβιοδόχη θαλάμου, το δείκτη θέσεως και
πορείας του θαλάμου, το διακόπτη στάσεως του ανελκυστήρα στο εμπρόσθιο τμήμα του
κινητού δαπέδου για την περίπτωση θαλάμου χωρίς θύρα, τις πινακίδες κλπ. δ) την αυτόματη
θύρα του θαλάμου, ε) τις βάσεις επικαθήσεως του θαλάμου στον πυθμένα του φρέατος και το
σύνολο των λοιπών υλικών και μικροϋλικών, βοηθητικών μεταλλικών κατασκευών και την
εργασία εγκαταστάσεως, συνδέσεως, ρυθμίσεως, ελέγχου, δοκιμών και την δαπάνη εκδόσεως
της αδείας λειτουργίας, για παράδοση του ανελκυστήρα σύμφωνα με τους ισχύοντες
κανονισμούς σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ
(Αριθμητικώς): 20.000,00

A.T.:

322

ΑΤΗΕ N8557.7

Εξωτερική κλιματιστική μονάδα συστήματος VRV ψυκτικής
ισχύος 69KW
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 33

100,00%

Εξωτερική μονάδα κλιματισμού VRV απευθείας εκτόνωσης, πολλαπλών κλιματιζόμενων ζωνών,
μεταβλητού όγκου ψυκτικού μέσου (Variable Refrigerant Volume Inverter Type), σύμφωνα με
την Τεχνική Έκθεση-προδιαγραφή συστήματος Κλιματισμού. Η μονάδα θα είναι πλήρως
εγκατεστημένη, περιλαμβάνεται δηλαδή η προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμή και θέση σε
λειτουργία της μονάδας κλιματισμού απευθείας εκτόνωσης, πολυδιαιρούμενο, πολλαπλών
κλιματιζόμενων ζωνών μεταβλητού όγκου ψυκτικού μέσου (Variable Refrigerant Volume
Inverter Type), ψύξης-θέρμανσης, βαθμού απόδοσης SEER/SCOP κατηγορίας τουλάχιστον
Α/Α,

σύμφωνα

Περιλαμβάνονται

με

την

επίσης

Τεχνική

όλα

τα

Έκθεση-προδιαγραφή
απαραίτητα

συστήματος

ηλεκτρολογικά

υλικά

και

Κλιματισμού.
μικροϋλικά

ηλεκτρολογικής σύνδεσης καθώς και τα εξαρτήματα και όργανα, η απαιτούμενη ποσότητα
ψυκτικού υγρού και το δίκτυο διανομής ψυκτικού μέσου από χαλκοσωλήνες κατάλληλης
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διατομής και ειδικών εξαρτημάτων με μόνωση για την πλήρη και ορθή λειτουργία της
μονάδας. Η μονάδα μπορεί να είναι συνδυασμός το πολύ 2 επιμέρους μονάδων ώστε να
επιτυγχάνεται η συνολική ψυκτική απόδοση, θα είναι όμως του ίδιου κατασκευαστή και θα
περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα (του ίδιου κατασκευαστή) που θα
εξασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία της.
Όλα τα υλικά θα είναι μαρκαρισμένα με την εμπορική ονομασία που δίνει κάθε κατασκευαστής
και θα έχουν προδιαγραφές ΕΛΟΤ ή ΕΝ και τη σήμανση CE. Η μεταφορά των υλικών στον
τόπο της εργασίας και όλα τα μικροϋλικά που θα χρειασθούν, ώστε η εργασία να είναι πλήρως
τελειωμένη και έτοιμη για χρήση σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, της τεχνικής και της
επιστήμης. Η αποκομιδή του κάθε είδους αχρήστων αντικειμένων από τον τόπο της εργασίας
σε τοποθεσία που επιτρέπεται από την Αστυνομία. Με την ολοκλήρωση της τοποθέτησης του
συνόλου του συστήματος κλιματισμού θα γίνει η διαδικασία της εκκίνησης και παράδοσης των
μηχανημάτων, που περιλαμβάνει την δημιουργία κενού στο ψυκτικό κύκλωμα, την πλήρωση
του συστήματος με ψυκτικό υγρό εάν αυτό απαιτείται, τον προγραμματισμό και τη ρύθμιση
των παραμέτρων λειτουργίας, την εκκίνηση και τη δοκιμαστική λειτουργία σε ψύξη και
θέρμανση καθώς και την παροχή οδηγιών σε χρήστες που θα υποδειχθούν από τον
επιβλέποντα για την ορθή λειτουργία και συντήρηση των μηχανημάτων.
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ
(Αριθμητικώς): 15.560,00

A.T.:

323

ΑΤΗΕ N8557.8

Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV τύπου κασέτας
ψευδοροφής ψυκτικής ισχύος 2,8KW
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 33

100,00%

Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV τύπου κασέτας ψευδοροφής, δύο ή τεσσάρων
κατευθύνσεων ψυκτικής ισχύος 2,8 KW απευθείας εκτόνωσης, κατάλληλη για σύνδεση με το
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δίκτυο κλιματισμού που τροφοδοτείται από την εξωτερική μονάδα, κατασκευασμένη από τον
ίδιο κατασκευαστή με την εξωτερική μονάδα. Περιλαμβάνεται η αντλία αποχέτευσης
συμπυκνωμάτων (ενσωματωμένη στη μονάδα), η εγκατάσταση αποχέτευσης συμπυκνωμάτων
από σωλήνα PVC Φ32 για τη σύνδεση με το δίκτυο ομβρίων, η ηλεκτρολογική εγκατάσταση,
τοπικό χειριστήριο και καλώδιο εντολών με θωράκιση κατάλληλης διατομής και τύπου για την
ορθή λειτουργία και επικοινωνία της εσωτερικής με την εξωτερική μονάδα. Η μονάδα θα είναι
πλήρης με όλα τα όργανα και τα εξαρτήματα τοποθέτησης και πλήρους εγκατάστασης για την
ομαλή και αυτόματη λειτουργία.
( 1 Τεμ. )

Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ
(Αριθμητικώς): 900,00

A.T.:

324

ΑΤΗΕ N8557.8

Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV τύπου κασέτας
ψευδοροφής ψυκτικής ισχύος 3,5KW
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 33

100,00%

Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV τύπου κασέτας ψευδοροφής, δύο ή τεσσάρων
κατευθύνσεων ψυκτικής ισχύος 3,5 KW απευθείας εκτόνωσης, κατάλληλη για σύνδεση με το
δίκτυο κλιματισμού που τροφοδοτείται από την εξωτερική μονάδα, κατασκευασμένη από τον
ίδιο κατασκευαστή με την εξωτερική μονάδα. Περιλαμβάνεται η αντλία αποχέτευσης
συμπυκνωμάτων (ενσωματωμένη στη μονάδα), η εγκατάσταση αποχέτευσης συμπυκνωμάτων
από σωλήνα PVC Φ32 για τη σύνδεση με το δίκτυο ομβρίων, η ηλεκτρολογική εγκατάσταση,
τοπικό χειριστήριο και καλώδιο εντολών με θωράκιση κατάλληλης διατομής και τύπου για την
ορθή λειτουργία και επικοινωνία της εσωτερικής με την εξωτερική μονάδα. Η μονάδα θα είναι
πλήρης με όλα τα όργανα και τα εξαρτήματα τοποθέτησης και πλήρους εγκατάστασης για την
ομαλή και αυτόματη λειτουργία.
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( 1 Τεμ. )
ΕΥΡΩ

Τεμάχιο
(Ολογράφως): ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ
(Αριθμητικώς): 940,00
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A.T.:

325

ΑΤΗΕ Ν8557.10

Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV τύπου κασέτας
ψευδοροφής ψυκτικής ισχύος 7KW
Κωδ. αναθεώρησης :ΗΛΜ 33

100,00%

Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV τύπου κασέτας ψευδοροφής, δύο ή τεσσάρων κατευθύνσεων
ψυκτικής ισχύος 7 KW απευθείας εκτόνωσης, κατάλληλη για σύνδεση με το δίκτυο κλιματισμού που
τροφοδοτείται από την εξωτερική μονάδα, κατασκευασμένη από τον ίδιο κατασκευαστή με την
εξωτερική μονάδα. Περιλαμβάνεται η αντλία αποχέτευσης συμπυκνωμάτων (ενσωματωμένη στη
μονάδα), η εγκατάσταση αποχέτευσης συμπυκνωμάτων από σωλήνα PVC Φ32 για τη σύνδεση με το
δίκτυο ομβρίων, η ηλεκτρολογική εγκατάσταση, τοπικό χειριστήριο και καλώδιο εντολών με θωράκιση
κατάλληλης διατομής και τύπου για την ορθή λειτουργία και επικοινωνία της εσωτερικής με την
εξωτερική μονάδα. Η μονάδα θα είναι πλήρης με όλα τα όργανα και τα εξαρτήματα τοποθέτησης και
πλήρους εγκατάστασης για την ομαλή και αυτόματη λειτουργία.

( 1 Τεμ. )
ΕΥΡΩ

Τεμάχιο
(Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟ
(Αριθμητικώς): 1100,00
Οι Συντάξαντες

Ελέγχθηκε και Θεωρήθηκε
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Λαμπρινή Παρθένη
Πολιτικός Μηχανικός
Γιαννουλάκη Γεωργία

Βάιος Ελευθερίου

Πολιτικός Μηχανικός

Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός

Χαράλαμπος Τσιλίκας
Μηχανολόγος Μηχανικός
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