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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ
χώρων

A.T. : 001

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

02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω

των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε

βάθος μέχρι 2,00 m από την προσπελάσιμη από τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου

χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε

ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται

ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν

απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των

προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m.

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

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

ΕΥΡΩ : 2,80 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : τρία και είκοσι λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 2 (<5km)

(0,20€/m3.km)      2 x 0,20 =    0,40

Συνολικό κόστος άρθρου 3,20

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,20

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α01 Εκσκαφή χαλαρών εδαφών

A.T. : 002

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1110

Εκσκαφή, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, φυτικών γαιών, ιλύος, τύρφης και λοιπών

επιφανειακών ακαταλλήλων εδαφών οποιουδήποτε βάθους και πλάτους, σύμφωνα με τη μελέτη, είτε για

την έδραση επιχωμάτων και εξυγιαντικών στρώσεων είτε για το διαχωρισμό τους από τα υπόλοιπα,

κατάλληλα για την κατασκευή επιχωμάτων, προϊόντα ορυγμάτων.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προσέγγιση των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων, και η εκσκαφή με κάθε μέσον,

- η εκρίζωση, η κοπή και η απομάκρυνση θάμνων και δένδρων οποιασδήποτε διαμέτρου (πλην εκείνων

που θα παραδοθούν προς εκμετάλλευση),

- η απομάκρυνση και αποστράγγιση των υδάτων και η μόρφωση παρειών και σκάφης,

- η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής,

- οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιαδήποτε

απόσταση, είτε για προσωρινή απόθεση, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως φυτικές γαίες στο έργο

είτε για απόρριψη σε επιτρεπόμενες θέσεις εφόσον αυτά κριθούν ακατάλληλα για φυτικά, ή

πλεονάζοντα,

- οι τυχόν ενδιάμεσες φορτοεκφορτώσεις και μετακινήσεις, αν τυχόν καταληφθεί ο απαιτούμενος

χώρος των προσωρινών αποθέσεων από την εκτέλεση των υπολοίπων εργασιών, καθώς και διαμόρφωσή

τους σε σειράδια και η διαφύλαξή τους μέχρι ν χρησιμοποιηθούν στο έργο.

Σε περίπτωση πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων στην τιμή περιλαμβάνεται, εκτός από τη

μεταφορά τους, και η διαμόρφωσή τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΤΕΠ 02-01-02-00 και των

περιβαλλοντικών όρων του έργου.

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

Σελίδα 20 από 61



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΕΥΡΩ : 0,38 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : ένα και τριάντα τρία λεπτά

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

(0,19€/m3.km)      5 x 0,19 =    0,95

Συνολικό κόστος άρθρου 1,33

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,33

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.10 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων

A.T. : 003

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή

τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως

10,00 m, με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και

συμπύκνωση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις

σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων".

Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο

αστερίσκος    , ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου.

ΕΥΡΩ : 4,50 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα πέντε λεπτά

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

(0,19€/m3.km)      5 x 0,19 =    0,95

Συνολικό κόστος άρθρου 5,45

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,45

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.01 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10

A.T. : 004

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3211

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
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ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

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

επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με

δαπάνη του Aναδόχου.

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

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

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

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

έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

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

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

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

σκυροδέτησης.

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

βιομηχανικό δάπεδο).

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

τρούλους.

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

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 73,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα τρία

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

A.T. : 005

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215

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

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

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

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

καλουπιών, σύμφωνα με

την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

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

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",

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

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

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

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου

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

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

ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

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

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

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

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

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

σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.

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

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

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

ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
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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.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 95,00

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.

A.T. : 006

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873

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

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

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

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

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

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

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

κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών

Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη

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

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

οπλισμού.

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

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

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

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

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

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

των οπλισμών.

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

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

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει

ζυγολογίου.

          |           Πεδίο εφαρμογής                    |

__________|______________________________________________|______________________

  Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.
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διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο

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

__________|________|________________|____________________|_________|____________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

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

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ

Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

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

συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.

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

δάπεδο εργασίας.

Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

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

 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου

σύμφωνα με την μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,07

(Ολογράφως) : ένα και επτά λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C

A.T. : 007

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873

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

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

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

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

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

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

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

κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών

Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη

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

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

οπλισμού.

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

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

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

επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το
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ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα

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

των οπλισμών.

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

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

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει

ζυγολογίου.

          |           Πεδίο εφαρμογής                    |

__________|______________________________________________|______________________

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

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

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

__________|________|________________|____________________|_________|____________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

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

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ

Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

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

συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.

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

δάπεδο εργασίας.

Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

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

 Δομικά πλέγματα B500C.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου

σύμφωνα με την μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,01

(Ολογράφως) : ένα και ένα λεπτό

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

A.T. : 008

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816

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

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

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

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

σκυρόδεμα (τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων
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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.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,70

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.13 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων

A.T. : 009

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3841

Ξυλότυποι επιπέδων, καμπύλων ή κεκλιμένων εμφανών επιφανειών σκυροδεμάτων, με

κόντρα πλακέ τύπου ΒΕΤΟFORM ή πλανισμένες σανίδες σε αρίστη κατάσταση

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

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

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

Συμπεριλαμβάνεται η επάλειψη των ξυλοτύπων με κατάλληλο αντικολλητικό υλικό, η

τοποθέτηση πλαστικών παρεμβλημάτων στα δεσίματα του ξυλότυπου και η

υδατο-στεγής σφράγιση των αρμών του ξυλότυπου.

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

τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,25

(Ολογράφως) : είκοσι και είκοσι πέντε λεπτά

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

A.T. : 010

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213

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

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

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

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

καλουπιών, σύμφωνα με

την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

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

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",

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

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

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

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου

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

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

ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

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

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

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

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

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

σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.

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

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

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

ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
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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.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 84,00

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα

Άρθρο : ΝΠΡΣ 1220 Επένδυσις πρανών κλπ με φυτική γή

A.T. : 011

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΠΡΣ 1220

Επένδυσις πρανών  κλπ  με φυτική γή ,(ανά m2 τοποθετηθείσης γης συμπ. πάχους

0,30μ). Προμήθεια φυτικής γής επί τόπου των έργων, διάστρωσις και ελαφρά συμπύκνωσις.

(1 m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,26

(Ολογράφως) : ένα και είκοσι έξι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 46.01.03 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1
(μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)

A.T. : 012

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4623.1

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm,

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

οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος

παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου.

 Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 33,50

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά

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

A.T. : 013

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4622.1

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm,
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σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε

οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος

παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου.

 Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,50

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

A.T. : 014

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121

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

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

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

στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που

παρασκευάζονται επί τόπου".

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

εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

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

A.T. : 015

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934

Θερμομόνωση τοίχων, οποασδήποτε διάταξης με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη

πολυστερίνη πάχους 50 mm, με ή χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και

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

"Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,80

(Ολογράφως) : έντεκα και ογδόντα λεπτά

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

A.T. : 016

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής,

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

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

επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού

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

 Εσωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-        ακρυλικής ή

πολυβινυλικής βάσεως

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,00

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

A.T. : 017

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής,

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

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

επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού

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

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,10

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.15 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς

A.T. : 018

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7735

Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς σύμφωνα με την

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

Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσματος, αφαίρεση των ανωμαλιών,

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

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

αλκάλια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,70

(Ολογράφως) : ένα και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.61.02 Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση με κοίλα κεραμίδια (βυζαντινά) ανοίγματος  6,01 έως 12,00 m

A.T. : 019

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5262

Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κοίλα κεραμίδια (βυζαντινά), σύμφωνα με την

στατική μελέτη, μονοκλινής ή πολυκλινής, οποιασδήποτε κάτοψης και σε

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

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

εγκάρσιους, συνδέσμους ζευκτών, όλα από δομική ξυλεία πελεκητή, κατηγορίας κατ

ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, με επιτεγίδες 4x6 cm και με σανίδωμα

πάχους 18 mm από ξυλεία πριστή, με σιδηρούς συνδέσμους (τζινέτια, αγκάλες

ανάρτησης ελκυστήρων κ.λπ.) και γενικά με τα υλικά, μικροϋλικά επί τόπου καθώς

και την εργασία πλήρους κατασκευής.

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και πάσης φύσεως

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

της ενότητας 72.των ΝΕΤ ΟΙΚ.

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

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

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

 Στέγη ξύλινη για βυζαντινά κεραμίδια ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) οριζοντίας προβολής.
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 73,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα τρία

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.19 Επικεραμωση με κεραμίδια ολλανδικού τύπου

A.T. : 020

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7211

Επικεράμωση με κεραμίδια ολλανδικού τύπου με αυλακώσεις, πλήρης με τους απαιτούμενους

ημικεράμους και τους ειδικούς κορυφοκεράμους, σύμφωνα με την μελέτη και το πρότυπο ΕΛΟΤ ΤΠ1501-

03-05-01-00 "Επικεραμώσεις στεγών.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων τύπων κεραμιδιών, ήλων, σύρματος γαλβανισμένου

και τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επί τόπου, τα ικριώματα και η εργασία τοποθετήσεως και

προσδέσεως όλων των κεραμιδιών με σύρμα και η κολυμβητή τοποθέτηση των ακροκεράμων και των

κορυφοκεράμων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας:

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.12.01 Επιστρώσεις με συνθετικές μεμβράνες, μεμβράνη συνθετικού ελαστικού (EPDM)

A.T. : 021

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912

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",

 Μεμβράνη συνθετικού ελαστικού (EPDM).

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,70

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.01.01 Ξύλινοι σκελετοί για μή φέρουσες οροφές και στέγες  από ξυλεία ελάτου, πελεκητή

A.T. : 022

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5201

Κατασκευή και τοποθέτηση σκελετών για οροφές ή μονόκλινες μή φέρουσες στέγες, οιασδήποτε

κάτοψης, με ή χωρίς εγκάρσιους συνδέσμους, σε διαστάσεις και διατάξεως που ορίζουν τα σχέδια

της μελέτης και γενικά υλικά, μικροϋλικά και ικριώματα καθώς και εργασία για πλήρη κατασκευή.

 Από ξυλεία ελάτου, πελεκητή.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού τοποθετημένου όγκου ξυλείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 450,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.33.03 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm

A.T. : 023

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331

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

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

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

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

εξωτερικές".
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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.

 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 36,00

(Ολογράφως) : τριάντα έξι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.26.01 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, με χρήση
κονιαμάτων

A.T. : 024

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, σύμφωνα με την μελέτη

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

εξωτερικές", τοποθετούμενα μετά την απόξεση των επιχρισμάτων, σε υπόστρωμα

τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου ή κολλητά

με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, με αρμούς το πολύ 1 mm, με πλήρωση των

κενών με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό

τσιμέντο, με ή χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο.

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

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

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

σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ.

 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια  πορσελάνης 15x15 cm, με χρήση κονιαμάτων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 33,50

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.11 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες

A.T. : 025

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7311

Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες μέσου πάχους 5 cm και επιφανείας άνω των 0,10 m2, επί

υποστρώματος από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1 : 2 1/2 των 150 kg τσιμέντου πάχους 3 cm, με αρμούς

μέσου πάχους 2 cm αρμολογούμενους με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg, με τα υλικά, πλάκες,

τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου

και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.41 Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με ταύλες ραμποτέ

A.T. : 026

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5241

Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με ταύλες ραμποτέ, από λευκή ξυλεία, χωρίς

κατεργασία των επιφανειών τους, σε υπάρχοντα σκελετό, με τα υλικά και
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μικροϋλικά τα ικριώματα καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επενδυμένης επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 24,50

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.35 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια

A.T. : 027

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1

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

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

κόλλα πλακιδίων.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

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

A.T. : 028

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7511

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

άρθρο 74.30. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.

Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαρμάρου πλάτους έως 10 cm , σύμφωνα με την μελέτη και

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

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

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

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

καθαρισμού.

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

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Σοβατεπιά από  μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,50

(Ολογράφως) : εννέα και πενήντα λεπτά

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

A.T. : 029

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7491

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

έως 10 cm.  Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.

Ταινίες επιστρώσεων από  μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,20

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 74.23 Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο

A.T. : 030

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7416

Επεξεργασία της επιφάνειας του μαρμάρου με μηχανικά μέσα ή εργαλεία και ηλεκτροεργλεί χειρός,

για την απόκτηση αδρής επιφάνειας (π.χ. σκαπιτσάρισμα) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πραγματικής επιφάνειας (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.01.01 Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, μαλακό, πάχους 2
cm και πλάτους 11 - 30 cm

A.T. : 031

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7501

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

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

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

λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα

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

καθαρισμού.

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

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Κατώφλια από  μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm και πλάτους 11-30 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 78,50

(Ολογράφως) : εβδομήντα οκτώ και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.05 Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.

A.T. : 032

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6502

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

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

03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 175,00

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.17.01 Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόυφο ή οριζόντιο
άξονα

A.T. : 033

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6519

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

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

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

Αλουμινίου".

 Υαλοστάσια μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.17.07 Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα ανασυρόμενα,
με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη

A.T. : 034

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6525

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

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

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

Αλουμινίου".

 Υαλοστάσια δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα ανασυρόμενα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 165,00

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.02.01.02 Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, δίφυλλες,
χωρίς φεγγίτη

A.T. : 035

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6503

Υαλόθυρες από αλουμίνιο, ανοιγόμενες με μεντεσέδες, οποποιωνδήποτε

διαστάσεων,σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα

Αλουμινίου".

 Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο

 Υαλόθυρες ανοιγόμενες, δίφυλλες, χωρίς φεγγίτη.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 155,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.50.03 Παντζούρια αλουμινίου ή πλαστικά ανοιγόμενα ή συρόμενα και κάσες αυτών, ανοιγόμενα
πλαστικά

A.T. : 036

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541

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".

 Ανοιγόμενα πλαστικά.

Τιμή ανά m2  επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 120,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.25 Κινητές σίτες αερισμού

A.T. : 037

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.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.46.01 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm

A.T. : 038

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση περιλαμβανομένης

και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.

 Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 118,00

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.03 Σιδηρά κιγκλιδώματα πολυσύνθετα

A.T. : 039

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6403

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων, εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ,

πολυσύνθετου σχεδίου από ράβδους συνήθων διατομών αλλά πυκνές και οιουδήποτε σχεδίου που γενικά

συνδέονται με εντορμίες και ήλωση με ή χωρίς χυτοσιδηρές κεφαλές στους ήλους ή άλλα

διακοσμητικά στοιχεία.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η

εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΠΡΣ 1150 Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακα σωληνώσεως σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες

A.T. : 040

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΠΡΣ 1150

Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακα σωληνώσεως σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες .

Για  1m3  εκσκαφής  χάνδακα για την τοποθέτηση σωληνώσεως σε έδαφος οποιασδήποτε

φύσεως πλην βραχώδους και την επαναπλήρωση του χάνδακα.

Επιμέτρηση ανά m3 ορύγματος, βάσει στοιχείων αρχικών και τελικών διατομών.

(1 m3)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,37

(Ολογράφως) : δύο και τριάντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.07 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

A.T. : 041

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6069

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης

λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02

"Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.
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γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης

εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή

για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη

γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,30

(Ολογράφως) : έντεκα και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8125.1.2 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα
διαμέτρου Φ 3/4 ins

A.T. : 042

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Βαλβίδα  αντεπιστροφής  ορειχάλκινη   κατακορύφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως, με

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

επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως

(1 τεμ)

  8125.1  Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα

  8125.1.  2  Διαμέτρου   3/4    ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,32

(Ολογράφως) : είκοσι και τριάντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8066.1.4.ΣΧΕΤ Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων ύδρευσης, διαστάσεων 30x40 cm και βάθους έως 0,50 m

A.T. : 043

Κωδικός αναθεώρησης:

[Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων ύδρευσης 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, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg

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

προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών

(1 τεμ.)

8066.1.4.ΣΧΕΤ Διαστάσεων 30cm X 40cm και βάθος έως 0,50 m

]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 118,76

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα οκτώ και εβδομήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΥΔΡ 6754.ΣΧΕΤ.1 Ερμάριο εγκατάστασης διάταξης μέτρησης παροχής υδροδότησης & υδροδιανομής,
πλήρες

A.T. : 044

Κωδικός αναθεώρησης:

[Μεταλλικό ερμάριο εγκατάστασης διάταξης μέτρησης παροχής υδροδότησης & υδρο- διανομής πλήρες,

σε βάση από σκυρόδεμα που περιλαμβάνει:

α) Μεταλλικό κιβώτιο 30x40x40 cm από λαμαρίνα DKP βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή, με

επικλινές άνωθεν κάλυμμα και εμπρόσθιο άνοιγμα με περιμετρικό λάστιχο στεγανοποίησης

και ανοιγόμενη εμπρόσθια θύρα με κλειδαριά,

β) Μετρητή παροχής νερού (χορηγούμενο από τη Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας), γ)Δύο σφαιρικές βαλβίδες

απομόνωσης τύπου πεταλούδας ονομ. διαμ. DN20,

γ) Βαλβίδα αντεπιστροφής ονομ. διαμ. DN20,

δ) Ορειχάλκινο συλλέκτη διανομής 1 ins - κατάλληλου αριθμού εξόδων με τον αναλογούντα

αριθμό διακοπτών ball-valve τύπου πεταλούδας, σύμφωνα με το τεύχος μελέτης & τα

σχέδια,

ε) Κολλάρα στερέωσης των ως άνω οργάνων και

στ)Βάση από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα χαμηλού ύψους με εγκιβωτισμένες τις σωλήνες

προστασίας των αναχωρούντων σωληνώσεων, δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, υλικά και μικροϋλικά &

εργασία κατασκευής & σύνδεσης με το δίκτυο, δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(Προμήθεια επί τόπου και τοποθέτηση)

(1 τεμ. )

]
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 292,68

(Ολογράφως) : διακόσια ενενήντα δύο και εξήντα οκτώ λεπτά

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

A.T. : 045

Κωδικός αναθεώρησης:

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

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

μελέτη και τα Πρότυπα Κατασκετής Εργων (ΠΚΕ).

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

χυτοσίδηρο".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια των χυτοσιδηρών ειδών,

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

υδραυλικού γερανοβραχίονα),

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

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

έδρασης με ισχυρή τσιμεντοκονία.

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

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,90

(Ολογράφως) : δύο και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8603.4.ΣΧΕΤ Κεντρικός συλλέκτης ή διανομέας ύδρευσης ψυχρού ή ζεστού νερού χρήσης (ή
συστήματος κεντρικής θέρμανσης) από PPR, πίεσης λειτουργίας 20 bar, διαμέτρου
Φ75mm, έως 10 αναχωρήσεων

A.T. : 046

Κωδικός αναθεώρησης:

[Κεντρικός συλλέκτης ή διανομέας ύδρευσης ψυχρού ή ζεστού νερού χρήσης ή συστήματος κεντρικής

θέρμανσης από PPR, πίεσης λειτουργίας 20 bar, διαμέτρου Φ75 mm, έως 10 αναχωρήσεων οιασδήποτε

διατομής, σύμφωνα με τα Τεύχη και τα Σχέδια της μελέτης, πλήρως εγκατεστημένος, δηλαδή

προμήθεια προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ.)

N\8603.4 έως 10 αναχωρήσεων

]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 253,92

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα τρία και ενενήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8256.2.1 Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός 80lt

A.T. : 047

Κωδικός αναθεώρησης:

[Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός 80L, 4000 W, κατάλληλος γιά πίεση λειτουργίας 10 ατμο-

σφαιρών,εφοδιασμένος με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και ρυθμί-

σεως όπως και τα ασφαλτικά τους σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, δηλαδή

θερμοσίφωνας με τα όργανά του και τα υλικά και μικροϋλικά στερεώσεως και συνδέ-

σεως.Περιλαμβάνονται οι χαλκοσωλήνες και τα ρακόρ συνδέσεως επί τόπου και η εργα-

σία τοποθετήσεως και πλήρους εγκαταστάσεως

(Μέτρηση σε τεμ)

]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 163,83

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα τρία και ογδόντα τρία λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8036.2.2 Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου ευθύς εξωτ. διαμέτρου 32 mm και πάχους 4,5 mm
θερμικά αυτοσυγκολλούμενος

A.T. : 048

Κωδικός αναθεώρησης:

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

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

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

τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως

Ν\8036.2.2 Διαμέτρου 32x4,5 mm

]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,11

(Ολογράφως) : δώδεκα και έντεκα λεπτά

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

A.T. : 049

Κωδικός αναθεώρησης:

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

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

συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 τεμ.)

Ν\8131.3 Τύπου χωνευτή, με ροζέττα, χειροστρόφαλο χρωμέ

Ν\8131.3.2 ονομ. διαμέτρου DN 25

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 26,79

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και εβδομήντα εννέα λεπτά

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

A.T. : 050

Κωδικός αναθεώρησης:

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

μετά ή άνευ επιχρίσματος και επιφανείας έως 0,50 m2

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

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

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

καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως.

(1 τεμ)

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.).

]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 60,00

(Ολογράφως) : εξήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8151.Ν1 Ερμάριο συλεκτοδιανομέων υδροδιανομής, εγκατάστασης ύδρευσης ή θέρμανσης,

A.T. : 051

Κωδικός αναθεώρησης:

[Ερμάριο συλεκτοδιανομέων υδροδιανομής, εγκατάστασης ύδρευσης ή θέρμανσης, χωνευτό, μεταλλικό,

από γαλβανισμένη λαμαρίνα, διαστάσεων από 45x(35 έως 60)cm, με τις αντίστοιχες οπές διέλευσης

σωλήνων με μεταλλική εμπρόσθια αποχοκλιούμενη θυρίδα επίσκεψης (καπάκι) βαμμένη με

ηλεκτροστατική βαφή, κατάλληλο για εντοιχισμένη τοποθέτηση, μετά εργασίας διάνοιξης και

αποκατάστασης φωλεάς, δηλαδή προμήθεια και εργασία πλήρους εγκατάστασης.

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 66,52

(Ολογράφως) : εξήντα έξι και πενήντα δύο λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8603.ΣΧΕΤ Έξοδος με τον ανάλογο συλλέκτη ή διανομέα, από ορείχαλκο, με τον ανάλογο διακόπτη,

A.T. : 052

Κωδικός αναθεώρησης:

[σωλήνωσης τύπου ball-valve mini, εντός εντοιχισμένου ερμαρίου από γαλβανισμένη λαμαρίνα,

πλήρως

εγκατεστημένη, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση με τα δίκτυα και παράδοση σε

λειτουργία.

(1 τεμ.) ονομ. διαμέτρου έως 3/4"

8603.ΣΧΕΤ

]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,99

(Ολογράφως) : είκοσι και ενενήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8151.1.1 Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης απο δικτυωμένο πολυαιθυλένιο διαμέτρου Φ 18x2 mm, με
το σπιραλ προστασιας

A.T. : 053

Κωδικός αναθεώρησης:

[Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης κατάλληλος για πόσιμο νερό κατά DIN 16892-93 από δικτυωμένο

πολυαιθυλένιο (ΡΕ) διαμέτρου 18χ2 mm για τοποθέτηση εντός του δαπέδου, με το σπιράλ προστασίας

και όλα τα υλικά και μικρουλικά (ρακόρ, γωνίες στηρίγματα κλπ.) για πλήρη εγκατάσταση, δηλαδή

προμήθεια και τοποθέτηση.

Σελίδα 30 από 128

Τιμολόγιο μελέτης

( 1 m)

Εργασία Εργ (001) h 1x 4,25 = 4,25

------------------------------

Αθροισμα 4,25

Τιμή ενός m Ευρώ 4,25

τέσσερα και είκοσι πέντε λεπτά

]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,25

(Ολογράφως) : τέσσερα και είκοσι πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8151.16.2 Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης απο δικτυωμένο πολυαιθυλένιο διαμέτρου Φ 16x2 mm, με
το σπιραλ προστασιας

A.T. : 054

Κωδικός αναθεώρησης:

[Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης κατάλληλος για πόσιμο νερό κατά DIN 16892-93 από δικτυωμένο

πολυαιθυλένιο (ΡΕ) διαμέτρου 16χ2 mm, για τοποθέτηση εντός του δαπέδου, με το σπιράλ προστασίας

και όλα τα υλικά και μικρουλικά (ρακόρ, γωνίες στηρίγματα κλπ.) για πλήρη εγκατάσταση, δηλαδή

προμήθεια και τοποθέτηση.

(1 m)

Εργασία Εργ (001) h 1x 4,10 = 4,10

------------------------------

Αθροισμα 4,10

Τιμή ενός m Eυρώ 4,10

τέσσερα και δέκα λεπτά

]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,10

(Ολογράφως) : τέσσερα και δέκα λεπτά

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

A.T. : 055

Κωδικός αναθεώρησης:

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

πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)
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Διαμέτρου 1/2 in

]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,17

(Ολογράφως) : έντεκα και δέκα επτά λεπτά

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

A.T. : 056

Κωδικός αναθεώρησης:

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

πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

Διαμέτρου 1 in

]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 24,25

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα και είκοσι πέντε λεπτά

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

A.T. : 057

Κωδικός αναθεώρησης:

[Bαλβίδα   διακοπής   (διακόπτης)  ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη    με τα μικροϋλικά

συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

8131.    2   Τύπου   γωνιακή

8131. 2.  1  Διαμέτρου   1/2        ins

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,15

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και δέκα πέντε λεπτά

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

A.T. : 058

Κωδικός αναθεώρησης:

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

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

8138.2    επιχρωμιωμένος κοινός με προσθήκη και ροζέττα

8138.2.  2  Διαμέτρου   1/2        ins

]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,91

(Ολογράφως) : δέκα τρία και ενενήντα ένα λεπτά

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

A.T. : 059

Κωδικός αναθεώρησης:

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

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

αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους

εγκαταστάσεως.

(1 τεμ.)

Ν\8141.2.2 Αναμικτήρας νιπτήρα

επικαθήμενου τύπου,

διαμέτρου 1/2 ins

]
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 61,04

(Ολογράφως) : εξήντα ένα και τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8141.3.2 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος
Νεροχύτη διαμέτρου Φ 1/2 ins

A.T. : 060

Κωδικός αναθεώρησης:

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

δηλαδή  αναμικτήρας  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως

και πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

8141.  3   νεροχύτη                       0

8141. 3.  2  Διαμέτρου   1/2        ins

]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 70,31

(Ολογράφως) : εβδομήντα και τριάντα ένα λεπτά

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

A.T. : 061

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

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

λεκάνη  και  υλικά  στερεώσεως  και  συγκολλήσεως  επί τόπου και εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων

(1 τεμ)

  8151.  2   χαμηλής πιέσεως με το δοχείο    πλύσεως και τα εξαρτήματά του

Ευρώ (Αριθμητικά) : 192,13

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα δύο και δέκα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8179.2 Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού

A.T. : 062

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 18

Κάθισμα  λεκάνης  πλαστικό  με  κάλυμμα πλήρες  δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί

τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως

(1 τεμ)

  8179.   2   χρώματος λευκού

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,97

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και ενενήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΥΔΡ 6711.1 Αγωγοί υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες PVC της σειράς 41 με τον εγκιβωτισμό από
άμμο Ονομαστική διάμετρος 160 χλστ.

A.T. : 063

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.1

Αγωγοί υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες PVC της σειράς 41 με τον εγκιβωτισμό από

άμμο .

Για  ένα  μέτρο  πραγματικού  μήκους  (αφαιρουμένου  του  μήκους  τυχόν  ειδικών

τεμαχίων)  αγωγού  από πλαστικούς σωλήνες PVC ως ανωτέρω. Προμήθεια, προσέγγιση,

τοποθέτηση,  σύνδεση,  (για  οσεσδήποτε  συνδέσεις), εγκιβωτισμός των σωλήνων με

άμμο  και  δοκιμασία,  ειδικός  σύνδεσμος  σωλήνων και φρεατίων.  Η μεταφορά των

σωλήνων  στη θέση εγκαταστάσεως πληρώνεται ιδιαιτέρως, βάσει των άρθρων 6011 και

6022.

(1 ΜΜ)

 6711. 1  Ονομαστική διάμετρος  160  χλστ.
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 24,74

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα και εβδομήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8066.1.3 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος έως 0,50 m διαστάσ. 30cm X 30cm

A.T. : 064

Κωδικός αναθεώρησης:

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

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

δόμηση   πλευρικών   επιφανειών   με   οπτοπλινθοδομή   πάχους   1  πλίνθου  και

τσιμεντοκονιάματος  400 kg τσιμέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα μισού

τεμαχίου  πηλοσωλήνα  Φ 150 mm τομής ημικυκλικής και σχήματος ημικυλινδρικού γιά

διαμόρφωση  κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg

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

αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών

(1 τεμ)

8066. 1.  3  Διαστάσεων  30cm X 30cm  και βάθος  έως 0,50m

]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 127,33

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι επτά και τριάντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8066.1.3 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως, διαστάσεων 40x50 cm και βάθους έως 0,5
m,μετά χυτοσιδηρού καλύμματος

A.T. : 065

Κωδικός αναθεώρησης:

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

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

δόμηση πλευρικών επιφανειών με οπτοπλινθοδομή πάχους 1 πλίνθου και

τσιμεντοκονιάματος 400 kg τσιμέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα μισού

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

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

του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων

εκσκαφών και αχρήστων υλικών.

Περιλαμβάνεται και το χυτοσιδηρούν κάλυμμα.

(1 τεμ)

8066.1.3 Διαστάσεων 40x40 και βάθος έως 0,50 m

]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 148,55

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα οκτώ και πενήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8160.1 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42x56 cm με σιφώνι Φ 1 1/4" τύπου Ιταλίας χρωμέ
ορειχάλκινο σωληνωτό σχήματος "S", με βαλβίδα χρωμέ

A.T. : 066

Κωδικός αναθεώρησης:

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

σωληνωτό-μεταλλικό χρωμέ τύπου Ιταλίας σχήματος "S" (διπλό "U"), ονομαστικής διαμέτρου Φ 1

1/4",

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

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

(1 τεμ)

N.8160.1 Διαστ. 42 x 56 cm

]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 158,49

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα οκτώ και σαράντα εννέα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8165.2.3.ΣΧΕΤ Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm, δύο σκαφών διαστ.
περίπου 35x40x20 cm, μήκους 1,80 m

A.T. : 067

Κωδικός αναθεώρησης:

[Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm, επίτοιχος ή ένθετος σε πάγκο,

πλήρης με βαλβίδα (στραγγιστήρα), πώμα, σωλήνα υπερχειλίσεως και στηρίγματα, δηλαδή νεροχύτης

και λοιπά γενικά εξαρτήματα και υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως γιά

λειτουργία.

(1 τεμ)

8165.2 Δύο σκαφών

8165.2.3 Διαστάσεων περίπου 35x40x20 cm, μήκους 1,80 m

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 175,78

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα πέντε και εβδομήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ\8061.1 Σιφώνι νεροχύτη πλαστικό Φ75

A.T. : 068

Κωδικός αναθεώρησης:

[Σιφώνι νεροχύτη πλαστικό, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά επι τόπου και πλήρη εγκατάσταση με όλα τα

αναγκαία υλικά και μικροϋλικά

(1 τεμ)

Διαμέτρου 100 mm

]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,54

(Ολογράφως) : είκοσι και πενήντα τέσσερα λεπτά

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

A.T. : 069

Κωδικός αναθεώρησης:

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

με κομβία χρωμέ, μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως

(1 τεμ)

8168.   2  Διαστάσεων  42 Χ 60  cm

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 21,21

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και είκοσι ένα λεπτά

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

A.T. : 070

Κωδικός αναθεώρησης:

[Εταζέρα  νιπτήρα  πλήρης δηλαδή  υλικά  και  μικροϋλικά  επί  τόπου και εργασία

πλήρους τοποθετήσεως

(1 τεμ)

8169.  1   πορσελάνης                  0

8169. 1.  2    μήκους 0,60 cm

]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 21,05

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8174 Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες Επιχρωμιωμένο

A.T. : 071

Κωδικός αναθεώρησης:

[Δοχείο  ρευστού  σάπωνα  πλήρες δηλαδή  υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, εργασία
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πλήρους τοποθετήσεως και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

8174.1   Επιχρωμιωμένο

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,06

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8175.2 Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, ορειχάλκινο, επιχρωμιωμένο, επίτοιχο, διπλό

A.T. : 072

Κωδικός αναθεώρησης:

[Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο, επίτοιχο, με τα μικροϋλικά

στερεώσεως

και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

N.8175.1 διπλό

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,96

(Ολογράφως) : δέκα τρία και ενενήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8178.1.2.ΣΧΕΤ Βούρτσα καθαρισμού λεκάνης WC (πιγκάλ) , επιδαπέδια, από ανοξείδωτο χάλυβα AISI
304

A.T. : 073

Κωδικός αναθεώρησης:

[Βούρτσα καθαρισμού λεκάνης WC (πιγκάλ επιδαπέδιο) , με λαβή και δοχείο από ανοξείδωτο χάλυβα

AISI 304 και εσωτερικό πλαστικό κύπελλο, πλήρως τοποθετημένη.

Τιμή εφαρμογής / τεμ:

]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 43,90

(Ολογράφως) : σαράντα τρία και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8178.1.2 Χαρτοθήκη πλήρης Επιχρωμιωμένη με καπάκι

A.T. : 074

Κωδικός αναθεώρησης:

[Χαρτοθήκη  πλήρης   δηλαδή  υλικά  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους

τοποθετήσεως

(1 τεμ)

8178.  1   επιχρωμιωμένη

8178. 1.  2    με καπάκι

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8178.1.2.ΣΧΕΤ Δοχείο αχρήστων χαρτιών υγείας WC, από ανοξείδωτο χάλυβα AISI
304,διαστάσεωνΦ25mm x 35 cm (ύψος), χωρητικότητας 10 λίτρων

A.T. : 075

Κωδικός αναθεώρησης:

[Δοχείο αχρήστων χαρτιών υγείας WC, από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, διαστάσεων Φ25mm x 35cm

(ύψος), χωρητικότητας 10 λίτρων, πλήρως τοποθετημένο.

Τιμή εφαρμογής / τεμ:

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 81,28

(Ολογράφως) : ογδόντα ένα και είκοσι οκτώ λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8305.Ν.2 Πλήρης εξοπλισμός υδραυλικών υποδοχέων W.C. προσωπικού-κοινού για άτομα με
ειδικές ανάγκες

A.T. : 076

Κωδικός αναθεώρησης:

[Προμήθεια και εγκατάσταση πλήρους σετ εξοπλισμού υδραυλικών υποδοχέων W.C. ατόμων με ειδικές

ανάγκες (Α.μ.Ε.Α.) με το σύνολο των υποδοχέων και εξαρτημάτων του πλήρες.

Περιλαμβάνονται: νιπτήρας απο πορσελάνη, ειδικός για Άτομα μ.Ε.Α., (με σχήμα πετάλου στο εμπρός

μέρος), η βαλβίδα με επιχρωμιωμένο πώμα ελεγχόμενο από ειδικό μοχλό, το σιφώνι, ο

επιχρωμιωμένος αναμικτήρας τύπου "κομμωτηρίου") με κινητό "τηλέφωνο" ντούς συνδεδεμένος με τα

δίκτυα θερμού - ψυχρού νερού μέσω σπιράλ inox κατάλληλου μήκους που φέρουν στα άκρα τους χρωμέ

"ρακόρ" προσαρμογής), ο ανακλινόμενος καθρέπτης νιπτήρα ορθογωνικού σχήματος διαστάσεων 60x70cm

με ρυθμιζόμενη γωνία κλίσης, η εταζέρα, η σαπωνοθήκη, η ποτηροθήκη, η χαρτοθήκη με μηχανισμό

παροχής χαρτιού φύλλο-φύλλο και η πετσετοκρεμάστρα, η λεκάνη WC Ευρωπαϊκού τύπου χαμηλής πίεσης

κατάλληλη για Α.μ.Ε.Α. λευκού χρώματος με πλαστικό κάθισμα και κάλυμμα απο ενισχυμένη πλαστική

ύλη, άθραυστο φαρδύ με ειδικό σχήμα (ανοιχτό στο εμπρός μέρος, σχήματος πετάλου), με καζανάκι

απο πορσελάνη χαμηλής πιέσεως με χειρισμό στο πλάι με υποπόδιο μόνιμο και δύο (2) χειρολαβές (η

μία αναδιπλούμενη) από ορείχαλκο επιχρωμιωμένες ή χαλύβδινες βαμένες με ηλεκτροστατική βαφή και

τα λοιπά εξαρτήματα όπως μικρουλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέων σε

λειτουργία, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως & συνδέσεως (στηρίγματα,

βίδες, τιμεντοκονία κλπ.) και η εργασία γιά παράδοση των πιό πάνω σε λειτουργία και σύμφωνα με

τις σχετικές προδιαγραφές για άτομα με ειδικές ανάγκες.

(1 τεμ.)

]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.329,23

(Ολογράφως) : χίλια τριακόσια είκοσι εννέα και είκοσι τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8046.1.Ν Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με κόφτρα και εσχάρα γραμμωτή ορειχάλκινη χρωμέ

A.T. : 077

Κωδικός αναθεώρησης:

[Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με κόφτρα και εσχάρα γραμμωτή ορειχάλκινη εντός ισχυρού

τσιμεντοκονιάματος κολυμπητό), πλήρως τοποθετημένο

(1 τεμ.)

Διαμέτρου 10 cm

]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 30,54

(Ολογράφως) : τριάντα και πενήντα τέσσερα λεπτά

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

A.T. : 078

Κωδικός αναθεώρησης:

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

6,0 atm, για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με

διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας,

πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα

υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

N.8042.1 Πιέσεως 6 atm

N.8042.1.2 Διαμέτρου 40 mm

]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,47

(Ολογράφως) : δώδεκα και σαράντα επτά λεπτά

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

A.T. : 079

Κωδικός αναθεώρησης:

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

6,0 atm, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση
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με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας,

πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα

υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

(1 m)

Ν.8042.1 Πιέσεως 6 atm

Ν.8042.1.3 Διαμέτρου 50 mm

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,69

(Ολογράφως) : δώδεκα και εξήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.1.4 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως 6 atm, διαμέτρου Φ 70
mm

A.T. : 080

Κωδικός αναθεώρησης:

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

6,0 atm, διαμέτρου Φ75 mm γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με

σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο

στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην

σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

N\8042.1 Πιέσεως 6 atm

N\8042.1.4 Διαμέτρου 75 mm

]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,51

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα ένα λεπτά

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

A.T. : 081

Κωδικός αναθεώρησης:

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

6,0 atm, διαμέτρου Φ100mm γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση

με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως

τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην

σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

N\8042.1 Πιέσεως 6 atm

N\8042.1.5 Διαμέτρου 100 mm

]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,40

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.14 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως 6 atm διαμέτρου Φ160
mm

A.T. : 082

Κωδικός αναθεώρησης:

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

6,0 atm, διαμέτρου Φ160mm γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με

σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο

στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην

σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

8042.14 Πιέσεως 6 atm

Διαμέτρου 160 mm

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 17,68

(Ολογράφως) : δέκα επτά και εξήντα οκτώ λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8054.6 Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό, διαμέτρου Φ 75 mm

A.T. : 083

Κωδικός αναθεώρησης:

[Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό, πλήρως τοποθετημένο

(1 τεμ)

8054.6 Διαμέτρου 75 mm

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,90

(Ολογράφως) : ένα και ενενήντα λεπτά

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

A.T. : 084

Κωδικός αναθεώρησης:

[Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό, πλήρως τοποθετημένο

(1 τεμ)

8054.6 Διαμέτρου 100 mm

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,17

(Ολογράφως) : δύο και δέκα επτά λεπτά

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

A.T. : 085

Κωδικός αναθεώρησης:

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

6,0 atm, διαμέτρου Φ100mm γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με

σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο

στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην

σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 τεμ.)

Ν\8130.1 Πλαστική κεφαλή PVC,

σωλήνας αερισμού (καπέλλο),

διαμέτρου μέχρι Φ 10 cm

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,90

(Ολογράφως) : εννέα και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8054.10 Ημιτάφ PVC "σειράς 41" με αντίστοιχο πώμα (τάπα) καθαρισμού, διαμέτρων Φ160 mm

A.T. : 086

Κωδικός αναθεώρησης:

[Ημιτάφ PVC διαμέτρου Φ160 mm "σειράς 41", με αντίστοιχο πώμα (τάπα) καθαρισμού της ίδιας

διαμέτρου, πλήρως τοποθετημένο εντός (ή μη) φρεατίου επιθεώρησης.

Στηγ τιμή δεν περιλαμβάνεται η αξία του φρεατίου.

(1 τεμ.)

Ν\8054.7 Διαμέτρου 160 mm

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 30,64

(Ολογράφως) : τριάντα και εξήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8045.1 Ημιτάφ PVC διαμέτρου Φ160 mm "σειράς 41", με αντίστοιχο πώμα (τάπα) καθαρισμού της
ίδιας  διαμέτρου, πλήρως τοποθετημένο εντός (ή μη) φρεατίου επιθεώρησης.  Στηγ τιμή
δεν περιλαμβάνεται η αξία του φρεατίου.  (1 τεμ.)  Ν\8054.7 Διαμέτρου 160 mm

A.T. : 087

Κωδικός αναθεώρησης:
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[Μηχανοσίφωνας πλαστικός από P.V.C., διαμέτρου 160 ΜΜ, με δύο ή τρεις τάπες, πλήρως

τοποθετημένος εντός κατασκευασμένου φρεατίου, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές

της μελέτης, δηλαδή προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση επί

τόπου του έργου και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιμών και παράδοση σε πλήρη και κανονική

λειτουργία

(1 τεμ.)

Ν\8045.1 Διαμέτρου 160 mm

]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 52,61

(Ολογράφως) : πενήντα δύο και εξήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8061.1 Συλλεκτήρας υδάτων Στέγης (ντερές)

A.T. : 088

Κωδικός αναθεώρησης:

[Συλλεκτήρας υδάτων

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

συμπεριλαμβανομένων των υλικών συγκολλήσεως, στερεώσεως και κάθε φύσεως εργασίας

γιά πλήρη λειτουργία

(1 m2)

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 39,76

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα και εβδομήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8062.1ΣΧΕΤ Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα, ακοικτή ημικυκλική, διαμέτρου Φ 75 mm

A.T. : 089

Κωδικός αναθεώρησης:

[Υδρορρόη ακοικτή ημικυκλική, διαμέτρου Φ 75 mm, από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους από 0,6-0,8

mm κατάλληλα διαμορφωμένη, συμπεριλαμβανομένων των υλικών συνδέσεως, των στηριγμάτων

στερεώσεως, τοποθετουμένων στις αλλαγές κατευθύνσεως και ενδιαμέσως το πολύ ανά 1 m και της

εξ 6 cm τουλάχιστον επικαλύψεως (καβαλλήματος) του ενός τεμαχίου με το άλλο, με όλα τα

μικροϋλικά, ικριώματα και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως σε οποιοδήποτε ύψος.

(1 μ.μ.)

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 26,76

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και εβδομήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8062.3 Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Σωληνωτή κυκλική

A.T. : 090

Κωδικός αναθεώρησης:

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

υλικών συνδέσεως, των στηριγμάτων στερεώσεως, τοποθετουμένων στις αλλαγές κατευθύνσεως και

ενδιαμέσως το πολύ ανά 1 m και της εξ 6 cm τουλάχιστον επικαλύψεως (καβαλλήματος) του ενός

τεμαχίου με το άλλο όπως και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως

(1μμ)

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,00

(Ολογράφως) : δώδεκα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8046.1.ΣΧΕΤ Σιφόνι συλλογής ομβρίων δαπέδου εξώστη ή δώματος, πλαστικό με σχάρα

A.T. : 091

Κωδικός αναθεώρησης:

[Σιφόνι συλλογής όμβριων δαπέδου εξώστη ή δώματος, με επίπεδη γραμμωτή σχάρα ορειχάλκινη χρωμέ

για τους εξώστες και (ημισφαιρική γραμμωτή ή διάτρητη σχάρα ή γαλβανισμένο πλέγμα για τα

δώματα) εντός ισχυρού τσιμεντοκονιάματος (κολυμπητό), πλήρες, πλήρως τοποθετημένο, δηλαδή

προμήθεια υλικών και μικροϋλικων, προσκόμιση επί τόπου του έργου και εργασία εγκατάστασης,
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σύνδεσης, δοκιμών και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, πλήρες, δηλαδή προμήθεια

υλικών και μικροϋλικων, προσκόμιση επί τόπου του έργου και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης,

δοκιμών και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ.)

Διαμέτρου 10 cm

]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 49,81

(Ολογράφως) : σαράντα εννέα και ογδόντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Σ\8083.5 Κατασκευή Σηπτικού - Απορροφητικού βόθρου ακαθάρτων.

A.T. : 092

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10

Η σηπτική δεξαμενή θα έχει κατάλληλες διαστάσεις ώστε να εξασφαλίζεται η καλή λειτουργία και ο

αερισμός αυτής. (Μήκος Χ Πλάτος Χ Βάθος) (1,85Χ0,90Χ1,70)m. Επίσης θα φέρει κατάλληλα φρεάτια

επιθεώρησης για να εξετάζονται τα εισερχόμενα και εκρέοντα ύδατα. Ο Απορροφητικός βόθρος

ακαθάρτων διαστάσεων διαμέτρου D=2,00m και βάθους Η=4,40m, συμπεριλαμβανόμενης της εκσκαφής

γαιώδης, της κατασκευής ολόκληρου του κυλινδρικού μέρους του φρεατίου από προκατασκευασμένα

κυλινδρικά στοιχεία Φ1200x330mm και του περιμετρικού χαλικόφιλτρου. Ο απορροφητητικός βόθρος

πρέπει να έχει φρεάτιο επιθεώρησης και ελέγχου και να κλείνει αεροστεγώς προς αποφυγή των

δυσοσμιών και να αερίζεται καλά κατά τρόπο που να αποκλείεται η δημιουργία οχλήσεων.

Η πλάκα επικάλυψης θα είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 πάχους 20cm και οπλισμό καρέ Φ14/20

με άνοιγμα 40Χ40cm και χυτοσιδηρό καπάκι. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες μαζί με

όλα τα απαραίτητα υλικά προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση πλήρης περαιωμένη εργασία για την

κατασκευή του συγκροτήματος: Από την έξοδο των λυμάτων από την οικοδομή ήτοι, Σωλήνας PVC Φ160

6atm (εκσκαφή όδευση στο έδαφος) - είσοδος στην σηπτική δεξαμενή - αγωγός PVC Φ160 6atm

(εκσκαφή όδευση στο έδαφος) - είσοδος στον απορροφητικό βόθρο με τις κατάλληλες κλίσεις, την

κατασκευή της σηπτικής δεξαμενής καθώς και την κατασκευή του απορροφητικού βόθρου

συμπεριλαμβνομένων και όλων των απαραίτητων εκσκαφών.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.100,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες εκατό

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9302.1 Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες

A.T. : 093

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10

Εκσκαφή   χάνδακα   γιά  την  τοποθέτηση  καλωδίων   πλάτους  όφρυος  ορύγματος

μικροτέρου  ή  μέχρι  1,00  m  και σε βάθος μέχρι 1,00 m με οποιονδήποτε τρόπο ή

μέσο  εκσκαφής σε ξερό έδαφος ή μέσα σε νερό η στάθμη του οποίου ή ευρίσκεται σε

ηρεμία  ή  υποβιβάζεται  με  άντληση, που θα πληρωθεί ξεχωριστά, την μόρφωση των

παρειών  και  του  πυθμένα  του  ορύγματος στίς απαιτούμενες διατομές. Στην τιμή

περιλαμβάνεται  και η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας, που χρειάζονται γιά

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

κάθε  φύσεως  φορτοεκφορτώσεων,  τοπκών  μετακινήσεων (οριζόντιων ή κατακορύφων)

και  μεταφορών  γιά  την  οριστική  απομάκρυνση  των προϊόντων που περισεύουν σε

θέσεις  που  επιτρέπονται  από  την  αστυνομία ή προσωρινή απόθεση αυτών γιά την

κατασκευή  επιχωμάτων  προς  επανεπίχωση  των  εκσκαφέντων  χανδάκων καθώς και η

δαπάνη  σταλίας  των  μεταφορικών  μέσων.  Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης και η

εργασία  εκτελέσεως  της  επανεπιχώσεως  των  εκσκαφέντων χανδάκων κατά στρώσεις

πλήρως συμπιεζόμενες

(1 m3)

 9302.  1  Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος  γαιώδες

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,37

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και τριάντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.85.02 Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 60 x 40 cm

A.T. : 094

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2548

Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, οπλισμένο με

δομικό πλέγμα Β500C, με τοιχώματα ελαχίστου πάχους 10 cm για τα φρεάτια έλξης και 15 cm για τα
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φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος

- η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου φρεατίου

- η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων

- στεγανό κάλυμμα από μπακλαβωτή λαμαρίνα εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαίσιο μέσω ελαστικού

παρεμβύσματος, με διάταξη μανδάλωσης με χρήση ειδικού εργαλείου και αντισκωριακή προστασία

(διπλή στρώση rust primer ψευδαργύρου και διπλή στρώση εποξειδικής βαφής)

- η επισήμανση του φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη

Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ) x (Π), ως εξής:

 Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x40 cm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

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

A.T. : 095

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44

Αγωγός  τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούμενος μέσα σε σωλήνες,

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

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

συνδέσεως και δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 m)

  8751.  1   Μονόκλωνος

 8751. 1.  2  Διατομής:  1,5 mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,28

(Ολογράφως) : ένα και είκοσι οκτώ λεπτά

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

A.T. : 096

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44

Αγωγός  τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούμενος μέσα σε σωλήνες,

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

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

συνδέσεως και δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 m)

  8751.  1   Μονόκλωνος

 8751. 1.  3  Διατομής:  2,5 mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,38

(Ολογράφως) : ένα και τριάντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.3 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 4mm2

A.T. : 097

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

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

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

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

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

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως

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

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)
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  8766.  3   τριπολικό

 8766. 3.  3  Διατομής:  3 Χ 4   mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,74

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα τέσσερα λεπτά

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

A.T. : 098

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

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

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

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

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

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως

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

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

  8766.  3   τριπολικό

 8766. 3.  4  Διατομής:  3 Χ 6   mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,20

(Ολογράφως) : οκτώ και είκοσι λεπτά

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

A.T. : 099

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

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

κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων

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

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

τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία

(1 m)

  8774.  6   Πενταπολικό

             0

  8774. 6.  4  Διατομής  5 Χ 6           mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,43

(Ολογράφως) : έντεκα και σαράντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.1.3 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 16mm

A.T. : 100

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Σωλήνας  ηλεκτρικών  γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας

με  τα  απαραίτητα  απαραίτητα  πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά

συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.

(1 m)

 8732.  1   ευθύς

 8732. 1. 3  Διαμέτρου Φ 16mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,98

(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8757.2.3 Αγωγός γυμνός χάλκινος Πολύκλωνος διατομής 25mm2

A.T. : 101

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45

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

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

(1 m)

  8757.  2   Πολύκλωνος

 8757. 2.  3  Διατομής:  25  mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,82

(Ολογράφως) : τέσσερα και ογδόντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8801.1.1 Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α απλός
μονοπολικός

A.T. : 102

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Διακόπτης  χωνευτός  με  πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V  με το κυτίο δηλαδή

προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση

(1 τεμ)

  8801.  1  Εντάσεως 10 Α

  8801. 1.  1   απλός μονοπολικός

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,06

(Ολογράφως) : τέσσερα και έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8826.3.2 Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 Α

A.T. : 103

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Ρευματοδότης  χωνευτός με  το  κυτίο  δηλαδή  προμήθεια  προσκόμιση ,μικροϋλικά

εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8826.  3   SCHUKO                 0

  8826. 3.  2  Εντάσεως  16  Α

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,04

(Ολογράφως) : εννέα και τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8735.2.1 Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 70mm

A.T. : 104

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

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

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

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

και συνδέσεως.

(1 τεμ)

 8735.  2   Πλαστικό

            0

 8735. 2.  1  Διαμέτρου ή διαστάσεων  Φ 70mm

                                      0

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,89

(Ολογράφως) : τρία και ογδόντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Γ\5.07 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

A.T. : 105

Κωδικός αναθεώρησης:

[Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης

λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02

"Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης
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εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή

για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη

γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών).

]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,50

(Ολογράφως) : δέκα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9501 Κατασκευή μιάς παροχής ΔΕΗ σε ηλεκτρικό πίνακα

A.T. : 106

Κωδικός αναθεώρησης:

[Για την κατασκευή μιάς παροχής ΔΕΗ σε ηλεκτρικό πίνακα, αποτελούμενης από. α) Μεταλλικό ιστό

ανάρτησης του καλωδίου, κατασκευασμένο από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 3'' και μήκους

6,00 μ σύμφωνα με τις οδηγίες του φύλλου επισκόπησης της ΔΕΗ με οπή στην καρυφή για την

τοποθέτηση του ειδικού γάντζου ανάρτησης καλωδίου της ΔΕΗ. β) Σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο

διαμέτρου 1 1/4'' και μήκους 3,00 μ για την διέλευση και την προστασία του καλωδίου παροχής ΔΕΗ

ο οποίος στερεώνεται πάνω στον μεταλλικό ιστό ανάρτησης. Στην τιμή περιλαμβάνεται η παραλαβή

από τη ΔΕΗ και η εγκατάσταση του κιβωτίου του μετρητή της ΔΕΗ. Ήτοι, για την κατασκευή μιάς

πλήρους παροχής ΔΕΗ μετά των απαιτουμένων υλικών και μικροϋλικών και την εργασία μόρφωσης της

βάσης

στήριξης του στυλίσκου και της πάκτωσης τούτου, καθώς και για την τοποθέτηση ενός οδηγού από

σύρμα γαλβανισμένο Φ 2 χιλ. εντός του σωλήνα Φ 1 1/4'' για την διευκόλυνση του περάσματος

του καλωδίου της ΔΕΗ. (1 ΤΕΜ)

]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 195,67

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα πέντε και εξήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Β\ΣΧ79.16.01 Πλέγμα σήμανσης και προστασίας υπογείων καλωδίων και σωληνώσεων πλάτους 300
mm

A.T. : 107

Κωδικός αναθεώρησης:

[Πλέγμα σήμανσης και προστασίας υπογείων καλωδίων και σωληνώσεων πλάτους 300 mm χρώματος

ανάλογο με την εγκατάσταση (πορτοκαλί για ηλεκτρικά καλώδια, λαδί για τηλεφωνικά,πράσινο για

οπτικές ίνες, κόκκινο για αποχέτευση και μπλε για υδραυλικά) κατασκευασμένο από υψηλής αντοχής

ομοπολυμερές πολυπροπυλένιο, με υψηλό βαθμό αντίστασης στη σήψη, το οποίο έχειενσωματωμένα

μέχρι δύο ανοξείδωτα σύρματα ιχνηλάτησης και με εκτύπωση στην μία πλευρά ενός

κειμένου προειδοποίησης.

Το πλέγμα κατασκευάζεται βάση προδιαγραφών ΕΝ12613:2009 με ελάχιστη διάμετρο του ανοξείδωτου

σύρματος τα 0,5 χιλιοστά και αντοχή εφελκυσμού 150 κιλά ανά 200 χιλιοστά πλάτος. Επιμήκυνση

κατά το σπάσιμο 12%.

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση ενός μέτρου πλέγματος επισήμανσης

υπόγειων καλωδίων και σωληνώσεων πλατους 300 mm με αντιστοιχο με την εγκατάσταση κείμενο

ένδειξης (π.χ. "προσοχή οδοφωτισμός" ή "caution electrical cables" ή "Fiber optics cable"

κλπ.).

Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) πλέγματος σήμανσης και προστασίας υπογείων καλωδίων και σωληνώσεων

πλάτους 300 mm.

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,55

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9342.ΣΧΕΤ Θεμελιακή γείωση κτιρίου, πλήρης

A.T. : 108

Κωδικός αναθεώρησης:

[Θεμελιακή γείωση κτιρίου, πλήρης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Παράρτημα

VI του Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και την εγκεκριμένη μελέτη, την Τεχνική

Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης του έργου, που είναι

αναπόσπαστα τμήματα του παρόντος άρθρου, αποτελούμενη από θερμά γαλβανισμένη χαλύβδινη

ταινία St/tZn, διαστάσεων 30Χ3.5mm κατά DIN 48801, η οποία θα τοποθετηθεί περιμετρικά του

κτιρίου και εγκάρσια κάτω από αυτό στην θεμελίωση.
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Η κατασκευή της θεμελιακής γείωσης περιλαμβάνει :

- την προμήθεια, διαμόρφωση και τον εγκιβωτισμό της ταινίας θεμελιακής γείωσης από

επιψευδαργυρμένο χάλυβα (St/t-Zn) διατομής 30Χ3.5mm στο σκυρόδεμα θεμελίωσης των υποστυλωμάτων

του κτιρίου

- την προμήθεια, διαμόρφωση, εγκατάσταση και την σύνδεση των αγωγών καθόδου από

επιψευδαργυρωμένο χάλυβα (St/t-Zn) διατομής Φ8 mm.

Κάθε αγωγός θα συνδέεται από την μία πλευρά με ειδικό σύνδεσμο τύπου ταυ με την ταινία St/t-Zn

30Χ3.5mm της θεμελιακής γείωσης και από την άλλη πλευρά με ειδικό σύνδεσμο με το σιδηρούν

οπλισμό ή τυχόν μεταλλικό υποστύλωμα του κτιρίου.

- την μέτρηση της αντίστασης γείωσης

Στη θεμελιακή γείωση μέσω λυόμενων συνδέσμων με χαλύβδινους θερμά γαλβανισμένους κοχλίες, θα

συνδεθούν :

- η μπάρα γείωσης του χώρου του ΓΠΧΤ

- οι κεντρικές μεταλλικές σωληνώσεις των εγκαταστάσεων των δικτύων του κτιρίου

- τα προβλεπόμενα σημεία γείωσης των εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων και

- ο κλωβός Faraday.

Ο ιστός της κεραίας TV και όλα τα μεταλλικά τμήματα εγκαταστάσεων στη στέγη του κτιρίου θα

συνδεθούν στον κλωβό Faraday.

Η αντίσταση γείωσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 1 Ohm.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, η εγκατάσταση και σύνδεση των ταινιών και αγωγών

γείωσης, οι χωματουργικές εργασίες και ο εγκιβωτισμός σε σκυρόδεμα, οι μετρήσεις και οι

δοκιμές, για την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην

Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου.

Τιμή ανά τεμάχιο

]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3.450,00

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες τετρακόσια πενήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.6.5 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ πενταπολικό διατομής 5 Χ 10 mm²

A.T. : 109

Κωδικός αναθεώρησης:

[Καλώδιο τύπου ΝΥΥ (E1VV-U) χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση

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

πέδιλα,κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας,

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

κτηρίου

τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της

εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως, πενταπολικό διατομής 5 Χ 10 mm² (5G10).

Τιμή ανά μέτρο (m).

]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,92

(Ολογράφως) : έντεκα και ενενήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.1.4.1 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς διαμέτρου 20 mm

A.T. : 110

Κωδικός αναθεώρησης:

[Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τα απαραίτητα

πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ. ευθύς

διαμέτρου Φ20mm

Τιμή ανά μέτρο (m).

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,92

(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα δύο λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.1.5.1 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς διαμέτρου 25 mm

A.T. : 111

Κωδικός αναθεώρησης:

[Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τα απαραίτητα

πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ. ευθύς

διαμέτρου Φ25mm

Τιμή ανά μέτρο (m).

]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,70

(Ολογράφως) : τέσσερα και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9315.1.3 Σωλήνας σπιράλ διέλευσης καλωδίων, πλαστικός διαμέτρου Φ 63 mm (ενδ. τύπου conflex
ή ισοδύναμου)

A.T. : 112

Κωδικός αναθεώρησης:

[Σωλήνας σπιράλ διέλευσης καλωδίων πλαστικός, διαμέτρου Φ 63 mm (ενδ. τύπου conflex ή

ισοδύναμου)από ειδικά σταθεροποιημένο υλικό ελεύθερο βαρέων μετάλλων, με μεγάλη αντοχή στην

υπεριώδη ηλική ακτινοβολία και με υλικό κατασκευής μη ελκυστικό για τα τρωκτικά, πλήρως

τοποθετημένος με την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως, μαζί με τον απαιτούμενο οδηγό

από γαλβανισμένο σύρμα 5 mm2 για την κατασκευή υπογείου δικτύου διελεύσεως ηλεκτρικών καλωδίων,

και εγκατάσταση αυτών μέσα σε χάνδακα βέθους 60-70 cm.

(1 m)

Ν\9315.1.3 Πλαστικός σωλήνας σπιράλ Φ 63

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,67

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8843.1 Ηλεκτρικός πίνακας πλήρης "Γενικός Πίνακας"

A.T. : 113

Κωδικός αναθεώρησης:

[Ηλεκτρικός πίνακας σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές

πλήρης, αποτελούμενος από το ερμάριο, τη θύρα τη μετώπη, τη μπάρα χαλκού, με όλα τα όργανα του

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

και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ

μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου

και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής

συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, 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.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.200,00

(Ολογράφως) : χίλια διακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8398.21 Κουζίνα ηλεκτρική διαστάσεων 90x90 cm

A.T. : 114

Κωδικός αναθεώρησης:

[Κουζίνα ηλεκτρική διαστάσεων 90x90 cm, δηλ. προμήθεια, προσκόμιση και εργασία πλήρους

λειτουργίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

]
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 480,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια ογδόντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8398.13 Βραστήρας xωρητικότητας 20 lit

A.T. : 115

Κωδικός αναθεώρησης:

[Βραστήρας xωρητικότητας 20 lit, δηλ. προμήθεια, προσκόμιση και εργασία πλήρους λειτουργίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 314,00

(Ολογράφως) : τριακόσια δέκα τέσσερα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8398.16 Ψυγείο διαστάσεων 1,80x0,70m

A.T. : 116

Κωδικός αναθεώρησης:

[Ψυγείο διαστάσεων 1,80x0,70m, δηλ. προμήθεια, προσκόμιση και εργασία πλήρους λειτουργίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 830,00

(Ολογράφως) : οκτακόσια τριάντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8398.23 Πλυντήριο πιάτων διαστάσεων 110x70x145 cm

A.T. : 117

Κωδικός αναθεώρησης:

[Πλυντήριο πιάτων διαστάσεων 110x70x145 cm, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά πλήρους τοποθέτησης,

δηλ. προμήθεια, προσκόμιση και εργασία πλήρους λειτουργίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 334,00

(Ολογράφως) : τριακόσια τριάντα τέσσερα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8177.ΣΧΕΤ Ηλεκτρική συσκευή στεγνώματος χεριών πλήρης

A.T. : 118

Κωδικός αναθεώρησης:

[Ηλεκτρική συσκευή στεγνώματος χεριών πλήρης δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,τοποθέτηση, σύνδεση

με το ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία

(1 τεμ)

]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 168,79

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα οκτώ και εβδομήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8982.1.1.3 Φωτιστικό ασφαλείας 18 W 'εξόδου'

A.T. : 119

Κωδικός αναθεώρησης:

[Φωτιστικό ασφαλείας 18 W με σήμανση 'εξόδου' με κατάλληλη λυxνία, και συσσωρευτής Ni-Cd

τροφοδοτούμενος απο το κεντρικό κύκλωμα ηλεκτροδότησης και περιλαμβάνον ηλεκτρονική διάταξη

αυτόματης μεταγωγής και μετατροπής, μετα των υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης και στερέωσης,

δηλ.

προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, εργασία συνδεσμολογίας και δοκιμών, παραδοτέα σε πλήρη και

κανονική λειτουργία.
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 21,60

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8982.1.1.2 Φωτιστικό ασφαλείας κοινό

A.T. : 120

Κωδικός αναθεώρησης:

[Φωτιστικό ασφαλείας με κατάλληλη λυxνία, και συσσωρευτής Ni-Cd τροφοδοτούμενος απο το κεντρικό

κύκλωμα ηλεκτροδότησης και περιλαμβάνον ηλεκτρονική διάταξη αυτόματης μεταγωγής και μετατροπής,

μετα των υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης και στερέωσης, δηλ. προμήθεια, προσκόμιση,

εγκατάσταση,εργασία συνδεσμολογίας και δοκιμών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 21,60

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8827.3.2 Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός, SCHUKO, εντάσεως 16 Α

A.T. : 121

Κωδικός αναθεώρησης:

[Ρευματοδότης στεγανός, χωνευτός, SCHUKO, έντασης 16 Α, με το κυτίο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση, μικροϋλικών, εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία.

(1 τεμ.)

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,34

(Ολογράφως) : δώδεκα και τριάντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8971.1.1Α Φωτιστικό σώμα καθρέπτου WC, επίτοιχο, στεγανό βαθμού προστασίας ΙP40, απλό χωρίς
ανταυγαστήρα, με οθόνη (διαχύτη) από γαλακτερό πολυκαρμπονικό υλικό, με λυχνία
φθορισμού εστεγασμένων χώρων 18 W

A.T. : 122

Κωδικός αναθεώρησης:

[Φωτιστικό σώμα φθορισμού καθρέπτου WC, επίτοιχο, απλό χωρίς ανταυγαστήρα, με οθόνη (διαχύτη)

από γαλακτερό πολυκαρμπονικό υλικό, στεγανό βαθμού προστασίας ΙP40, με λυχνία εστεγασμένων

χώρων 18 W, αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση βαμμένη με ψημένο χρώμα, με ενσωματωμένα τα όργανα

αφής, δηλ. στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές και εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως μετά δοκιμών λειτουργίας.

(1 τεμ)

8971.1 Προστασίας ΙΡ40

8971.1.3 Γιά 1 λαμπτήρα 18 W

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 46,79

(Ολογράφως) : σαράντα έξι και εβδομήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8973.1.4.1 Φωτιστικό σώμα όροφής ή επίτοιχης τοποθέτησης, επίμηκες, στεγανό, με κύκλωμα Led
συνολικής ισχύος 35 W

A.T. : 123

Κωδικός αναθεώρησης:

[Φωτιστικό σώμα όροφής ή επίτοιχης τοποθέτησης, στεγανό, με κύκλωμα Led συνολικής ισχύος 35

W,τεχνολογίας Led τελευταίας γενιάς, διαστάσεων 1260 x 120 x 100 mm (10%), ενδεικτικού τύπου

DISANO/970 THEMA LED 34W (ή ισοδύναμου), πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, πλήρης

εγκατάσταση φωτιστικού σώματος, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.

Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από άθραυστο και αυτοσβέσιμο V2 polycarbonate ή

άλλο ισοδύναμο, το οποίο εσωτερικά θα φέρει συμμετρικό ανταυγαστήρα. Θα έχει opal αντιθαμβωτικό

διαχύτη (κάλυμμα των LED) επίσης από άθραυστο και αυτοσβέσιμο V2 polycarbonate ή άλλο ισοδύναμο

του οποίου η εσωτερική επιφάνεια θα είναι ραβδωτή για μεγαλύτερη μηχανική αντοχή και μείωση της
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θάμβωσης ενώ η εξωτερική του επιφάνεια είναι λεία για ευκολότερο καθαρισμό. Ο διαχύτης θα

συγκρατείται στο σώμα του φωτιστικού με clips και θα είναι ανοιγόμενος ή αφαιρούμενος εντελώς

ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση στο χώρο των LED και του τροφοδοτικού, χωρίς να απαιτείται η

καθαίρεση ολόκληρου του φωτιστικού. Θα φέρει ενσωματωμένο τροφοδοτικό (LED driver), με

συντελεστή ισχύος ίσο ή μεγαλύτερο από 0,95.

Το φωτιστικό θα φέρει επίσης παρέμβυσμα από σιλικόνη ή πολϋουρεθάνη ή άλλο ισοδύναμο υλικό

στεγανοποίησης ώστε να εξασφαλίζεται βαθμός προστασίας από εισχώρηση νερού-σκόνης τουλάχιστον

IP66, θα έχει κλάση μόνωσης ΙΙ ή κλάση μόνωσης Ι και δείκτη προστασίας έναντι χτυπημάτων

τουλάχιστον ΙΚ08.

Θα φέρει ενσωματωμένο ταχυσύνδεσμο (fast connector) για την ηλεκτρική του τροφοδοσία, χωρίς να

απαιτείται πρόσβαση στο εσωτερικό του φωτιστικού, ώστε να διασφαλίζεται ο βαθμός στεγανότητας.

Η φωτεινή ισχύς των του φωτιστικού δεν θα είναι μικρότερη από 4.300 lm ενώ η συνολική

κατανάλωση ισχύος του φωτιστικού (LED + LED driver) θα είναι ίση ή μικρότερη από 35W ενώ ο

βαθμός απόδοσης του φωτιστικού (Fixture efficacy) θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος από 125 lm/W.

H θερμοκρασία χρώματος των LED θα είναι 4.000Κ και ο δείκτης CRI θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος

του 80, ενώ η διάρκεια ζωής των LED θα είναι τουλάχιστον 50.000 ώρες λειτουργίας L80B50 σύμφωνα

με το πρότυπο LM80.

Οι διαστάσεις του φωτιστικού θα είναι 1260x120x100mm (10%). Το φωτιστικό θα έχει συμμετρική

κατανομή φωτισμού ενώ θα φέρει πιστοποιητικό CE από το οποίο και θα προκύπτει συμφωνία με τα

πρότυπα ΕΝ60598-1, ΕΝ60598-2-5, ΕΝ55015, ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-3 & ΕΝ61547. Θα φέρει

πιστοποιητικό από διαπιστευμένο εργαστήριο με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με το πρότυπο

ΕΝ62471 (photobiological compatibility), καθώς και πιστοποιητικό ENEC επίσης από διαπιστευμένο

εργαστήριο δοκιμών με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με τα πρότυπα ΕΝ60598-1

(luminairesgeneral requirements & tests), το οποίο θα αφορά το σύνολο της γραμμής παραγωγής του

φωτιστικού και όχι μόνο ένα δείγμα και θα περιλαμβάνει επιθεώρηση της παραγωγής του

κατασκευαστή. Το εργοστάσιο κατασκευής του φωτιστικού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO

9001:2015 για το σχεδιασμό και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων και ISO 14001.

- Το φωτιστικό κατάλληλο για λειτουργία σε δίκτυο 230 V, θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο.

(1 τεμ.)

Ν\8974.1.3.N2 Φωτιστικό όροφής ή επίτοιχης τοποθέτησης, στεγανό, τεχνολογίας LED τελευταίας

γενιάς, κατά τα ανωτέρω

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 129,12

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι εννέα και δώδεκα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8982.6.2Α.1Ν Φωτιστικό σώμα με κύκλωμα Led συνολικής ισχύος 17 W, ορατής τοποθέτησης, τοίχου ή
οροφής, από χυτό αλουμίνιο, στεγανό βαθμού προστασίας IP65

A.T. : 124

Κωδικός αναθεώρησης:

[Φωτιστικό σώμα με κύκλωμα Led συνολικής ισχύος 17 W, ορατής τοποθέτησης, τοίχου ή οροφής, με

σώμα από χυτό αλουμίνιο και άθραυστο-αυτοσβέσιμο V2 polycarbonate διαχύτη, στεγανό βαθμού

προστασίας IP65, ενδεικτικού τύπου DISANO / 1848 RIQUARDO (ή ισοδύναμου), δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση, πλήρης εγκατάσταση φωτιστικού σώματος, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ.)

Ν\8982.6 σώματος από χυτό αλουμίνιο

και διαχύτη από αντιθαμβωτικό, άθραυστο

και αυτοσβέσιμο V2 polycarbonate ή άλλο ισοδύναμο

(με εσωτερική επιφάνεια ραβδωτή }

βαθμού προστασίας ΙΡ 65 στεγανό

Ν\8982.6.2.Α.1Ν με κύκλωμα Led συνολικής ισχύος 17 W

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 289,47

(Ολογράφως) : διακόσια ογδόντα εννέα και σαράντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9502 Κατασκευή παροχής ΟΤΕ

A.T. : 125

Κωδικός αναθεώρησης:

[Για την κατασκευή μιάς παροχής ΟΤΕ, αποτελούμενης από.

α) Μεταλλικό ιστό ανάρτησης του καλωδίου, κατασκευασμένο από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο

διαμέτρου Φ 3'' και μήκους 6,00 μ σύμφωνα με τις οδηγίες ΟΤΕ με οπή στην καρυφή

για την τοποθέτηση του ειδικού γάντζου ανάρτησης καλωδίου ΟΤΕ

β) Σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο διαμέτρου 1 1/4'' και μήκους 3,00 μ για την διέλευση

και την προστασία του καλωδίου παροχής ΟΤΕ ο οποίος στερεώνεται πάνω στον μεταλλικό

ιστό ανάρτησης. Περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά και η εργασία
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μόρφωσης της βάσης στήριξης του στυλίσκου και της πάκτωσης τούτου, καθώς και για

την τοποθέτηση ενός οδηγού από σύρμα γαλβανισμένο Φ 2 χιλ. εντός του σωλήνα Φ 1 1/4''

για την διευκόλυνση του περάσματος του καλωδίου του ΟΤΕ.

(1 ΤΕΜ)

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 158,96

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα οκτώ και ενενήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8826.7 Λήψη (πρίζα) τηλεφώνου, χωνευτή RJ11

A.T. : 126

Κωδικός αναθεώρησης:

[Λήψη (πρίζα) τηλεφώνου, χωνευτή RJ11, με το κυτίο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,

μικροϋλικά, εγκατάσταση και σύνδεση παραδοτέα σε λειτουργία. (1 τεμ)

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,76

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και εβδομήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8796.2 Καλώδιο τύπου UTP 100, CAT 5, 4 ζευγών, ορατό ή εντιχοισμένο

A.T. : 127

Κωδικός αναθεώρησης:

[Καλώδιο τηλεφωνικό ή δικτύου Η/Υ, τύπου UTP 100, cat 5, 4 ζευγών, ορατό ή εντιχοισμένο

κατάλληλο

δηλαδή αγωγός και μικροϋλικά 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 εγκατάστασης), δοκιμές για πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 m)

]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,21

(Ολογράφως) : πέντε και είκοσι ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9730.1 Κεραία Τ.V. μπάντας UΗF

A.T. : 128

Κωδικός αναθεώρησης:

[Κεραία Τ.V. μπάντας UΗF σύνθετης αντίστασης διπόλου 75 Ω, όπως περιγράφεται στις Προδιαγραφές,

κατάλληλη για λειτουργία κεντρικής εγκατάστασης τηλεόρασης, συμπεριλαμβανομένου και του ιστού

στήριξης ύψους 3.0 m περίπου και των αναγκαίων για την ασφαλή στερέωση και στήριξη αυτής επι

του δώματος του κτιρίου, αντιρίδων κλπ., δηλ. προήθεια, προσκόιση υλικών και ικροϋλικά και

εργασία εγκατάστασης ασφαλούς στερέωσης, ρύθισης και θέσης σε κανονική και πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ.)

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 150,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9730.4 Ενισxυτής σήματος κεραίας Τ.V. με κατανεμητή, πλήρης

A.T. : 129

Κωδικός αναθεώρησης:

[Ενισxυτής σήματος κεραίας Τ.V., με κατανεμητή σήματος, πλήρης, όπως περιγράφεται στις

Προδιαγραφές, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, υλικά & εργασία εγκατάστασης.

(1 τεμ.)

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 75,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα πέντε
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8796.1.2 Ομοαξονικό καλώδιο τηλεόρασης χαμηλών απωλειών 75Ω, εντός σωλήνα - καναλιού
όδευσης

A.T. : 130

Κωδικός αναθεώρησης:

[Ομοαξονικό καλώδιο τηλεόρασης χαμηλών απωλειών, σύνθετης χαρακτηριστικής αντίστασης Ζ=75Ω,

DH300, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά - προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών, μετα του αναλογούντος

μήκους σωλήνας ή καναλιού όδευσης-προστασίας καλωδίου, επί τόπου και εργασία διάνοιξης αυλάκων

και οπών, στερέωσης καναλιού σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτησης και σύνδεση ενός

τρέχοντος μέτρου μέσα σε πλαστικό σωλήνα, σιδηροσωλήνα ή κανάλι, ελέγχου και δοκιμών γιά την

παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 m)

Yλικά

Καλώδιο και λοιπά ως άνω

με τη φθορά

Ν\820.6.4 m 0,5 x 4,85 = 2,43

Εργασία

Τεχν (003) h 0,10x 19,87 = 1,99

Βοηθ (002) h 0,10x 16,84 = 1,68

--------------------------

Αθροισμα 6,10

Τιμή ενός m ευρώ 6,10

έξι και δέκα λεπτά

]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,10

(Ολογράφως) : έξι και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9730.4.6 Διακλαδωτήρας σήματος TV, τεσσάρων (4) κατευθύνσεων

A.T. : 131

Κωδικός αναθεώρησης:

[Διακλαδωτήρας σήματος TV, τεσσάρων (4) κατευθύνσεων, όπως περιγράφεται στις Προδιαγραφές,

δηλαδή

προμήθεια, προσκόμιση, υλικά, μικροϋλικά και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης και ρύθμισης,

(1 τεμ.)

]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 39,61

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα και εξήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9730.6.Ν1 Πρίζα τηλεόρασης, διέλευσης ή τερματική, xωνευτή με το κυτίο

A.T. : 132

Κωδικός αναθεώρησης:

[Πρίζα τηλεόρασης τερματική xωνευτή με το κυτίο, όπως περιγράφεται στις Προδιαγραφές, δηλ.

προμήθεια,προσκόμιση, υλικά, μικροϋλικά και εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης, δηλ.

προμήθεια, προσκόμιση, μικροϋλικά, εγκατάσταση,

σύνδεση και παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ)

]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,81

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και ογδόντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΗΛΜ 65.10.25.01 Κλιματιστική Μονάδα Inverter τύπου ντουλάπας εσωτερική - εξωτερική Μονάδα
τουλάχιστον 50.000 BTU συμπεριλαμβάνονται οι καλωδιώσεις.

A.T. : 133

Κωδικός αναθεώρησης:

[Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων τύπου «ντουλάπας» με

ονομαστική απόδοση >50000BTU/h εκάστη, inverter, >A+. Περιλαμβάνονται υλικά και
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