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ΑΡΘΡΑ

1.  ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

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

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2124

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m

ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι

2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος

βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ'

άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των

προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία

σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ

02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"

 Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.

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

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

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\10.01.01 Σήμανση, προσωρινή αποθήκευση και διασυνοριακή μεταφορά απόβλητων αμιαντούχων
υλικών που προέκυψαν απο τις εργασίες αποξήλωσης

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1101

Περιλαμβάνεται η σήμανση των συσκευασιών των υλικών αμιάντου σύμφωνα με τα περιλαμβανόμενα στην

Ειδική Τεχνική Περιγραφή της Ε.Σ.Υ., η μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση και τελική διάθεση αυτών.

Η απομάκρυνση των αποβλήτων αμιάντου από τους χώρους εργασίας με προορισμό την εγκατάσταση

τελικής διάθεσης ή αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων,

πρέπει να γίνεται το συντομότερο δυνατόν (άμεσα).

Η μεταφορά των αποβλήτων αμιάντου, σε πρώτη φάση οδική, μέχρι τις αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις

προσωρινής αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων και σε δεύτερη φάση οδική και θαλάσσια μέχρι την

εγκεκριμένη (διακρατική συμφωνία) εγκατάσταση τελικής τους διάθεσης, περιλαμβάνει και όλες τις

απαραίτητες ενέργειες, όπως σύνταξη τεχνικών εκθέσεων, κατάθεση και έκδοση όλων κατά την

ισχύουσα νομοθεσία εγγράφων, δελτία κρατικής και διασυνοριακής μεταφοράς αμιάντου, αδειών και

εγκρίσεων για τη διαχείριση και τη διασυνοριακή μεταφορά του φορτίου των αποβλήτων, έλεγχο της

υπάρχουσας συσκευασίας, σήμανσης πιστοποίησης των εμπορευματοκιβωτίων και γενικότερα τήρηση των

διεθνών προδιαγραφών μεταφοράς επικινδύνων υλικών, όπως αυτές ορίζονται από τη Νομοθεσία,

χορήγηση Επίσημου Πιστοποιητικού Διάθεσης των αποβλήτων, τόσο από την εγκατάσταση προσωρινής

αποθήκευσης, όσο και από την εγκατάσταση τελικής διάθεσης αμιάντου, μέχρι τον χώρο τελικής

διάθεσης για περιπτώσεις ατυχημάτων και ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Κοινοποίηση όλων των παραπάνω στην Υπηρεσία επίβλεψης του έργου και όπου αλλού απαιτείται από

την ισχύουσα νομοθεσία

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,50

(Ολογράφως) : ένα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\10.01.02 Έλεγχος χώρων με την διεξαγωγή τελικών μετρήσεων προσδιορισμού της συγκέντρωσης
αιωρούμενων ινών αμιάντου που να αποδεικνύουν ότι είναι κάτω του ορίου καθαρότητος,
σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία και έκδοση Πιστοποιητικών Καθαρότητας των χώρων

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1101

Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται η τιμή της συνολικής δαπάνης όλων των μετρήσεων που θα γίνουν σε

κάθε χώρο που θα γίνουν εργασίες αποξήλωσης στοιχείων αμιάντου και μετά από ολοκλήρωση τους από

διαπιστευμένο κατ το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025, ανεξάρτητο Εξιδεικευμένο Εργαστήριο μετρήσεων,

όπως ορίζει η νομοθεσία. Οι τελικές αυτές μετρήσεις πρέπει να αποδεικνύουν ότι οι τιμές

συγκέντρωσης ινών αμιάντου, είναι κάτω από το όριο που ορίζει η Νομοθεσία και ο χώρος είναι

καθαρός από αμίαντο, έτοιμος για την συνέχιση των εργασιών.

Στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται και η έκδοση πιστοποιητικού καθαρότητας από δάχυση

ινών αμιάντου του χώρου από το διαπιστευμένο κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025, ανεξάρτητο

Εξιδεικευμένο Εργαστήριο μετρήσεων και παράδοση αυτού για οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση.
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Η εργασία θα εκτελείται μετά από την διαπιστωμένη, από την Επίβλεψη, ολοκλήρωση των εργασιών

αποξήλωσης των αμιαντούχων υλικών, καθώς και των λοιπών αποξηλώσεων υλικών που έρχονται σε

επαφή με αμιαντούχα (υαλοστάσια, επενδύσεις κ.λ.π.), ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ και πριν την

συνέχιση των υπολοίπων εργασιών.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.000,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.70.01 Εργασίες αποξήλωσης αμιάντου (διπλής όψης) από περιμετρικούς και διαχωριστικούς
τοίχους

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση των περιμετρικών και διαχωριστικών τοίχων (διπλής όψης) που αποτελούνται από στοιχεία

αμιάντου.

Στην αποξήλωση περιλαμβάνεται η αποσύνδεση των ηλεκτρολογικών, υδραυλικών εγκαταστάσεων και

εγκαταστάσεων θέρμανσης (υποδομές, θερμαντικά σώματα, καυστήρες, σωληνώσεις κλπ), με προσοχή ως

προς την διαφυγή ινών αμιάντου, η αποσυνδεσμολογία των τοίχων , η αφαίρεση των στοιχείων

αμιάντου που υπάρχουν σε αυτούς καθώς και της οποιαδήποτε μόνωσης που υπάρχει ενδιάμεσα και η

τοποθέτησή τους σε ενδεδειγμένες από τον νόμο συσκευασίες αντίστοιχα για την διάθεσή τους

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η εργασία θα γίνει σύμφωνα με την Ειδική Τεχνική Περιγραφή

και τις τεχνικές αφαίρεσης που περιγράφονται σε αυτή.

Στην αποξήλωση περιλαμβάνεται και η αφαίρεση όποιων μεταλλικών στηριγμάτων καθώς και όποιων

στοιχείων του μεταλλικού σκελετού των τοίχων κριθεί απαραίτητο να αφαιρεθούν.

Όλα τα υλικά αποξηλώσεων (εκτός από τον αμίαντο και την μόνωση ) πρέπει να καθαρίζονται από τις

ίνες αμιάντου, να διαχωρίζονται και να απομακρύνονται και απορρίπτονται σε χώρους που

υποδεικνύονται από τις αρμόδιες αρχές. Η όλη εργασία αποξήλωσης και διάθεσης του αμιάντου θα

εκτελεστεί από εταιρεία που διαθέτει άδεια διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων και σύμφωνα με τα

διαλαμβανόμενα της Ειδικής Τεχνικής Περιγραφής.

Η συλλογή, συσκευασία, σήμανση και απομάκρυνση των προϊόντων αποξηλώσεως περιλαμβάνεται σε

ανάλογο άρθρο του παρόντος τιμολογίου.

Στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται όλα τα ικριώματα που θα απαιτηθούν καθώς και η

συσσώρευση και απομάκρυνση των καθαρών υπολοίπων υλικών αποξηλώσεων και η απόρριψή τους σε

χώρους που θα υποδεικνύουν οι αρμόδιες αρχές.

Η επιμέτρηση αφορά την επιφάνεια του τοιχώματος, ανεξάρτητα αν η αποξήλωση θα γίνει χωριστά για

την κάθε όψη (εσωτερική – εξωτερική) στην περίπτωση που η κατασκευή θα γίνει με στοιχεία

(πάνελ) σάντουιτς.

Στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται επίσης η σύνταξη έκθεσης εκτίμησης κινδύνου και

σχεδίου εργασίας και κατάθεση για έγκριση στις αρμόδιες υπηρεσίας καθώς και η έκδοση κάθε

σχετικής άδειας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 30,00

(Ολογράφως) : τριάντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.52 Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης από λαμαρίνα, επίπεδη ή αυλακωτή, απλή ή με μόνωση, με

τις αντίστοιχες τεγίδες, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, με την καταβίβαση και διαλογή των

υλικών, την συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση, την ταξινόμηση χρησίμων υλικών και την

μεταφορά τους προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,60

(Ολογράφως) : δύο και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και
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πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

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

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236

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

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

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

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.

 .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,90

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.70.02 Αποξήλωση πολυκαρβονικών

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση επιφανειών πολυκαρβονικών οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος,

με την καταβίβαση και διαλογή των υλικών, την συσσώρευση των άχρηστων υλικών προς φόρτωση.

Συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη των απαιτούμενων ικριωμάτων και η συσσώρευση των προϊόντων

καθαιρέσεως προς φόρτωση

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,60

(Ολογράφως) : δύο και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.53 Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένου του σκελετου ανάρτησής τους και του

μονωτικού υλικού πλήρωσης, σε οποιαδήποτε θέση, με την μεταφορά των προϊόντων προς φόρτωση ή

αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\10.01.03 Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους των αποβλήτων με κωδικό ΕΚΑ ρεύματος ΑΕΚΚ
17.09.04 (Απόβλητα ανακαινήσεων)

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1101

Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους των αποβλήτων με κωδικό ΕΚΑ ρεύματος ΑΕΚΚ 17.09.04

Ευρώ (Αριθμητικά) : 29,55

(Ολογράφως) : είκοσι εννέα και πενήντα πέντε λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.01.02 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1104

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

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

τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου.

 Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα

Τιμή ανά τόνο (ton).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,65

(Ολογράφως) : ένα και εξήντα πέντε λεπτά

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

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1136

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως.

 Δια μέσου οδών καλής βατότητας.

 Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40km/h.

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,35

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά

2.  ΟΜΑΔΑ Β. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

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

A.T. : 13

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214

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

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

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

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

καλουπιών, σύμφωνα με

την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

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

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",

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

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

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

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου

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

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

ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.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 C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 90,00

(Ολογράφως) : ενενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

A.T. : 14

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816

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

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

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

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

σκυρόδεμα (τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων

υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του

καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την

διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,70

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.

A.T. : 15

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).
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Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών

Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη

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

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

οπλισμού.

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

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

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

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

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

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

των οπλισμών.

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

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

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει

ζυγολογίου.

          |           Πεδίο εφαρμογής                    |

__________|______________________________________________|______________________

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

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

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

__________|________|________________|____________________|_________|____________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

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

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ

Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

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

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
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C

A.T. : 16

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873

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

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

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

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

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

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

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

κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών

Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη

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

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

οπλισμού.

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

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

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

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

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

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

των οπλισμών.

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

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

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει

ζυγολογίου.

          |           Πεδίο εφαρμογής                    |

__________|______________________________________________|______________________

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

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

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

__________|________|________________|____________________|_________|____________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

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

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ

Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

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

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
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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

3.  ΟΜΑΔΑ Γ. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.10.02 Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm

A.T. : 17

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809

Τσιμεντοσανίδες, επίπεδες, πάχους 9 mm, οποιουδήποτε σχήματος και διαστάσεων,

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12467, με σήμανση CE, τοποθετημένες σε κατακόρυφη ή οριζόντια

επιφάνεια, μετά των υλικών στοκαρίσματος των αρμών και των μέσων στερέωσης (πχ

βίδες) με την εργασία πλήρους τοποθέτησης.

 Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 31,50

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 46.16.01 Οπτοπλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους κατακόρυφων οπών,
πάχους 10 cm με δομικά στοιχεία διαστάσεων 25x24x10 cm

A.T. : 18

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4662.1

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους κατακόρυφων οπών σύμφωνα με τη μελέτη και

το πρότυπο ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους" σε oποιαδήποτε θέση και στάθμη

του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοκονίαμα που

παρασκευάζεται επιτόπου.

 Πλινθοδομές πάχους 10 cm με δομικά στοιχεία διαστάσεων 25x24x10 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,78

(Ολογράφως) : είκοσι και εβδομήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

A.T. : 19

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
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 49.01.01 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων

A.T. : 20

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με

σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες

Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες

μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής

και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών.

Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος

άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε

προβλέπεται οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο

ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20

 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\71.36 Βάση κονιάματος (πεταχτό) με απαιτήσεις στεγανότητας

A.T. : 21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7136

Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) εκτελούμενα με το μιστρί, χωρίς διάστρωση λασπώματος, με

ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 επί τοίχων, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε  ύψος μέχρι

4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σε δυο στρώσεις ασβεστοτσιμεντοκονιάματος 1:2 (με άμμο

μεσόκοκκη), τελικού μέσου πάχους 15 mm. Οι ειδικές απαιτήσεις για στεγανότητα, για χρήση σε

δεξαμενές ύδατος κλπ, ικανοποιούνται με την πρόσμιξη ειδικού γαλακτώματος βάσει προδιαγραφών

του κατασκευαστή.

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) : 25,00

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\71.22 Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα με απαιτήσεις στεγανότητας

A.T. : 22

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7122

Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, εις τρείς

διαστρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε  ύψος μέχρι 4,00

m από το δάπεδο εργασίας. Οι ειδικές απαιτήσεις για στεγανότητα, για χρήση σε δεξαμενές ύδατος

κλπ, ικανοποιούνται με την πρόσμιξη ειδικού γαλακτώματος βάσει προδιαγραφών του κατασκευαστή

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) : 32,00

(Ολογράφως) : τριάντα δύο
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Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 10.10.01 Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος Προστατευτική
βαφή επιφανειών σκυροδέματος, σιλοξανικής/σιλανικής βάσεως διαπερατή από
υδρατμούς και αδιαπέρατη από το νερό και το CO2, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2

A.T. : 23

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6401

Επαλείψεις/επιστρώσεις επιφανειών από σκυρόδεμα για την αποφυγή διαρροών και την

προστασία της κατασκευής από την διείσδυση υγρασίας με την εφαρμογή των Αρχών

και Μεθόδων που καθορίζονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-9 (υδροφοβικός

εμποτισμός, επιστρώσεις), σύμφωνα με την μελέτη, με χρήση υλικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ

1504-2 που φέρουν σήμανση CE.

Στα υποάρθρα του παρόντος περιλαμβάνεται η προμήθια των υλικών, ο επιμελής

καθαρισμός της επιφανείας  του σκυροδέματος από ρύπους και χαλαρά υλικά και η

εφαρμογή των υλικών σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.

 Προστατευτική βαφή επιφανειών σκυροδέματος, σιλοξανικής/σιλανικής βάσεως διαπερατή από

υδρατμούς και αδιαπέρατη από το νερό και το CO2, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) περαιωμένης εργασίας

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,40

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.46.1 Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης με γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη τουλάχιστον
EPS 80 πάχους 10εκ.

A.T. : 24

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934

Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης με γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη τουλάχιστον

EPS 80 πάχους 10εκ.

Το όλο σύστημα θα διαθέτει ΕΤΑ θα είναι πιστοποιημένο κατά (EAD-040083-00-0404)

και θα διαθέτει Πιστοποιητικό Σταθερότητας της Επίδοσης (Σύστημα 1) ή

Πιστοποιητικό Συμβατότητας του ελέγχου Παραγωγής (Σύστημα 2+)

Η εφαρμογή του συστήματος θα γίνει όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές

και θα συμπεριλαμβάνει όλα τα συστατικά όπως αυτά καθορίζονται στην ΕΤΑ του συστήματος.

Θερμομόνωση τοίχων και φέροντος οργανισμού με πλάκες από γραφιτούχα διογκωμένη

πολυστερίνη 10 εκ. τουλάχιστον EPS 80, (λ<=0,031 w/mk) με πιστοποίηση για

συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης σύμφωνα με την EAD-040083-00-0404,

τοποθετημένες σταυρωτά (όπως η τουβλοδομή).

Στις εργασίες συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα κάτωθι:

1. Στερέωση της γραφιτούχας διογκωμένης πολυστερίνης με κατάλληλη κόλλα, σε

επιφάνεια που έχει διαστρωθεί με αστάρι.

2. Πλαστικά ή μεταλλικά καρφωτά βύσματα κατάλληλου μήκους ανάλογα με την επιφάνεια

τοποθέτησης.

3. Οπλισμένο επίχρισμα - Υαλόπλεγμα ενίσχυσης για προστασία ενάντια στις ρωγμές.

4. Τελικό  επίχρισμα χρωμοσοβά 2mm επιλογής χρώματος της υπηρεσίας.

5. Όλα τα απαραίτητα υλικά και ειδικά τεμάχια για την κατασκευή λαμπάδων, πρεκιών

με γραφιτούχα διογκωμένη ή εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους τουλάχιστον 2εκ.

6.Διογκωμένη πολυστερίνη EPS 150 ή EPS 200 για την κατασκευή της ζώνης στεγάνωσης

ύψους 50 έως 60 εκατοστών.

Επίσης στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα ικριώματα,οι οδηγοί εκκίνησης

αλουμινίου πάχους 100 mm, νεροσταλάκτες pvc με υαλόπλεγμα, γωνιόκρανα pvc με

υαλόπλεγμα τα οποία είναι ανοιγμένα στην τιμή της διογκωμένης πολυστερίνης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικρουλικά επι τόπου του έργου,

ο απαραίτητος εξοπλισμός για εργασία πλήρους εφαρμογής, σύμφωνα οδηγίες του

κατασκευαστή και τις εντολές της υπηρεσίας

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 53,00

(Ολογράφως) : πενήντα τρία

4. ΟΜΑΔΑ Δ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

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

A.T. : 25

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331

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

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

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

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

εξωτερικές".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με

αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με

κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση

των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο

υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της

τελικής επιφανείας του δαπέδου.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 31,50

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και πενήντα λεπτά

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

A.T. : 26

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε

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

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

εξωτερικές".

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

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

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

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

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

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

επιφανειών του τοίχου και η διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών

σωληνώσεων, διακοπτών, ρευματοδοτών κ.λπ.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 33,50

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\75.41.01 Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm
(βατήρων/μετώπων)

A.T. : 27

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7541
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Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m ευθειών ή λοξών, με μάρμαρο λευκό, σύμφωνα

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

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

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

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

καθαρισμού.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο λευκό,

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους   3 / 2 cm.      (βατήρων/μετώπων).

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) προσθίας ακμής βατήρων.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 39,00

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.35 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια

A.T. : 28

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 Ν\75.31.04 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό
μάρμαρο d = 3 cm

A.T. : 29

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7534

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την

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

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

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

στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το

εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο λευκό,

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Ποδιές παραθύρων από  μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 84,00

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\53.30.01 Επίστρωση ξύλινου δρύινου αθλητικού δαπέδου (παρκέ)

A.T. : 30

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5323

Επίστρωση ξύλινου δρύινου αθλητικού δαπέδου (παρκέ) κατάλληλο για γήπεδο μπάσκετ.

Τα προς προμήθεια υλικά του δαπέδου οφείλουν να διακρίνονται για την αρτιότητα τους, να φέρουν

σήμανση CE, και να συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα ελληνικά και εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα

ΕΛΟΤ ΕΝ, που τυχόν διέπουν το καθένα από αυτά (ΦΕΚ 386Β/20.03.2007).
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Σχετικά με το είδος και την ποιότητα των υλικών, τις δειγματοληψίες, τις δοκιμασίες και τους

ελέγχους όλων των υλικών ισχύουν ανάλογα με την περίπτωση, όσα ορίζονται στις παρούσες Τεχνικές

Προδιαγραφές, στα Πρότυπα του ΕΛΟΤ, στους κανονισμούς και τους νόμους του κράτους, όπως αυτοί

ισχύουν κάθε φορά, στους συμβατικούς όρους και τέλος σε κάθε άλλη νεότερη διάταξη, νόμο,

κανονισμό, απόφαση κλπ., που αντικαθιστά ή συμπληρώνει τις διατάξεις των προδιαγραφών αυτών.

Τέλος, για ότι δεν καλύπτεται από τα παραπάνω ισχύουν οι προδιαγραφές του κατασκευαστή ή του

προμηθευτή.

Το ποσοστό περιεχόμενης υγρασίας, σε όλη την ξυλεία που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την

κατασκευή του ξύλινου δαπέδου, δηλαδή τόσο στις λωρίδες δαπέδου όσο και στην ξυλεία υπόβασής

του (τακάκια, τάβλες) αλλά και στα σοβατεπιά, δεν θα είναι μικρότερο του 6% και μεγαλύτερο

του10%. Όλη η ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί, δηλαδή τακάκια, τάβλες κλπ. θα πρέπει πριν από την

τοποθέτησή της, να έχει εμποτιστεί με κατάλληλο μυκητοκτόνο και εντομοκτόνο υγρό (συντηρητικά

ξύλου) εφοδιασμένο με πιστοποιητικό καταλληλότητας, σε ειδικό εργοστάσιο εμποτισμού. Πριν από

την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας που έχει σχέση με την τοποθέτηση του μονίμου ξύλινου

αθλητικού δαπέδου, και συγκεκριμένα πριν τοποθετηθούν τα τακάκια, θα ληφθεί πρόνοια να

τοποθετηθούν έτσι, ώστε το τελειωμένο δάπεδο να απέχει από οποιοδήποτε σταθερό εμπόδιο όπως

π.χ. τοιχοποιίες, στοιχεία σκυροδέματος κ.λ.π., απόσταση τουλάχιστον 3 εκατοστών - 7 εκατοστών,

προκειμένου να υπάρξει χώρος για την εκτόνωση του δαπέδου στην περίπτωση συστολοδιαστολών. Στην

τιμή περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες :

1. Για την προστασία του μόνιμου ξύλινου αθλητικού δαπέδου από υδρατμούς και υγρασίες, το

υφιστάμενο δάπεδο από σκυρόδεμα πάνω στο οποίο θα κατασκευασθεί το ξύλινο δάπεδο θα σφραγισθεί,

μετά από τον απαραίτητο επιμελή καθαρισμό και την απομάκρυνση του υφιστάμενου υλικού επικάλυψης

της πλάκας σκυροδέματος, με την εφαρμογή τριπλής ασφαλτικής επάλειψης με ασφαλτικό γαλάκτωμα σε

τρεις σταυρωτές στρώσεις και κατανάλωση 350 gr. υλικού ανά στρώση.

2. Πριν εκτελεσθεί οποιαδήποτε εργασία, στον χώρο που θα κατασκευασθεί το μόνιμο ξύλινο

αθλητικό δάπεδο, θα γίνει η προεργασία για την μετέπειτα τοποθέτηση των βάσεων στερέωσης του

προβλεπόμενου αθλητικού εξοπλισμού. Προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα μικροδιορθώσεων ως προς

την τελική και ακριβή τοποθέτησή τους στην φάση αυτή θα διανοιχτούν οπές στο υφιστάμενο από

σκυρόδεμα δάπεδο του κλειστού γυμναστηρίου στις οποίες θα τοποθετηθούν σωλήνες, διαμέτρου 10

εκ. τουλάχιστον μεγαλύτερης από εκείνη της αντίστοιχης βάσης και μήκους 10 εκ. τουλάχιστον

μεγαλύτερου από εκείνο της αντίστοιχης βάσης, που θα στερεωθούν με γαρμπιλόδεμα. Στη φάση της

κατασκευής του φράγματος υδρατμών, οι ασφαλτικές επαλείψεις θα καλύψουν και το τμήμα των

παραπάνω σωλήνων που προεξέχει της πλάκας από σκυρόδεμα του κλειστού γυμναστηρίου. Στη συνέχεια

και διαρκούσης της κατασκευής του πετσώματος του ξύλινου δαπέδου, στερεώνεται στον καθένα από

τους παρακάτω σωλήνες η αντίστοιχη βάση, με την μεγίστη δυνατόν ακρίβεια και με το πώμα της

τοποθετημένο σε απόλυτη περασιά με το πέτσωμα του ξύλινου δαπέδου που κόβεται γύρω – γύρω από

τη βάση και εδράζεται στο χείλος του σωλήνα. Στη φάση της τοποθέτησης των λωρίδων δαπέδου,

μορφώνεται πάνω από κάθε βάση, τετραγωνική οπή, διαστάσεων που είναι ακέραια πολλαπλάσια του

πλάτους των χρησιμοποιούμενων λωρίδων δαπέδου (π.χ. 4 χιλ Χ 55 χιλ. ή 3 χιλ. Χ 70 χιλ.) , οι

διαγώνιοι της οποίας συμπίπτουν με το κέντρο του πώματος των βάσεων. Αντίστοιχα κατασκευάζεται

από λωρίδες δαπέδου τετραγωνικού σχήματος πώμα, τελικών διαστάσεων 1,0 – 1,5 χιλ. μικρότερων

από εκείνων της τετραγωνικής οπής, που συγκολλείται πάνω στο μεταλλικό πώμα της βάσης με τη

βοήθεια εποξειδικής ρητίνης ταχείας πήξεως. Το πώμα αυτό τρίβεται και προστατεύεται με βερνίκι

όπως ακριβώς και το υπόλοιπο ξύλινο δάπεδο. Η αφαίρεσή του, προκειμένου να τοποθετηθεί το

αντίστοιχο στοιχείο αθλητικού εξοπλισμού, γίνεται με βρεγμένη βεντούζα με βάση την αρχή της

διαφοράς πιέσεως ΔΡ = 1 Atm.

3. Σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο πάνω στην προστατευμένη από υγρασία και υδρατμούς

επιφάνεια του δαπέδου του γυμναστηρίου θα τοποθετηθούν τακάκια από τάβλες λευκής ξυλείας

(ερυθρελάτη) πάχους 2,2 εκ. και διαστάσεων 12 εκ. Χ 12 εκ. σε κάνναβο, 50 εκ.Χ 50 εκ. σε όλη

την επιφάνεια. Τα τακάκια δεν καρφώνονται στο δάπεδο αλλά εδράζονται πάνω σε αυτό. Κάτω από τα

τακάκια προβλέπεται να τοποθετηθούν ομοαξονικά, κομμάτια από ασφαλτόπανα, διαστάσεων

τουλάχιστον 20 εκ. Χ 20 εκ και πάχους 2 χιλ., (ένα τουλάχιστον ή περισσότερα εφ’ όσον

απαιτηθεί), με τα οποία θα καλυφθούν και οι υψομετρικές διαφορές που είναι πιθανό να υπάρχουν,

ώστε η επιφάνεια που θα τοποθετηθεί το ξύλινο δάπεδο να είναι απολύτως οριζόντια.

4. Επάνω στα τακάκια και κάθετα στον μεγάλο άξονα της αίθουσας θα καρφωθούν με 4 καρφιά η

κάθε μία (δύο για κάθε τακάκι), τάβλες από λευκή ξυλεία (ερυθρελάτη) μήκους 48 εκ. πλάτους 12

εκ. και πάχους 2,2 εκ.

5. Επάνω στις τάβλες αυτές και παράλληλα προς τον μεγάλο άξονα της αίθουσας και στη μέση

των αποστάσεων μεταξύ των δύο τακακιών θα καρφωθούν με δύο καρφιά για κάθε σημείο διασταύρωσης,

τετράμετρες και οι μισές δίμετρες τάβλες από λευκή ξυλεία (ερυθρελάτη) 120 χιλ. Χ 22 χιλ. ,

ώστε οι ματίσεις να μην πέφτουν όλες στην ίδια ευθεία αλλά σε πεσσοειδή διάταξη (ANGLAIS).

6. Το πέτσωμα από τάβλες λευκής ξυλείας πλάτους 120 χιλ. και πάχους 22 χιλ.. θα καρφωθεί

κάθετα στον μεγάλο άξονα της αίθουσας, πάνω στην προηγούμενη στρώση με δύο καρφιά σε κάθε

διασταύρωση με τρόπο ώστε να αφήνεται μεταξύ τους κενό 5 εκ. Οι τάβλες του πετσώματος θα

τοποθετηθούν και αυτές με πεσσοειδή διάταξη (ANGLAIS).
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7. Επί της τελικής στρώσης και όπως αυτή περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο, θα

τοποθετηθούν οι λωρίδες δαπέδου, παράλληλα προς τον μεγάλο άξονα της αίθουσας, με πεσσοειδή

διάταξη (ANGLAIS). Όλες οι λωρίδες δαπέδου που θα χρησιμοποιηθούν και πριν από την τοποθέτησή

τους θα περαστούν σε όλες τους τις επιφάνειες με προστατευτικό μυκητοκτόνο και εντομοκτόνο υγρό

και στη συνέχεια αφού μείνουν τέσσερις τουλάχιστον μέρες για να στεγνώσουν, θα περαστούν σε

όλες τους τις επιφάνειες με αστάρι βερνικιού πολυουρεθανικής βάσης ενός συστατικού. Ιδιαίτερη

προσοχή θα δοθεί στην τοποθέτηση των λωρίδων δαπέδου η οποία θα ξεκινήσει από τον κατά μήκος

κεντρικό άξονα της αίθουσας προς τις εκατέρωθεν πλευρές της. Κάθε ένα στοιχείο θα στερεώνεται

πάνω στο πέτσωμα με καρφιά Τ, που έχουν νευρώσεις και μήκος 6 εκ., 3 τον αριθμό, για λωρίδα

δαπέδου μήκους 550 χιλ. και 5 τον αριθμό, για λωρίδα δαπέδου μήκους 1200 χιλ., εναλλάξ με βίδες

(δηλ. μία βίδα ανά καρφί). Η διαδικασία στερέωσης θα γίνει με πιστόλι πεπιεσμένου αέρα. Το

αρσενικό – θηλυκό από τη μία πλευρά του άξονα θα είναι τελείως αντίθετο με το αρσενικό – θηλυκό

της άλλης πλευράς. Οι λωρίδες δαπέδου οι οποίες θα τοποθετούνται εκατέρωθεν, του μεγάλου άξονα

της αίθουσας, θα διαθέτουν όμοιες εντορμίες δεξιά και αριστερά του άξονα ώστε να προσαρμόζεται

σ’ αυτές συρταρωτά, πηχάκι από κόντρα – πλακέ που θα κολληθεί.

Αποδεκτά είδη, ποιότητα & διαστάσεις ξυλείας λωρίδων δαπέδου

ΕΙΔΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΧΙΛΙΟΣΤΑ

ΔΡΥΣ ΑΒ χωρίς ρόζους Μήκος Πλάτος πάχος

550 55 22

8. Το τρίψιμο των λωρίδων δαπέδου θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε η τελική επιφάνειά τους να

είναι κατά το δυνατόν επίπεδη. Οι αποδεκτές ανοχές της επιφάνειας παρατίθενται στον πίνακα που

ακολουθεί:

Σε εφαρμογή πήχη μήκους 0,1μ. μέγιστη επιτρεπόμενη ανοχή 0 χιλ.

Σε εφαρμογή πήχη μήκους 1μ. μέγιστη επιτρεπόμενη ανοχή 1 χιλ.

Σε εφαρμογή πήχη μήκους 4μ. μέγιστη επιτρεπόμενη ανοχή 3 χιλ.

Σε εφαρμογή πήχη μήκους 10μ. μέγιστη επιτρεπόμενη ανοχή 4 χιλ.

Σε εφαρμογή πήχη μήκους 15μ. μέγιστη επιτρεπόμενη ανοχή 5 χιλ.

Κατά τη διάρκεια της εργασίας του τριψίματος, η προστασία της επιφάνειας του ξύλινου δαπέδου με

το αστάρι (primer) καταστρέφεται και απαιτείται εκ νέου εφαρμογή της. Μετά την ολοκλήρωση της

εργασίας του τριψίματος και σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του 24ώρου, ώστε να μην

επηρεαστεί το ξύλινο δάπεδο από την υγρασία του περιβάλλοντος, το δάπεδο θα προστατευθεί εκ

νέου με αστάρι βερνικιού πολυουρεθανικής βάσης ενός συστατικού μετά την ωρίμανση του οποίου θα

εφαρμοστεί η πρώτη στρώση του βερνικιού. Η γραμμογράφηση πάνω στο ξύλινο δάπεδο των όποιων

αγωνιστικών χώρων προβλέπονται από την μελέτη, θα γίνει σύμφωνα με τα πρότυπα σχέδια της Γ.Γ.Α.

και τους κανονισμούς των αντίστοιχων διεθνών ομοσπονδιών. Σε ότι αφορά τους χρωματισμούς της

γραμμογράφησης των πιο πάνω αγωνιστικών χώρων, θα τηρηθούν εκείνοι που καθορίζει ο γερμανικός

κανονισμός DIN 18032 και είναι:

για το BASKET BALL: Μαύρο ή άλλοι χρωματισμοί, αποδεκτοί από τις αντίστοιχες κατά περίπτωση

Ελληνικές Ομοσπονδίες.

Το υλικό των χρωμάτων που θα χρησιμοποιηθούν, θα πρέπει να έχει άριστη πρόσφυση, να είναι

συμβατό με το βερνίκι επάλειψης που θα χρησιμοποιηθεί και θα εφαρμοστεί σε δύο στρώσεις, ώστε

τελικά τα χρώματα της γραμμογράφησης να παραμείνουν ανεξίτηλα. Η δεύτερη στρώση βερνικιού του

δαπέδου (που θα είναι και η τελική) θα καλύψει την γραμμογράφηση για λόγους προστασίας και θα

αποτελέσει την τελική επιφάνεια χρήσης του ξύλινου δαπέδου. Γενικά πρέπει να σημειωθεί ότι,

πριν εφαρμοσθεί οποιαδήποτε στρώση βερνικιού, η προηγούμενη θα τρίβεται ελαφρά έτσι ώστε να

εξασφαλίζονται η δυνατότητα διόρθωσης, μικροατελειών αλλά και οι κατάλληλες συνθήκες για την

πρόσφυση της επόμενης στρώσης.

Όπου το ξύλινο δάπεδο γειτνιάζει με υφιστάμενα ανοίγματα (κουφώματα) ή χώρους του κλειστού

γυμναστηρίου, όπου εκ των πραγμάτων προκύπτει υψομετρική διαφορά μεταξύ επιφάνειας χρήσης του

ξύλινου δαπέδου και άλλων διαμορφωμένων επιφανειών (π.χ. δαπέδου αποδυτηρίων, αποθηκών,

διαδρόμων κυκλοφορίας κτλ.), θα κατασκευάζεται κεκλιμένο επίπεδο – ράμπα η επιφάνεια χρήσης του

οποίου θα είναι καθ’ όλα παρόμοια με εκείνη του ξύλινου δαπέδου του αγωνιστικού χώρου (τύπος

λωρίδων δαπέδου, προστατευτικά βερνίκια).

Αποδεκτά βερνίκια & χρώματα γραμμογράφησης

Το βερνίκι που θα χρησιμοποιηθεί για το βερνίκωμα των μονίμων αθλητικών δαπέδων,

συμπεριλαμβανομένων του ασταριού και των χρωμάτων της γραμμογράφησης θα είναι πολυουρεθανικής

βάσης ενός συστατικού παρόμοιου τύπου με Export – Extra της BERGER – SEIDLE ή EUKULA , με

ιδιαίτερη αντοχή και διάρκεια σε χρήση, αντιανακλαστικ  (δηλ. ματ ή σατινέ) και αντιολισθητικό,

καθώς και οποιοδήποτε άλλο που αποδεδειγμένα εκπληρώνει τις απαιτήσεις του γερμανικού

κανονισμού DIN 18032/2 σε ότι αφορά την συμπεριφορά σε ολίσθηση, ανακλαστικότητα φωτός κ.λ.π.

9. Το κενό που δημιουργείται, λόγω της διαδοκίδωσης του ξύλινου δαπέδου, μεταξύ της επιφάνειας

έδρασής του (πλάκα σκυροδέματος) και των λωρίδων δαπέδου, στην περίμετρο της επιφάνειάς του,θα

παραμείνει ανοικτό για τον εξαερισμό του και θα προστατευθεί από συσσώρευση απορριμμάτων

αντικειμένων κ.λ.π., με διάτρητη διατομή – περιθώριο εξαερισμού και προστασίας σχήματος
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ανισοσκελούς γωνίας 80/140 χιλ. από γαλβανισμένη διάτρητη στραντζαριστή λαμαρίνα του εμπορίου

πάχους 1,2 χιλιοστών.

Η παραπάνω διάτρητη διατομή θα κόβεται κυκλικά, στα σημεία εκείνα που απαιτείται, προκειμένου

να περνάνε μέσα από τα ανοίγματα αυτά τα στοιχεία των βάσεων τοποθέτησης του διαχωριστικού

κιγκλιδώματος αθλητών κοινού, (όπου αυτό προβλέπεται να τοποθετηθεί) θα στερεώνεται με 2

τουλάχιστον βίδες για κάθε δίμετρο τμήμα της, μετά πλαστικών βυσμάτων τύπου UPAT, HILTI κλπ.

στο υφιστάμενο από σκυρόδεμα δάπεδο του κλειστού γυμναστηρίου. Επειδή το παραπάνω από σκυρόδεμα

υφιστάμενο δάπεδο ενδέχεται να παρουσιάζει ανωμαλίες, θα χρησιμοποιηθούν σαν ρυθμιστές ύψους,

σωληνάκια καταλλήλου μήκους από σκληρό πλαστικό PVC, μέσα από τα οποία θα περνούν οι βίδες

στερέωσης. Το άκρο της παραπάνω διάτρητης διατομής που εφάπτεται στην περατωμένη και έτοιμη για

χρήση επιφάνεια του ξύλινου δαπέδου θα καλύπτεται από προστατευτική διατομή – profil σχήματος Π

από PVC Neoprene κ.λ.π. που στεγανοποιεί τον αρμό.

10. Στους αρμούς που δημιουργούνται μεταξύ του ξύλινου δαπέδου και των κατακόρυφων επιφανειών

των υφιστάμενων κατασκευών (π.χ. κιγκλιδώματα) θα τοποθετηθεί ξύλινο αρμοκάλυπτρο πλάτους 8χιλ.

και πάχους 1.2 χιλ. από ξυλεία του ίδιου είδους και ποιότητας με εκείνη των λωρίδων του ξύλινου

δαπέδου. Τα ξύλινα αρμοκάλυπτρα θα είναι περασμένα πριν από την τοποθέτησή τους σε όλες τους

τις επιφάνειες με προστατευτικό μυκητοκτόνο και εντομοκτόνο υγρό, αστάρι πολυουρεθανικής βάσης

ενός συστατικού, και δύο στρώσεις βερνικιού, στις ορατές τους επιφάνειες με βερνίκι της ίδιας

ακριβώς ποιότητας με εκείνη του βερνικιού με το οποίο προστατεύεται το ξύλινο δάπεδο. Η

τοποθέτησή τους θα γίνεται με βίδες, προστατευμένες ηλεκτρολυτικά (κάδμιο, ιρίδιο, χρώμιο

κ.λ.π.) κατά της διάβρωσης, μέσω πλαστικών εξαρτημάτων στερέωσης (βυσμάτων UPAT, HILTI κλπ),

ανά 50-60 εκ.

ΛΟΙΠΑ

Το δάπεδο πρέπει να συνοδεύεται μετά τη εγκατάστασή του με εγχειρίδιο συντήρησης και προστασίας

στην ελληνική γλώσσα καθώς επίσης και με ειδικά υγρά καθαρισμού και διατήρησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο για την προμήθεια και την τοποθέτηση πλήρους κατασκευασμένου, ως

ανωτέρω προδιαγράφεται, ξύλινου δρύινου αθλητικού δαπέδου παρκέ κατάλληλου για γήπεδα μπάσκετ.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 60,00

(Ολογράφως) : εξήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.36.03 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0
cm, με ενσωμάτωση ελαφρού συρματοπλέγματος

A.T. : 31

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7340

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με δύο στρώσεις

τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου με άμμο χονδρόκοκκη και τρίτη στρώση με

πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο.

 Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm, με ενσωμάτωση ελαφρού συρματοπλέγματος.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,20

(Ολογράφως) : είκοσι και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.96.01 Δάπεδο Γυμναστηρίου απο ανακυκλωμένο λάστιχο SBR

A.T. : 32

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396

Επιστρώσεις με πλάκες  πάχους 20 mm με μεγάλη αντοχή στη σκληρή χρήση και στο χρόνο

οποιουδήποτε χρωματισμού επικολλούμενου με ειδική κόλλα σε λείο επίπεδο, καθαρό και στεγνό

υπόστρωμα. Περιλαμβάνονται όλα τα απαιρέτητα υλικά και η εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 30,00

(Ολογράφως) : τριάντα
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5. ΟΜΑΔΑ Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η΄ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\72.80.01 Πλαγιοκάλυψη με πετάσματα τύπου “sandwich” από γαλβανισμένη λαμαρίνα χρώματος
ξύλου με πλήρωση πολυουρεθάνης (πάχος μόνωσης 2,5 εκ)

A.T. : 33

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231

Πλαγιοκάλυψη με πετάσματα τύπου "σάντουιτς" για την εσωτερική επένδυση από γαλβανισμένη

λαμαρίνα χρώματος ξύλου επίπεδη, και ενδιάμεσα με θερμομονωτικό υλικό από αφρώδη πολυουρεθάνη

(CFC & HCFC Free), πάχους μόνωσης 2,5 εκ., με τις προβλεπόμενες από την μελέτη απαιτήσεις

ηχομόνωσης και πυραντοχής, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-05-02-01 "Επιστεγάσεις με

μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα". Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, εξαρτημάτων και

ειδικών τεμαχίων επί τόπου του έργου, ο απαιτούμενος ανυψωτικός εξοπλισμός και ικριώματα και

εργασία τοποθέτησης και στερέωση στις υπάρχουσες τεγίδες με αυτοκοχλιούμενους συνδέσμους υψηλής

αντοχής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 40,00

(Ολογράφως) : σαράντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\72.80.02 Πλαγιοκάλυψη με πετάσματα τύπου “sandwich” από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση
πολυουρεθάνης. (πάχος μόνωσης 8εκ)

A.T. : 34

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231

Πλαγιοκάλυψη με πετάσματα τύπου "σάντουιτς" για την εξωτερική τοιχοποιία, από γαλβανισμένη

λαμαρίνα προβαμμένη στο εργοστάσιο, επίπεδη, τραπεζοειδή ή αυλακωτή (στην εσωτερική και

εξωτερική πλευρά), και ενδιάμεσα με θερμομονωτικό υλικό από αφρώδη πολυουρεθάνη (CFC & HCFC

Free), πάχους μόνωσης 8εκ., με τις προβλεπόμενες από την μελέτη απαιτήσεις ηχομόνωσης και

πυραντοχής, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-05-02-01 "Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα

αυτοφερόμενα". Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, εξαρτημάτων και ειδικών τεμαχίων επί

τόπου του έργου, ο απαιτούμενος ανυψωτικός εξοπλισμός και ικριώματα και εργασία τοποθέτησης και

στερέωση στις υπάρχουσες τεγίδες με αυτοκοχλιούμενους συνδέσμους υψηλής αντοχής

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 42,00

(Ολογράφως) : σαράντα δύο

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\72.80.03 Πλαγιοκάλυψη με πετάσματα τύπου “sandwich” (πυράντοχο panel) από γαλβανισμένη
λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης. (πάχος μόνωσης 8εκ)

A.T. : 35

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231

Πλαγιοκάλυψη με πετάσματα τύπου "σάντουιτς" πυράντοχα 60 λεπτών για την εξωτερική τοιχοποιία,

από γαλβανισμένη λαμαρίνα προβαμμένη στο εργοστάσιο, επίπεδη, τραπεζοειδή ή αυλακωτή (στην

εσωτερική και εξωτερική πλευρά), και ενδιάμεσα με θερμομονωτικό

υλικό από αφρώδη πολυουρεθάνη (CFC & HCFC Free), πάχους μόνωσης 8εκ., με τις

προβλεπόμενες από την μελέτη απαιτήσεις ηχομόνωσης και πυραντοχής, και κατά τα

λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-05-02-01 "Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα".

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, εξαρτημάτων και ειδικών τεμαχίων επί

τόπου του έργου, ο απαιτούμενος ανυψωτικός εξοπλισμός και ικριώματα και εργασία

τοποθέτησης και στερέωση στις υπάρχουσες τεγίδες με αυτοκοχλιούμενους συνδέσμους

υψηλής αντοχής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\72.65.01 Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση
πολυουρεθάνης (πάχος μόνωσης 10 εκ)

A.T. : 36

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401

Επιστέγαση με θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) τύπου ''σάντουιτς'', από γαλβανισμένη λαμαρίνα

προβαμμένη στο εργοστάσιο, επίπεδη, τραπεζοειδή ή αυλακωτή (στην εσωτερική και εξωτερική

πλευρά), και ενδιάμεσα με θερμομονωτικό υλικό από αφρώδη πολυουρεθάνη (CFC & HCFC Free), πάχους

μόνωσης 10 εκ με τις προβλεπόμενες από την μελέτη απαιτήσεις ηχομόνωσης και πυραντοχής, και

κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-05-02-01 ''Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα''.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, εξαρτημάτων και ειδικών τεμαχίων επί τοπου του έργου,

ο απαιτούμενος ανυψωτικός εξοπλισμός και ικριώματα και εργασία τοποθέτησης και στερέωση στις

υπάρχουσες τεγίδες με αυτοκοχλιούμενους συνδέσμους υψηλής αντοχής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 42,00

(Ολογράφως) : σαράντα δύο

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.18.01 Υαλοστάσια αλουμινίου με σύστημα θερμοδιακοπτόμενο οποιουδήποτε ανοίγματος και
αριθμού φύλλων,σταθερά ή ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα

A.T. : 37

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6528

Υαλοστάσιο αλουμινίου οποιωνδήποτε εξωτερικών διαστάσεων, μέσου πάχους πλαισίου 10 εκ. με

θερμοδιακοπτόμενο σύστημα για θερμομόνωση προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001

παραγωγική διαδικασία, με διάταξη των επιμέρους στοιχείων τους ανάλογα με την "σειρά" τους, με

δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00

"Κουφώματα Αλουμινίου", πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα.

Θα έχει ειδικό σύστημα στεγάνωσης τριών επιπέδων από ειδικά ελαστικά παρεμβύσματα EPDM , ειδικό

υαλοενισχυμένο  πολυαμίδιο πλάτους τουλάχιστον 24 mm στην κάσα για ικανοποιητικό επίπεδο

θερμομόνωσης, με συντελεστή θερμοπερατότητας το πολύ Uf = 2,8 W / m2Κ. Θα έχει επίσης διθάλαμα

φύλλα για σωστή απορροή νερού.

Τα κουφώματα θα έχουν μέσο πάχος πλαισίου 10 εκ, θα είναι επιφανειακά κατεργασμένο με

ηλεκτροστατική βαφή 12 - 24 kg/m2 από μεταλλικό χρώμα που δεν περιέχει μόλυβδο ή σκληρυντή

(T111GIC) σε χρώματα αποχρώσεων της εκλογής της επιβλέψεως.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, τοποθέτηση και στερέωση των κουφωμάτων σύμφωνα με

τη μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές, οι γαλβανισμένες ψευτόκασες στερέωσης τους, τα

εξαρτήματα και μικροϋλικά τοποθέτησης, τα απαιτούμενα ελαστικά παρεμβύσματα, οι μηχανισμοί

λειτουργίας και ασφάλειας, τα λάστιχα των υαλοπινάκων, τα μικροϋλικά στερέωσης, όλα τα

απαιτούμενα ικριώματα ανεξάρτητα από το ύψος τους από το δάπεδο εργασίας και γενικά η εργασία

πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.05 Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.

A.T. : 38

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

A.T. : 39

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.1
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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 62.24 Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες

A.T. : 40

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6224

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών δίφυλλων ή μονόφυλλων με ή χωρίς

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

λαμαρίνας μαύρης πάχους 1,2 mm και με ενδιάμεσες νευρώσεις καθώς και με

σταθερούς ή κινητούς φεγγίτες και κάσσα από σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατομής,

με αρμοκάλυπτρα, πηχάκια στερέωσης υαλοπινάκων και γενικά λαμαρίνα μαύρη,

σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατομής, σιδηρογωνιές, σιδηρές ράβδοι υλικά σύνδεσης

τοποθετήσεως και λειτουργίας, κλειδαριά ασφαλείας (τύπου YALE ή παρεμφερούς)

και χειρολαβές από λευκό μέταλλο,  σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά

κουφώματα".

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.31 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος

A.T. : 41

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση μη φέροντος τοιχοπετάσματος με

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

ύψος από το δάπεδο εργασίας, από απλές στραντζαριστές διατομές γαλβανισμένου

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

στερεωμένες με γαλβανισμένα εκτονούμενα ή χημικά βύσματα και γενικά

μορφοσίδηρος, στρατζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς

και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερεώσης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.30 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής

A.T. : 42

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118

Κατασκευή επιπέδου ή βαθμιδωτού ελαφρού μεταλλικού σκελετού ψευδοροφής σε

οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο, αποτελούμενου από απλές διατομές γαλβανισμένου

μορφοσίδηρου ή διατομές γαλβανισμένης στραντζαριστής λαμαρίνας, ειδικές

γαλβανισμένες ράβδους, γάντζους, γωνίες και κοχλιωτούς συνδέσμους οριζοντίωσης,

αναρτημένου με γαλβανισμένα βύσματα μηχανικής ή χημικής αγκύρωσης, και γενικά

μορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς

και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.
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Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,10

(Ολογράφως) : τρία και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.34 Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες

A.T. : 43

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809

Ψευδοροφή ισόπεδη, διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από ενιαίες έτοιμες

κοινές ή ανθυγρές ή πυράντοχες λείες γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm, οποποιωνδήποτε

δαστάσεων σε κατάλληλο υπάρχοντα κρυφό σκελετό ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος

από το δάπεδο εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 03-07-10-01 "Ψευδοροφές με γυψοσανίδες".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α) Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την

εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.

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

και τελειωμάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής

και αισθητικού αποτελέσματος

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

επιλογής της Υπηρεσίας.

δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης ψευδοροφής.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.29 Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm

A.T. : 44

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6428

Κατασκευή και τοποθέτηση χειρολισθήρα από στρογγυλή ανοξείδωτη διατομή Φ50x2 mm, ποιότητας AISI

304, οποιουδήποτε σχεδίου, στερέωση με κατάλληλο πείρο (αρσενικό-θηλυκό) ή με ήλωση ή

ηλεκτροσυγκόλληση Argon με ηλεκτρόδια ανοξειδώτων χαλύβων. Συμπεριλαμβάνονται υλικά και

μικροϋλικά επί τόπου, πλήρης εργασία κοπής, κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, σύμφωνα με

την μελέτη.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) τοποθετημένου πλήρους χειρολισθήρος.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

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

A.T. : 45

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., από ράβδους

συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και

στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των

κιγκλιδωμάτων.

 Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\64.01.03 Φορητό μεταλλικό διαχωριστικό κιγκλίδωμα

A.T. : 46

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401

Φορητό μεταλλικό διαχωριστικό κιγκλίδωμα διαστάσεων 2,45 μ μήκος και 0,90 μ. ύψος

κατασκευασμένο από διάτρητα στοιχεία σιδήρου Φ8εκ. πάχους 1,5 χιλ. Θα αποτελείται από 2

οριζόντια στοιχεία μήκους 2,45μ. και 9 κάθετα. Η απόσταση μεταξύ των κάθετων στοιχείων θα είναι

22 εκ. Κάθε τεμάχιο θα φέρει πλαϊνή διάταξη ενός γάντζου και μιας υποδοχής. Το κιγκλίδωμα θα

εδράζεται σε δυο επίπεδες βάσεις και κάθε βάση θα έχει διαστάσεις 12Χ50, πάχους 6 χιλ. Στο κάτω

πέλμα θα φέρει τσόχα για αποφυγή καταστροφής του πατώματος του κλειστού. Βάρος κάθε μεταλλικού

κιγκλιδώματος, όχι λιγότερο από 45 χγρ.

Το κιγκλίδωμα θα είναι βαμμένο με το κατάλληλο υπόστρωμα και σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας.

Τιμή ανά κιλό (Kg)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\64.47.01 Μεταλλική ανοιγόμενη κατασκευή εσωτερικών μονάδων Η/Μ με επένδυση πλαισίων με
συρματόπλεγμα

A.T. : 47

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6447

Μεταλλική ανοιγόμενη κατασκευή εσωτερικών μονάδων Η/Μ από μεταλλικούς  ορθοστάτες, ειδικά

τεμάχια σύνδεσης με το πάνελ απο λαμαρίνα και πλαίσια με πλήρωση συρματοπλέγματος. Πιο

αναλυτικά η κατασκευή αποτελείται από γαλβανισμένους κοιλοδοκούς (ενδεικτικών διαστάσεων

100Χ100Χ5 mm) -κατακόρυφοι πακτωμένοι σταθεροί ορθοστάτες-, ανοιγόμενα πλαίσια με

γαλβανισμένους κοιλοδοκούς διαστάσεων 50Χ50Χ5 mm με πλήρωση από γαλβανισμένο συρματόπλεγμα με

τετραγωνική οπή 2,5 cm, βάρους 1,0 kg/m2 από σύρμα κυματοειδές (κατσαρό). Τα πλαίσια θα

στηρίζονται κατακόρυφα στους ορθοστάτες με γαλβανισμένους μεντεσέδες σε πέντε σημεία και θα

είναι ανοιγόμενα για την επισκεψιμότητα της μονάδας.

Θερμό γαλβάνισμα χαλύβδινων στοιχείων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

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

οι εργασίες προμήθειας των υλικών και μικροϋλικών, μεταφοράς, κατασκευής, πάκτωσης και

στερέωσης για εργασία πλήρως περαιωμένη σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της

επίβλεψης.

Tιμή ανά τεμάχιο (τεμ) (υλικά και εργασία).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 150,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\64.51 Μεταλλικό προστέγασμα εισόδου  τυπου Β

A.T. : 48

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104

Μεταλλικό στέγαστρο σύμφωνα με τα σχέδια της υπηρεσίας

Οι δοκοί του στεγάστρου θα είναι απο λαμαρίνα πάχους 5 mm που θα εδράζουν

στην πίσω όψη του κτιρίου. Επί των ανωτέρω δοκών θα τοποθετηθούν

τεγίδες από κοιλοδοκό διαστάσεων 40x40x2mm.

H στέγη θα είναι μονόριχτη κεκλιμένη.

Όλα τα μεταλλικά μέρη του στεγάστρου θα είναι περασμένα με 2 στρώσεις πράϊμερ

και 2 στρώσεις χρώματος RAL επιλογής της υπηρεσίας.

Η επικάλυψη του στεγάστρου θα γίνει με τζάμι τρίπλεξ.

Οι ενδεικτικές διαστάσεις του κάθε στεγάστρου θα είναι 5,20x1,70m

Στην τιμή περιλαβάνομαι όλα γενικά τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου καθώς και

η εργασία πλήρους κατασκευής,  τοποθέτησης και στερέωσης αυτού.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 220,00

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 50.15.02 Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιομηχανικής προέλευσης, πετάσματα
αλουμινίου

A.T. : 49

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4713

Προδιαμορφωμένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής, τυποποιημένα, βιομηχανικής

προέλευσης, ύψους έως 2,20 m, πλήρη με τις πόρτες και τα πάσης φύσεως

εξαρτήματα συναρμολόγησης και στερέωσης, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας μετά από

σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από φάκελο τεχνικών στοιχείων.

Eλάχιστες απαιτήσεις:

- ανθεκτικότητα στην υγρασία και την βαρειά χρήση.

- δυνατότητα καθαρισμού με συνήθη απορρυπαντικά.

- περιμετρική κορνίζα αλουμινίου διαστάσεων τουλάχιστον 50x30 mm, με επίστρωση

πολυεστερικής ρητίνης, γαι την εξασφάλιση επαρκούς ακαμψίας.

- στοιχεία συναρμολόγησης από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 304, με

επικάλυψη πολυεστερικής ρητίνης.

- δυνατότητα στερέωσης του σκελετού των πετασμάτων, μέσω κοχλιωτών συστημάτων,

ώστε να δημιουργείται κενό από το δάπεδο της τάξης των 150 mm.

- περιστρεφόμενες κλειδαριές με την ένδειξη (vacant/engaged), με τα απαιτούμενα

είδη κιγκαλερίας.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών και εξαρτημάτων επί τόπου

του έργου και η συναρμολόγηση και στερέωση σύμφωνα με τις οδηγίες του

προμηθευτή.

 Πετάσματα αλουμινίου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πετάσματος.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 168,00

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα οκτώ

6. ΟΜΑΔΑ ΣΤ. ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

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. : 50

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής,

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

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

επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού

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

 Εσωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-        ακρυλικής ή

πολυβινυλικής βάσεως

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.84.02 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς  ακρυλικής ή
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας

A.T. : 51

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή

βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη

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

Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των

γυψοσανίδων, αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την

μείωση της απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής

ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα

και εργασία.
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 Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,40

(Ολογράφως) : δώδεκα και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.71.03 Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο
συστατικών, με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου.

A.T. : 52

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7771

Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

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

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

διάστρωση αλκυδικού υποστρώματος ή υποστρώματος δύο συστατικών και διάστρωση

βερνικοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

 Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως   νερού η

διαλύτου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,70

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

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

A.T. : 53

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755

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

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

Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού

υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.45.01 Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους
40 mm

A.T. : 54

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934

Θερμομόνωση οροφών και δάπεδων με πλάκες μονωτικού υλικού, με φύλλα εξηλασμένης

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

κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,00

(Ολογράφως) : δέκα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.27.03 Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 25
mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm)

A.T. : 55

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή

πολλαπλοί (LAMINATED), oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού

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

ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη  Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και

μικροϋλικά επί τόπου.

Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους :

 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 84,00

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.99 Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους

A.T. : 56

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7797

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

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

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

Το παρόν άρθρο δεν αφαρμόζεται όταν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή ικριωμάτων για

την εκέλεση εργασιών επί κατακορύφων επιφανειών ή οροφών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,34

(Ολογράφως) : τριάντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.15 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς

A.T. : 57

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7735

Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς σύμφωνα με την

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

Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσματος, αφαίρεση των ανωμαλιών,

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

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

αλκάλια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,70

(Ολογράφως) : ένα και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.92.02 Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων ελαιοχρωματισμένων επιφανειών με εφαρμογή
διαβρωτικών χημικών

A.T. : 58

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7793

Αφαίρεση πλήρης παλαιών χρωμάτων οποιωνδήποτε ελαιοχρωματισμένων επιφανειών και απόξεση αυτών

με σπάτουλα (υλικά, ικριώματα και εργασία).

 Με εφαρμογή διαβρωτικών χημικών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,40

(Ολογράφως) : τρία και σαράντα λεπτά
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Άρθρο : ΟΙΚ Ν\6105 Υδραυλική χειροκίνητη μπασκέτα δαπέδου FIBA  με πρόβολο 3,25μ

A.T. : 59

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6105

Η υδραυλική μπασκέτα θα αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:

1) Το ταμπλό  θα είναι διαστάσεων 105Χ180CM. και θα έχει τη γραμμογράφηση, τους χρωματισμούς

και την αντοχή που προβλέπονται από τον ισχύοντα κανονισμό της FIBA.

Κατασκευάζεται από μεταλλικό πλαίσιο και θα φέρει ελαστικό παρέμβυσμα επιτρέποντας  την ασφαλή

στερέωση του κρυστάλλου ασφαλείας. Ο πίνακας του θα είναι από security- glass (κρύσταλλο)

πάχους 12MM  με  μεμβράνη ασφαλείας για την αποφυγή πτώσης θραυσμάτων σε περίπτωση  θραύσης.

Στο σημείο τοποθέτησης του στεφανιού θα αφαιρεθεί ένα τμήμα κρυστάλλου έτσι ώστε το κρύσταλλο

να μην δέχεται τις δυναμικές πιέσεις που ασκούνται στο στεφάνι, αλλά αυτές να μεταφέρονται στο

μεταλλικό πλαίσιο και στον πρόβολο της μπασκέτας. Το κρύσταλλο θα ασφαλίζει πάνω στο μεταλλικό

πλαίσιο στήριξης με γωνίες περιμετρικά του μεταλλικού πλαισίου και έτσι θα σταθεροποιείται.

Το ταμπλό θα παρέχεται πλήρες με προστατευτικά ασφαλείας από καλουπωτή πολυουρεθάνη πάχους 5cm

στα κάτω άκρα και στα κατακόρυφα τμήματά του σε ύψος 35CM, βάσει κανονισμών της FIBA.

2) Το στεφάνι θα είναι επαναφερόμενο με ειδικό μηχανισμό για την επαναφορά του.  Θα είναι

κατασκευασμένο από ισχυρό μασίφ χάλυβα κυκλικής διατομής διαμέτρου Ø20mm και εσωτερική διάμετρο

Ø45 mm με δυνατότητα μπροστινής και πλευρικής κάμψης του δακτυλίου.  Το στεφάνι θα διαθέτει

προστασία ασφαλείας από καουτσούκ. Θα είναι τοποθετημένο οριζόντια και σταθερά στο ταμπλό, σε

ύψος 3050 mm από το γήπεδο και σε ίση απόσταση από τις άκρες του ταμπλό.

Το στεφάνι να είναι ξεχωριστά πιστοποιημένο από επίσημο φορέα πιστοποίησης σύμφωνα με το

πρότυπο ΕΝ 1270: 2005 .

Το δίχτυ , να είναι κατασκευασμένο από λευκό κορδόνι (πολυαιθυλένιο) με 12 θηλιές , πάχους 8mm

και να αιωρείται από το στεφάνι, συνδεδεμένο σε κάθε εγκοπή  του δακτυλίου  σε 12 θέσεις.

γ) Ο Κορμός -Πρόβολος να είναι κατασκευασμένος από κοιλοδοκό 140mm*140mm πάχος 4mm και  να

αποτελείται από ένα οριζόντιο και ένα κατακόρυφο σύστημα βραχιόνων καθώς και τον  μηχανισμό

σύμπτυξης και ανάπτυξης.

Η κάθε μπασκέτα θα έχει διαστάσεις εν χρήσει μήκος 525cm ,πλάτος 180CM και ύψος 395CM. Ο

πρόβολος σε πλήρη έκταση θα είναι 325CM σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της F.Ι.Β.Α.

Αντηρίδες με ειδικούς ρεγουλατόρους θα εξασφαλίζουν την καθετότητα και συγκράτηση του ταμπλό

και θα προορίζονται ώστε να απορροφούν και να απομακρύνουν τους εγκάρσιους και διαμήκεις

κραδασμούς.

Επίσης στον κορμό μπασκέτας ,στην πίσω πλευρά του ταμπλό, να υπάρχει μπράτσο για την τοποθέτηση

του ηλεκτρονικού χρονομέτρου 14/24 sec.

Δ) Η βάση θα είναι κατασκευασμένη από ενισχυμένο κοιλοδοκό διατομής 80x80mm πάχους 3mm  με

διαστάσεις μήκος 2m x1,25m πλάτος και ύψος περίπου 0,80m. δημιουργώντας έτσι μεγάλη έδραση της

βάσης της μπασκέτας, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και σταθερότητα

του συστήματος αποσβένοντας κάθε ταλάντωση από κάρφωμα ή οποιαδήποτε άλλη χρήση. Επίσης στην

πίσω πλευρά της βάσης θα υπάρχουν ειδικές βάσεις σταθεροποίησης των μπασκετών στο έδαφος, για

επιπλέον αντιστήριξη της μπασκέτας.

Ο μηχανισμός σύμπτυξης και ανάπτυξης των μπασκετών θα ενεργοποιείται με ηλεκτρικό υδραυλικό

σύστημα κίνησης της αντλίας που θα τοποθετείται εσωτερικά της βάσης και ηλεκτρικό χειριστήριο.

Η αντλία θα έχει έμβολο με βραχίονα , δεξαμενή λαδιού, διανομέα και κλειστή βαλβίδα ελέγχου

(ασφαλείας) τοποθετημένη στο έμβολο, ώστε να ασφαλίζει το σύστημα στη σωστή θέση, αυτόματα στο

επιθυμητό ύψος, χωρίς να χρειάζεται επιπρόσθετη ρύθμισή του ταμπλό. Σε όλη την διαδρομή το

ταμπλό θα παραμένει σταθερά κάθετο στο δάπεδο.

Η κύλιση και η μεταφορά των μπασκετών θα πραγματοποιείται με  τέσσερις τροχούς, ενσωματωμένους

στην βάση, (2 περιστρεφόμενες ρόδες μεγάλης αντοχής  και επικάλυψη από ειδικό ελαστικό   στο

μπροστινό τμήμα της βάσης και 2 σταθερές ρόδες στο πίσω τμήμα).

Οι τροχοί θα κατεβαίνουν αυτόματα όταν το σύστημα διπλώνει σε θέση ανάπαυσης-μεταφοράς και

αντίστοιχα θα αποσύρονται, στο εσωτερικό της βάσης, όταν το σύστημα σταθεροποιείται στη θέση

παιχνιδιού στον αγωνιστικό χώρο. Όταν η μπασκέτα συμπτυχθεί πλήρως θα επιτυγχάνεται η

μετακίνηση της.

Η κάθε μπασκέτα θα συμπεριλαμβάνει τα επαρκή αντίβαρα που θα τοποθετούνται  σε ειδικό πλαίσιο-

θήκη στη πίσω πλευρά της βάσης των μπασκετών και θα αποτελούνται  από συμπαγείς ράβδους σιδήρου

οι οποίοι  καλύπτονται.

Η βάση της μπασκέτας, το κάθετο τμήμα του κορμού αλλά και τα τμήματα του προβόλου (σε μήκος

120CM πίσω από τον πίνακα) θα καλύπτονται από προστατευτικό ασφαλείας σε μπλε χρώμα. Τα

προστατευτικά θα είναι κατασκευασμένα από αφρώδες υλικό μεγάλης πυκνότητας πάχους 10 cm

στερεωμένα πάνω σε πλακάζ θαλάσσης  , επενδυμένα από δερματίνη (ρνc) αρίστης ποιότητας , για

την προστασία των αθλητών από συγκρούσεις.

Τα μεταλλικά μέρη της μπασκέτας θα είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά σε λευκό χρώμα, το στεφάνι σε

βαθύ πορτοκαλί και το κρύσταλλο ασφαλείας θα είναι διάφανο όπως ορίζουν οι κανονισμοί. Τα

παραπάνω είναι προαπαιτούμενα από τους κανονισμούς του παιχνιδιού όπως ορίζεται για
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διοργανώσεις επιπέδου 1 από την FIBA.

Η μπασκέτα πρέπει να είναι πιστοποιημένη  κατά ΕΝ 1270: 2005 .

Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10.000,00

(Ολογράφως) : δέκα χιλιάδες

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\64.26.03 Συγκρότημα ορθοστατών ΒΟΛΛΕΥ αλουμινίου Ø120mm με δίχτυ, σκάλα και προστατευτικά

A.T. : 60

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6428

1) Προμήθεια και τοποθέτηση ζεύγους ορθοστατών βόλεϊ κατασκευασμένοι από profil αλουμινίου

διατομής Ø 120mm με πάχος 3mm και εσωτερικές νευρώσεις για την ενίσχυση της ακαμψίας του

profil.

Το profil θα φέρει κατά μήκος μια εσοχή ώστε μέσα σε αυτήν να κινούνται οι μηχανισμοί του

ορθοστάτη.

Αποτελούνται από δυο τεμάχια μήκους 3m.

Στο ένα τεμάχιο τοποθετείται ο μηχανισμός τάνυσης του συρματόσκοινου και αποτελείται από μια

γαλβανισμένη λάμα μήκους 100cm η οποία κινείται εντός της εσοχής του profile.

Στην κάτω πλευρά της λάμας τοποθετείται σφιγκτήρας για να ρυθμίζει την επιλογή του ύψους.

Στο πάνω μέρος της λάμας συγκολλείται μια διπλή γαλβανισμένη λάμα που εσωτερικά φέρει ράουλο με

λούκι κατασκευασμένο από ενισχυμένο πολυαμίδιο με χαρακτηριστικά άριστη αντοχή στη φθορά και

στη διάβρωση, άριστη μηχανική, θερμική και χημική αντοχή.

Ο μηχανισμός τάνυσης τοποθετείται περίπου στη μέση της γαλβανισμένης λάμας και αποτελείται από

ένα κοχλία και ένα περικόχλιο ο οποίος τοποθετείται μέσα σε διαμορφωμένο κοιλοδοκό ανοιχτό από

την μια πλευρά.

Στο περικόχλιο προσαρμόζεται ένα άγκιστρο το όποιο συγκρατεί το συρματόσχοινο. Στο κάτω μέρος

του κοχλία εφαρμόζει η μανιβέλα μέσω ενός βιομηχανικού σταυρού που επιτρέπει την κίνηση του

περικοχλίου και την αντίστοιχη τάνυση του συρματόσχοινου του διχτυού.

Στο άλλο τεμάχιο ορθοστάτη τοποθετείται μια παρόμοια γαλβανισμένη λάμα με τα ίδια

χαρακτηριστικά χωρίς όμως την ύπαρξη του μηχανισμού τάνυσης.

Οι βάσεις των ορθοστατών είναι κατασκευασμένες από λαμαρίνα πάχους 2mm διατομής εσωτερικά

Ø122mm και ύψος 40cm.

2) Προμήθεια σκάλας διαιτητού βόλεϊ κατασκευάζεται από σωλήνα Ø33mm ενισχυμένη με 4 σκαλοπάτια

από το ίδιο υλικό και ένα πλατύσκαλο πλατφόρμας από κόντρα πλακέ πάχους 21mm με αντιολισθητική

επένδυση ώστε να μπορεί ο διαιτητής να είναι σε οριζόντια θέση.

Στην πίσω πλευρά της βάσης της έχει ρόδες για την εύκολη μεταφορά της.

Η όλη κατασκευή βάφεται με τη μέθοδο της ηλεκτροστατικής βαφής πούδρας. Το χρώμα βαφής είναι

επιλογής της υπηρεσίας.

3) Προμήθεια και τοποθέτηση Ζεύγος Προστατευτικών για τους ορθοστάτες βόλεϊ ύψους 2m.

Θα είναι κατασκευασμένα από αφρώδες υλικό πάχους 5cm, το οποίο καλύπτει πλήρως τον ορθοστάτη.

Επενδεδυμένο εσωτερικά και εξωτερικά με κάλυμμα PVC βάρους 650gr/m² και ταινία Velcro για την

προσαρμογή και αναπροσαρμογή του.

4) Προμήθεια και τοποθέτηση διχτυού βόλεϊ αγώνων είναι προδιαγραφών F.I.V.B. με κλωστή nylon

πάχους 3mm και φάσα υφασμάτινη άσπρου χρώματος περιμετρικά.

Το πάνω μέρος φάσας έχει πλάτος 7cm κα το υπόλοιπο 5cm.

Για την τάνυση του διχτυού χρησιμοποιείται συρματόσχοινο πάχους 4mm.

Οι διαστάσεις του είναι 9,50 Χ 1,00 m. και το καρέ του διχτύου 10x10cm.

Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.300,00

(Ολογράφως) : χίλια τριακόσια

7. ΟΜΑΔΑ Η. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

7.1. 7.1. Η.Ηλεκτρολογικά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8974.1.4 Φωτιστικό led, ορθογωνικής μορφής, κατάλληλο για ψευδοροφή, ισχύος περίπου 36W
ελάχιστης φωτιστικής απόδοσης 90 lm/W.

A.T. : 61

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Φωτιστικό led, ορθογωνικής μορφής, κατάλληλο για ψευδοροφή,

ισχύος περίπου 36W ελάχιστης φωτιστικής απόδοσης 90 lm/W.

Θα είναι προκαλωδιομένο εσωτερικά, με καλώδιο κατάλληλης διατομής με κατάλληλη

μόνωση ενώ για την τροφοδοσία του φωτιστικού θα υπάρχει κατάλληλη κλέμα για
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καλώδιο διατομής 3x1,5mm² τουλάχιστον.Η συνολική κατανάλωση ισχύος του φωτιστικού

(LED+Driver) θα είναι περίπου 36W.O βαθμός απόδοσης του φωτιστικού σώματος θα

πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι ίσος ή μεγαλύτερος από 90 lm/W.Καθαρό φως με

απόχρωση neutral.

Δείκτης προστασίας έναντι στερεών και υγρασίας ΙΡ20 τουλάχιστον.Το φωτιστικό θα

φέρει εγγύηση 5 ετών και θα έχει ωφέλιμη ζωή τουλάχιστον 50.000 ώρες λειτουργίας.

Το φωτιστικό θα διαθέτει σώμα από ατσάλι με ηλεκτροστατική βαφή χρώματος λευκού,

οθόνη με εγκάρσιες παραβολικές περσίδες και διαμήκη στοιχεία διπλής

παραβολικότητας από προανοδιωμένο γυαλιστερό αλουμίνιο υψηλής απόδοσης.

Ο κατασκευαστής των φωτιστικών πρέπει να διαθέτει ISO 9001:2015 και

ISO 14001:2015.Το φωτιστικό θα διαθέτει CE και ENEC κατ’ ελάχιστον το driver

και η πλακέτα (module) LED.

Ενδεικτικός τύπος: Petridis LP2M 551 LED 36W Neutral ή ισοδύναμος.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση, από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο

εκτέλεσης του έργου των φωτιστικών και των απαιτούμενων κατάλληλων υλικών και

μικροϋλικών.

β. Τοποθέτηση σύμφωνα  με τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης,

περιλαμβανομένων υλικών, μικροϋλικών και εργασίας, σύνδεση και παράδοση για πλήρη

και κανονική λειτουργία.

γ. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο

εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτούμενων μηχανών και συσκευών που θα

χρησιμοποιηθούν.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 103,93

(Ολογράφως) : εκατόν τρία και ενενήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8974.3.2Α Φωτιστικό led, στεγανό ΙΡ65, κατάλληλο για ορατή τοποθέτηση, ισχύος περίπου
15W,ελάχιστης φωτιστικής απόδοσης 100 lm/W.

A.T. : 62

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Φωτιστικό οροφής ή αναρτώμενο LED στεγανό ισχύος περίπου 15W με θερμοκρασία χρώματος 4000K,

Ra>80, διαστάσεων περίπου 0,60χ0,1m λειτουργίας 230Volt. Το φωτιστικό θα φέρει

εγγύηση 5 ετών και θα εχει ωφέλιμη ζωή τουλάχιστον 50.000 ωρες λειτουργίας.

Το φωτιστικό θα πρέπει να διαθέτει σώμα και κάλυμμα από αυτόσβηστο polycarbonate

κατηγορίας V2, ανταυγαστήρα -βάση των οργάνων έναυσης από ατσάλινη λαμαρίνα

γαλβανισμένη εν θερμώ, κλιπς από polycarbonate και γάντζους ανάρτησης από ατσάλι.

Επίσης η απόδοση του φωτιστικού πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 lm/w.

Τέλος ο κατασκευαστής των φωτιστικών θα πρέπει να διαθέτει ISO 9001:2015 και

ISO 14001:2015 και το φωτιστικό να διαθέτει CE και πιστοποιητικό ENEC.

Ο βαθμός προστασίας θα πρέπει να είναι IP65.

Ενδεικτικός τύπος: 3F LINDA LED 1x15W Neutral ή ισοδύναμος

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση, από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο

εκτέλεσης του έργου των φωτιστικών και των απαιτουμένων κατάλληλων υλικών και

μικρουλικών.

β. Τοποθέτηση σύμφωνα  με τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης,

περιλαμβανομένων υλικών, μικρουλικών και εργασίας, σύνδεση και παράδοση για

πλήρη και κανονική λειτουργία.

γ. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο

εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτουμένων μηχανών και συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Σελίδα 44 από 127



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ευρώ (Αριθμητικά) : 62,42

(Ολογράφως) : εξήντα δύο και σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8974.3.3Α Φωτιστικό led, στεγανό ΙΡ65, κατάλληλο για ορατή τοποθέτηση, ισχύος περίπου
34W,ελάχιστης φωτιστικής απόδοσης 100 lm/W.

A.T. : 63

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Φωτιστικό οροφής ή αναρτώμενο LED στεγανό ισχύος περίπου 34W με θερμοκρασία

χρώματος 4000K, Ra>80, διαστάσεων περίπου 0,60χ0,1m λειτουργίας 230Volt.

Το φωτιστικό θα φέρει εγγύηση 5 ετών και θα εχει ωφέλιμη ζωή τουλάχιστον 50.000

ώρες λειτουργίας.

Το φωτιστικό θα πρέπει να διαθέτει σώμα και κάλυμμα από αυτόσβηστο polycarbonate

κατηγορίας V2, ανταυγαστήρα -βάση των οργάνων έναυσης από ατσάλινη λαμαρίνα

γαλβανισμένη εν θερμώ, κλιπς από polycarbonate και γάντζους ανάρτησης από ατσάλι.

Επίσης η απόδοση του φωτιστικού πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 lm/w.

Τέλος ο κατασκευαστής των φωτιστικών θα πρέπει να διαθέτει ISO 9001:2015 και

ISO 14001:2015 και το φωτιστικό να διαθέτει CE και πιστοποιητικό ENEC.

Ο βαθμός προστασίας θα πρέπει να είναι IP65.

Ενδεικτικός τύπος: 3F LINDA LED 1x34W Neutral ή ισοδύναμος

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση, από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο

εκτέλεσης του έργου των φωτιστικών και των απαιτουμένων κατάλληλων υλικών και

μικρουλικών.

β. Τοποθέτηση σύμφωνα  με τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης,

περιλαμβανομένων υλικών, μικρουλικών και εργασίας, σύνδεση και παράδοση για

πλήρη και κανονική λειτουργία.

γ. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο

εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτουμένων μηχανών και συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 107,30

(Ολογράφως) : εκατόν επτά και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8990.3 Προβολέας εξωτερικός, στεγανός IP 65, με λαμπτήρα led ισχύος 150W.

A.T. : 64

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103

Προβολέας εξωτερικός, στεγανός IP65,συμμετρικός ή ασύμμετρος,ελάχιστης φωτεινής

ροής 16.500 lm, θερμοκρασίας χρώματος 5000Κ περίπου,ελάχιστης διάρκειας ζωής 40.000h,

με κέλυφος κράματος αλουμινίου, χυτοπρεσσαριστό και αρθρωτή μεταλλική βάση στήριξης,

βαμμένος,λαμπτήρα led,ισχύος περίπου 150 watt,κάλυμμα σκληρής υάλου, στεγανοποίηση

με λάστιχο σιλικόνης, κυτίο με όργανα έναυσης κλπ.,πλήρης, με το απαιτούμενο καλώδιο,

υλικά σύνδεσης κλπ.,δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση

σε λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 98,36

(Ολογράφως) : ενενήντα οκτώ και τριάντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8976 Φωτισμός χώρου γηπέδου με προβολείς Led ασύμμετρης δέσμης ισχύος έως 270w.

A.T. : 65

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Φωτισμός χώρου γηπέδου με προβολείς Led ασύμμετρης δέσμης ισχύος έως 270w.

Η εγκατάσταση των προβολέων θα γίνει σε ύψος περίπου 7,00 μ εκατέρωθεν

του αγωνιστικού χώρου (κατά τον μεγάλο άξονα) και βάσει φωτοτεχνικής μελέτης

που θα εκπονηθεί από τον ανάδοχο θα επιτυγχάνεται σε επίπεδο εργασίας 0,8μ

Σελίδα 45 από 127



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

για την επιφάνεια του αγωνιστικού χώρου handball ή μπάσκετ:

1) μέση στάθμη φωτισμού,τουλάχιστον 420 lux.

2) ελάχιστη στάθμη φωτισμού τουλάχιστον 300 lux.

Οι ελάχιστες προδιαγραφές των φωτιστικών - προβολέων led καθορίζονται στο

τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών.

Ενδεικτικός τύπος: SCHREDER INDU FLOOD GEN2 3  ή ισοδύναμος

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση, από οποιαδήποτε απόσταση στον

τόπο εκτέλεσης του έργου των φωτιστικών και των απαιτουμένων κατάλληλων υλικών

και μικρουλικών.

β.Τοποθέτηση σύμφωνα  με τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης,

περιλαμβανομένων υλικών, μικρουλικών και εργασίας, σύνδεση και παράδοση για πλήρη

και κανονική λειτουργία.

γ.Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο

εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτουμένων μηχανών και συσκευών

που θα χρησιμοποιηθούν.

Όλα τα υλικά και μικρουλικά θα φέρουν σήμανση CE.

Τιμή κατ αποκοπή.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19.400,00

(Ολογράφως) : δέκα εννέα χιλιάδες τετρακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.30.01 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας έως 0,05 m2

A.T. : 66

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2261Α

Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε οπτοπλινθοδομές

οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου.

Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία

μόρφωσης των παρειών της οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των

προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως.

 Για οπές επιφανείας έως 0,05 m2.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8826.3.2 Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 Α

A.T. : 67

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 8827.3.2 Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO εντάσεως 16 Α

A.T. : 68

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49
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Ρευματοδότης  στεγανός χωνευτός πλήρης δηλαδή προμήθεια προσκόμιση ρευματοδότου

και μικροϋλικών εγκατάσταση και σύνδεση

(1 τεμ)

  8827.  3   SCHUKO                               0

  8827. 3.  2  Εντάσεως  16    Α  0

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,42

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9390 Ρευματοδότης, ορατός,στεγανός IP55 , διπολικός με γείωση 16 Α

A.T. : 69

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Ρευματοδότης,ορατός,στεγανός,διπολικός με γείωση 16 Α,δηλαδή

προμήθεια,προσκόμιση και εγκατάσταση ενός ρευματοδότου έτοιμου για λειτουργία

με όλα τα απαιτούμενα μικρουλικά.

(1 τεμ)

Ρευµατοδότης SCHUKO µε γείωση,

ορατός, στεγανός µε κάλυµµα

προστασίας,εντάσεως 16Α, IP55

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,04

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και τέσσερα λεπτά

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

A.T. : 70

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 8801.1.4 Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α κομιτατέρ ή
αλλέ ρετούρ

A.T. : 71

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.  4   κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,84

(Ολογράφως) : πέντε και ογδόντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8816 Διακόπτης στεγανός , επίτοιχος ,απλός,  εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V

A.T. : 72

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Διακόπτης στεγανός , απλός , επίτοιχος ,εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V  με το κυτίο

δηλαδή προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση

(1 τεμ)

Σελίδα 47 από 127



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,03

(Ολογράφως) : εννέα και τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8817 Διακόπτης στεγανός , επίτοιχος κομιτατέρ /αλε ρετουρ ,επίτοιχος ,  εντάσεως 10 Α τάσεως
250 V

A.T. : 73

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Διακόπτης στεγανός ,κομιτατέρ /αλε ρετουρ, επίτοιχος ,εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V

με το κυτίο δηλαδή προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,03

(Ολογράφως) : εννέα και τρία λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.20.40.11 Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο
(HDPE), διαμέτρου DN 63 mm

A.T. : 74

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας υπογείων καλωδίων

ονομαστικής διαμέτρου όπως αναφέρεται παρακάτω, από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE),

δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 50086-1 , ΕΛΟΤ EN 50086-2-4 και ΕΛΟΤ EN 61386 "Συστήματα

σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων", φορτίου παραμόρφωσης 5% > 400 Ν/m, με ενσωματωμένη

ατσαλίνα, παραδιδομένων σε κουλούρα ή ευθύγραμμα τμήματα.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, η εκτύλιξη

και η ευθυγράμμιση δίπλα στο όρυγμα τοποθέτησης, η κοπή στα μήκη που απαιτούνται, τα ειδικά

τεμάχια σύνδεσης (μούφες), η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας επισήμανσης της σωληνογραμμής, η

πρόσδεση των σωλήνων σε δέσμες (όταν προβλέπεται) και η τοποθέτηση και συναρμογή του σωλήνα στα

φρεάτια έλξης και σύνδεσης καλωδίων που παρεμβάλλονται.

Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων τιμολογούνται ιδιαίτερα

με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 63 mm.

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους σωληνογραμμής.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,40

(Ολογράφως) : έξι και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.20.40.12 Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο
(HDPE), διαμέτρου DN 90 mm

A.T. : 75

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας υπογείων καλωδίων

ονομαστικής διαμέτρου όπως αναφέρεται παρακάτω, από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE),

δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 50086-1 , ΕΛΟΤ EN 50086-2-4 και ΕΛΟΤ EN 61386 "Συστήματα

σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων", φορτίου παραμόρφωσης 5% > 400 Ν/m, με ενσωματωμένη

ατσαλίνα, παραδιδομένων σε κουλούρα ή ευθύγραμμα τμήματα.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, η εκτύλιξη

και η ευθυγράμμιση δίπλα στο όρυγμα τοποθέτησης, η κοπή στα μήκη που απαιτούνται, τα ειδικά

τεμάχια σύνδεσης (μούφες), η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας επισήμανσης της σωληνογραμμής, η

πρόσδεση των σωλήνων σε δέσμες (όταν προβλέπεται) και η τοποθέτηση και συναρμογή του σωλήνα στα

φρεάτια έλξης και σύνδεσης καλωδίων που παρεμβάλλονται.

Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων τιμολογούνται ιδιαίτερα

με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 90 mm.

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους σωληνογραμμής.
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,50

(Ολογράφως) : επτά και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν\60.20.40.13 Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο
(HDPE), διαμέτρου DN 110 mm

A.T. : 76

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας υπογείων καλωδίων

ονομαστικής διαμέτρου όπως αναφέρεται παρακάτω, από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE),

δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 50086-1 , ΕΛΟΤ EN 50086-2-4 και ΕΛΟΤ EN 61386 "Συστήματα

σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων", φορτίου παραμόρφωσης 5% > 400 Ν/m, με ενσωματωμένη

ατσαλίνα, παραδιδομένων σε κουλούρα ή ευθύγραμμα τμήματα.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, η εκτύλιξη

και η ευθυγράμμιση δίπλα στο όρυγμα τοποθέτησης, η κοπή στα μήκη που απαιτούνται, τα ειδικά

τεμάχια σύνδεσης (μούφες), η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας επισήμανσης της σωληνογραμμής, η

πρόσδεση των σωλήνων σε δέσμες (όταν προβλέπεται) και η τοποθέτηση και συναρμογή του σωλήνα στα

φρεάτια έλξης και σύνδεσης καλωδίων που παρεμβάλλονται.

Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων τιμολογούνται ιδιαίτερα

με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 110 mm.

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους σωληνογραμμής.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.2.2 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ 13,5mm

A.T. : 77

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.  2   σπιράλ

 8732. 2. 2  Διαμέτρου Φ 13,5mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,17

(Ολογράφως) : τρία και δέκα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.2.3 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ 16mm

A.T. : 78

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.  2   σπιράλ

 8732. 2. 3  Διαμέτρου Φ 16mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,96

(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.2.4 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ 23mm

A.T. : 79

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41
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Σωλήνας  ηλεκτρικών  γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας

με  τα  απαραίτητα  απαραίτητα  πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά

συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.

(1 m)

 8732.  2   σπιράλ

 8732. 2. 4  Διαμέτρου Φ 23mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,86

(Ολογράφως) : τέσσερα και ογδόντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.2.6 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ 36mm

A.T. : 80

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.  2   σπιράλ

 8732. 2. 6  Διαμέτρου Φ 36mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,08

(Ολογράφως) : πέντε και οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8734.2.3 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος σπιράλ 16mm

A.T. : 81

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 42

Σωλήνας  ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας

με  τις  απαραίτητα  ευθεία  ή  καμπύλα  από  πορσελάνη προστόμια και μικρουλικά

συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.

(1 m)

 8734.  2   σπιράλ

 8734. 2. 3  Διαμέτρου Φ 16mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,38

(Ολογράφως) : εννέα και τριάντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8734.2.4 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος σπιράλ 21mm

A.T. : 82

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 42

Σωλήνας  ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας

με  τις  απαραίτητα  ευθεία  ή  καμπύλα  από  πορσελάνη προστόμια και μικρουλικά

συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.

(1 m)

 8734.  2   σπιράλ

 8734. 2. 4  Διαμέτρου Φ 21mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,91

(Ολογράφως) : έντεκα και ενενήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8734.2.5 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος σπιράλ 29mm

A.T. : 83

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 42

Σωλήνας  ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας

με  τις  απαραίτητα  ευθεία  ή  καμπύλα  από  πορσελάνη προστόμια και μικρουλικά

συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.

(1 m)

 8734.  2   σπιράλ

 8734. 2. 5  Διαμέτρου Φ 29mm
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,14

(Ολογράφως) : δώδεκα και δέκα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8733.1.2 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC ευθύς 20mm

A.T. : 84

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Σωλήνωση ηλεκ.γραμ., με σωλ.λείο από σκληρό PVC  βαρέως  τύπου (1250Nt), για εξωτ.εγκαταστάσεις

υψ. αντοχής,δηλαδή σωλήνας με τις απαραίτητες ευθείες ή καμπύλες από πλαστικό

υλικό,  προστόμια  και  μικρουλικά  συνδέσεως και στερεώσεως και εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

(1 m)

 8733.  1   ευθύς

 8733. 1. 3  Διαμέτρου Φ 20mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,99

(Ολογράφως) : οκτώ και ενενήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8733.1.3 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC ευθύς 25mm

A.T. : 85

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Σωλήνωση ηλεκ.γραμ., με σωλ.λείο από σκληρό PVC  βαρέως  τύπου (1250Nt), για εξωτ.εγκαταστάσεις

υψ. αντοχής,δηλαδή σωλήνας με τις απαραίτητες ευθείες ή καμπύλες από πλαστικό

υλικό,  προστόμια  και  μικρουλικά  συνδέσεως και στερεώσεως και εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

(1 m)

 8733.  1   ευθύς

 8733. 1. 4  Διαμέτρου Φ 25mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,38

(Ολογράφως) : δέκα τρία και τριάντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8735.2.1 Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 70mm

A.T. : 86

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

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

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

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

και συνδέσεως.

(1 τεμ)

 8735.  2   Πλαστικό

            0

 8735. 2.  1  Διαμέτρου ή διαστάσεων  Φ 70mm

                                      0

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,89

(Ολογράφως) : τρία και ογδόντα εννέα λεπτά

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

A.T. : 87

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
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            0

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

                                      0

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,76

(Ολογράφως) : τέσσερα και εβδομήντα έξι λεπτά

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

A.T. : 88

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

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

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

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

και συνδέσεως.

(1 τεμ)

 8735.  2   Πλαστικό

            0

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

                                      0

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,44

(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8737 Κανάλι πλαστικό ηλεκτρικής  εγκατάστασης λευκό  50x50mm

A.T. : 89

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 24

Κανάλι πλαστικό ηλεκτρικής εγκατάστασης λευκό 50x50mm.

Περιλαμβάνονται προμήθεια υλικών και μικρουλικών, προσκόμιση στο έργο, πλήρης

εγκατάσταση και παράδοση σε κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,55

(Ολογράφως) : έντεκα και πενήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8744.22.2 Σχάρα καλωδίων βαρέως τύπου, από διάτρητη γαλβανισμένη λαμαρίνα εσχαρών, πάχους
ελάσματος 1.25mm,  ύψους 35mm & πλάτους 100mm.

A.T. : 90

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34

Σχάρα καλωδίων βαρέως τύπου, από διάτρητη γαλβανισμένη λαμαρίνα εσχαρών,

    πάχους ελάσματος1.25mm ,    ύψους 35mm & πλάτους 100mm  με όλα τα ειδικά

τεμάχια (σύνδεσης, στροφής, ανόδου, καθόδου, προβόλου, ταυ, συστολών, σταυρών,

ορθοστατών, αναρτήρων  κλπ.) και τα λοιπά εξαρτήματα για τη στερέωση από τοίχο

ή ανάρτηση  από οροφή, καθώς και τα πλαστικά στηρίγματα για τη στήριξη των

καλωδίων ανά ένα,πλήρως εγκατεστημένη, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και

Προδιαγραφές της  μελέτης, δηλαδή προμήθεια όλων των υλικών και μικροϋλικών,

προσκόμιση, κατασκευή, στερέωση στον τοίχο ή ανάρτησης από την οροφή, και

παράδοση σε λειτουργία.

(1 m)

 8744.22   πάχους ελάσματος1.25mm

 8744.22. 2  ύψους 35mm & πλάτους 100mm

Τιμή ανά μέτρο μήκους.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,56

(Ολογράφως) : δέκα έξι και πενήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8744.23.4 Σχάρα καλωδίων βαρέως τύπου, από διάτρητη γαλβανισμένη λαμαρίνα εσχαρών, πάχους
ελάσματος 1.5mm,  ύψους 60mm & πλάτους 200mm.

A.T. : 91

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34
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Σχάρα καλωδίων βαρέως τύπου, από διάτρητη γαλβανισμένη λαμαρίνα εσχαρών,

    πάχους ελάσματος 1.5mm ,    ύψους 60mm & πλάτους 200mm  με όλα τα ειδικά

τεμάχια (σύνδεσης, στροφής, ανόδου, καθόδου, προβόλου, ταυ, συστολών, σταυρών,

ορθοστατών, αναρτήρων  κλπ.) και τα λοιπά εξαρτήματα για τη στερέωση από τοίχο

ή ανάρτηση  από οροφή, καθώς και τα πλαστικά στηρίγματα για τη στήριξη των

καλωδίων ανά ένα,πλήρως εγκατεστημένη, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και

Προδιαγραφές της  μελέτης, δηλαδή προμήθεια όλων των υλικών και μικροϋλικών,

προσκόμιση, κατασκευή, στερέωση στον τοίχο ή ανάρτησης από την οροφή, και

παράδοση σε λειτουργία.

(1 m)

 8744.23   πάχους ελάσματος 1.5mm

 8744.23. 4  ύψους 60mm & πλάτους 200mm

Τιμή ανά μέτρο μήκους.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,26

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και είκοσι έξι λεπτά

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

A.T. : 92

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. : 93

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 8751.1.4 Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 4mm2

A.T. : 94

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.  4  Διατομής:  4   mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,55

(Ολογράφως) : ένα και πενήντα πέντε λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.1 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2

A.T. : 95

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

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

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

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

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

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως

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

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

  8766.  3   τριπολικό

 8766. 3.  1  Διατομής:  3 Χ 1,5 mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,07

(Ολογράφως) : πέντε και επτά λεπτά

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

A.T. : 96

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

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

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

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

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

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως

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

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

  8766.  3   τριπολικό

 8766. 3.  2  Διατομής:  3 Χ 2,5 mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,42

(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα δύο λεπτά

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

A.T. : 97

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.  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. : 98

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
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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 8766.3.5 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 10mm2

A.T. : 99

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.  5  Διατομής:  3 Χ 10  mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,69

(Ολογράφως) : δέκα και εξήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.5.1 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Πενταπολικό Διατομής 5 Χ 1,5mm2

A.T. : 100

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

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

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

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

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

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως

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

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

  8766.  5   πενταπολικό

 8766. 5.  1  Διατομής:  5 Χ 1,5 mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,89

(Ολογράφως) : έξι και ογδόντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.5.2 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Πενταπολικό Διατομής 5 Χ 2,5mm2

A.T. : 101

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

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

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

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

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

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως

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

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

  8766.  5   πενταπολικό

 8766. 5.  2  Διατομής:  5 Χ 2,5 mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,54

(Ολογράφως) : επτά και πενήντα τέσσερα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.5.3 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Πενταπολικό Διατομής 5 Χ 4mm2

A.T. : 102

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

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

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

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

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

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως

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

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

  8766.  5   πενταπολικό

 8766. 5.  3  Διατομής:  5 Χ 4   mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,21

(Ολογράφως) : εννέα και είκοσι ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8767.2.1 Καλώδιο τύπου NYIFY Τριπολικό διατομής 3 Χ 1,5 mm2

A.T. : 103

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44

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

προσκόμιση   υλικών  και  μικροϋλικών  (ήλοι,γύψος,  τσιμέντο,  κασσιτεροκόληση,

πέδιλα,  μονωτικά  κάθε φύσεως όπως και ειδικά στηρίγματα) επί τόπου και εργασία

διανοίξεως  αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθετήσεως,

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

εγκαταστάσεως) και  πλήρους εγκαταστάσεως

(1 m)

  8767.  2   Τριπολικό

  8767. 2.  1  Διατομής  3 Χ 1,5   mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,26

(Ολογράφως) : τέσσερα και είκοσι έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8767.2.2 Καλώδιο τύπου NYIFY Τριπολικό διατομής 3 Χ 2,5 mm2

A.T. : 104

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44

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

προσκόμιση   υλικών  και  μικροϋλικών  (ήλοι,γύψος,  τσιμέντο,  κασσιτεροκόληση,

πέδιλα,  μονωτικά  κάθε φύσεως όπως και ειδικά στηρίγματα) επί τόπου και εργασία

διανοίξεως  αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθετήσεως,

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

εγκαταστάσεως) και  πλήρους εγκαταστάσεως

(1 m)

  8767.  2   Τριπολικό

  8767. 2.  2  Διατομής  3 Χ 2,5   mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,64

(Ολογράφως) : τέσσερα και εξήντα τέσσερα λεπτά

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

A.T. : 105

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
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(1 m)

  8774.  3   Τριπολικό

             0

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

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,48

(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα οκτώ λεπτά

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

A.T. : 106

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

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

κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων

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

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

τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία

(1 m)

  8774.  3   Τριπολικό

             0

  8774. 3.  3  Διατομής  3 Χ 4           mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,86

(Ολογράφως) : έξι και ογδόντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.3.4 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 Χ 6 mm2

A.T. : 107

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

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

κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων

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

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

τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία

(1 m)

  8774.  3   Τριπολικό

             0

  8774. 3.  4  Διατομής  3 Χ 6           mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,36

(Ολογράφως) : οκτώ και τριάντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.6.2 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 2,5 mm2

A.T. : 108

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.  2  Διατομής  5 Χ 2,5         mm2
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,64

(Ολογράφως) : επτά και εξήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.6.3 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 4 mm2

A.T. : 109

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.  3  Διατομής  5 Χ 4           mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,35

(Ολογράφως) : εννέα και τριάντα πέντε λεπτά

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

A.T. : 110

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 Ν\8774.6.5 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 10 mm2

A.T. : 111

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ διατομής 5 Χ 10 mm2 ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση υλικών και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια, πέδιλα,κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία

εσχάρας καλωδίωνκλπ)  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 Μ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,48

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και σαράντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8773.1.10 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Μονοπολικό διατομής 1 Χ 70 mm2

A.T. : 112

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47
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Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως

και  επισημάνσεως  (μούφες,  κως,  πέδιλα,  αναλογία  οπτοπλίνθων  επισημάνσεως,

αναλογία   άμμου  κλπ)  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεως,

διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 m)

  8773.  1   Μονοπολικό

             0

  8773. 1. 10  Διατομής  1 Χ 70          mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,86

(Ολογράφως) : δέκα και ογδόντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8773.3.12 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό διατομής 3 Χ 120 mm2

A.T. : 113

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως

και  επισημάνσεως  (μούφες,  κως,  πέδιλα,  αναλογία  οπτοπλίνθων  επισημάνσεως,

αναλογία   άμμου  κλπ)  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεως,

διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 m)

  8773.  3   Τριπολικό

             0

  8773. 3. 12  Διατομής  3 Χ 120         mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 46,87

(Ολογράφως) : σαράντα έξι και ογδόντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8757.2.2 Αγωγός γυμνός χάλκινος Πολύκλωνος διατομής 16mm2

A.T. : 114

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

μονωτήρες.

(1 m)

  8757.  2   Πολύκλωνος

 8757. 2.  2  Διατομής:  16  mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,73

(Ολογράφως) : τρία και εβδομήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8757.2.3 Αγωγός γυμνός χάλκινος Πολύκλωνος διατομής 25mm2

A.T. : 115

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

μονωτήρες.

(1 m)

  8757.  2   Πολύκλωνος

 8757. 2.  3  Διατομής:  25  mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,82

(Ολογράφως) : τέσσερα και ογδόντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8757.2.4 Αγωγός γυμνός χάλκινος Πολύκλωνος διατομής 35mm2

A.T. : 116

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

μονωτήρες.
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(1 m)

  8757.  2   Πολύκλωνος

 8757. 2.  4  Διατομής:  35  mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,33

(Ολογράφως) : έξι και τριάντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8757.2.5 Αγωγός γυμνός χάλκινος Πολύκλωνος διατομής 50mm2

A.T. : 117

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

μονωτήρες.

(1 m)

  8757.  2   Πολύκλωνος

 8757. 2.  5  Διατομής:  50  mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,05

(Ολογράφως) : οκτώ και πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8757.2.6 Αγωγός γυμνός χάλκινος Πολύκλωνος διατομής 70mm2

A.T. : 118

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

μονωτήρες.

(1 m)

  8757.  2   Πολύκλωνος

 8757. 2.  6  Διατομής:  70  mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,39

(Ολογράφως) : δέκα και τριάντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8843.2.1 Ηλεκτρικός πίνακας πλήρης έως 5 αναχωρήσεων

A.T. : 119

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Ηλεκτρικός πίνακας στεγανός ΙΡ54, φωτισμού, ρευματοδοτών και

τροφοδοσίας συσκευών και μηχανημάτων,πλήρης έως 5 αναχωρήσεων,τα απαραίτητα

στηρίγματα, οπές εισόδου  και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδεκτών,

καλωδιώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ. μικροϋλικά,δηλαδή προμήθεια και

εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας  των οργάνων, διάνοιξη οπών ερμαρίου,

εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση στον τοίχο με πακτωμένα σιδερένια ελάσματα,

σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών όπως και κάθε εργασία για την

δοκιμή και παράδοση  σε  λειτουργία.

(1 τεμ)

Τιμή ανά τεμάχιο.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 370,13

(Ολογράφως) : τριακόσια εβδομήντα και δέκα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8843.2.3 Ηλεκτρικός πίνακας πλήρης 11 έως 15 αναχωρήσεων

A.T. : 120

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Ηλεκτρικός πίνακας στεγανός ΙΡ54, φωτισμού, ρευματοδοτών και τροφοδοσίας συσκευών

και μηχανημάτων,πλήρης 11 έως 15 αναχωρήσεων,τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου

και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδεκτών, καλωδιώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας

κλπ. μικροϋλικά,δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας  των

οργάνων, διάνοιξη οπών ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση στον τοίχο
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με πακτωμένα σιδερένια ελάσματα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών

όπως και κάθε εργασία για την δοκιμή και παράδοση  σε  λειτουργία.

(1 τεμ)

Τιμή ανά τεμάχιο.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 963,55

(Ολογράφως) : εννιακόσια εξήντα τρία και πενήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8843.2.4 Ηλεκτρικός πίνακας πλήρης 16 έως 20 αναχωρήσεων

A.T. : 121

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Ηλεκτρικός πίνακας στεγανός ΙΡ54, φωτισμού, ρευματοδοτών και τροφοδοσίας συσκευών

και μηχανημάτων,πλήρης 16 έως 20 αναχωρήσεων,τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές

εισόδου  και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδεκτών, καλωδιώσεων εσωτερικής

συνδεσμολογίας κλπ. μικροϋλικά,δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας

των οργάνων, διάνοιξη οπών ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση στον τοίχο

με πακτωμένα σιδερένια ελάσματα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών

όπως και κάθε εργασία για την δοκιμή και παράδοση  σε  λειτουργία.

(1 τεμ)

Τιμή ανά τεμάχιο.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.370,39

(Ολογράφως) : χίλια τριακόσια εβδομήντα και τριάντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.3 Ηλεκτρικός πίνακας Α, γενικός

A.T. : 122

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Ηλεκτρικός πίνακας Α, γενικός, πλήρης, με όλα τα όργανά του (ισχύος, προστασίας,

ενδείξεων,αυτοματισμού και ελέγχου,αντικεραυνικά), τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές

εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδεκτών, καλωδιώσεων εσωτερικής

συνδεσμολογίας κλπ. μικροϋλικά, με τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών του με

βασικό χρώμα,στόκο πιστολιού και δύο στρώματα ψημένου βερνικοχρώματος, πλήρης,

σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα μονογραμμικά διαγράμματα

της μελέτης, δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας  των οργάνων,

διάνοιξη οπών ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση στον τοίχο με πακτωμένα

σιδερένια ελάσματα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών όπως και

κάθε εργασία για την δοκιμή και παράδοση  σε  λειτουργία.

(1 τεμ)

Τιμή ανά τεμάχιο.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3.002,36

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες δύο και τριάντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9999 Σήμανση δικτύων με πλαστικό πλέγμα σημάνσεως υπογείων δικτύων

A.T. : 123

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Σήμανση δικτύων με πλαστικό πλέγμα σημάνσεως υπογείων δικτύων

Κωδικός Αναθεώρησης: 7701 100,00%

Σήμανση υπογείων δικτύων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ή καυσίμου αερίου με

πλαστικό πλέγμα σημάνσεως υπογείων δικτύων (όχι περιφράξεως), καταλλήλου

χρώματος, πλάτους έως 1m, δηλαδή προσκόμιση, μεταφορά επί τόπου του έργου

με σκοπό τη σήμανση της υπόγειας εγκατάστασης.

(1 m ) Μέτρο

Τιμή ανά μέτρο(m )
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,21

(Ολογράφως) : επτά και είκοσι ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9316.5 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος γιά την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 2 ins

A.T. : 124

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  γιά  την  διέλευση καλωδίων κλπ  δηλαδή προμήθεια

μεταφορά  και  τοποθέτηση ενός μέτρου σιδηροσωλήνα γαλβανισμένου βαρέως τύπου σε

οποιαδήποτε  θέση  με  τα  ειδικά  τεμάχια  και  μικροϋλικά (στηρίγματα κλπ) που

απαιτούνται

(1 m)

 9316.  6  Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος βαρέως τύπου διαμέτρου  2     ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,34

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και τριάντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9307.1 Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 10 cm με διπλό χυτοσιδηρούν κάλυμμα
διαστάσεων 30Χ40 cm, βάθους 70 cm

A.T. : 125

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10

Φρεάτιο  επισκέψεως  από  σκυρόδεμα πάχους 10 cm με διπλό χυτοσιδηρούν κάλυμμα

δηλαδή προμήθεια, μεταφορά όλων των υλικών που χρειάζονται, κατασκευή ξυλοτύπου,

ενσωμάτωση  των  άκρων  υπογείων  σωλήνων  διελεύσεως  τροφοδοτικών καλωδίων και

γενικά εκτέλεση κάθε εργασίας συμπεριλαμβανομένων και των εκσκαφών γιά την πλήρη

και  έντεχνη  κατασκευή  του  φρεατίου. Ο πυθμένας του φρεατίου θα επιστρωθεί με

σκυρόδεμα Σ 150 σε πάχος 10 cm

(1 τεμ)

 9307.  1  Φρεάτιο επισκέψεως διαστάσεων     30Χ40 cm βάθους  70 cm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 146,38

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα έξι και τριάντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9307.2 Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 10 cm με διπλό χυτοσιδηρούν κάλυμμα
διαστάσεων 40Χ40 cm, βάθους 70 cm

A.T. : 126

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10

Φρεάτιο  επισκέψεως  από  σκυρόδεμα πάχους 10 cm με διπλό χυτοσιδηρούν κάλυμμα

δηλαδή προμήθεια, μεταφορά όλων των υλικών που χρειάζονται, κατασκευή ξυλοτύπου,

ενσωμάτωση  των  άκρων  υπογείων  σωλήνων  διελεύσεως  τροφοδοτικών καλωδίων και

γενικά εκτέλεση κάθε εργασίας συμπεριλαμβανομένων και των εκσκαφών γιά την πλήρη

και  έντεχνη  κατασκευή  του  φρεατίου. Ο πυθμένας του φρεατίου θα επιστρωθεί με

σκυρόδεμα Σ 150 σε πάχος 10 cm

(1 τεμ)

 9307.  2  Φρεάτιο επισκέψεως διαστάσεων     40Χ40 cm βάθους  70 cm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 182,68

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα δύο και εξήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8834.2 Παροχή τηλεφώνων / data   (πρίζα ISDN, RJ 11+ RJ 45) χωνευτή

A.T. : 127

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Παροχή τηλεφώνων / data   (πρίζα ISDN, RJ 11+ RJ 45) χωνευτή.

Παροχή τηλεφώνων / data   (πρίζα ISDN, RJ 11+ RJ 45), εντοιχισμένη,

με προτυπωμένο κύκλωμα απόσβεσης σημάτων, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά που

απαιτούνται με την εργασία τοποθέτησης της πρίζας, για παράδοση της θέσης εργασίας

έτοιμης προς χρήση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,26

(Ολογράφως) : δέκα έξι και είκοσι έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8834.3 Καλώδιο UTP 100, κατηγορίας 6, 4 ζευγών

A.T. : 128

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48

Καλώδιο μεταφοράς φωνής ή δεδομένων, (UTP), 4 συνεστραμμένων ζευγών, 100 Ohm,

εξωτερικού μανδύα από PVC, κατηγορίας 6 κατά ISO\IEC 11801 και ΕΙΑ\TIA 568A,

ορατό ή εντοιχισμένο, επί τοίχου, σχάρας ή σωληνώσεως

δηλαδή καλώδιο και μικροϋλικά που θα απαιτηθούν για την τοποθέτηση και στερέωσή

του και εργασία πλήρους τοποθετήσεως και συνδέσεως, μέσω καταλλήλου βίσματος.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,87

(Ολογράφως) : τέσσερα και ογδόντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8798 Καλώδιο ομοαξωνικό τηλεόρασης 75 Ω, ορατό ή μέσα σε σωλήνα ηλεκτρικών γραμμών,
κατάλληλο για σύνδεση της κεραίας με την τηλεόραση

A.T. : 129

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48

Καλώδιο ομοαξωνικό τηλεόρασης 75 Ω.

Καλώδιο ομοαξωνικό τηλεόρασης 75 Ω, ορατό ή μέσα σε σωλήνα ηλεκτρικών γραμμών,

κατάλληλο για σύνδεση της κεραίας με την τηλεόραση, δηλαδή καλώδιο και μικροϋλικά

που θα απαιτηθούν για την τοποθέτηση και στερέωσή του και εργασία πλήρους

τοποθετήσεως και συνδέσεως, τόσο στην κεραία, όσο και στην τηλεόραση μέσω

καταλλήλου βίσματος.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,78

(Ολογράφως) : τρία και εβδομήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8797.2.1 Καλώδιο τύπου A-2Y(st)2Y τηλεφωνικό Διαμέτρου 0,8 mm Φ 2 Χ 2 Χ 0,8 mm

A.T. : 130

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48

Καλώδιο  τύπου  A-2Y(st)2Y  τηλεφωνικό   υπόγειο  ή  σωληνώσεων  κατάλληλο  γιά

τοποθέτηση  μέσα  στο  έδαφος δηλαδή αγωγός και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία

τοποθετήσεως διακλαδώσεων, δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 m)

 8797.  2  Διαμέτρου  0,8 mm

  8797. 2.  1  Φ  2 Χ 2 Χ 0,8    mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,02

(Ολογράφως) : πέντε και δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8835.3 Συγκρότημα κεραιών ραδιοφώνου FM-LMKV και τηλεόρασης VHF-UHF

A.T. : 131

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Συγκρότημα κεραιών ραδιοφώνου FM-LMKV και τηλεόρασης VHF-UHF.

Συγκρότημα κεραιών ραδιοφώνου FM-LMKV και τηλεόρασης VHF-UHF, πλήρες,

τοποθετημένο στην στέγη του κτιρίου, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση των υλικών

(σιδηροϊστός από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 1" μήκους 3,00 τουλάχιστον μέτρων,

κεραίες τηλεοράσεως, μείκτης σήματος, ενισχυτής σήματος, καλώδια συνδέσεως

των κεραιών με τον μείκτη) και μικροϋλικών (σφικτήρες, μονωτική ταινία κλπ),

εγκατάσταση και σύνδεση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 127,96

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι επτά και ενενήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9671 Ηλεκτροακουστική εγκατάσταση,πλήρης, με κέντρο, ηχεία κ.λπ. υλικά και καλωδιώσεις
κλειστού γυμναστηρίου ως σχέδια και τεχνική περιγραφή.

A.T. : 132

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 61

Ηλεκτροακουστική εγκατάσταση,πλήρης,με κέντρο,ηχεία κ.λπ.υλικά και καλωδιώσεις

κλειστού γυμναστηρίου ως σχέδια και τεχνική περιγραφή.

Περιλαμβάνεται η πλήρης ακουστική εγκατάσταση στο σύνολο του Γυμναστηρίου

(χώρος άθλησης - βοιηθητικοί χώροι).

Περιλαμβάνονται:

 10 τμχ ηχεία ψευδοροφής 10W/100V

   (Ενδεικτικός τύπος : GEM.C-L5.5E ή ισοδύναμος).

 8 τμχ ηχείων τύπου κόρνας 30w,αδιάβροχα με μετασχηματιστή για 100V/8Ω.

   Θα αναρτηθούν σε κατάλληλες θέσεις ώστε να επιτυγχάνεται ηχητική στάθμη

   εως 96 dB στο γήπεδο.

   (Ενδεικτικός τύπος : CS-304-TOA ή ισοδύναμος).

 1 τμχ μίκτη - ενισχυτή τοποθετημένο στο γραφείο διοικησης πέντε ζωνών ισχύος

   340w,που θα επιτρέπει την ρύθμιση της ηχητικής στάθμης με επιλογη της ζώνης

   που γίνεται η ανναγγελία από κονσόλα αναγγελιών.

   (Ενδεικτικός τύπος : INTER-M - PAM - 340A ή ισοδύναμος).

 1 τμχ μικροφωνικής κονσόλας

   (Ενδεικτικός τύπος : INTER-M - RM - 05 ή ισοδύναμος).

 1 τμχ μικροφώνου απομακρυσμένου

   (Ενδεικτικός τύπος : INTER-M - RM - 01 ή ισοδύναμος).

απαραίτητες καλωδιώσεις NYMHY 2x1.5mm2

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση, από οποιαδήποτε απόσταση στον

τόπο εκτέλεσης του έργου των φωτιστικών και των απαιτουμένων κατάλληλων υλικών

και μικρουλικών.

β.Τοποθέτηση σύμφωνα  με τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης,

περιλαμβανομένων υλικών, μικρουλικών και εργασίας, σύνδεση και παράδοση για πλήρη

και κανονική λειτουργία.

γ.Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο

εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτουμένων μηχανών και συσκευών

που θα χρησιμοποιηθούν.

Όλα τα υλικά και μικρουλικά θα φέρουν σήμανση CE.

Τιμή κατ αποκοπή.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4.300,00

(Ολογράφως) : τέσσερεις χιλιάδες τριακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8781 Καλώδιο τύπου LiYCY 2x1.5 mm2 Διπολικό - Διατομής 2 Χ 1,5 mm2

A.T. : 133

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48

Εύκαμπτα καλώδιο μεταφοράς δεδομένων με συνεστραμμένα ζεύγη και μπλεντάζ

χαλκού (LiYCY), για ηλεκτρική θωράκιση του μεταφερομένου σήματος, κατασκευαζόμενο

από λεπτοπολύκλωνα συρματίδια χαλκού, με μόνωση από PVC, εσωτερική επένδυση από

διαφανές πλαστικό φύλλο και μπλεντάζ από πλέγμα επικασσιτερωμένου χαλκού με

κάλυψη > 90%, σύμφωνα με τις γρμανικές προδιαγραφές VDE 0812 και 0814, δηλαδή

προμήθεια, μεταφορά, εργασία τοποθέτησης και σύνδεσης ενός τρόχοντος μέτρου

καλωδίου για πλήρη και κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,42

(Ολογράφως) : τρία και σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8994.1 Αισθητήρας ελέγχου παρουσίας προγραμματιζόμενος τεχνολογίας ανίχνευσης υπερύθρων
στεγανός IP55.

A.T. : 134

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Αισθητήρας ελέγχου παρουσίας προγραμματιζόμενος τεχνολογίας ανίχνευσης υπερύθρων,

με ζώνη ανίχνευσης 240 μοιρών εμβέλειας εως 8m και λειτουργία πλήρους ευαισθησίας

για τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α. Τοποθέτηση, περιλαμβανομένων υλικών, μικρουλικών και εργασίας, σύνδεση,

ρύθμιση  σύμφωνα  με τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και

παράδοση για κανονική λειτουργία.

β. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο

εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτουμένων μηχανών και συσκευών που

θα χρησιμοποιηθούν.

Όλα τα υλικά και μικρουλικά θα φέρουν σήμανση CE.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 61,87

(Ολογράφως) : εξήντα ένα και ογδόντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8841.Ε Διενέργεια ελέγχου ή επανελέγχου της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης προκειμένου να
πιστοποιείται η ασφαλής και απρόσκοπτη λειτουργία της και υποβολή  των απαραίτητων
εντύπων στον ΔΕΔΔΗΕ.

A.T. : 135

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Διενέργεια ελέγχου ή επανελέγχου της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης προκειμένου να

πιστοποιείται η ασφαλής και απρόσκοπτη λειτουργία της και υποβολή

των απαραίτητων εντύπων στον ΔΕΔΔΗΕ.

Σύνταξη όλων των απαραίτητων εντύπων της ηλεκτρικής εγκατάστασης

σύμφωνα με όσα ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

 Η σύνταξη της υπεύθυνης δήλωσης αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη

 Η σύνταξη της έκθεση παράδοσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης

 Η σύνταξη του πρωτόκολλου ελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384

 Η σύνταξη του πρωτόκολλου ελέγχου κατά ΚΕΗΕ

 Οποιαδήποτε εργασία απαιτείται για τον έλεγχο της λειτουργίας της εγκατάστασης

 Όλα τα έντυπα θα υποβληθούν εκτυπωμένα και υπογεγραμμένα σε τρία (3) αντίτυπα

  στην υπηρεσία για θεώρηση ( εκ των οποίων ένα (1) θα παραμείνει στο αρχείο της

  υπηρεσίας)

 Η κατάθεση όλων των εντύπων στον ΔΕΔΔΗΕ

 Η διόρθωση τυχών παρατηρήσεων που θα γίνουν από την υπηρεσία ή από τον ΔΕΔΔΗΕ

Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη σύνδεσης,η οποία θα επιβαρύνει τον κύριο του έργου,

αλλά περιλαμβάνεται η απαιτούμενη πλήρης τεκμηρίωση προς τον ΔΕΔΔΗΕ για την θέση

σε λειτουργία της εγκατάστασης,δηλάδη η σύνταξη των αναγκαίων εντύπων βάσει των

οδηγίων του ΔΕΔΔΗΕ (εκπόνηση σχετικής τεχνικής μελέτης,υπεύθυνες δηλώσεις)-εντυπα

για την απαιτούμενη αύξηση ισχύος και συννενόηση με τον ΔΕΔΔΗΕ.

Υλοποίηση όλων των προυποθέσεων για την ετοιμότητα της εγκατάστασης και

ολοκλήρωση των έργων σύνδεσης εως την τελική ρευματοδότηση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

$7

Eργασία

         Τεχν (003)                   h    10,00x          19,87 =        198,70
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                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            198,70

Τιμή ενός τεμ δρχ 198,70

εκατόν ενενήντα οκτώ και εβδομήντα λεπτά

                                                                           }

Ευρώ (Αριθμητικά) : 198,70

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα οκτώ και εβδομήντα λεπτά

7.2. 7.2. Η.Θέρμανση- Κλιματισμός

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\1000 Αποξηλώσεις παλαιού λέβητα - σωμάτων / FCU - σωληνώσεων και αποκατάσταση του
χώρου   λεβητοστασίου

A.T. : 136

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 27

Αποξηλώσεις παλαιού λέβητα - σωμάτων/FCU σωληνώσεων και αποκατάσταση του χώρου

λεβητοστασίου

Η εργασία περιλαμβάνει:

 1)Αποξήλωση λέβητα-καυστήρα πετρελαίου, ενδεικτικών διαστάσεων 2x1x1m.

 2)Αποξήλωση μεταλλικών πιεστικών δοχείων

 3)Αποξήλωση ηλεκτρικής εγκατάστασης λεβητοστασίου

 4)Αποξήλωση υδραυλικής εγκατάστασης λεβητοστασίου

 5)Αποξήλωση Boiler

 6)Απομάκρυνση και διάθεση άχρηστων υλικών και καθαρισμός του χώρου

 7)Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών λεβητοστασίου

 8)Αποξήλωση παλαιών θερμαντικών σωμάτων/FCU και δικτύου σωλήνώσεων

Οι υδραυλικές εργασίες περιλαμβάνουν την εκκένωση του δικτύου.

Συμπεριλαμβάνεται η πρόβλεψη προστασίας του υφιστάμενου εξοπλισμού που

διατηρείται, από τραυματισμό, διαβροχή ή χρωματισμό. Πλήρης εργασία, με υλικά,

μικροϋλικά και αναλώσιμα επί τόπου, για εργασία σε οποιοδήποτε ύψος και μεταφορά

υλικών σε οποιαδήποτε απόσταση και διάθεση αχρήστων σύμφωνα με τις νόμιμες

διαδικασίες

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 728,48

(Ολογράφως) : επτακόσια είκοσι οκτώ και σαράντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8445.1 Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σώματος διαμέτρου 1/2 ins

A.T. : 137

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Ρυθμιστική  βαλβίδα  θερμαντικού  σώματος   ορειχάλκινη,  διπλής  ρυθμίσεως  με

χειρολαβή και εσωτερικό μανδύα, πλήρως τοποθετημένη

(1 τεμ)

  8445.  1  Διαμέτρου  1/2    ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,14

(Ολογράφως) : έντεκα και δέκα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8431.2.2.5 Επίπεδα χαλύβδινα θερμαντικά σώματα (panel) Δίστηλα ύψους  900 mm μήκους 900 mm

A.T. : 138

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26

Επίπεδα χαλύβδινα θερμαντικά σώματα (panel) ευρωπαικής κατασκευής κατασκευασμένα

σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN442 και ISO 9001:2015.

Θα είναι κατασκευασμένα από χαλυβδοελάσματα πάχους τουλάχιστον 1,2 mm,

τύπου panel,με συνδέσεις ηλεκτροσυγκόλλησης.

Πίεση λειτουργίας 8-10 bar, πίεσης δοκιμής 13 bar, με θερμαντικές αποδόσεις

ελεγμένες κατά DIN 4704 (Θερμ. νερού 90/70°C και Θερμ. χώρου 20°C).

Η διαδικασία βαφής τους θα έχει ακολουθήσει διαδοχικά τα βήματα

της απολίπανσης με αλκαλικά διαλύματα, φωσφάτωσης, ασταρώματος δι' εμβαπτίσεως,

βαφής με εποξικές ρητίνες και ψησίματος στους 200°C. Η απόχρωση θα είναι RAL 9010,

λευκή.

Τα θερμαντικά σώματα θα στηρίζονται στους τοίχους με κονσόλες ή αρπάγες αλλά και
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στο δάπεδο με κατάλληλα στηρίγματα δαπέδου που προτείνονται από την

κατασκευάστρια εταιρεία και όχι ιδιοκατασκευές.

Κατά την εγκατάστασή τους θα απέχουν από το δάπεδο και από τον τοίχο όσο συνιστά

ο κατασκευαστής.

Κάθε σώμα θα συνδέεται με το σωλήνα προσαγωγής και επιστροφής με ορειχάλκινες

βαλβίδες,με χειρολαβή διπλής ρύθμισης, και θερμοστατικό διακόπτη με

θερμοστατική κεφαλή.

Το είδος και το μέγεθος των θερμαντικών σωμάτων φαίνεται στα σχέδια.

Ο διακόπτης και η κεφαλή περιλαμβάνονται σε ξεχωριστό αρθρο.

Επίπεδα χαλύβδινα θερμαντικά σώματα (panel) πλήρως   εγκατεστημένα,δηλαδή

στοιχεία,  στηρίγματα  τοίχου  ή  δαπέδου και μικροϋλικά επί τόπου

και εργασία εγκαταστάσεως.

(1 τεμ.)

  8431.  2    Δίστηλα

  8431. 2.  2  υψους  900 mm

  8431. 2. 2.  5  μήκους  900    mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 201,71

(Ολογράφως) : διακόσια ένα και εβδομήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8431.2.2.6 Επίπεδα χαλύβδινα θερμαντικά σώματα (panel) Δίστηλα ύψους  900 mm μήκους 1000 mm

A.T. : 139

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26

Επίπεδα χαλύβδινα θερμαντικά σώματα (panel) ευρωπαικής κατασκευής κατασκευασμένα

σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN442 και ISO 9001:2015.

Θα είναι κατασκευασμένα από χαλυβδοελάσματα πάχους τουλάχιστον 1,2 mm,

τύπου panel,με συνδέσεις ηλεκτροσυγκόλλησης.

Πίεση λειτουργίας 8-10 bar, πίεσης δοκιμής 13 bar, με θερμαντικές αποδόσεις

ελεγμένες κατά DIN 4704 (Θερμ. νερού 90/70°C και Θερμ. χώρου 20°C).

Η διαδικασία βαφής τους θα έχει ακολουθήσει διαδοχικά τα βήματα

της απολίπανσης με αλκαλικά διαλύματα, φωσφάτωσης, ασταρώματος δι' εμβαπτίσεως,

βαφής με εποξικές ρητίνες και ψησίματος στους 200°C. Η απόχρωση θα είναι RAL 9010,

λευκή.

Τα θερμαντικά σώματα θα στηρίζονται στους τοίχους με κονσόλες ή αρπάγες αλλά και

στο δάπεδο με κατάλληλα στηρίγματα δαπέδου που προτείνονται από την

κατασκευάστρια εταιρεία και όχι ιδιοκατασκευές.

Κατά την εγκατάστασή τους θα απέχουν από το δάπεδο και από τον τοίχο όσο συνιστά

ο κατασκευαστής.

Κάθε σώμα θα συνδέεται με το σωλήνα προσαγωγής και επιστροφής με ορειχάλκινες

βαλβίδες,με χειρολαβή διπλής ρύθμισης, και θερμοστατικό διακόπτη με

θερμοστατική κεφαλή.

Το είδος και το μέγεθος των θερμαντικών σωμάτων φαίνεται στα σχέδια.

Ο διακόπτης και η κεφαλή περιλαμβάνονται σε ξεχωριστό αρθρο.

Επίπεδα χαλύβδινα θερμαντικά σώματα (panel) πλήρως   εγκατεστημένα,δηλαδή

στοιχεία,  στηρίγματα  τοίχου  ή  δαπέδου και μικροϋλικά επί τόπου

και εργασία εγκαταστάσεως.

(1 τεμ.)

  8431.  2    Δίστηλα

  8431. 2.  2  υψους  900 mm

  8431. 2. 2.  6  μήκους  1000   mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 212,71

(Ολογράφως) : διακόσια δώδεκα και εβδομήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8431.3.2.5 Επίπεδα χαλύβδινα θερμαντικά σώματα (panel) Τρίστηλα  ύψους  900 mm μήκους 900 mm

A.T. : 140

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26

Επίπεδα χαλύβδινα θερμαντικά σώματα (panel) ευρωπαικής κατασκευής κατασκευασμένα

σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN442 και ISO 9001:2015.

Θα είναι κατασκευασμένα από χαλυβδοελάσματα πάχους τουλάχιστον 1,2 mm,

τύπου panel,με συνδέσεις ηλεκτροσυγκόλλησης.

Πίεση λειτουργίας 8-10 bar, πίεσης δοκιμής 13 bar, με θερμαντικές αποδόσεις

ελεγμένες κατά DIN 4704 (Θερμ. νερού 90/70°C και Θερμ. χώρου 20°C).

Η διαδικασία βαφής τους θα έχει ακολουθήσει διαδοχικά τα βήματα

της απολίπανσης με αλκαλικά διαλύματα, φωσφάτωσης, ασταρώματος δι' εμβαπτίσεως,
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βαφής με εποξικές ρητίνες και ψησίματος στους 200°C. Η απόχρωση θα είναι RAL 9010,

λευκή.

Τα θερμαντικά σώματα θα στηρίζονται στους τοίχους με κονσόλες ή αρπάγες αλλά και

στο δάπεδο με κατάλληλα στηρίγματα δαπέδου που προτείνονται από την

κατασκευάστρια εταιρεία και όχι ιδιοκατασκευές.

Κατά την εγκατάστασή τους θα απέχουν από το δάπεδο και από τον τοίχο όσο συνιστά

ο κατασκευαστής.

Κάθε σώμα θα συνδέεται με το σωλήνα προσαγωγής και επιστροφής με ορειχάλκινες

βαλβίδες,με χειρολαβή διπλής ρύθμισης, και θερμοστατικό διακόπτη με

θερμοστατική κεφαλή.

Το είδος και το μέγεθος των θερμαντικών σωμάτων φαίνεται στα σχέδια.

Ο διακόπτης και η κεφαλή περιλαμβάνονται σε ξεχωριστό αρθρο.

Επίπεδα χαλύβδινα θερμαντικά σώματα (panel) πλήρως   εγκατεστημένα,δηλαδή

στοιχεία,  στηρίγματα  τοίχου  ή  δαπέδου και μικροϋλικά επί τόπου

και εργασία εγκαταστάσεως.

(1 τεμ.)

  8431.  3    Τρίστηλα

  8431. 3.  2  υψους  900 mm

  8431. 3. 2.  5  μήκους  900    mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 267,71

(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα επτά και εβδομήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8445.1 Αυτόνομη θερμοστατική βαλβίδα θερμαντικών σωμάτων, ονομ. διαμέτρου 1/2 ins

A.T. : 141

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Αυτόνομη θερμοστατική βαλβίδα θερμαντικών σωμάτων, ονομ. διαμέτρου 1/2 ins

με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 43,86

(Ολογράφως) : σαράντα τρία και ογδόντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8106.1.1 Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου Φ 1/2 ins

A.T. : 142

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου  1/2   INS, πλήρης, σύμφωνα   με την

Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία

πλήρους εγκατάστασης.

(1 τεμ.)

 8106. 1. 1  Διαμέτρου   1/2     ins

Τιμή ανά τεμάχιο.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,55

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8106.1.2 Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου Φ 3/4 ins

A.T. : 143

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου  3/4   INS, πλήρης, σύμφωνα   με την

Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία

πλήρους εγκατάστασης.

(1 τεμ.)

 8106. 1. 2  Διαμέτρου   3/4     ins

Τιμή ανά τεμάχιο.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,04

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και τέσσερα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8106.1.3 Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου Φ 1  ins

A.T. : 144

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου  1     INS, πλήρης, σύμφωνα   με την

Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία

πλήρους εγκατάστασης.

(1 τεμ.)

 8106. 1. 3  Διαμέτρου   1       ins

Τιμή ανά τεμάχιο.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 17,94

(Ολογράφως) : δέκα επτά και ενενήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8106.1.4 Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου Φ 1 1/4  ins

A.T. : 145

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου  1 1/4 INS, πλήρης, σύμφωνα   με την

Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία

πλήρους εγκατάστασης.

(1 τεμ.)

 8106. 1. 4  Διαμέτρου   1 1/4   ins

Τιμή ανά τεμάχιο.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,35

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8106.1.5 Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου Φ 1 1/2  ins

A.T. : 146

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου  1 1/2 INS, πλήρης, σύμφωνα   με την

Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία

πλήρους εγκατάστασης.

(1 τεμ.)

 8106. 1. 5  Διαμέτρου   1 1/2   ins

Τιμή ανά τεμάχιο.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 29,67

(Ολογράφως) : είκοσι εννέα και εξήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8106.1.6 Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου Φ 2  ins

A.T. : 147

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου  2     INS, πλήρης, σύμφωνα   με την

Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία

πλήρους εγκατάστασης.

(1 τεμ.)

 8106. 1. 6  Διαμέτρου   2       ins

Τιμή ανά τεμάχιο.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 38,74

(Ολογράφως) : τριάντα οκτώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8106.1.7 Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου Φ 2 1/2   ins

A.T. : 148

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου  2 1/2 INS, πλήρης, σύμφωνα   με την
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Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία

πλήρους εγκατάστασης.

(1 τεμ.)

 8106. 1. 7  Διαμέτρου   2 1/2   ins

Τιμή ανά τεμάχιο.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 67,15

(Ολογράφως) : εξήντα επτά και δέκα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8106.1.8 Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου Φ 3  ins

A.T. : 149

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου  3     INS, πλήρης, σύμφωνα   με την

Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία

πλήρους εγκατάστασης.

(1 τεμ.)

 8106. 1. 8  Διαμέτρου   3       ins

Τιμή ανά τεμάχιο.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 90,49

(Ολογράφως) : ενενήντα και σαράντα εννέα λεπτά

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

A.T. : 150

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Βαλβίδα  αντεπιστροφής ορειχάλκινη κατακορύφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως,

δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως

(1 τεμ)

  Ν\8125.1  Με γλωτίδα (κλαπέ) σε πολυμερές υλικό συνδεομένη με σπείρωμα

  Ν\8125.1.  2  Διαμέτρου   3/4    ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 21,79

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και εβδομήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8125.1.3 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα
διαμέτρου Φ 1 ins

A.T. : 151

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Βαλβίδα  αντεπιστροφής ορειχάλκινη κατακορύφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως,

δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως

(1 τεμ)

  Ν\8125.1  Με γλωτίδα (κλαπέ) σε πολυμερές υλικό συνδεομένη με σπείρωμα

  Ν\8125.1.  3  Διαμέτρου   1      ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 27,00

(Ολογράφως) : είκοσι επτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8125.1.4 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα
διαμέτρου Φ 1 1/4 ins

A.T. : 152

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Βαλβίδα  αντεπιστροφής ορειχάλκινη κατακορύφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως,

δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως

(1 τεμ)

  Ν\8125.1  Με γλωτίδα (κλαπέ) σε πολυμερές υλικό συνδεομένη με σπείρωμα

  Ν\8125.1.  4  Διαμέτρου   1 1/4  ins
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 35,44

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε και σαράντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8125.1.5 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα
διαμέτρου Φ 1 1/2 ins

A.T. : 153

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Βαλβίδα  αντεπιστροφής ορειχάλκινη κατακορύφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως,

δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως

(1 τεμ)

  Ν\8125.1  Με γλωτίδα (κλαπέ) σε πολυμερές υλικό συνδεομένη με σπείρωμα

  Ν\8125.1.  5  Διαμέτρου   1 1/2  ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 43,03

(Ολογράφως) : σαράντα τρία και τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8125.1.6 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα
διαμέτρου Φ 2  ins

A.T. : 154

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Βαλβίδα  αντεπιστροφής ορειχάλκινη κατακορύφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως,

δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως

(1 τεμ)

  Ν\8125.1  Με γλωτίδα (κλαπέ) σε πολυμερές υλικό συνδεομένη με σπείρωμα

  Ν\8125.1.  6  Διαμέτρου   2      ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 57,76

(Ολογράφως) : πενήντα επτά και εβδομήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8127.3 Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά ελαστικού δακτυλίου και σφαιροκωνικής έδρας
διαμέτρου Φ 65 mm

A.T. : 155

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Bαλβίδα  αντεπιστροφής  χυτοσιδηρά ελαστικού δακτυλίου και σφαιροκωνικής έδρας

δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως

(1 τεμ)

  8127.    3   Συνδεομένη με φλάντζες

  8127.  3  Διαμέτρου   65     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 145,24

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα πέντε και είκοσι τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8127.4 Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά ελαστικού δακτυλίου και σφαιροκωνικής έδρας
διαμέτρου Φ 80 mm

A.T. : 156

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Bαλβίδα  αντεπιστροφής  χυτοσιδηρά ελαστικού δακτυλίου και σφαιροκωνικής έδρας

δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως

(1 τεμ)

  8127.    4   Συνδεομένη με φλάντζες

  8127.  4  Διαμέτρου   80     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 184,61

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα τέσσερα και εξήντα ένα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8477.1 Ασφαλιστική βαλβίδα λέβητα, ορειχάλκινη, γωνιακή, ελατηρίου, διαμέτρου 1/2'',
ρυθμιζόμενη  με ελατήριο οιασδήποτε πιέσεως λειτουργίας

A.T. : 157

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Ασφαλιστική βαλβίδα  διαμέτρου  1/2      ins

Ασφαλιστική βαλβίδα λέβητα, ορειχάλκινη, γωνιακή, ελατηρίου, διαμέτρου

 1/2      ins ρυθμιζόμενη με ελατήριο οιασδήποτε πιέσεως λειτουργίας, με τα μικροϋλικά και κάθε

εργασία δοκιμών και πλήρους εγκαταστάσεως.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

  8477.  1  Διαμέτρου  1/2             ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 44,46

(Ολογράφως) : σαράντα τέσσερα και σαράντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8610.2.9 Σύνδεσμος μεταλλικός αντικραδασμικός φλαντζωτής συνδέσεως ονομ. διαμέτρου 80 mm

A.T. : 158

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Σύνδεσμος   μεταλλικός   αντικραδασμικός    τοποθετημένος  σε  σωλήνωση  δηλαδή

προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση

(1 τεμ)

  8610.  2   φλαντζωτής      συνδέσεως

  8610. 2.  9  Ονομ. διαμέτρου  80  mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 130,27

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα και είκοσι επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8623.2.7 Τρίοδη χειροκίνητη βαλβίδα φλαντζωτής συνδέσεως διαμέτρου 2 1/2 ins

A.T. : 159

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Τρίοδη  χειροκίνητη  βαλβίδα  φλαντζωτής  συνδέσεως   με  τα μικροϋλικά και την

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8623.2.  7  Διαμέτρου  2 1/2 ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 425,72

(Ολογράφως) : τετρακόσια είκοσι πέντε και εβδομήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8608.1.1 Φίλτρο νερού σίτας Υ διαμέτρου 1/2 ins

A.T. : 160

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Φίλτρο  νερού σίτας Υ με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8608.1  Κοχλιωτό

  8608.1.  1  Διαμέτρου  1/2     ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 17,67

(Ολογράφως) : δέκα επτά και εξήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8608.1.2 Φίλτρο νερού σίτας Υ διαμέτρου 3/4 ins

A.T. : 161

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Φίλτρο  νερού σίτας Υ με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8608.1  Κοχλιωτό
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  8608.1.  2  Διαμέτρου  3/4     ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,24

(Ολογράφως) : είκοσι και είκοσι τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8608.1.3 Φίλτρο νερού σίτας Υ διαμέτρου 1 ins

A.T. : 162

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Φίλτρο  νερού σίτας Υ με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8608.1  Κοχλιωτό

  8608.1.  3  Διαμέτρου  1       ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,39

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και τριάντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8608.1.4 Φίλτρο νερού σίτας Υ διαμέτρου 1 1/4 ins

A.T. : 163

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Φίλτρο  νερού σίτας Υ με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8608.1  Κοχλιωτό

  8608.1.  4  Διαμέτρου  1 1/4   ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 38,70

(Ολογράφως) : τριάντα οκτώ και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8608.1.6 Φίλτρο νερού σίτας Υ διαμέτρου 2 ins

A.T. : 164

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Φίλτρο  νερού σίτας Υ με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8608.1  Κοχλιωτό

  8608.1.  6  Διαμέτρου  2       ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 75,78

(Ολογράφως) : εβδομήντα πέντε και εβδομήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8608.1.7 Φίλτρο νερού σίτας Υ διαμέτρου 2 1/2ins

A.T. : 165

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Φίλτρο  νερού σίτας Υ με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8608.1  Κοχλιωτό

  8608.1.  7  Διαμέτρου  2 1/2   ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 147,81

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα επτά και ογδόντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8034.1 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ  1/2 ins

A.T. : 166

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4
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Σιδηροσωλήνας   μαύρος   με  ραφή   ISO  -  MEDIUM  βαρύς  (πράσινη  ετικέττα),

τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται όλα

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

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

πιέσεως και λειτουργίας

(1 m)

  8034.  1   Διαμέτρου   1/2    ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,61

(Ολογράφως) : δέκα τρία και εξήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8034.2 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ  3/4 ins

A.T. : 167

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4

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

τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται όλα

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

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

πιέσεως και λειτουργίας

(1 m)

  8034.  2   Διαμέτρου   3/4    ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,96

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και ενενήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8034.3 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ 1 ins

A.T. : 168

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4

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

τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται όλα

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

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

πιέσεως και λειτουργίας

(1 m)

  8034.  3   Διαμέτρου   1      ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,63

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και εξήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8034.4 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ  1 1/4 ins

A.T. : 169

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4

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

τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται όλα

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

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

πιέσεως και λειτουργίας

(1 m)

  8034.  4   Διαμέτρου   1 1/4  ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,63

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και εξήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8034.5 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ 1 1/2 ins

A.T. : 170

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4

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

τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται όλα

τα  ειδικά  τεμάχια  (μούφες,  γωνίες,  καμπύλες, συστολές, ταύ, κλπ ενισχυμένες
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κορδονάτες)  πλην  των  ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών

πιέσεως και λειτουργίας

(1 m)

  8034.  5   Διαμέτρου   1 1/2  ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,71

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και εβδομήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8034.6 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ 2 ins

A.T. : 171

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4

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

τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται όλα

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

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

πιέσεως και λειτουργίας

(1 m)

  8034.  6   Διαμέτρου   2      ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 30,33

(Ολογράφως) : τριάντα και τριάντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8038.13 Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή διαμέτρου Φ 64/70 mm

A.T. : 172

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6

Χαλυβδοσωλήνας   μαύρος   χωρίς   ραφή   τοποθετημένος  πλήρως  σε  εγκατάσταση

κεντρικής  θερμάνσεως  -  κλιματισμού.  Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια

συνδέσεως  και  τα  υλικά  στηρίξεως  συγκολλήσεως  κλπ  και  η  εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως,συγκολήσεως και δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας

(1 m)

  8038. 13   Διαμέτρου   64/ 70     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 54,34

(Ολογράφως) : πενήντα τέσσερα και τριάντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8038.14 Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή διαμέτρου Φ 70/76 mm

A.T. : 173

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6

Χαλυβδοσωλήνας   μαύρος   χωρίς   ραφή   τοποθετημένος  πλήρως  σε  εγκατάσταση

κεντρικής  θερμάνσεως  -  κλιματισμού.  Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια

συνδέσεως  και  τα  υλικά  στηρίξεως  συγκολλήσεως  κλπ  και  η  εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως,συγκολήσεως και δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας

(1 m)

  8038. 14   Διαμέτρου   70/ 76     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 58,32

(Ολογράφως) : πενήντα οκτώ και τριάντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8038.16 Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή διαμέτρου Φ 82/89 mm

A.T. : 174

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6

Χαλυβδοσωλήνας   μαύρος   χωρίς   ραφή   τοποθετημένος  πλήρως  σε  εγκατάσταση

κεντρικής  θερμάνσεως  -  κλιματισμού.  Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια

συνδέσεως  και  τα  υλικά  στηρίξεως  συγκολλήσεως  κλπ  και  η  εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως,συγκολήσεως και δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας

(1 m)

  8038. 16   Διαμέτρου   82/ 89     mm
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 70,66

(Ολογράφως) : εβδομήντα και εξήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8038.20 Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή διαμέτρου Φ 106/114 mm

A.T. : 175

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6

Χαλυβδοσωλήνας   μαύρος   χωρίς   ραφή   τοποθετημένος  πλήρως  σε  εγκατάσταση

κεντρικής  θερμάνσεως  -  κλιματισμού.  Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια

συνδέσεως  και  τα  υλικά  στηρίξεως  συγκολλήσεως  κλπ  και  η  εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως,συγκολήσεως και δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας

(1 m)

  8038. 20   Διαμέτρου   106/ 114   mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 90,34

(Ολογράφως) : ενενήντα και τριάντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8040.2 Σύνθετος σωλήνας πολλαπλών στρώσεων πολυαιθυλενίου - αλουμινίου - πολυαιθυλενίου
υψηλής αντοχής στη θερμοκρασία (PE-RT) για θέρμανση, πιέσεως λειτουργίας 10bar, για
μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 95ο C διαμέτρου 18 x 2 mm

A.T. : 176

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6

Σύνθετος σωλήνας πολλαπλών στρώσεων πολυαιθυλενίου - αλουμινίου - πολυαιθυλενίου

προμονωμένος πάχους μόνωσης   10     mm υψηλής αντοχής στη θερμοκρασία (PE-RT)

για θέρμανση, πιέσεως λειτουργίας 10bar, για μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 95ο C.

Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως  και  τα  υλικά  στηρίξεως

συγκολλήσεως  κλπ  και  η  εργασία πλήρους εγκαταστάσεως,συγκολήσεως και δοκιμές

πιέσεως και λειτουργίας

(1 m)

  8040.  2   Διαμέτρου   18 x 2     mm , πάχους μόνωσης   10         mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,31

(Ολογράφως) : έξι και τριάντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8601.9 Εξοδος με το ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανομέα θερμού ή ψυχρού νερού
χρήσεως από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή διαμέτρου διανομέως ή συλλέκτου 119/127 mm

A.T. : 177

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6

Εξοδος  με  το  ανάλογο  σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανομέα θερμού ή ψυχρού

νερού  χρήσεως από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή  επιψευδαργυρομένη εν θερμώ μετά την

αποπεράτωση,  πλήρως  εγκατεστημένη,  δηλαδή  προμήθεια προσκόμιση, εγκατάσταση,

σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8601.  9  Διαμέτρου διανομέα ή συλλέκτη  119/127 mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 59,82

(Ολογράφως) : πενήντα εννέα και ογδόντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8601.13 Εξοδος με το ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανομέα θερμού ή ψυχρού νερού
χρήσεως από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή διαμέτρου διανομέως ή συλλέκτου 94/102 mm

A.T. : 178

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6

Εξοδος  με  το  ανάλογο  σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανομέα θερμού ή ψυχρού

νερού  χρήσεως από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή  επιψευδαργυρομένη εν θερμώ μετά την

αποπεράτωση,  πλήρως  εγκατεστημένη,  δηλαδή  προμήθεια προσκόμιση, εγκατάσταση,

σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8601. 13  Διαμέτρου διανομέα ή συλλέκτη  94/102  mm
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 46,08

(Ολογράφως) : σαράντα έξι και οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ 7767.2 Χρωματισμοί γενικώς σωληνώσεων έως 1ins

A.T. : 179

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.2

Χρωματισμοί γενικώς σωληνώσεων , του άρθρου 7774 έως 1ins .

(1 m σωλήνων)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,14

(Ολογράφως) : τρία και δέκα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ 7767.4 Χρωματισμοί γενικώς σωληνώσεων 1 1/4 έως 2ins

A.T. : 180

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.4

Χρωματισμοί γενικώς σωληνώσεων , του άρθρου 7774 1 1/4 έως 2ins .

(1 m σωλήνων)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,23

(Ολογράφως) : πέντε και είκοσι τρία λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ 7767.6 Χρωματισμοί γενικώς σωληνώσεων 2 1/2 έως 3ins

A.T. : 181

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.6

Χρωματισμοί γενικώς σωληνώσεων , του άρθρου 7774 2 1/2 έως 3ins .

(1 m σωλήνων)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,32

(Ολογράφως) : επτά και τριάντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ 7767.8 Χρωματισμοί γενικώς σωληνώσεων 3 έως 4ins

A.T. : 182

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.8

Χρωματισμοί γενικώς σωληνώσεων , του άρθρου 7774 3 έως 4ins .

(1 m σωλήνων)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,41

(Ολογράφως) : εννέα και σαράντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8606.2.1 Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων νερού, διαμέτρου σπειρώματος
Σπειρώματος 1/2 ins γιά πίεση λειτουργίας έως 12 atm

A.T. : 183

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων νερού, διαμέτρου σπειρώματος

 1/2  ins  πλήρως τοποθετημένη σε σωλήνα. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως,

στερεώσεως κλπ. και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8606.  2  Διαμέτρου σπειρώματος  1/2 ins

  8606. 2.  1  Γιά πίεση λειτουργίας έως  12 atm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,24

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και είκοσι τέσσερα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8452.1.7 Λέβητας χαλύβδινος Νερού θερμαντικής ισχύος 125000 Kcal/h

A.T. : 184

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 28

Λέβητας  χαλύβδινος εγχώριος πλήρης με τα εξαρτήματά του, το κτίσιμο της εστίας

του  με  πυρίμαχους  πλίνθους  και  τα  απαιτούμενα  υλικά και μικροϋλικά δηλαδή

λέβητας,  εξαρτήματα,  υλικά  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως,

συνδέσεως, δοκιμών και πλήρους εγκαταστάσεως γιά παράδοση σε πλήρη λειτουργία

(1 τεμ)

  8452.  1    Νερού

  8452. 1.  7  Θερμαντικής Ισχύος  125000     Kcal/h

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.960,94

(Ολογράφως) : χίλια εννιακόσια εξήντα και ενενήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8455.2 Καυστήρας ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου διβάθμιος εύρους ισχύος περίπου 80 έως 180
kw

A.T. : 185

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 28

Καυστήρας ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου διβάθμιος με τον απαιτούμενο ηλεκτροκινητήρα

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

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

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως προς τα δίκτυα

πετρελαίου, ηλεκτρικού ρεύματος και οργάνων αυτοματισμού, δοκιμών και ρυθμίσεως

γιά ομαλή και ασφαλή λειτουργία του καυστήρα

Η προμήθεια του καυστήρα από τον ανάδοχο θα τυγχάνει της απολύτου εγκρίσεως της

επίβλεψης και θα συνοδεύεται με έγκριση CE και PROSPECTUS με όλα τα τεχνικά στοιχεία

και τις χαρακτηριστικές καμπύλες και θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες

του επιλεγμένου λέβητα.

(1 τεμ)

  8455.  2  Εύρους ισχύος περίπου  80         έως  180         Κw

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.315,20

(Ολογράφως) : χίλια τριακόσια δέκα πέντε και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8525.2 Αντλία θερμότητας split unit τάξεως θερμικής – ψυκτικής ισχύος 12.000 BTU/H

A.T. : 186

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 38

Κλιματιστικό διαιρούμενου τύπου,τοίχου,inverter,αποτελούμενο από εσωτερικό

και εξωτερικό στοιχείο ψύξης-θέρμανσης,λεκάνη συγκέντρωσης συμπυκνωμάτων στο

εξωτερικό στοιχείο, βάση τοίχου / οροφής / δαπέδου, φίλτρα αέρα,ιονιστή,

τηλεχειριστήριο,μαζί με την εργασία στερέωσης εξωτερικού και εσωτερικού στοιχείου,

τις ψυκτικές συνδέσεις (μέχρι 10 μέτρα απόσταση),δηλαδή υλικά, όργανα, εξαρτήματα,

μικροϋλικά και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης για την

ομαλή και αυτόματη λειτουργία.

Η αντλία θερμότητας θα είναι σύμφωνη με τον κανονισμό Οικολογικού σχεδιασμού

και θα συνοδεύεται από Ενεργειακή Σήμανση, σύμφωνα με τον κανονισμό Ενεργειακής

Επισήμανσης της ΕΕ 626/2011.

Θα διαθέτει πιστοποίηση: EUROVENT και θα είναι ενεργειακής κλάσης

τουλάχιστον Α++ / A+ σε ψύξη και θέρμανση (AverageZone).

(1 τμχ)

  8525.  2  Αντλία θερμότητας split unit

τάξεως θερμικής – ψυκτικής ισχύος    12.000   BTU/H ,

Ευρώ (Αριθμητικά) : 766,42

(Ολογράφως) : επτακόσια εξήντα έξι και σαράντα δύο λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8525.3 Αντλία θερμότητας split unit τάξεως θερμικής – ψυκτικής ισχύος 18.000 BTU/H

A.T. : 187

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 38

Κλιματιστικό διαιρούμενου τύπου,τοίχου,inverter,αποτελούμενο από εσωτερικό

και εξωτερικό στοιχείο ψύξης-θέρμανσης,λεκάνη συγκέντρωσης συμπυκνωμάτων στο

εξωτερικό στοιχείο, βάση τοίχου / οροφής / δαπέδου, φίλτρα αέρα,ιονιστή,

τηλεχειριστήριο,μαζί με την εργασία στερέωσης εξωτερικού και εσωτερικού στοιχείου,

τις ψυκτικές συνδέσεις (μέχρι 10 μέτρα απόσταση),δηλαδή υλικά, όργανα, εξαρτήματα,

μικροϋλικά και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης για την

ομαλή και αυτόματη λειτουργία.

Η αντλία θερμότητας θα είναι σύμφωνη με τον κανονισμό Οικολογικού σχεδιασμού

και θα συνοδεύεται από Ενεργειακή Σήμανση, σύμφωνα με τον κανονισμό Ενεργειακής

Επισήμανσης της ΕΕ 626/2011.

Θα διαθέτει πιστοποίηση: EUROVENT και θα είναι ενεργειακής κλάσης

τουλάχιστον Α++ / A+ σε ψύξη και θέρμανση (AverageZone).

(1 τμχ)

  8525.  3  Αντλία θερμότητας split unit

τάξεως θερμικής – ψυκτικής ισχύος    18.000   BTU/H ,

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.118,42

(Ολογράφως) : χίλια εκατόν δέκα οκτώ και σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8646.Β Σύστημα ελέγχου - αυτοματισμού κεντρικής θέρμανσης

A.T. : 188

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 31

Σύστημα αυτοματισμού θέρμανσης που επενεργεί σε κινητήρες τρίοδων βαννών για έλεγχο

εγκατάστασης θέρμανσης αποτελούμενου από:

1. Ψηφιακό ελεγκτή αντιστάθμισης με τις απαραίτητες κάρτες επέκτασης

   με ενσωματωμένο εβδομαδιαίο χρονοπρογραμματιστή, για έλεγχο της θερμοκρασίας

   προσαγωγής μέσω ελέγχου κινητήρων προοδευτικής λειτουργίας τρίοδων

   βάνων ανάμειξης και ταυτόχρονα έλεγχο της θερμοκρασίας του λέβητα.

   Ο ελεγκτής θα διαθέτει εύχρηστη οθόνη χειρισμού μέσω της οποίας θα μπορεί ο

   χρήστης να ενημερωθεί για τα δεδομένα προγραμματισμού.

2. αισθητήρα εξωτερικού περιβάλλοντος πλήρη με το προβλεπόμενο καλώδιο

   σύνδεσης σε χωνευτή ή/και ορατή όδευση έως τον ελεγκτή.

3. αισθητήρα εσωτερικού χώρου χωρίς δυνατότητα λειτουργιών και επέμβασης

   από τον χρήστη, πλήρως τοποθετημένου σε κατάλληλο χώρο και συνδεμένου με

   τον ελεγκτή με το προβλεπόμενο καλώδιο.

4. εμβαπτιζόμενο αισθητήρα θερμοκρασίας προσαγωγής πλήρη με κυάθιο και τα

   προβλεπόμενα καλώδια έως τον ελεγκτή

5. εμβαπτιζόμενο αισθητήρα θερμοκρασίας λέβητα πλήρη με κυάθιο και τα

   προβλεπόμενα καλώδια έως τον ελεγκτή

6. τρίοδες ηλεκτροκίνητες βάνες ανάμειξης, διαστάσεων κατά τα προβλεπόμενα στα

   σχέδια της μελέτης, με τον ανάλογο ηλεκτροκινητήρα προοδευτικής λειτουργίας

   πλήρως τοποθετημένο και συνδεμένο προς τον ελεγκτή αντιστάθμισης με τα

   προβλεπόμενα καλώδια.

7. κυάθιο με εμβαπτιζόμενο θερμόμετρο (0-90οC) στην πλευρά προσαγωγής.

8. κυάθιο με εμβαπτιζόμενο αισθητήριο στον λέβητα

9. τα απαιτούμενα μικροϋλικά (μικροαυτόματους, εξωτερικό ψηφιακό χρονοδιακόπτη

   εάν απαιτείται, βοηθητικά ρελέ, καλωδιώσεις ισχύος και αισθητήρων, κλπ.)

   για την σύνδεση με τον γενικό ηλεκτρικό πίνακα.

10. όλες οι απαιτούμενες συνδέσεις ισχύος ή σημάτων που απαιτούνται για την

    λειτουργία του συστήματος σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τα σχέδια της

    μελέτης

11. προγραμματισμό όλων των προβλεπόμενων λειτουργιών που αφορούν στον έλεγχο

    της θερμοκρασίας των χώρων, την οικονομία καυσίμου, την αντιπαγετική προστασία,

    τον εβδομαδιαίο χρονοπρογραμματισμό του κυκλώματος κλπ.

Για όλα τα καλώδια (ισχύος και σημάτων) η ορατή όδευση θα είναι εντός μεταλλικού

γαλβανισμένου σπιράλ σωλήνα vioflex (εντός του χώρου του λεβητοστασίου) και

εντός επίτοιχου πλαστικού καναλιού με καπάκι στους λοιπούς χώρους.

Το σύνολο του εξοπλισμού θα εγκατασταθεί εντός μεταλλικού ερμαρίου στο λεβητοστάσιο.
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Δηλαδή υλικά και πάσης φύσεως μικροϋλικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του

παραπάνω συστήματος και εργασία πλήρους εγκαταστάσης, συνδέσεων, προγραμματισμού

για παράδοση του παραπάνω συστήματος σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.635,26

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες εξακόσια τριάντα πέντε και είκοσι έξι λεπτά

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

A.T. : 189

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Θερμόμετρο  εμβαπτίσεως,  κεντρικής  θερμάνσεως,  ευθύ ή γωνιακό με ορειχάλκινη

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

εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 24,21

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα και είκοσι ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8641 Μανόμετρο με κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm

A.T. : 190

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Μανόμετρο εμβαπτιζόμενο, ωρολογιακού τύπου, με πίσω ή κάτω ουρά με κλίμακα

6 bar με κάθε μικροϋλικό και εργασία γιά εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 33,01

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και ένα λεπτό

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8473.1.6 Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη χωρητικότητας 80 l

A.T. : 191

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23

Δοχείο   διαστολής πλήρες  με  τα  μικροϋλικά,  δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση,

εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση και δοκιμές γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

  8473.  1   Κλειστό με μεμβράνη            0

  8473. 1.  6  Χωριτηκότητας  80    l

Ευρώ (Αριθμητικά) : 361,02

(Ολογράφως) : τριακόσια εξήντα ένα και δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8473.1.7 Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη χωρητικότητας 140 l

A.T. : 192

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23

Δοχείο   διαστολής πλήρες  με  τα  μικροϋλικά,  δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση,

εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση και δοκιμές γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

  8473.  1   Κλειστό με μεμβράνη            0

  8473. 1.  7  Χωριτηκότητας  140   l

Ευρώ (Αριθμητικά) : 485,46

(Ολογράφως) : τετρακόσια ογδόντα πέντε και σαράντα έξι λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8474.1 Σύστημα αυτόματης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής διαμέτρου
1/2 ins

A.T. : 193

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23

Σύστημα  αυτόματης πληρώσεως με μανόμετρο εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου

διαστολής δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, ρύθμιση και παράδοση σε

πλήρη λειτουργία

(1 τεμ)

  Ν\8474.  1  Διαμέτρου  1/2     ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 74,52

(Ολογράφως) : εβδομήντα τέσσερα και πενήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8474.2 Σύστημα αυτόματης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής διαμέτρου
3/4 ins

A.T. : 194

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23

Σύστημα  αυτόματης πληρώσεως με μανόμετρο εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου

διαστολής δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, ρύθμιση και παράδοση σε

πλήρη λειτουργία

(1 τεμ)

  Ν\8474.  2  Διαμέτρου  3/4     ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 106,02

(Ολογράφως) : εκατόν έξι και δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8605.2.8 Κυκλοφορητής νερού υψηλής πιέσεως  Ενδ. Τύπου:Yonos MAXO 40/0,5-8

A.T. : 195

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21

Αντλία υψηλής αποδοτικότητας ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη, φλαντζωτής ή κοχλιωτής

συνδέσεως με θερμομονωτικό κέλυφος για εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως, δηλαδή

κυκλοφορητής, εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως,

συνδέσεως με το δίκτυο σωληνώσεων νερού με φλάντζες ή ρακόρ και το ηλεκτρικό

δίκτυο, δοκιμών λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 τεμ)

  8605.  2   υψηλής  πιέσεως

  8605. 2.  8   Yonos MAXO 40/0,5-8 ή ισοδύναμος

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.448,26

(Ολογράφως) : χίλια τετρακόσια σαράντα οκτώ και είκοσι έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8605.2.4 Κυκλοφορητής νερού υψηλής πιέσεως  Ενδ. Τύπου:Yonos MAXO 30/0,5-7

A.T. : 196

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21

Αντλία υψηλής αποδοτικότητας ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη, φλαντζωτής ή κοχλιωτής

συνδέσεως με θερμομονωτικό κέλυφος για εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως, δηλαδή

κυκλοφορητής, εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως,

συνδέσεως με το δίκτυο σωληνώσεων νερού με φλάντζες ή ρακόρ και το ηλεκτρικό

δίκτυο, δοκιμών λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 τεμ)

  8605.  2   υψηλής  πιέσεως

  8605. 2.  4   Yonos MAXO 30/0,5-7 ή ισοδύναμος

Ευρώ (Αριθμητικά) : 803,50

(Ολογράφως) : οκτακόσια τρία και πενήντα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8605.1.1 Κυκλοφορητής νερού χαμηλής πιέσεως παροχής έως 2,50 m3/h

A.T. : 197

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21

Κυκλοφορητής  νερού κατάλληλου  μανομετρικού  ύψους,  γιά εγκατάσταση κεντρικής

θερμάνσεως, δηλαδή κυκλοφορητής, εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία

τοποθετήσεως, συνδέσεως με το δίκτυο σωληνώσεων νερού με φλάντζες ή ρακόρ και το

ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιμών λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8605.  1   χαμηλής πιέσεως

  8605. 1.  1  Παροχής από  0 έως & 2,50            m3/h

Ευρώ (Αριθμητικά) : 290,50

(Ολογράφως) : διακόσια ενενήντα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8605.2.13 Κυκλοφορητής νερού υψηλής πιέσεως  Ενδ. Τύπου:Yonos MAXO 50/0,5-12

A.T. : 198

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21

Αντλία υψηλής αποδοτικότητας ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη, φλαντζωτής ή κοχλιωτής

συνδέσεως με θερμομονωτικό κέλυφος για εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως, δηλαδή

κυκλοφορητής, εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως,

συνδέσεως με το δίκτυο σωληνώσεων νερού με φλάντζες ή ρακόρ και το ηλεκτρικό

δίκτυο, δοκιμών λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 τεμ)

  8605.  2   υψηλής  πιέσεως

  8605. 2. 13   Ενδ.Τύπου:Yonos MAXO 50/0,5-12 ή ισοδύναμος

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.307,94

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες τριακόσια επτά και ενενήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8605.2.14 Κυκλοφορητής νερού υψηλής πιέσεως  Ενδ. Τύπου:Yonos MAXO 50/0,5-16

A.T. : 199

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21

Αντλία υψηλής αποδοτικότητας ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη, φλαντζωτής ή κοχλιωτής

συνδέσεως με θερμομονωτικό κέλυφος για εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως, δηλαδή

κυκλοφορητής, εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως,

συνδέσεως με το δίκτυο σωληνώσεων νερού με φλάντζες ή ρακόρ και το ηλεκτρικό

δίκτυο, δοκιμών λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 τεμ)

  8605.  2   υψηλής  πιέσεως

  8605. 2. 14   Ενδ.Τύπου:Yonos MAXO 50/0,5-16 ή ισοδύναμος

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3.044,50

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες σαράντα τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8541.1.1 Μονάδα αερισμού με εναλλάκτη αέρα-αέρα  τύπου VAM παροχής έως 1.500 m3/h

A.T. : 200

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33

Μονάδα εναλλάκτη αέρα-αέρα, με πλακοειδή εναλλάκτη αλουμινίου διασταυρούμενης ροής

πιστοποιημένο κατα Eurovent.Η μονάδα θα διαθέτει φίλτρα προσαγωγής - επιστροφής

κατηγορίας G κατα ΕΝ 779 για την αύξηση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα και την

προστασία των επιμέρους εξαρτημάτων.

Μονάδα τύπου VAM με κατάλληλη στατική πίεση και δυνατότητα επιλογής διαφορετικής

ταχύτητας στους ανεμιστήρες προσαγωγής και επιστροφής, συντελεστή ανάκτησης θερμότητας

κατ’ ελάχιστον σύμφωνα με τους κανονισμούς, με τα στόμια σύνδεσης και παρεμβύσματα

στεγανοποίησης, πλήρης, τοπικά χειριστήρια ελέγχου εσωτερικών μονάδων VAM κλπ.,

,με τα μικρουλικά κλπ.Προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση προς τα

δίκτυα αεραγωγών, νερού και ηλεκτρικού ρεύματος με τα αντικραδασμικά στηρίγματα
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και λοιπά υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία για

παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και το επίτοιχο χειριστήριο της μονάδας.

Ενδ.τύπος : ENERGY BOX - TO 1400 της AIRTECHNIC

(1 τεμ)

  Ν\8557.  1  τύπου VAM

  8557. 1.  1  Παροχής  εως 1.500      m3/h με εναλλάκτη  αλουμινίου

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.233,78

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες διακόσια τριάντα τρία και εβδομήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8530.1 Στοιχείο μεταθερμαντικό για σύνδεση σε αεραγωγό Ισχύος 6,00 Kw

A.T. : 201

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32

Μεταθερμαντικό στοιχείο σωλήνων χαλκού με πτερύγια αλουμινίου εντός κιβωτίου

εγκατεστημένο στον αεραγωγό προσαγωγής συνδεδεμένο με το δίκτυο θέρμανσης.

Δηλαδή υλικά, όργανα, εξαρτήματα  και  μικροϋλικά  και  εργασία  τοποθετήσεως,

συνδέσεως  και πλήρους εγκαταστάσεως γιά την ομαλή λειτουργία.

(1 τεμ)

  Ν\8530.  1  ισχύος  6,00   kw

Ευρώ (Αριθμητικά) : 641,71

(Ολογράφως) : εξακόσια σαράντα ένα και εβδομήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8556 Αισθητήριο ποιότητας αέρα - CO2 για έλεγχο μονάδας τύπου VAM

A.T. : 202

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33

Αισθητήριο ποιότητας αέρα - CO2 υπερύθρων για έλεγχο μονάδας τύπου VAM εύρους

μέτρησης 0 - 2000 ppm και ένδειξη Led συγκέντρωσης CO2, θερμοκρασίας λειτουργίας

0 - 50 οC , υγρασίας λειτουργίας 0 % - 90 %.

Υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία για παράδοση σε

πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 334,56

(Ολογράφως) : τριακόσια τριάντα τέσσερα και πενήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8570.4 Αξονικός ανεμιστήρας τοίxου ή παραθύρου παροχής από 2500 έως 3500 m3/h

A.T. : 203

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39

Αξονικός ανεμιστήρας τοίxου ή παραθύρου, πλήρης, με ηλεκτροκινητήρα και διακόπτη

απλής ενέργειας τριών ταxυτήτων αθόρυβης λειτουργίας, με τα υλικά και εξαρτήματα

στήριξης.

Θα διαθέτει κατ'ελάχιστον πλέγμα απο γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα, πτερωτή από

ατσάλι βαμμένο εποξικά, περσίδα βαρύτητας, κινητήρα με θερμικό προστασίας.

Μόνωση: Class F.

Δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση, στερέωση, διάνοιξη οπής,

αποκατάσταση ζημιών, ηλεκτροδότηση και παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ)

  8531.  4  Παροχής  2500 έως 3500     m3/h
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 344,71

(Ολογράφως) : τριακόσια σαράντα τέσσερα και εβδομήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8462.1 Φίλτρο ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου ικανότητας 16 l/h

A.T. : 204

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Φίλτρο  ελαφρού  ακάθαρτου πετρελαίου  με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8462.  1  Ικανότητας  16    l/h

Ευρώ (Αριθμητικά) : 59,94

(Ολογράφως) : πενήντα εννέα και ενενήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8465.5 Καπνοδόχος από προκατασκευασμένα τμήματα διπλού τοιχώματος από χρωμονικελιούχο
ωστενιτικό χάλυβα Εσωτερικής διαμέτρου Ø180

A.T. : 205

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34

Καπνοδόχος από προκατασκευασμένα τμήματα διπλού τοιχώματος από χρωμονικελιούχο

ωστενιτικό χάλυβα που περικλείεται κεραμική ινώδη (κεραμοβάμβακας) μόνωση πάχους

50mm υψηλής πυκνότητας και υψηλής θερμοαντοχής (16000C). Τα τοιχώματα θα είναι

κατασκευασμένα από λαμαρίνα INOX AISI 316L πάχους 0,5mm.

Πλήρης, δηλαδή υλικά, στηρίγματα πάσης φύσεως, κάλυμμα καπνοδόχου INOX και

λοιπα μικρουλικά επι τόπου και εργασία τοποθέτησης.

Στην τιμή ανα μέτρο περιλαμβάνεται και το αναλογούν πόσο γωνιών , ταφ και

καπέλου της καπνοδόχου.

(1 m)

  Ν\8465.  5  Εσωτερικής διαμέτρου  Ø180              mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 79,85

(Ολογράφως) : εβδομήντα εννέα και ογδόντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8464 Καπναγωγός κατασκευασμένος από μαύρη λαμαρίνα πάχους 4 mm

A.T. : 206

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34

Καπναγωγός  κατασκευασμένος  από  μαύρη λαμαρίνα πάχους 4 mm  με τις ενισχύσεις

στηρίξεως  και  συνδέσεως  του και τα ειδικά τεμάχια δηλαδή υλικά και μικροϋλικά

επί τόπου και εργασία κατασκευής, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως

(1 kg)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,69

(Ολογράφως) : έξι και εξήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8557.1.1 Κεντρική κλιματιστική μονάδα επεξεργασίας αέρα, για θέρμανση, ψύξη,ύγρανση,
διαμόρφωσης dοuble deck, με ενσωματωμένο πίνακα αυτοματισμών. γιά ψύξη, θέρμανση,
ύγρανση μιάς ζώνης διαμόρφωσης dοuble deck παροχής προσαγωγής 12.400 m3/h

A.T. : 207

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33

Κεντρική κλιματιστική μονάδα επεξεργασίας αέρα, διαμόρφωσης dοuble deck

μίας ή περισσοτέρων ζωνών.

Η μονάδα θα είναι πιστοποιημένη κατά EUROVENT, θα είναι Α ενεργειακής κλάσης και

θα καλυπτει τις απαιτήσεις της ευρωπαικής οδηγιας 1253/2014 του ECODESIGN 2018.

Η επιλογή της ΚΚΜ θα γίνει με γνώμονα της ελάχιστη κατανάλωσης,και της μεγίστης

εξοικονόμησης ενέργειας με επιλογές:

- χαμηλού SFP ανεμιστήρων <1,5 kw/m3/s

- συγχρόνους κινητήρες υψηλού βαθμού απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης,
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- ανάκτηση τουλάχιστον, > 73%,

Θα είναι κατασκευασμένη από άκαμπτο σκελετό με πλευρικά ηχομονωμένα και

θερμομονωμένα τοιχώματα.

Θα διαθέτει χαλύβδινο  προφίλ με αντιδιαβρωτική  προστασία αλουμινίου-ψευδαργύρου

(Alu-zinc).Τα πλευρικά καπάκια (panels) θα είναι διπλού τοιχώματος και φέρουν

μόνωση πάχους 60mm και πυκνότητας 60Kg/m3.Εξωτερικά και εσωτερικά θα φέρουν

χαλύβδινα φύλλα με αντιδιαβρωτική προστασία αλουμινίου-ψευδαργυρου (Alu-zinc).

θα αποτελειται από τα κάτωθι τμήματα:

1.ΤΜΗΜΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - AΠΑΓΩΓΗΣ με ηλεκτροκινητήρα κατάλληλης ισχύος,

Ο ή οι ανεμιστήρας -ες προσαγωγής θα είναι ελευθέρας ροής (plug fan)

με απευθείας κίνηση από ενσωματωμένο ηλεκτροκινητήρα. Ο κινητήρας θα είναι

τεχνολογίας ΕC, ασύγχρονος συνεχούς ρεύματος DC, εξωτερικού ροτορα, με μόνιμα

προμαγνητισμένους μαγνήτες και με ενσωματωμένα στο κέλυφος του, το ηλεκτρονικό

μέρος και ισχύος, μέσω των οποίων μετασχηματίζεται η τάση τροφοδοσίας  και

ελέγχονται η αυτόματη - συνεχή ρύθμιση στροφών.

Ο έλεγχος και η ρύθμιση των στροφών θα γίνεται μέσω απευθείας σήματος 0-10V,

είτε με ποτενσιόμετρο είτε μέσω αισθητήριων πίεσης, θερμοκρασίας,

ποιότητας αέρα και χωρίς να απαιτείται επιπλέον διάταξη αυτοματισμού ή ασφάλειας.

2.ΤΜΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

Το τμήμα στοιχείων νερού θα αποτελείται από κοινό θερμαντικό - ψυκτικό στοιχείο

νερού.Τα στοιχεία νερού θα είναι κατασκευασμένα από χαλκοσωλήνες και πτερύγια

αλουμινίου (Cu/Al).

Επίσης θα διαθέτει σταγονοσυλλέκτη κατασκευασμένο από PVC με ειδικά διαμορφωμένα

πτερύγια και λεκάνη συμπυκνωμάτων κατασκευασμένη από ανοξείδωτη λαμαρίνα (INOX).

Η λεκάνη θα είναι τοποθετημένη στην μονάδα με μικρή κλίση για καλύτερη απορροή

των συμπυκνωμάτων και για την αποφυγή πολλαπλασιασμού βακτηρίων.

3.ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΤΡΩΝ

Το τμήμα θα αποτελείται από συρόμενα πρόφιλτρα κυματοειδούς μορφής (Κλάση G4)

και φίλτρα σάκκου (Κλάση F7) στο ρέυμα προσαγωγής του αέρα και φίλτρα σάκκου

(Κλάση Μ5) στο ρεύμα απαγωγής.

4.ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΑΕΡΑ –ΑΕΡΑ

Το τμήμα θα αποτελείται:

α) Από περιστροφικό εναλλάκτη απορρόφησης υψηλής απόδοσης ανω του 73% τόσο

στο αισθητό οσο και στο λανθάνον φορτίο.Ο εναλλάκτης θα είναι κατασκευασμένος

από αλουμίνιο κυματοειδούς μορφής.

β) Σύστημα κίνησης του ρότορα του εναλλάκτη το οποίο θα τον κινεί αναλογικά με

την απαίτηση μέσω του κεντρικού διαχειριστή της μονάδας,

γ) Το by- pass, λειτουργία Free cooling θα επιτυγχάνεται μέσω διακοπής της

κίνησης του.

5.ΤΜΗΜΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΜΙΞΗΣ ΑΕΡΑ

Το κιβώτιο μίξης θα φέρει τα κατάλληλα διαφράγματα ρύθμισης παροχής του αέρα

προσαγωγής απόρριψης και ανακυκλοφορίας.

Τα τρία διαφράγματα θα είναι κατασκευασμένα από πτερύγια αλουμινίου.

6.ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η μονάδα θα έχει απο το εργοστάσιο κατασκευής ενσωματωμένο πίνακα ελέγχου και

θα έχει την δυνατότητα να λειτουργεί είτε αυτόνομα είτε με σύνδεση σε κεντρικό

σύστημα διαχείρισης (BMS) μέσω εντολών MODBus για τις παρακάτω λειτουργίες.

• Εβδομαδιαίο προγραμματισμό.

• Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.

• Έλεγχο ανεμιστήρων: σταθερή ροή αέρος.

• Παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας.

• Εκτεταμένη λειτουργία.

• Νυχτερινή λειτουργία ψύξης.
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• Λειτουργία  free cooling.

• Ελεγχο Φίλτρων.

• Λειτουργίες συναγερμού και ασφάλειας.

• Ανάγνωση δεδομένων ανεμιστήρων: ροή αέρα και πίεσης.

• Eλέγχο και προστασία από τον παγετό.

• Ρύθμιση διαφραγμάτων νωπού ,απόρριψης και ανακυκλοφορίας.

• Ρύθμιση βάνας Θέρμανσης και ψύξης.

• Έλεγχο Co2.

‘ Έλεγχο θερμοκρασίας.

• Έλεγχο υγρασίας.

Στο άρθρο περιαλάμβάνονται το σύνολο των αισθητηρίων για την επιτευξη των

παραπάνω λειτουργιών.

Δηλάδη : αισθητήρια θερμοκρασίας-υγρασίας στον αεραγωγό επιστροφής,

αισθητήριο ποιότητας στον αεραγωγό επιστροφής, αισθητήριο θερμοκρασίας εξωτερικού

περιβάλλοντος, τρίοδη αναλογική βάνα στο ψυκτικό/θερμαντικό στοιχείο νερού, δίοδη

ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα στην ύγρανση και ηλεκτροκίνητα διαφράγματα στο κιβώτιο

μίξης.

Επίσης θα διαθέτει αισθητήρια διαφορικής πίεσης στον ανεμιστήρα επιστροφής και στον

ανεμιστήρα προσαγωγής για τον έλεγχο της λειτουργίας των ανεμιστήρων καθώς

και αισθητήριο διαφορικής πίεσης στο τμήμα των φίλτρων, για τον έλεγχο

της ρυπαρότητας αυτών.

Προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση προς τα δίκτυα αεραγωγών, νερού

και ηλεκτρικού ρεύματος με τα αντικραδασμικά στηρίγματα και λοιπά υλικά και

μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία για παράδοση σε πλήρη και

κανονική λειτουργία.

Ενδ τύπος:  GENIOX GX 20 Systemair                ή ισοδύναμος.

(1 τεμ)

  Ν\8557.  1  γιά ψύξη, θέρμανση

              ύγρανση μιάς ζώνης

              κατακόρυφου ή οριζόντιου τύπου

  Ν\8557. 1.  1  Παροχής  12.400  m3/h , θερμικής αποδόσεως  120       Kw

               Ψυκτικής αποδόσεως  130       Kw

Ευρώ (Αριθμητικά) : 37.398,14

(Ολογράφως) : τριάντα επτά χιλιάδες τριακόσια ενενήντα οκτώ και δέκα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8553.4 Αντλία θερμότητος αέρα-νερού, έκδοσης χαμηλής στάθμης θορύβου (Low Noise), με
ενσωματωμένο ψυχροστάσιο και δοχείο αδρανείας, με αντιδιαβρωτική προστασία.
θερμαντικής / ψυκτικής  ισχύος περίπου 200/170 kw

A.T. : 208

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 37

Αντλία θερμότητος αέρα-νερού έκδοσης χαμηλής στάθμης θορύβου (Low Noise),

με ενσωματωμένο ψυχροστάσιο και δοχείο αδρανείας,με αντιδιαβρωτική προστασία.

Γενική Περιγραφή Μονάδος

* Η μονάδα θα λειτουργεί με ψυκτικό R410A ή R32 με βάση τους υδροφθοράνθρακες(HFC).

* Θα διαθέτει σπειροειδείς συμπιεστές (scroll), πλακοειδή εξατμιστή και μονάδα

  ελέγχου με μικροεπεξεργαστή.

* Θα πληροί τις απαιτήσεις των Οδηγιών ΕΚ σχετικά με τα Μηχανήματα, την

  Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα και τις Συσκευές Υπό Πίεση (οδηγία 98/37/ΕΚ),

  όπως τροποποιήθηκαν,καθώς και της εθνικής εισαγωγικής νομοθεσίας.

* Θα κατασκευάζεται και δοκιμάζεται σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας

  ISO 9001/BS EN ISO9001, σε εργοστάσια με πιστοποίηση ISO 14001 για καλύτερη

  προστασία του περιβάλλοντος.

* Θα έχει πιστοποίηση Α κατά Eurovent κατά 813/2013 for Low temperature application.

* Θα αποτελείται από σκελετό γαλβανισμένης λαμαρίνας με τοιχώματα από γαλβανισμένη

  λαμαρίνα.

* Το φινίρισμα των επιφανειών των διαφόρων εξαρτημάτων θα είναι βαφή επιχρίσματος

  σε σκόνη.

Συμπιεστής και Κινητήρας
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* Η μονάδα θα είναι εξοπλισμένη με δύο ή περισσότερους ερμητικούς σπειροειδείς

  συμπιεστές (scroll), άμεσης μετάδοσης, ψυχόμενους με το ψυκτικό ρευστό της

  αναρρόφησης,περίπου 3000 σ.α.λ. 50 Hz.

* Το σύστημα προστασίας υπερφόρτισης θα βρίσκεται στο εσωτερικό των συμπιεστών.

  Ο συμπιεστής θα περιλαμβάνει: φυγοκεντρική αντλία λαδιού, υαλοδείκτη στάθμης

  λαδιού και βαλβίδα πλήρωσης λαδιού. Σε κάθε συμπιεστή θα εγκαθίστανται

  θερμαντήρες συμπιεστή σωστού μεγέθους,για την ελαχιστοποίηση του ψυκτικού

  υγρού στο κάρτερ λαδιού κατά τους κύκλους απενεργοποίησης.

Εκκινητής Τοποθετημένος στη Μονάδα

  Ο πίνακας ελέγχου θα έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με το IP-54. Ο εκκινητής θα είναι

  διαθέσιμος ως\ διάταξη μηχανισμού ήπιας εκκίνησης κλειστού τύπου ή απευθείας

  εκκινητή, τοποθετείται εργοστασιακά και θα διαθέτει πλήρη προεγκατάσταση

  καλωδίωσης με τον κινητήρα συμπιεστή και τον πίνακα ελέγχου. Η σύνδεση γραμμής

  ισχύος θα είναι βασικού τύπου με αποζεύκτη ισχύος με ασφάλεια.

Αποζεύκτης Ισχύος

  Ένας αποζεύκτης ισχύος χωρίς ασφάλεια σε χυτό περίβλημα, με εργοστασιακή

  προεγκατάσταση καλωδίων, μπλοκ ακροδεκτών ισχύος και εξοπλισμένος με μια

  ασφαλιζόμενη εξωτερική λαβή χειριστή, θα διατίθεται για την αποσύνδεση του

  συγκροτήματος από την κύρια ηλεκτρική παροχή.

Εξατμιστής

* Ο πλακοειδής εναλλάκτης θερμότητας θα είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα

  με χαλκό ως υλικό συγκόλλησης. Θα έχει σχεδιαστεί για να αντέχει πίεση λειτουργίας

  45 bar στην πλευρά ψυκτικού μέσου και πίεση λειτουργίας 10,0 bar στην πλευρά νερού.

* Ο εξατμιστής θα έχει δοκιμαστεί σε 1,1 φορές τη μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση

  λειτουργίας στην πλευρά του ψυκτικού και σε 1,5 φορές τη μέγιστη πίεση λειτουργίας

  στην πλευρά του νερού.

* Ο μονωτικός θερμαντήρας θα προφυλάσσει τον εξατμιστή από το πάγωμα σε θερμοκρασία

  περιβάλλοντος -18 °C.

* Ο εξατμιστής θα είναι καλυμμένος με εργοστασιακά εγκατεστημένη μόνωση. Στη γραμμή

  αναρρόφησης θα χρησιμοποιείται μόνωση με αφρώδες υλικό. Οι επεκτάσεις των σωλήνων

  νερού με μόνωση θα πηγαίνουν από τον εξατμιστή μέχρι το άκρο της μονάδας.

Συμπυκνωτής

* Τα αερόψυκτα στοιχεία θα διαθέτουν πτερύγια αλουμινίου μηχανικά εκτονωμένα σε

  χάλκινους αυλούς με εσωτερικά πτερύγια. Το στοιχείο συμπυκνωτή θα διαθέτει

  ένα ενσωματωμένο κύκλωμα υπόψυξης.

* Η μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας του συμπυκνωτή θα είναι 45,0 bar.

  Οι συμπυκνωτές θα έχουν δοκιμαστεί στο εργοστάσιο και θα έχει πραγματοποιηθεί

  έλεγχος διαρροών στα 50,0 bar.

* Οι ανεμιστήρες συμπυκνωτή θα είναι άμεσης μετάδοσης με τριφασικούς κινητήρες

  εξωτερική θερμική προστασία υπερφόρτισης.

* Οι αντλίες θερμότητας σε ψύξη θα μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασία

  περιβάλλοντος από -10 °C έως 45 °C.

* Οι αντλίες θερμότητας σε θέρμανση θα μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασία

  περιβάλλοντος από -10 °C έως 20 °C.

Ψυκτικό Κύκλωμα και Ρύθμιση Ικανότητας

* Κάθε ψυκτικό κύκλωμα θα διαθέτει σπειροειδείς συμπιεστές (scroll)

  συνδεδεμένους με σωλήνες παράλληλα με ένα παθητικό σύστημα διαχείρισης λαδιού.

  Ένα παθητικό σύστημα διαχείρισης λαδιού διατηρεί σωστές στάθμες λαδιού στους

  συμπιεστές και δεν διαθέτει κινούμενα μέρη.

* Κάθε ψυκτικό κύκλωμα θα περιλαμβάνει

   • φίλτρο αφυγραντήρα: 1 σε κάθε γραμμή υγρού

   • ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα.
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* Η ρύθμιση ικανότητας θα επιτυγχάνεται με ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των

  συμπιεστών.

  Οι μονάδες με ένα κύκλωμα θα διαθέτουν δύο στάδια ικανότητας. Οι μονάδες με

  διπλό κύκλωμα διαθέτουν τέσσερα στάδια ικανότητας.

Όργανα Ελέγχου Μονάδας

* Ο πίνακας ελέγχου θα βασίζεται σε μικροεπεξεργαστή, ο οποίος τοποθετείται και

  ελέγχεται στο εργοστάσιο. Το σύστημα ελέγχου θα τροφοδοτείται από έναν

  μετασχηματιστή αυτοματισμού με προεγκατάσταση καλωδίωσης και θα ενεργοποιεί

  και απενεργοποιεί τους συμπιεστές, ώστε να ανταποκρίνεται στο απαιτούμενο φορτίο.

* Ο μικροεπεξεργαστής θα ενεργεί αυτόματα, ώστε να αποτρέπει τη διακοπή

  λειτουργίας της μονάδας λόγω μη κανονικών συνθηκών λειτουργίας, που σχετίζονται

  με χαμηλή θερμοκρασία ψυκτικού εξατμιστή και με υψηλή θερμοκρασία συμπύκνωσης.

  Εάν οι μη κανονικές συνθήκες λειτουργίας εξακολουθούν να υπάρχουν και το

  σύστημα φτάσει στο όριο ασφαλείας,το μηχάνημα θα απενεργοποιηθεί.

Ο πίνακας θα περιλαμβάνει την προστασία του μηχανήματος για τις ακόλουθες

καταστάσεις:

• χαμηλή θερμοκρασία και πίεση ψυκτικού του εξατμιστή

• Υψηλή πίεση ψυκτικού συμπυκνωτή

• Βλάβες στον αισθητήρα ελέγχου ή στο κύκλωμα ανίχνευσης

• Υψηλή θερμοκρασία κατάθλιψης συμπιεστή (με εξατμιστή χαμηλής θερμοκρασίας)

• Ηλεκτρικές βλάβες διανομής: απώλεια φάσης, αντιστροφή φάσεων ή προστασία από

  υπερβολική θερμοκρασία

• Εξωτερική και τοπική διακοπή εκτάκτου ανάγκης

• Απώλεια ροής νερού εξατμιστή

  Όταν ανιχνευθεί μια βλάβη, το σύστημα ελέγχου θα πραγματοποιεί διαγνωστικούς

  ελέγχους και θα εμφανίζει τα αποτελέσματα.

Στην τιμή περιλαμβάνεται το ψυχροστάσιο ενσωματωμένο στην αντλία και δοχείο

αδράνειας κατάλληλης χωριτικότητας.

Προμήθεια,  προσκόμιση,  εγκατάσταση,σύνδεση  προς τα δίκτυα νερού, μέσω

αντικραδασμικών  παρεμβυσμάτων και ηλεκτρικής ενεργείας, ρύθμιση και παράδοση

σε πλήρη και κανονική λειτουργία

Ενδεικτικός τύπος :

(1 τεμ)

  8553.  4  Ονομαστικής Θερμαντικής / ψυκτικής  ισχύος περίπου

 200  /  170  Kw

Ευρώ (Αριθμητικά) : 60.155,11

(Ολογράφως) : εξήντα χιλιάδες εκατόν πενήντα πέντε και έντεκα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8531.5 Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U.) δαπέδου. παροχής 800 C.F.M.

A.T. : 209

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32

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

Οι μονάδες ανεμιστήρα στοιχείου (FCU) θα είναι πιστοποιημένες κατα EUROVENT

και θα είναι κάθετης διάταξης για τοποθέτηση επί δαπέδου.

Θα αποτελούνται από :

α) Στοιχείο

β) Λεκάνη συμπυκνωμάτων

γ) Συγκρότημα ανεμιστήρα - ηλεκτροκινητήρα

δ) Φίλτρο

Στοιχείο

Η συσκευή θα φέρει ένα (1) στοιχείο, που το καλοκαίρι θα λειτουργεί σαν ψυκτικό,

το δε χειμώνα σαν θερμικό. Κάθε στοιχείο θα είναι κατασκευασμένο από χάλκινους

σωλήνες Φ-3/8" με πτερύγια από αλουμίνιο. Τα πτερύγια θα είναι συνεχή σε όλα το

μήκος του στοιχείου, θα έχουν δε προσαρμοσθεί πάνω στους σωλήνες με μηχανική

Σελίδα 88 από 127



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

εκτόνωση για εξασφάλιση άριστου συντελεστή μετάδοσης θερμότητας.

Το στοιχείο θα είναι εφοδιασμένο με διάταξη αυτόματου εξαερισμού

(αυτόματο εξαεριστικό). Κατάλληλη μόνωση θα προφυλάσσει τις εξωτερικές επιφάνειες

του τμήματος έναντι εφίδρωσης από την συμπύκνωση των υδρατμών.

Πίεση δοκιμής του στοιχείου 15atm.

Φίλτρο

Το φίλτρο θα είναι από αλουμίνιο ή πλαστικό, πλενόμενου τύπου. H εξαγωγή και η

επανατοποθέτησή του πρέπει να γίνεται εύκολα χωρίς να απαιτείται η αφαίρεση του

καλύμματος της μονάδας.

Τμήμα ανεμιστήρων-ηλεκτροκινητήρων

Αυτό θα φέρει έναν ή περισσότερους φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες,

διπλού πλάτους πτερυγίων, διπλής αναρρόφησης, σε κοινό άξονα, απ' ευθείας

συνεζευγμένους με τον ηλεκτροκινητήρα. Οι ανεμιστήρες θα έχουν εμπρός κεκλιμένα

πτερύγια. Οι ανεμιστήρες μαζί με τον άξονα θα είναι επιμελώς ζυγοσταθμισμένοι

μετά την κατασκευή τους, ώστε να εξασφαλίζεται λειτουργία τελείως απαλλαγμένη

κραδασμών και θορύβου (μέγιστος αριθμός στροφών 1450rpm. Ο ηλεκτροκινητήρας

πρέπει να είναι κατάλληλος για παρεμβολή σε δίκτυο 220V/50Hz/1Φ, θα ελέγχεται

από διακόπτη τουλάχιστον τρίων (3) ταχυτήτων και θα φέρει ενσωματωμένη θερμική

προστασία έναντι υπερθέρμανσης.

H ηλεκτρική τροφοδοσία των τοπικών κλιματιστικών μονάδων θα γίνεται από ιδιαίτερα

κυκλώματα έτσι ώστε να είναι εύκολη η θέση τους εκτός ή εντός λειτουργίας από

κεντρικό σημείο κατά ομάδες.

Η συσκευή θα φέρει τριπολική σειρίδα (εύκαμπτο καλώδιο) για την τροφοδότησή της

από ρευματοδότη, που προβλέπεται κοντά στην θέση εγκατάστασή της.

Εγκατάσταση των συσκευών ανεμιστήρα-στοιχείου

Οι συσκευές θα εγκατασταθούν στις θέσεις που σημειώνονται στα σχέδια η δε

εγκατάστασή τους περιλαμβάνει γενικά τα εξής:

- την σύνδεση των στοιχείων με τις σωληνώσεις προσαγωγής και επιστροφής ζεστού

  και κρύου νερού με τεμάχια σωλήνων και τα εξαρτήματά τους.

- την σύνδεσή τους με τις αναμονές αποχέτευσης με σωλήνα από πολυπροπυλένιο DN20

  και λυόμενο σύνδεσμο.

- την σύνδεση με τα ηλεκτρικά δίκτυα 230V / δίκτυο ελέγχου.

δηλαδή υλικά, όργανα, εξαρτήματα  και  μικροϋλικά  και  εργασία  τοποθετήσεως,

συνδέσεως  και πλήρους εγκαταστάσεως γιά την ομαλή και αυτόματη λειτουργία.

(1 τεμ)

  8531.  5  Παροχής  800  C.F.M.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 806,78

(Ολογράφως) : οκτακόσια έξι και εβδομήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8691.1.1 Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό πάχους μόνωσης 9mm διαμέτρου
22mm

A.T. : 210

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40

Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό ενδεικτικού τύπου Armaflex ή

άλλου ισοδύναμου το οποίο θα καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ, και

συγκεκριμένα:

Θερμ/κό πεδίο εφαρμογής : -40οC έως +105 οC (θερμοκρασίες σώματος)

Συντελ. θερμοαγωγιμότητος : λ < 0,040 W/mK σε 20 oC

Συμπεριφορά στην φωτιά : κατηγορία B1 κατά DIN 4102 με διαρκή έλεγχο

διαδικασία παραγωγής ISO 9001, EN 29001

σε σωληνοειδές σχήμα, με τα μικροϋλικά για την στερέωση του υλικού και την

στεγανοποίση των εγκάρσιων και κατά μήκος αρμών,καθώς και την σήμανση των

σωληνώσεων με ιδιαίτερο χρώμα, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά και κάθε εργασία

για πλήρη εγκατάσταση.
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Το πάχος των κοχυλιών προσδιορίζεται στην τεχνική περιγραφή και τα σχέδια.

Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμόζονται κατ’ ελάχιστον οι απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ.

(1 τεμ)

  Ν\8691.  1  πάχους μόνωσης     9      mm

  Ν\8691. 1.  1  διαμέτρου       22     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,53

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8691.1.2 Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό πάχους μόνωσης 9mm διαμέτρου
28mm

A.T. : 211

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40

Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό ενδεικτικού τύπου Armaflex ή

άλλου ισοδύναμου το οποίο θα καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ, και

συγκεκριμένα:

Θερμ/κό πεδίο εφαρμογής : -40οC έως +105 οC (θερμοκρασίες σώματος)

Συντελ. θερμοαγωγιμότητος : λ < 0,040 W/mK σε 20 oC

Συμπεριφορά στην φωτιά : κατηγορία B1 κατά DIN 4102 με διαρκή έλεγχο

διαδικασία παραγωγής ISO 9001, EN 29001

σε σωληνοειδές σχήμα, με τα μικροϋλικά για την στερέωση του υλικού και την

στεγανοποίση των εγκάρσιων και κατά μήκος αρμών,καθώς και την σήμανση των

σωληνώσεων με ιδιαίτερο χρώμα, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά και κάθε εργασία

για πλήρη εγκατάσταση.

Το πάχος των κοχυλιών προσδιορίζεται στην τεχνική περιγραφή και τα σχέδια.

Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμόζονται κατ’ ελάχιστον οι απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ.

(1 τεμ)

  Ν\8691.  1  πάχους μόνωσης     9      mm

  Ν\8691. 1.  2  διαμέτρου       28     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,80

(Ολογράφως) : τέσσερα και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8691.1.3 Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό πάχους μόνωσης 9mm διαμέτρου
35mm

A.T. : 212

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40

Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό ενδεικτικού τύπου Armaflex ή

άλλου ισοδύναμου το οποίο θα καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ, και

συγκεκριμένα:

Θερμ/κό πεδίο εφαρμογής : -40οC έως +105 οC (θερμοκρασίες σώματος)

Συντελ. θερμοαγωγιμότητος : λ < 0,040 W/mK σε 20 oC

Συμπεριφορά στην φωτιά : κατηγορία B1 κατά DIN 4102 με διαρκή έλεγχο

διαδικασία παραγωγής ISO 9001, EN 29001

σε σωληνοειδές σχήμα, με τα μικροϋλικά για την στερέωση του υλικού και την

στεγανοποίση των εγκάρσιων και κατά μήκος αρμών,καθώς και την σήμανση των

σωληνώσεων με ιδιαίτερο χρώμα, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά και κάθε εργασία

για πλήρη εγκατάσταση.

Το πάχος των κοχυλιών προσδιορίζεται στην τεχνική περιγραφή και τα σχέδια.

Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμόζονται κατ’ ελάχιστον οι απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ.

(1 τεμ)

  Ν\8691.  1  πάχους μόνωσης     9      mm
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  Ν\8691. 1.  3  διαμέτρου       35     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,99

(Ολογράφως) : τέσσερα και ενενήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8691.1.4 Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό πάχους μόνωσης 9mm διαμέτρου
42mm

A.T. : 213

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40

Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό ενδεικτικού τύπου Armaflex ή

άλλου ισοδύναμου το οποίο θα καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ, και

συγκεκριμένα:

Θερμ/κό πεδίο εφαρμογής : -40οC έως +105 οC (θερμοκρασίες σώματος)

Συντελ. θερμοαγωγιμότητος : λ < 0,040 W/mK σε 20 oC

Συμπεριφορά στην φωτιά : κατηγορία B1 κατά DIN 4102 με διαρκή έλεγχο

διαδικασία παραγωγής ISO 9001, EN 29001

σε σωληνοειδές σχήμα, με τα μικροϋλικά για την στερέωση του υλικού και την

στεγανοποίση των εγκάρσιων και κατά μήκος αρμών,καθώς και την σήμανση των

σωληνώσεων με ιδιαίτερο χρώμα, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά και κάθε εργασία

για πλήρη εγκατάσταση.

Το πάχος των κοχυλιών προσδιορίζεται στην τεχνική περιγραφή και τα σχέδια.

Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμόζονται κατ’ ελάχιστον οι απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ.

(1 τεμ)

  Ν\8691.  1  πάχους μόνωσης     9      mm

  Ν\8691. 1.  4  διαμέτρου       42     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,22

(Ολογράφως) : πέντε και είκοσι δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8691.1.5 Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό πάχους μόνωσης 9mm διαμέτρου
48mm

A.T. : 214

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40

Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό ενδεικτικού τύπου Armaflex ή

άλλου ισοδύναμου το οποίο θα καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ, και

συγκεκριμένα:

Θερμ/κό πεδίο εφαρμογής : -40οC έως +105 οC (θερμοκρασίες σώματος)

Συντελ. θερμοαγωγιμότητος : λ < 0,040 W/mK σε 20 oC

Συμπεριφορά στην φωτιά : κατηγορία B1 κατά DIN 4102 με διαρκή έλεγχο

διαδικασία παραγωγής ISO 9001, EN 29001

σε σωληνοειδές σχήμα, με τα μικροϋλικά για την στερέωση του υλικού και την

στεγανοποίση των εγκάρσιων και κατά μήκος αρμών,καθώς και την σήμανση των

σωληνώσεων με ιδιαίτερο χρώμα, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά και κάθε εργασία

για πλήρη εγκατάσταση.

Το πάχος των κοχυλιών προσδιορίζεται στην τεχνική περιγραφή και τα σχέδια.

Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμόζονται κατ’ ελάχιστον οι απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ.

(1 τεμ)

  Ν\8691.  1  πάχους μόνωσης     9      mm

  Ν\8691. 1.  5  διαμέτρου       48     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,44

(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα τέσσερα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8691.1.6 Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό πάχους μόνωσης 9mm διαμέτρου
60mm

A.T. : 215

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40

Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό ενδεικτικού τύπου Armaflex ή

άλλου ισοδύναμου το οποίο θα καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ, και

συγκεκριμένα:

Θερμ/κό πεδίο εφαρμογής : -40οC έως +105 οC (θερμοκρασίες σώματος)

Συντελ. θερμοαγωγιμότητος : λ < 0,040 W/mK σε 20 oC

Συμπεριφορά στην φωτιά : κατηγορία B1 κατά DIN 4102 με διαρκή έλεγχο

διαδικασία παραγωγής ISO 9001, EN 29001

σε σωληνοειδές σχήμα, με τα μικροϋλικά για την στερέωση του υλικού και την

στεγανοποίση των εγκάρσιων και κατά μήκος αρμών,καθώς και την σήμανση των

σωληνώσεων με ιδιαίτερο χρώμα, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά και κάθε εργασία

για πλήρη εγκατάσταση.

Το πάχος των κοχυλιών προσδιορίζεται στην τεχνική περιγραφή και τα σχέδια.

Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμόζονται κατ’ ελάχιστον οι απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ.

(1 τεμ)

  Ν\8691.  1  πάχους μόνωσης     9      mm

  Ν\8691. 1.  6  διαμέτρου       60     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,21

(Ολογράφως) : έξι και είκοσι ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8691.1.7 Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό πάχους μόνωσης 9mm διαμέτρου
76mm

A.T. : 216

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40

Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό ενδεικτικού τύπου Armaflex ή

άλλου ισοδύναμου το οποίο θα καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ, και

συγκεκριμένα:

Θερμ/κό πεδίο εφαρμογής : -40οC έως +105 οC (θερμοκρασίες σώματος)

Συντελ. θερμοαγωγιμότητος : λ < 0,040 W/mK σε 20 oC

Συμπεριφορά στην φωτιά : κατηγορία B1 κατά DIN 4102 με διαρκή έλεγχο

διαδικασία παραγωγής ISO 9001, EN 29001

σε σωληνοειδές σχήμα, με τα μικροϋλικά για την στερέωση του υλικού και την

στεγανοποίση των εγκάρσιων και κατά μήκος αρμών,καθώς και την σήμανση των

σωληνώσεων με ιδιαίτερο χρώμα, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά και κάθε εργασία

για πλήρη εγκατάσταση.

Το πάχος των κοχυλιών προσδιορίζεται στην τεχνική περιγραφή και τα σχέδια.

Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμόζονται κατ’ ελάχιστον οι απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ.

(1 τεμ)

  Ν\8691.  1  πάχους μόνωσης     9      mm

  Ν\8691. 1.  7  διαμέτρου       76     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,57

(Ολογράφως) : έξι και πενήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8691.1.8 Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό πάχους μόνωσης 9mm διαμέτρου
88mm

A.T. : 217

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40
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Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό ενδεικτικού τύπου Armaflex ή

άλλου ισοδύναμου το οποίο θα καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ, και

συγκεκριμένα:

Θερμ/κό πεδίο εφαρμογής : -40οC έως +105 οC (θερμοκρασίες σώματος)

Συντελ. θερμοαγωγιμότητος : λ < 0,040 W/mK σε 20 oC

Συμπεριφορά στην φωτιά : κατηγορία B1 κατά DIN 4102 με διαρκή έλεγχο

διαδικασία παραγωγής ISO 9001, EN 29001

σε σωληνοειδές σχήμα, με τα μικροϋλικά για την στερέωση του υλικού και την

στεγανοποίση των εγκάρσιων και κατά μήκος αρμών,καθώς και την σήμανση των

σωληνώσεων με ιδιαίτερο χρώμα, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά και κάθε εργασία

για πλήρη εγκατάσταση.

Το πάχος των κοχυλιών προσδιορίζεται στην τεχνική περιγραφή και τα σχέδια.

Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμόζονται κατ’ ελάχιστον οι απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ.

(1 τεμ)

  Ν\8691.  1  πάχους μόνωσης     9      mm

  Ν\8691. 1.  8  διαμέτρου       88     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,39

(Ολογράφως) : επτά και τριάντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8691.2.3 Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό πάχους μόνωσης 13mm
διαμέτρου 35mm

A.T. : 218

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40

Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό ενδεικτικού τύπου Armaflex ή

άλλου ισοδύναμου το οποίο θα καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ, και

συγκεκριμένα:

Θερμ/κό πεδίο εφαρμογής : -40οC έως +105 οC (θερμοκρασίες σώματος)

Συντελ. θερμοαγωγιμότητος : λ < 0,040 W/mK σε 20 oC

Συμπεριφορά στην φωτιά : κατηγορία B1 κατά DIN 4102 με διαρκή έλεγχο

διαδικασία παραγωγής ISO 9001, EN 29001

σε σωληνοειδές σχήμα, με τα μικροϋλικά για την στερέωση του υλικού και την

στεγανοποίση των εγκάρσιων και κατά μήκος αρμών,καθώς και την σήμανση των

σωληνώσεων με ιδιαίτερο χρώμα, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά και κάθε εργασία

για πλήρη εγκατάσταση.

Το πάχος των κοχυλιών προσδιορίζεται στην τεχνική περιγραφή και τα σχέδια.

Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμόζονται κατ’ ελάχιστον οι απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ.

(1 τεμ)

  Ν\8691.  2  πάχους μόνωσης     13     mm

  Ν\8691. 2.  3  διαμέτρου       35     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,65

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8691.2.4 Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό πάχους μόνωσης 13mm
διαμέτρου 42mm

A.T. : 219

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40

Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό ενδεικτικού τύπου Armaflex ή

άλλου ισοδύναμου το οποίο θα καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ, και

συγκεκριμένα:

Θερμ/κό πεδίο εφαρμογής : -40οC έως +105 οC (θερμοκρασίες σώματος)
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Συντελ. θερμοαγωγιμότητος : λ < 0,040 W/mK σε 20 oC

Συμπεριφορά στην φωτιά : κατηγορία B1 κατά DIN 4102 με διαρκή έλεγχο

διαδικασία παραγωγής ISO 9001, EN 29001

σε σωληνοειδές σχήμα, με τα μικροϋλικά για την στερέωση του υλικού και την

στεγανοποίση των εγκάρσιων και κατά μήκος αρμών,καθώς και την σήμανση των

σωληνώσεων με ιδιαίτερο χρώμα, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά και κάθε εργασία

για πλήρη εγκατάσταση.

Το πάχος των κοχυλιών προσδιορίζεται στην τεχνική περιγραφή και τα σχέδια.

Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμόζονται κατ’ ελάχιστον οι απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ.

(1 τεμ)

  Ν\8691.  2  πάχους μόνωσης     13     mm

  Ν\8691. 2.  4  διαμέτρου       42     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,79

(Ολογράφως) : πέντε και εβδομήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8691.2.5 Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό πάχους μόνωσης 13mm
διαμέτρου 48mm

A.T. : 220

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40

Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό ενδεικτικού τύπου Armaflex ή

άλλου ισοδύναμου το οποίο θα καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ, και

συγκεκριμένα:

Θερμ/κό πεδίο εφαρμογής : -40οC έως +105 οC (θερμοκρασίες σώματος)

Συντελ. θερμοαγωγιμότητος : λ < 0,040 W/mK σε 20 oC

Συμπεριφορά στην φωτιά : κατηγορία B1 κατά DIN 4102 με διαρκή έλεγχο

διαδικασία παραγωγής ISO 9001, EN 29001

σε σωληνοειδές σχήμα, με τα μικροϋλικά για την στερέωση του υλικού και την

στεγανοποίση των εγκάρσιων και κατά μήκος αρμών,καθώς και την σήμανση των

σωληνώσεων με ιδιαίτερο χρώμα, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά και κάθε εργασία

για πλήρη εγκατάσταση.

Το πάχος των κοχυλιών προσδιορίζεται στην τεχνική περιγραφή και τα σχέδια.

Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμόζονται κατ’ ελάχιστον οι απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ.

(1 τεμ)

  Ν\8691.  2  πάχους μόνωσης     13     mm

  Ν\8691. 2.  5  διαμέτρου       48     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,06

(Ολογράφως) : έξι και έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8691.2.6 Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό πάχους μόνωσης 13mm
διαμέτρου 60mm

A.T. : 221

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40

Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό ενδεικτικού τύπου Armaflex ή

άλλου ισοδύναμου το οποίο θα καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ, και

συγκεκριμένα:

Θερμ/κό πεδίο εφαρμογής : -40οC έως +105 οC (θερμοκρασίες σώματος)

Συντελ. θερμοαγωγιμότητος : λ < 0,040 W/mK σε 20 oC

Συμπεριφορά στην φωτιά : κατηγορία B1 κατά DIN 4102 με διαρκή έλεγχο

διαδικασία παραγωγής ISO 9001, EN 29001

σε σωληνοειδές σχήμα, με τα μικροϋλικά για την στερέωση του υλικού και την
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στεγανοποίση των εγκάρσιων και κατά μήκος αρμών,καθώς και την σήμανση των

σωληνώσεων με ιδιαίτερο χρώμα, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά και κάθε εργασία

για πλήρη εγκατάσταση.

Το πάχος των κοχυλιών προσδιορίζεται στην τεχνική περιγραφή και τα σχέδια.

Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμόζονται κατ’ ελάχιστον οι απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ.

(1 τεμ)

  Ν\8691.  2  πάχους μόνωσης     13     mm

  Ν\8691. 2.  6  διαμέτρου       60     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,05

(Ολογράφως) : επτά και πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8691.2.7 Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό πάχους μόνωσης 13mm
διαμέτρου 76mm

A.T. : 222

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40

Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό ενδεικτικού τύπου Armaflex ή

άλλου ισοδύναμου το οποίο θα καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ, και

συγκεκριμένα:

Θερμ/κό πεδίο εφαρμογής : -40οC έως +105 οC (θερμοκρασίες σώματος)

Συντελ. θερμοαγωγιμότητος : λ < 0,040 W/mK σε 20 oC

Συμπεριφορά στην φωτιά : κατηγορία B1 κατά DIN 4102 με διαρκή έλεγχο

διαδικασία παραγωγής ISO 9001, EN 29001

σε σωληνοειδές σχήμα, με τα μικροϋλικά για την στερέωση του υλικού και την

στεγανοποίση των εγκάρσιων και κατά μήκος αρμών,καθώς και την σήμανση των

σωληνώσεων με ιδιαίτερο χρώμα, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά και κάθε εργασία

για πλήρη εγκατάσταση.

Το πάχος των κοχυλιών προσδιορίζεται στην τεχνική περιγραφή και τα σχέδια.

Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμόζονται κατ’ ελάχιστον οι απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ.

(1 τεμ)

  Ν\8691.  2  πάχους μόνωσης     13     mm

  Ν\8691. 2.  7  διαμέτρου       76     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,44

(Ολογράφως) : επτά και σαράντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8691.2.8 Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό πάχους μόνωσης 13mm
διαμέτρου 88mm

A.T. : 223

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40

Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό ενδεικτικού τύπου Armaflex ή

άλλου ισοδύναμου το οποίο θα καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ, και

συγκεκριμένα:

Θερμ/κό πεδίο εφαρμογής : -40οC έως +105 οC (θερμοκρασίες σώματος)

Συντελ. θερμοαγωγιμότητος : λ < 0,040 W/mK σε 20 oC

Συμπεριφορά στην φωτιά : κατηγορία B1 κατά DIN 4102 με διαρκή έλεγχο

διαδικασία παραγωγής ISO 9001, EN 29001

σε σωληνοειδές σχήμα, με τα μικροϋλικά για την στερέωση του υλικού και την

στεγανοποίση των εγκάρσιων και κατά μήκος αρμών,καθώς και την σήμανση των

σωληνώσεων με ιδιαίτερο χρώμα, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά και κάθε εργασία

για πλήρη εγκατάσταση.

Το πάχος των κοχυλιών προσδιορίζεται στην τεχνική περιγραφή και τα σχέδια.

Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμόζονται κατ’ ελάχιστον οι απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ.
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(1 τεμ)

  Ν\8691.  2  πάχους μόνωσης     13     mm

  Ν\8691. 2.  8  διαμέτρου       88     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,50

(Ολογράφως) : οκτώ και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8039.3.9 Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως γιά σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως
16 atm διαμέτρου Φ 80 mm

A.T. : 224

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6

Ζεύγος  φλαντζών  με  λαιμό  συγκολλήσεως  γιά  σύνδεση χαλυβδοσωλήνων  με τους

αντίστοιχους  κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως

εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων

(1 ζεύγος)

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

του ζεύγους της αντιστοίχου διαμέτρου

  8039.  3   Πιέσεως   16     atm

  8039. 3.  9  Διαμέτρου   80     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 93,02

(Ολογράφως) : ενενήντα τρία και δύο λεπτά

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

A.T. : 225

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6

Ζεύγος  φλαντζών  με  λαιμό  συγκολλήσεως  γιά  σύνδεση χαλυβδοσωλήνων  με τους

αντίστοιχους  κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως

εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων

(1 ζεύγος)

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

του ζεύγους της αντιστοίχου διαμέτρου

  8039.  3   Πιέσεως   16     atm

  8039. 3. 10  Διαμέτρου   100    mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 112,09

(Ολογράφως) : εκατόν δώδεκα και εννέα λεπτά

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

A.T. : 226

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34

Αεραγωγός   από   γαλβανισμένη   λαμαρίνα   ορθογωνικής  ή  κυκλικής  διατομής

οποιωνδήποτε  διαστάσεων, θηλυκωτός ή φλαντζωτός κατασκευασμένος σύμφωνα με τους

Αμερικάνικους   κανονισμούς.Περιλαμβάνονται   τα   κάθε  φύσεως  ειδικά  τεμάχια

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

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

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

στερεώσεως  και  στεγανώσεως  και  την  εργασία  κατασκευής,  εγκαταστάσεως  και

ρυθμίσεως

(1 kg)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,71

(Ολογράφως) : οκτώ και εβδομήντα ένα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8537.4.3 Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής, διπλών τοιχωμάτων, με
μόνωση μεταξύ των τοιχωμάτων υαλοβάμβακα ή άλλου ισοδύναμου θερμικά υλικού, ονομ.
διαμ. 125 mm & εξ. διαμ. 185 mm

A.T. : 227

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 35

Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής, διπλών τοιχωμάτων, με

μόνωση μεταξύ των τοιχωμάτων υαλοβάμβακα πάχους 30mm με λ=0.040W/(mK) ή καλύτερο

ή άλλου ισοδύναμου θερμικά υλικού, με τα ειδικά εξαρτήματα συνδέσεως, τα υλικά

και τα μικροϋλικά και με την εργασία τοποθετήσεως γιά παράδοση σε πλήρη

λειτουργία.

(1 m)

  Ν\8537.4.  3  Ονομ. διαμ.  125  mm και εξωτ. διαμ.  185  mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,44

(Ολογράφως) : δώδεκα και σαράντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8537.4.4 Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής, διπλών τοιχωμάτων, με
μόνωση μεταξύ των τοιχωμάτων υαλοβάμβακα ή άλλου ισοδύναμου θερμικά υλικού, ονομ.
διαμ. 150 mm & εξ. διαμ. 210 mm

A.T. : 228

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 35

Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής, διπλών τοιχωμάτων, με

μόνωση μεταξύ των τοιχωμάτων υαλοβάμβακα πάχους 30mm με λ=0.040W/(mK) ή καλύτερο

ή άλλου ισοδύναμου θερμικά υλικού, με τα ειδικά εξαρτήματα συνδέσεως, τα υλικά

και τα μικροϋλικά και με την εργασία τοποθετήσεως γιά παράδοση σε πλήρη

λειτουργία.

(1 m)

  Ν\8537.4.  4  Ονομ. διαμ.  150  mm και εξωτ. διαμ.  210  mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,24

(Ολογράφως) : δέκα τρία και είκοσι τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8537.4.6 Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής, διπλών τοιχωμάτων, με
μόνωση μεταξύ των τοιχωμάτων υαλοβάμβακα ή άλλου ισοδύναμου θερμικά υλικού, ονομ.
διαμ. 200 mm & εξ. διαμ. 260 mm

A.T. : 229

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 35

Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής, διπλών τοιχωμάτων, με

μόνωση μεταξύ των τοιχωμάτων υαλοβάμβακα πάχους 30mm με λ=0.040W/(mK) ή καλύτερο

ή άλλου ισοδύναμου θερμικά υλικού, με τα ειδικά εξαρτήματα συνδέσεως, τα υλικά

και τα μικροϋλικά και με την εργασία τοποθετήσεως γιά παράδοση σε πλήρη

λειτουργία.

(1 m)

  Ν\8537.4.  6  Ονομ. διαμ.  200  mm και εξωτ. διαμ.  260  mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,56

(Ολογράφως) : δέκα έξι και πενήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8539.1 Θερμική μόνωση επιφανειών αεραγωγών με φελλοπολτό διπλής στρώσεως συνολικού
πάχους 10mm

A.T. : 230

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40

Μόνωση αεραγωγών με φελλοπολτό,διπλής στρώσεως στη φάση της κατασκευής τους

και πριν την αποπεράτωσή τους.Η μόνωση θα εφαρμοστεί με ψεκασμό στη λαμαρίνα,

δηλαδή υλικά και μικροϋλικά στον τόπο του έργου και εργασία πλήρους τοποθέτησης.

Όλα τα ανωτέρω σύμφωνα με τεχνικές Περιγραφές, Προδιαγραφές, τα Σχέδια της

μελέτης καθώς και τις οδηγίες της Επίβλεψης.

(1 m2 για επιφάνειες)

  Ν\8539.  1   Πάχους  10  mm
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,25

(Ολογράφως) : τέσσερα και είκοσι πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8540.2 Θερμική μόνωση επιφανειών αεραγωγών με πλάκες Frelen ή ισοδύναμο πάχους πλάκας
10 mm

A.T. : 231

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40

Εξωτερική θερμο-ηχομόνωση αεραγωγών με εύκαμπτες πλάκες από αφρώδες πολυαιθυλένιο,

ενδεικτικού τύπου FRELEN ή άλλου ισοδύναμου, επικολλητές, δικτυωμένο

με κλειστές κυψέλες, πυκνότητας 25 ± 3 kg/m3, θερμοκρασιακής αντοχής από -50°C

έως 100 °C, με μέγιστο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας

λ=0,033 kcal/mh °C - 0,039 kcal/mh °C στους 20°C, στη φάση της κατασκευής τους

και πριν την αποπεράτωσή τους. Η μόνωση θα εφαρμοστεί πλήρης με επικόλληση της

μονωτικής πλάκας στη λαμαρίνα με κατάλληλη κόλλα, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά

στον τόπο του έργου και εργασία πλήρης τοποθέτησης. Όλα τα ανωτέρω σύμφωνα με

τεχνικές Περιγραφές, Προδιαγραφές, τα Σχέδια της μελέτης καθώς και τις οδηγίες

της Επίβλεψης

(1 m2 για επιφάνειες)

  Ν\8540.  2   Πάχους  10  mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,28

(Ολογράφως) : εννέα και είκοσι οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8539.1.5.3 Θερμική μόνωση επιφανειών αεραγωγών ή σωλήνων με πάπλωμα υαλοβάμβακα που
φέρει επικάλυψη φύλλου αλουμινίου γιά επιφάνειες πάχους παπλώματος 5 cm

A.T. : 232

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40

Θερμική μόνωση επιφανειών αεραγωγών ή σωλήνων με πάπλωμα υαλοβάμβακα πυκνότητας

τουλάχιστον  16  kg/m3, που  φέρει επικάλυψη φύλλου αλουμινίου  πάχους 10 μικρών

ενισχυμένου  με  υαλοπίλημα επί χάρτου.Το πάπλωμα προσδένεται στην επιφάνεια των

αεραγωγών ή των σωληνώσεων ανά 50 cm μήκους με περιτύλιξη αυτοκόλλητης πλαστικής

ταινίας  πλάτους  5  cm   και  στεγανοποιήται  σε  όλους τους αρμούς με την ίδια

πλαστική ταινία δηλαδή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, με τα απαραίτητα

υλικά  και  μικροϋλικά στερεώσεως της μονώσεως και η απαιτούμενη εργασία πλήρους

τοποθετήσεως

(1 m2 γιά επιφάνειες) ή (1 m γιά σωληνώσεις)

  8539.1.  5  Γιά διάμετρο σωλήνα  ...........  ins ή επιφάνεια

  8539.1. 5.  3  Πάχος παπλώματος  5  cm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,28

(Ολογράφως) : δώδεκα και είκοσι οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8549.7 Ακροφύσιο μεγάλου βεληνεκούς (τζετ) μεγέθους 195 mm

A.T. : 233

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36

Ακροφύσιο μεγάλου βεληνεκούς (τζετ), κυκλικό, από αλουμίνιο για κλιματισμό

μεγάλων χώρων όπως αμφιθέατρα, κινηματογράφοι και μεγάλες αίθουσες.Βαμμένο

ηλεκτροστατικά σε χρώμα RAL.

AMB-KSR: Με ρυθμιζόμενη κεφαλή προς όλες τις κατευθύνσεις για ρύθμιση της

δέσμης του αέρα, για τοποθέτηση στο πλάι κυκλικού αεραγωγού.

Ενδ.τύπου AMB-KSR Αερογραμμή ή ισοδύναμο.

Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως και τα υλικά στηρίξεως

συγκολλήσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως,συγκολήσεως.

(1 τεμ.)

  Ν\8549.  7  μεγέθους   195        mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 356,61

(Ολογράφως) : τριακόσια πενήντα έξι και εξήντα ένα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8550.6 Στόμιο επιστροφής αέρα για τοποθέτηση απ' ευθείας σε κυκλικό αεραγωγό και με ντάμπερ
από αλουμίνιο με ταυτόχρονα, αντίθετα περιστρεφόμενα πτερύγια. Με πλαίσιο από
γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα.ενδ.τύπου Τ1Π-SR-D Αερογραμμή ή ισοδύναμο
διαστάσεων 800x300 mm

A.T. : 234

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36

Στόμιο επιστροφής αέρα για τοποθέτηση απ' ευθείας σε κυκλικό αεραγωγό και με

ντάμπερ από αλουμίνιο με ταυτόχρονα, αντίθετα περιστρεφόμενα πτερύγια.

Με πλαίσιο από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα.

Eνδ.τύπου Τ1Π-SR-D Αερογραμμή ή ισοδύναμο.

Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως και τα υλικά στηρίξεως

συγκολλήσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως,συγκολήσεως.

(1 τεμ.)

  Ν\8550.  6  διαστάσεων   800x300    mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 151,27

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα ένα και είκοσι επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8548.2 Αεροβαλβίδα μεταλλική με περιστρεφόμενο δίσκο που μετατοπίζεται αξονικά για ρύθμιση
της ελεύθερης επιφάνειας τοποθετούμενο με κατάλληλο αντάπτορα. Φ125 mm

A.T. : 235

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36

Αεροβαλβίδα μεταλλική σε χρώμα RAL επιλόγης της υπηρεσίας. Ο δίσκος

περιστρεφόμενος θα μετατοπίζεται αξονικά για ρύθμιση της ελεύθερης επιφάνειας.

Η τοποθέτηση θα γίνεται με κατάλληλο αντάπτορα.

Eνδ.τύπου:(F-METAL) Αερογραμμή ή ισοδύναμη.

Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως και τα υλικά στηρίξεως

συγκολλήσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως,συγκολήσεως.

(1 τεμ.)

  Ν\8548.  2  διαστάσεων Φ   Φ125 mm    mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 26,24

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και είκοσι τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8547 Στόμιο βροχής - νωπού ορθογωνικό κατάλληλο για τη λήψη νωπού αέρα καθώς και
απόρριψη διαστάσεων 900 cm2  από ανοδειωμένο αλουμίνιο.

A.T. : 236

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36

Στόμιο βροχής - νωπού ορθογωνικό κατάλληλο για τη λήψη νωπού αέρα καθώς και

απόρριψη διαστάσεων 900 cm2  από ανοδειωμένο αλουμίνιο δηλαδή υλικά και

μικροϋλικά  επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως ρυθμίσεως και παραδόσεως σε

πλήρη λειτουργία.

(1 τμχ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 101,03

(Ολογράφως) : εκατόν ένα και τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8544.1.3.12 Στόμιο οροφής, γραμμικό, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα από αλουμίνιο με εσωτερικό
διάφραγμα 4 σειρών διαστάσεων 20x20 cm

A.T. : 237

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36

Στόμιο προσαγωγής-επιστροφής αέρα οροφής με καμπύλα ρυθμιζόμενα πτερύγια τα οποία

θα έχουν την δυνατότητα να μεταβάλουν την μορφή της δέσμης του αέρα.

Τετραγωνικού ή ορθογωνικού σχήματος. Θα υπάρχει δυνατότητα γεφύρωσης των πτερυγίων
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ώστε να περιστρέφονται ταυτόχρονα.

Ενδεικτικός Τύπος: Αερογραμμή ΟΚ  4

Κατασκευασμένο από αλουμίνιο δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου

και εργασία τοποθετήσεως ρυθμίσεως και παραδόσεως σε πλήρη λειτουργία.

(1 τμχ)

  8544.  1   με εσωτερικό      διάφραγμα

  8544. 1.  3   4   σειρών

  8544. 1. 3.  1  διαστάσεων  20x20                     cm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 53,81

(Ολογράφως) : πενήντα τρία και ογδόντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8544.1.3.25 Στόμιο οροφής, γραμμικό, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα από αλουμίνιο με εσωτερικό
διάφραγμα 4 σειρών διαστάσεων 25x25 cm

A.T. : 238

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36

Στόμιο προσαγωγής-επιστροφής αέρα οροφής με καμπύλα ρυθμιζόμενα πτερύγια τα οποία

θα έχουν την δυνατότητα να μεταβάλουν την μορφή της δέσμης του αέρα.

Τετραγωνικού ή ορθογωνικού σχήματος. Θα υπάρχει δυνατότητα γεφύρωσης των πτερυγίων

ώστε να περιστρέφονται ταυτόχρονα.

Ενδεικτικός Τύπος: Αερογραμμή ΟΚ  4

Κατασκευασμένο από αλουμίνιο δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου

και εργασία τοποθετήσεως ρυθμίσεως και παραδόσεως σε πλήρη λειτουργία.

(1 τμχ)

  8544.  1   με εσωτερικό      διάφραγμα

  8544. 1.  3   4   σειρών

  8544. 1. 3.  1  διαστάσεων  25x25                     cm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 62,10

(Ολογράφως) : εξήντα δύο και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8041.2.1 Χαλκοσωλήνας εύκαμπτος, με μονωτική επένδυση PVC Εξωτ. διαμέτρου Φ 18 mm πάχους
τοιχώματος 1,00 mm

A.T. : 239

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Χαλκοσωλήνας εύκαμπτος, με μονωτική επένδυση PVC πάχους  τοιχώματος      1,00  mm

τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως

(απαγορεύεται  η  στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,

σύνδεσμοι,ρακόρ,ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

  Ν\8041. 2.  1  Εξωτ. Διαμέτρου   18     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,64

(Ολογράφως) : δώδεκα και εξήντα τέσσερα λεπτά

7.3. 7.3. Η.Ύδρευση-Αποχέτευση

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8141.2.2 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος
Τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins

A.T. : 240

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

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

δηλαδή  αναμικτήρας  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως

και πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8141.  2   τοποθετημένος σε νιπτήρα       0

  8141. 2.  2  Διαμέτρου   1/2        ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 60,63

(Ολογράφως) : εξήντα και εξήντα τρία λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8141.4.1 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Λουτήρα
ή λεκάνης καταιονηστήρα Φ 1/2 ins με σταθερό καταιονηστήρα

A.T. : 241

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

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

δηλαδή  αναμικτήρας  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως

και πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8141.  4   λουτήρα ή λεκάνης              καταιονηστήρα Φ 1/2 ins

  8141. 4.  1  Διαμέτρου   1/2        ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 79,48

(Ολογράφως) : εβδομήντα εννέα και σαράντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8138.1.2 Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος διαμέτρου Φ 1/2 ins

A.T. : 242

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

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

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8138.1    κοινός ορειχάλκινος

  8138.1.  2  Διαμέτρου   1/2        ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,97

(Ολογράφως) : οκτώ και ενενήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8043.1.1 Πλαστικός σωλήνας PP-R (80) FUSIOLEN πράσινος PN 20 SDR 7,4 κατά  DIN 8077/78
θερμικής αυτοσυγκόλλησης Πιέσεως PN20 διαμέτρου Φ 20 mm

A.T. : 243

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας PP-R (80) FUSIOLEN πράσινος SDR 7,4 PN   20   κατά DIN 8077/78 θερμικής

αυτοσυγκόλλησης, εξ. διαμέτρου  20  mm, πάχους τοιχώματος  2,8 mm, ενδ. τύπου AQUATHERM

τύπου FASER, 3ης γενιάς, κατάλληλος για εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης και κλιματισμός, με

πιστοποιητικά ΕΛΟΤ, SKZ A 314, ÖVGW, HY, SVGW, με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως,

στερεώσεως δηλαδή σωλήνας, ρακόρ, ταυ, γωνίες, καμπύλες, συστολές, μικροϋλικά κ.λ.π. επί τόπου

και εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιμών.

(1 m)

  8042.  1   πάχους τοιχώματος     2,8   mm

  8042. 1.  1  Διαμέτρου   20     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,04

(Ολογράφως) : τέσσερα και τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8043.1.2 Πλαστικός σωλήνας PP-R (80) FUSIOLEN πράσινος PN 20 SDR 7,4 κατά  DIN 8077/78
θερμικής αυτοσυγκόλλησης Πιέσεως PN20 διαμέτρου Φ 25mm

A.T. : 244

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας PP-R (80) FUSIOLEN πράσινος SDR 7,4 PN   20   κατά DIN 8077/78 θερμικής

αυτοσυγκόλλησης, εξ. διαμέτρου  25  mm, πάχους τοιχώματος  3,4 mm, ενδ. τύπου AQUATHERM

τύπου FASER, 3ης γενιάς, κατάλληλος για εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης και κλιματισμός, με

πιστοποιητικά ΕΛΟΤ, SKZ A 314, ÖVGW, HY, SVGW, με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως,

στερεώσεως δηλαδή σωλήνας, ρακόρ, ταυ, γωνίες, καμπύλες, συστολές, μικροϋλικά κ.λ.π. επί τόπου

και εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιμών.

(1 m)

  8042.  1   πάχους τοιχώματος     3,4   mm

  8042. 1.  2  Διαμέτρου   25     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,89

(Ολογράφως) : έξι και ογδόντα εννέα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8043.1.3 Πλαστικός σωλήνας PP-R (80) FUSIOLEN πράσινος PN 20 SDR 7,4 κατά  DIN 8077/78
θερμικής αυτοσυγκόλλησης Πιέσεως PN20 διαμέτρου Φ 32 mm

A.T. : 245

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας PP-R (80) FUSIOLEN πράσινος SDR 7,4 PN   20   κατά DIN 8077/78 θερμικής

αυτοσυγκόλλησης, εξ. διαμέτρου  32  mm, πάχους τοιχώματος  4,4 mm, ενδ. τύπου AQUATHERM

τύπου FASER, 3ης γενιάς, κατάλληλος για εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης και κλιματισμός, με

πιστοποιητικά ΕΛΟΤ, SKZ A 314, ÖVGW, HY, SVGW, με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως,

στερεώσεως δηλαδή σωλήνας, ρακόρ, ταυ, γωνίες, καμπύλες, συστολές, μικροϋλικά κ.λ.π. επί τόπου

και εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιμών.

(1 m)

  8042.  1   πάχους τοιχώματος     4,4   mm

  8042. 1.  3  Διαμέτρου   32     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,81

(Ολογράφως) : οκτώ και ογδόντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8043.1.4 Πλαστικός σωλήνας PP-R (80) FUSIOLEN πράσινος PN 20 SDR 7,4 κατά  DIN 8077/78
θερμικής αυτοσυγκόλλησης Πιέσεως PN20 διαμέτρου Φ 40 mm

A.T. : 246

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας PP-R (80) FUSIOLEN πράσινος SDR 7,4 PN   20   κατά DIN 8077/78 θερμικής

αυτοσυγκόλλησης, εξ. διαμέτρου  40  mm, πάχους τοιχώματος  5,5 mm, ενδ. τύπου AQUATHERM

τύπου FASER, 3ης γενιάς, κατάλληλος για εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης και κλιματισμός, με

πιστοποιητικά ΕΛΟΤ, SKZ A 314, ÖVGW, HY, SVGW, με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως,

στερεώσεως δηλαδή σωλήνας, ρακόρ, ταυ, γωνίες, καμπύλες, συστολές, μικροϋλικά κ.λ.π. επί τόπου

και εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιμών.

(1 m)

  8042.  1   πάχους τοιχώματος     5,5   mm

  8042. 1.  4  Διαμέτρου   40     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,41

(Ολογράφως) : έντεκα και σαράντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8043.1.5 Πλαστικός σωλήνας PP-R (80) FUSIOLEN πράσινος PN 20 SDR 7,4 κατά  DIN 8077/78
θερμικής αυτοσυγκόλλησης Πιέσεως PN20 διαμέτρου Φ 50 mm

A.T. : 247

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας PP-R (80) FUSIOLEN πράσινος SDR 7,4 PN   20   κατά DIN 8077/78 θερμικής

αυτοσυγκόλλησης, εξ. διαμέτρου  50  mm, πάχους τοιχώματος  6,9 mm, ενδ. τύπου AQUATHERM

τύπου FASER, 3ης γενιάς, κατάλληλος για εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης και κλιματισμός, με

πιστοποιητικά ΕΛΟΤ, SKZ A 314, ÖVGW, HY, SVGW, με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως,

στερεώσεως δηλαδή σωλήνας, ρακόρ, ταυ, γωνίες, καμπύλες, συστολές, μικροϋλικά κ.λ.π. επί τόπου

και εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιμών.

(1 m)

  8042.  1   πάχους τοιχώματος     6,9   mm

  8042. 1.  5  Διαμέτρου   50     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,96

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και ενενήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8043.1.6 Πλαστικός σωλήνας PP-R (80) FUSIOLEN πράσινος PN 20 SDR 7,4 κατά  DIN 8077/78
θερμικής αυτοσυγκόλλησης Πιέσεως PN20 διαμέτρου Φ 63 mm

A.T. : 248

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας PP-R (80) FUSIOLEN πράσινος SDR 7,4 PN   20   κατά DIN 8077/78 θερμικής

αυτοσυγκόλλησης, εξ. διαμέτρου  63  mm, πάχους τοιχώματος  8,6 mm, ενδ. τύπου AQUATHERM

τύπου FASER, 3ης γενιάς, κατάλληλος για εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης και κλιματισμός, με

πιστοποιητικά ΕΛΟΤ, SKZ A 314, ÖVGW, HY, SVGW, με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως,

στερεώσεως δηλαδή σωλήνας, ρακόρ, ταυ, γωνίες, καμπύλες, συστολές, μικροϋλικά κ.λ.π. επί τόπου

και εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιμών.
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(1 m)

  8042.  1   πάχους τοιχώματος     8,6   mm

  8042. 1.  6  Διαμέτρου   63     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 23,22

(Ολογράφως) : είκοσι τρία και είκοσι δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8044.2.1 Χαλκοσωλήνας υδραυλικών δικτύων κατά ΕΝ 1057 Εξωτ. διαμέτρου Φ 18 mm πάχους
τοιχώματος 1,00 mm

A.T. : 249

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Χαλκοσωλήνας υδραυλικών δικτύων, κατά ΕΝ 1057 ,πάχους  τοιχώματος      1,00  mm,

πλήρως τοποθετημένος, με όλα τα ειδικά τεμάχια και εξαρτήματα συνδέσεως, υλικά

στερεώσεως και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταύ,

διαστολικά, ειδικά στηρίγματα κλπ. υλικά, επί τόπου και εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών.

(1 m)

  Ν\8044. 2.  1  Εξωτ. Διαμέτρου   18     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,27

(Ολογράφως) : δώδεκα και είκοσι επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8044.3.1 Χαλκοσωλήνας υδραυλικών δικτύων κατά ΕΝ 1057 Εξωτ. διαμέτρου Φ 22 mm πάχους
τοιχώματος 1,00 mm

A.T. : 250

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Χαλκοσωλήνας υδραυλικών δικτύων, κατά ΕΝ 1057 ,πάχους  τοιχώματος      1,00  mm,

πλήρως τοποθετημένος, με όλα τα ειδικά τεμάχια και εξαρτήματα συνδέσεως, υλικά

στερεώσεως και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταύ,

διαστολικά, ειδικά στηρίγματα κλπ. υλικά, επί τόπου και εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών.

(1 m)

  Ν\8044. 3.  1  Εξωτ. Διαμέτρου   22     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,68

(Ολογράφως) : δέκα τρία και εξήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8044.4.1 Χαλκοσωλήνας υδραυλικών δικτύων κατά ΕΝ 1057 Εξωτ. διαμέτρου Φ 28 mm πάχους
τοιχώματος 1,50 mm

A.T. : 251

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Χαλκοσωλήνας υδραυλικών δικτύων, κατά ΕΝ 1057 ,πάχους  τοιχώματος      1,50  mm,

πλήρως τοποθετημένος, με όλα τα ειδικά τεμάχια και εξαρτήματα συνδέσεως, υλικά

στερεώσεως και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταύ,

διαστολικά, ειδικά στηρίγματα κλπ. υλικά, επί τόπου και εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών.

(1 m)

  Ν\8044. 4.  1  Εξωτ. Διαμέτρου   28     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 21,99

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και ενενήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8044.5.1 Χαλκοσωλήνας υδραυλικών δικτύων κατά ΕΝ 1057 Εξωτ. διαμέτρου Φ 35 mm πάχους
τοιχώματος 1,50 mm

A.T. : 252

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Χαλκοσωλήνας υδραυλικών δικτύων, κατά ΕΝ 1057 ,πάχους  τοιχώματος      1,50  mm,

πλήρως τοποθετημένος, με όλα τα ειδικά τεμάχια και εξαρτήματα συνδέσεως, υλικά

Σελίδα 103 από 127



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

στερεώσεως και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταύ,

διαστολικά, ειδικά στηρίγματα κλπ. υλικά, επί τόπου και εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών.

(1 m)

  Ν\8044. 5.  1  Εξωτ. Διαμέτρου   35     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 26,25

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και είκοσι πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8044.6.1 Χαλκοσωλήνας υδραυλικών δικτύων κατά ΕΝ 1057 Εξωτ. διαμέτρου Φ 42 mm πάχους
τοιχώματος 1,50 mm

A.T. : 253

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Χαλκοσωλήνας υδραυλικών δικτύων, κατά ΕΝ 1057 ,πάχους  τοιχώματος      1,50  mm,

πλήρως τοποθετημένος, με όλα τα ειδικά τεμάχια και εξαρτήματα συνδέσεως, υλικά

στερεώσεως και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταύ,

διαστολικά, ειδικά στηρίγματα κλπ. υλικά, επί τόπου και εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών.

(1 m)

  Ν\8044. 6.  1  Εξωτ. Διαμέτρου   42     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 30,05

(Ολογράφως) : τριάντα και πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8258.Β Προμήθεια, προσκόμιση επι τόπου του έργου και τοποθέτηση ηλιακού κεντρικού
συστήματος θέρμανσης ζεστού νερού χρήσης βεβιασμένης κυκλοφορίας  (20,00
m2,1.500lt)

A.T. : 254

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 24

Προμήθεια, προσκόμιση επι τόπου του έργου και τοποθέτηση ηλιακού κεντρικού

συστήματος θέρμανσης ζεστού νερού χρήσης βεβιασμένης κυκλοφορίας

(20,00 m2, 1.500 lt) αποτελούμενο από :

α) Επίπεδους ηλιακούς συλλέκτες συνολικής συλλεκτικής επιφάνειας 20,00 m2 με

επιλεκτική επίστρωση τιτανίου με απορροφητή από χάλκινους σωλήνες, με πάχος:

0,2mm τουλάχιστον, με πλαίσιο από αλουμίνιο, με πρισματικό τζάμι, ανθεκτικό

στην χαλαζόπτωση (solar tempered glass) πάχους: 3,5mm τουλάχιστον με απόλυτη

στεγανή εφαρμογή με χρήση καουτσούκ EPDM και διάφανη σιλικόνη, με πλευρική και

οπίσθια μόνωση από πετροβάμβακα ή άλλο παρεμφερές υλικό, και αντιψυκτική

προστασία με χρήση διαλύματος γλυκόλης, συλλεκτικής επιφάνειας έκαστος 2,50 m2,

πίεσης λειτουργίας 7 bar και πίεσης δοκιμής 10 bar.

Τα χαρακτηριστικά του συλλέκτη θα πρέπει να είναι τουλάχιστον όπως στον πίνακα

5.10, σελ.171 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 20701-1/2017, δηλ. συντελεστή μηδενικών απωλειών

no≥0,77, συντελεστή θερμικής απώλειας ηλιακού συλλέκτη a1≤3,75W/(m2K) και

θερμοκρασιακή εξάρτηση του συντελεστή θερμικής απώλειας a2≤0,015W/(m2K2).

β) Βάση στήριξης των συλλεκτών αποτελούμενη από γαλβανισμένα εν θερμώ ελάσματα

πάχους 2,5 έως 3,0 mm σχήματος γωνίας ή παρεμφερές μετά των αγκυρίων και των

ρητινών για στέγη από τσιμέντο ή κοχλίες και περικόχλια και σφιγκτήρες για

μεταλλική στέγη ή για ξύλινη επί τεγίδων σε οιοδήποτε ύψος ή για βατό δώμα.

Οι βάσεις θα εξασφαλίζουν την τοποθέτηση στο ίδιο επίπεδο όλων των συλλεκτών

προς αποφυγή του φαινομένου της φυσικής κυκλοφορίας στο ανώτερο σημείο.

γ) Το σύστημα αυτοματισμού των ηλιακών που θα εγκατασταθεί στο λεβητοστάσιο για

την προσαρμογή του συστήματος στις μεταβλητές απαιτήσεις θα ενεργοποιεί τον

κυκλοφορητή των ηλιακών φορτίζοντας με προτεραιότητα το δοχείο των 500 λίτρων

μέχρι τους 60C και στη συνέχεια εάν υπάρχει επάρκεια ηλιακής ακτινοβολίας τα

υπόλοιπα δοχεία.

Το συστημα θα περιλαμβάνει:

* Κυριο ελεγκτή με κάρτες επέκτασης

* Οθόνη χειρισμού για πρόσοψη ελεγκτή

* Απαραίτητες βάνες - ηλεκτρομηχανικούς κινητήρες
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* Αισθητήρια

Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης και οι απαιτούμενες γαλβανικές ηλεκτρικές συνδέσεις

(καλώδια και σωλήνας προστασίας σπιράλ) και τα απαραίτητα αισθητήρια.

Οι θερμαντήρες θα συνδεθούν και με τον λέβητα πετρελαίου ο οποίος θα τους

τροφοδοτεί μέσω ξεχωριστού κυκλώματος.Η παροχή του κλειστού κυκλώματος θα ελέγχεται

μέσω δίοδων βαλβίδων on-off που θα τοποθετηθούν στην προσαγωγή του κάθε ενναλάκτη.

Σε περίπτωση που το νερό χρήσης φτάσει την επιθυμητή θερμοκράσια σε κάθε Boiler

θα δίνεται εντολή παύσης της λειτουργίας της πηγής.

δ) Υδραυλικό κιτ (solar station) προκειμένου να επιτευχθούν η υδραυλική

εξισορρόπηση, η μέτρηση ροής και ο εξαερισμός. O ενσωματωμένος ρυθμιστής θα

επιτρέπει την ακριβή και απλή τοποθέτηση καθώς και τον έλεγχο της απαιτούμενης

ποσότητας του υγρού στο πρωτεύον κύκλωμα. Το συνεχές σύστημα εξαερισμού θα

βρίσκεται σε συμμόρφωση με τις πλέον υψηλές απαιτήσεις και θα διατηρεί το σύστημα

χωρίς αέρα. Το Υδραυλικό κιτ θα περιλαμβάνει αντλία κυκλοφορίας, βαλβίδα

εξισορρόπησης δεξαμενή εξαερισμού με βαλβίδα αφαίμαξης, βαλβίδα εξαερισμού,

μανόμετρο, θερμόμετρο, ανακοπή σφαιροειδούς βάνας με στρόφιγγα πλήρωσης και

αποστράγγισης και ενσωματωμένη βαλβίδα ελέγχου, ανακοπή σφαιροειδούς βάνας

με βαλβίδα ασφαλείας, βαλβίδα ασφαλείας, σύνδεσμος με συνδετικό σπείρωμα G 3/4"

για το δοχείο εκτόνωσης που θα συνδέεται σε σειρά με την αντλία κυκλοφορίας.

Αυτή η διάταξη θα εμποδίζει τις αρνητικές συνθήκες της πίεσης λειτουργίας ακόμη

και σε κρίσιμα συστήματα και θα αποφεύγει τις μειώσεις στην πίεση λειτουργίας,

μιας από τις βασικότερες αιτίες της πρόωρης εξάτμισης του μέσου. Στη τιμή

περιλαμβάνεται και η ηλεκτρική σύνδεση καλώδια και σωλήνας προστασίας (αντλίας)

και ο γερανός ανύψωσης των υλικών στη στέγη - δώμα.

ε) Δυο Boiler τριπλής ενέργειας κατακόρυφου τύπου χωρητικότητας 1.000 lt και

500 lt με διπλή επισμάλτωση φούρνου στους 860°C. Θα διαθέτουν ράβδο μαγνησίου

για αυξημένη αντοχή ενάντια στη διάβρωση και την ηλεκτρόλυση. Θα είναι

κατασκευασμένα σύμφωνα με τους Γερμανικούς κανονισμούς DΙΝ 4801 ή 4802 από

xαλυβοδοελάσματα St 37, κατά DΙΝ 17100,συγκολλητά. Θα είναι εξ' ολοκλήρου

γαλβανισμένα εν θερμώ μετά την κατασκευή τους.Τα διάφορα στόμια λήψης θα είναι

μούφες χαλύβδινες.Θα διαθέτουν μόνωση πολυουρεθάνης χωρίς CFC & FCKW πυκνότητας

τουλάχιστον 40kg/m³ πάχους μόνωσης τουλάχιστον 60 mm και λ μόνωσης 0,023W/mK.

Η κάθε σερπαντίνα θα είναι από χαλυβδοσωλήνα. Θα φέρουν επίσης ηλεκτρική αντίσταση

και εξωτερικό περίβλημα από PVC τεχνόδερμα. Θα πρέπει να είναι κατάλληλα για πίεση

λειτουργίας 6 bar και max θερμοκρασία 95°C.

Χωρητικότητα δοχείου (1) 1.000 lit.

Χωρητικότητα δοχείου (2)   500 lit.

Οι θερμαντήρες θα συνδεθούν ώστε:

α) να είναι δυνατή η επιλόγη χρήσης οποιουδήποτε εξ αυτών ανάλογα με τις ανάγκες

   του προπονητηρίου.

β) ο θερμαντήρας των 1.000 lit να λειτουργεί ως προθερμαντήρας του συστήματος.

Ο κάθε θερμαντήρας νερού θα είναι εφοδιασμένος κατ ΄ελάχιστον με τα εξής :

• Θερμόμετρο 0°C έως 100°C.

• Ασφαλιστική δικλείδα.

• Κρουνό εκκένωσης.

• Εμβαπτιζόμενα αισθητήρια.

• Μανόμετρο

• Βαλβίδα ασφαλείας

• Ηλεκτρική Αντίσταση

• Στόμιο σύνδεσης με το δίκτυο παροχής

• Στόμιο εκκένωσης

• Στόμια σύνδεσης των σωληνώσεων προσαγωγής και επιστροφής του νερού

        θέρμανσης από τον λέβητα

• Στόμια σύνδεσης των σωληνώσεων προσαγωγής και επιστροφής από τους

        ηλιακούς συλλέκτες

• Στόμια σύνδεσης των σωληνώσεων εισόδου και εξόδου του ζεστού νερού χρήσης

• Μία συστοιχία οργάνων στην είσοδο του κρύου νερού, αποτελούμενη από βάνα

        - φίλτρο τύπου Υ - μανόμετρο - αντιπληγματική διάταξη - βαλβίδα

        αντεπιστροφής και βάνες σε διάταξη by – pass

Στο άρθρο επίσης περιλαμβάνονται οι βάσεις των θερμαντήρων που θα κατασκευαστούν

από μορφοσίδηρο. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκής χώρος κάτω από τους

θερμαντήρες ώστε να είναι δυνατή η εύκολη αποστράγγιση τους.
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Επίσης περιλαμβάνεται ο εξοπλισμός (σφαιρικές βάννες,ηλεκτροβάννες on- off)

οι σωληνώσεις χαλκού και η θερμομόνωση αυτών με αφρώδες υλικό επενδεδυμένο για την

αντηλιακή προστάσια,και λοιπά στοιχεία όπως αποτυπώνονται στα σχέδια.

Επίσης περιλαμβάνεται ο αντίστοιχος αριθμός καλλύματων συλλεκτών από αλουμίνιο

και μόνωση PEX foam με τα κάτωθι ελάχιστα χαρακτηριστικά:

Πυκνότητα : 30-33 kg/m3

Καθαρότητα αλουμινίου : >99,9%

Αντανακλαστικότητα : >97%

Θερμοπερατότητα : 0,035 w/mK

Θερμοκρασία λειτουργίας : -80 C εως +110 C

Ευλεκτότητα : Class E

Αντίσταση στην υγρασία : >9000

Το σύνολο του εξοπλισμού θα πρέπει να φέρει σήμανση CE και να ικανοποιεί,RoHs,ErP.

Οι συνδέσεις και οι αυτοματισμοί, θα γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια και τις οδηγίες

της επίβλεψης.

Πλήρες ηλιακό κεντρικό σύστημα θέρμανσης νερού χρήσης, βεβιασμένης κυκλοφορίας

ως ανωτέρω, με όλα τα απαραίτητα επιμέρους υλικά και μικροϋλικά ,

επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως,συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως

και θέσεως σε λειτουργία.

Τιμή κατ αποκοπή.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11.883,30

(Ολογράφως) : έντεκα χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα τρία και τριάντα λεπτά

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

A.T. : 255

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Bαλβίδα   διακοπής   (διακόπτης)  ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη    με τα μικροϋλικά

συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8131.    2   Τύπου   γωνιακή

  8131. 2.  1  Διαμέτρου   1/2        ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,08

(Ολογράφως) : δέκα έξι και οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8606.2.1 Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων νερού, διαμέτρου σπειρώματος
Σπειρώματος 1/2 ins γιά πίεση λειτουργίας έως 12 atm

A.T. : 256

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων νερού, διαμέτρου σπειρώματος

 1/2  ins  πλήρως τοποθετημένη σε σωλήνα. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως,

στερεώσεως κλπ. και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8606.  2  Διαμέτρου σπειρώματος  1/2 ins

  8606. 2.  1  Γιά πίεση λειτουργίας έως  12 atm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 40,54

(Ολογράφως) : σαράντα και πενήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8602.16 Εξοδος με τον ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανομέα θερμαντικού ή ψυκτικού
νερού από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή διαμέτρου διανομέως ή συλλέκτου 76/83 mm

A.T. : 257

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6

Εξοδος  με  τον  ανάλογο  σ'  αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανομέα θερμαντικού ή

ψυκτικού  νερού  από  χαλυβδοσωλήνα  χωρίς  ραφή   πλήρως  εγκατεστημένη, δηλαδή

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

λειτουργία

(1 τεμ)
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  8602. 16  Διαμέτρου διανομέα ή συλλέκτη  76/83   mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 30,83

(Ολογράφως) : τριάντα και ογδόντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8195 Προστασία  εντός του εδάφους,  με επάληψη  ασφαλτικού  υλικού και περιτύλιξη με
ύφασμα λινάτσας, σωληνώσεων διαμέτρου έως 2''

A.T. : 258

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40

Προστασία εντός του εδάφους, με επάληψη ασφαλτικού υλικού και περιτύλιξη με ύφασμα λινάτσας

σωληνώσεων διαμέτρου έως 2''.

Προστασία εντός του εδάφους, με επάληψη ασφαλτικού υλικού και περιτύλιξη με ύφασμα λινάτσας

σωληνώσεων διαμέτρου έως 2'', δηλαδή μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως

και πλήρους εγκαταστάσεως.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,82

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8194 Εξοπλισμός τουαλέτας ΑΜΕΑ πλήρης

A.T. : 259

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Προμήθεια και τοποθέτηση πλήρους σετ WC για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Στην τιμή του άρθρου προβλέπεται η προμήθεια των ειδών υγιεινής ήτοι λεκάνη και

κάθισμα - κάλλυμα ειδικού τύπου, τοποθέτηση οριζόντιων χειρολαβών εκ των οποίων

η μία είναι ανακλινόμενη και μία θα φέρει θήκη χαρτιού, καζανάκι χαμηλής πιέσεως

με εύχρηστο χειριστήριο, νιπτήρας ρηχός ειδικού τύπου χωρίς κολώνα,

μπαταρία με μακρύ ρουξούνι ή με φωτοκύτταρο, καθρέπτης μεγάλος με την

κάτω ακμή στο 1,00 μ., από λευκή πορσελάνη ελληνικής ή ιταλικής προέλευσης, η

εργασία τοποθέτησής τους και όλα τα υλικά και τα μικροϋλικά που απαιτούνται

προκειμένου να παραδοθεί το WC σε πλήρη λειτουργία.

Ο νιπτήρας θα είναι εργονομικός με ειδικές εγκοπές για στήριξη των αγκώνων και

καμπύλο σχήμα εμπρός για καλύτερη προσέγγιση του χρήστη, σταθερής ή/και

μεταβαλλόμενης κλίσης.

Η ειδική λεκάνη θα έχει καμπύλο σχήμα με πρόσθιο άνοιγμα εμπρός.

Το κάθισμα λεκάνης θα είναι ανατομικό, κατάλληλο για χρήση από ΑΜΕΑ.

Η αναμεικτική μπαταρία θα διαθέτει μακρύ μοχλό και ρουξούνι. Το καζανάκι θα είναι

χαμηλής πίεσης και θα πρέπει να μορφώνει την επιφάνεια που βρίσκεται προς την

πλευρά του χρήστη ανατομικά έτσι ώστε να χρησιμεύει και ως πλάτη καθίσματος. Θα

υπάρχουν οριζόντιες ή/και κατακόρυφες χειρολαβές μήκους 100 εκ. Ο καθρέπτης θα

είναι μεταβαλλόμενης κλίσης.

Επίσης στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα παρακάτω:

Χαρτοθήκη, πετσετοθήκη ή σύστημα στεγνώματος χεριών, σαπωνοθήκη, κρεμάστρες κ.λπ.

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως τοποθετημένα και συνδεδεμένα με το δίκτυο ύδρευσης και

αποχέτευσης.

Όλα τα υλικά και μικρουλικά θα φέρουν σήμανση CE.

Τιμή κατ αποκοπή.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.400,00

(Ολογράφως) : χίλια τετρακόσια

Άρθρο : ΗΛΜ 14 Λεκάνη αποχωρητηρίου ευρωπαικού (καθημένου) τύπου

A.T. : 260

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Λεκάνη  αποχωρητηρίου εκ  πορσελάνης,  υψηλής  πιέσεως, ευρωπαικού  (καθημένου)

τύπου ήτοι  λεκάνη  και  υλικά  στερεώσεως  και  συνδέσεως επί τόπου και εργασία
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πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 147,92

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα επτά και ενενήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΗΛΜ 18 Κάθισμα λεκάνης πλαστικό

A.T. : 261

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 18

Kάθισμα λεκάνης πλαστικό μετά καλύμματος χρώματος λευκού πλήρες, ήτοι υλικά και

μικρουλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,97

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και ενενήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8178.1.1 Χαρτοθήκη πλήρης Επιχρωμιωμένη απλή

A.T. : 262

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Χαρτοθήκη  πλήρης   δηλαδή  υλικά  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους

τοποθετήσεως

(1 τεμ)

  8178.  1   επιχρωμιωμένη

  8178. 1.  1    απλή

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,53

(Ολογράφως) : οκτώ και πενήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8160.2 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42 Χ 56 cm

A.T. : 263

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17

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

σιφώνι  χρωμέ  Φ  1  1/4  ins  στηρίγματα,  χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά

εξαρτήματα  όπως  και τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία

πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8160.   2  Διαστ.  42 Χ 56   cm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 164,74

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα τέσσερα και εβδομήντα τέσσερα λεπτά

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

A.T. : 264

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Εταζέρα  νιπτήρα  πλήρης δηλαδή  υλικά  και  μικροϋλικά  επί  τόπου και εργασία

πλήρους τοποθετήσεως

(1 τεμ)

  8169.  1   πορσελάνης                  0

  8169. 1.  2    μήκους 0,60 cm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 21,05

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και πέντε λεπτά

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

A.T. : 265

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13
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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) : 41,21

(Ολογράφως) : σαράντα ένα και είκοσι ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8054.8 Πώμα (τάπα) καθαρισμού αποχέτευσης με ελαστικό Δακτύλιο από PVC διαμέτρου Φ 100
mm

A.T. : 266

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Ταφ - Τάπα Καθαρισμού αποχέτευσης με ελαστικό δακτύλιο ,πλήρως τοποθετημένο

(1 τεμ)

  Ν\8054.   8 Διαμέτρου  100    mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,44

(Ολογράφως) : είκοσι και σαράντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8053 Σχάρα ανοξείδωτη απορροών ντουζιέρας με σιφώνι μήκους 1,0 έως 1,5m

A.T. : 267

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Σχάρα ανοξείδωτη απορροών ντουζιέρας με σιφώνι μήκους 1,0 έως 1,5m,

δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση, πλήρως τοποθετημένη.

(1 τεμ)

Τιμή ανά τεμάχιο.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 113,71

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα τρία και εβδομήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8046.1 Σιφώνι  δαπέδου πλαστικό με εσχάρα χαλύβδινη επινικελωμένη, διαμέτρου Φ 10 cm

A.T. : 268

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Σιφώνι δαπέδου πλαστικό με εσχάρα χαλύβδινη επινικελωμένη εντός ισχυρού τσιμεντοκονιάματος

(κολυμπητό), πλήρως τοποθετημένο.

(1 τεμ)

  8046.  1   Διαμέτρου   10  cm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 42,05

(Ολογράφως) : σαράντα δύο και πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.1.2 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. κατα ΕΝ1329 Πιέσεως 6 atm
διαμέτρου Φ 40 mm

A.T. : 269

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. κατά ΕΝ1329 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. Συμπεριλαβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε

σχήματος, τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και

συνδέσεως συμπεριλαμβανομένων των αποξηλώσεων, καθαιρέσεων, διατρήσεων, εκσκαφών με τα

χέρια ή με κομπρεσέρ καθώς και αποκαταστάσεων μέ όποια υλικά απαιτηθούν

(1 m)

  8042.  1   Πιέσεως     6     atm

  8042. 1.  2  Διαμέτρου   40     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,83

(Ολογράφως) : έντεκα και ογδόντα τρία λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.1.3 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. κατα ΕΝ1329 Πιέσεως 6 atm
διαμέτρου Φ 50 mm

A.T. : 270

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. κατά ΕΝ1329 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. Συμπεριλαβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε

σχήματος, τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και

συνδέσεως συμπεριλαμβανομένων των αποξηλώσεων, καθαιρέσεων, διατρήσεων, εκσκαφών με τα

χέρια ή με κομπρεσέρ καθώς και αποκαταστάσεων μέ όποια υλικά απαιτηθούν

(1 m)

  8042.  1   Πιέσεως     6     atm

  8042. 1.  3  Διαμέτρου   50     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,61

(Ολογράφως) : δώδεκα και εξήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.1.5 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. κατα ΕΝ1329 Πιέσεως 6 atm
διαμέτρου Φ 75 mm

A.T. : 271

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. κατά ΕΝ1329 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. Συμπεριλαβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε

σχήματος, τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και

συνδέσεως συμπεριλαμβανομένων των αποξηλώσεων, καθαιρέσεων, διατρήσεων, εκσκαφών με τα

χέρια ή με κομπρεσέρ καθώς και αποκαταστάσεων μέ όποια υλικά απαιτηθούν

(1 m)

  8042.  1   Πιέσεως     6     atm

  8042. 1.  5  Διαμέτρου   75     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 17,90

(Ολογράφως) : δέκα επτά και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.1.7 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. κατα ΕΝ1329 Πιέσεως 6 atm
διαμέτρου Φ 100 mm

A.T. : 272

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. κατά ΕΝ1329 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. Συμπεριλαβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε

σχήματος, τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και

συνδέσεως συμπεριλαμβανομένων των αποξηλώσεων, καθαιρέσεων, διατρήσεων, εκσκαφών με τα

χέρια ή με κομπρεσέρ καθώς και αποκαταστάσεων μέ όποια υλικά απαιτηθούν

(1 m)

  8042.  1   Πιέσεως     6     atm

  8042. 1.  7  Διαμέτρου   100    mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 21,20

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.1.9 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. κατα ΕΝ1329 Πιέσεως 6 atm
διαμέτρου Φ 125 mm

A.T. : 273

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. κατά ΕΝ1329 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. Συμπεριλαβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε

σχήματος, τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και

συνδέσεως συμπεριλαμβανομένων των αποξηλώσεων, καθαιρέσεων, διατρήσεων, εκσκαφών με τα

χέρια ή με κομπρεσέρ καθώς και αποκαταστάσεων μέ όποια υλικά απαιτηθούν
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(1 m)

  8042.  1   Πιέσεως     6     atm

  8042. 1.  9  Διαμέτρου   125    mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 27,71

(Ολογράφως) : είκοσι επτά και εβδομήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.1.11 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. κατα ΕΝ1329 Πιέσεως 6 atm
διαμέτρου Φ 160 mm

A.T. : 274

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. κατά ΕΝ1329 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. Συμπεριλαβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε

σχήματος, τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και

συνδέσεως συμπεριλαμβανομένων των αποξηλώσεων, καθαιρέσεων, διατρήσεων, εκσκαφών με τα

χέρια ή με κομπρεσέρ καθώς και αποκαταστάσεων μέ όποια υλικά απαιτηθούν

(1 m)

  8042.  1   Πιέσεως     6     atm

  8042. 1. 11  Διαμέτρου   160    mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 33,88

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και ογδόντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8036.3 Υδρορρόη κυκλικής διατομής, σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής, μέσου βάρους
(πράσινη ετικέττα) διαμέτρου Φ 4 ins

A.T. : 275

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Υδρορρόη κυκλικής διατομής, σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής, μέσου βάρους

(πράσινη ετικέττα), δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεμάχια

(πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως  σε  απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και

μικροϋλικά (καννάβι σχοινί,μίνιο  κλπ) επί  τόπου και εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως

(1 m)

  Ν\8036.  3   Διαμέτρου   4      ins , πάχους   4,50   mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 48,92

(Ολογράφως) : σαράντα οκτώ και ενενήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8036.4 Υδρορρόη κυκλικής διατομής, σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής, μέσου βάρους
(πράσινη ετικέττα) διαμέτρου Φ 5 ins

A.T. : 276

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Υδρορρόη κυκλικής διατομής, σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής, μέσου βάρους

(πράσινη ετικέττα), δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεμάχια

(πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως  σε  απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και

μικροϋλικά (καννάβι σχοινί,μίνιο  κλπ) επί  τόπου και εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως

(1 m)

  Ν\8036.  4   Διαμέτρου   5      ins , πάχους   4,50   mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 56,05

(Ολογράφως) : πενήντα έξι και πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8036.5 Υδρορρόη κυκλικής διατομής, σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής, μέσου βάρους
(πράσινη ετικέττα) διαμέτρου Φ 6 ins

A.T. : 277

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Υδρορρόη κυκλικής διατομής, σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής, μέσου βάρους

(πράσινη ετικέττα), δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεμάχια

(πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως  σε  απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και
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μικροϋλικά (καννάβι σχοινί,μίνιο  κλπ) επί  τόπου και εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως

(1 m)

  Ν\8036.  5   Διαμέτρου   6      ins , πάχους   4,50   mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 64,02

(Ολογράφως) : εξήντα τέσσερα και δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8051.1.2 Απόφραξη αποχετευτικού δικτύου µε χρήση αποφρακτικού µηχανήµατος και µε την χρήση
αρίδας

A.T. : 278

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 2

Απόφραξη και καθαρισµός όλου του αποχετευτικού δικτύου από το πιο αποµακρυσµένο

σηµείο ως το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης της πόλης από χώµατα, λίπη, ρίζες, πέτρες,

κλπ. όλων των αγωγών, των φρεατίων, του µηχανοσίφωνα κλπ. µε χρήση αρίδας και

πιεστικό µηχάνηµα ως 170 atm.άνευ άντλησης υδάτων.

Οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν παρουσία και µε υπόδειξη του επιβλέποντος µηχανικού.

Περιλαµβάνει κάθε εργασία απαραίτητη για τον πλήρη καθαρισµό του δικτύου και

παραδοτέο σε άρτια λειτουργία καθώς και απόρριψη των αχρήστων.

(Μέτρηση ανά ώρα εργασίας).

Όλα τα υλικά και μικρουλικά θα φέρουν σήμανση CE.

Τιμή κατ αποκοπή.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8062.1 Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Ανοικτή ημικυκλική

A.T. : 279

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1

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

των  υλικών  συνδέσεως,  των στηριγμάτων στερεώσεως, τοποθετουμένων στις αλλαγές

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

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

πλήρους εγκαταστάσεως

(1 kg)

  8062.   1

Ευρώ (Αριθμητικά) : 24,27

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα και είκοσι επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8130 Συρμάτινη κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) μέχρι Φ 10 cm

A.T. : 280

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1

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

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,37

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και τριάντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8066.2.1 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος από 0,50 έως 1,00 m διαστάσ. 40cm X
50cm

A.T. : 281

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10

Φρεάτιο  επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή ομβρίων) δηλαδή:

Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, κατασκευή σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 04-04-05-01.

Τα τοιχώματα των φρεατίων κατασκευάζονται από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα

C12/16, πάχους τουλάχιστον 10 cm.Ο πυθμένας των φρεατίων θα διαστρωθεί με άοπλο

σκυρόδεμα C12/16. Στον πυθμένα εγκιβωτίζεται ένα κομμάτι πλαστικού σωλήνα ίδιας
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διατομής με την σωλήνωση εξόδου (και ως προέκτασή της), κομμένο κατά μήκος δύο

γενετειρών διαμετρικά αντιθέτων, ώστε να διαμορφωθεί κοίλη επιφάνεια ροής των

υγρών.Τέλος,ο πυθμένας και οι πλευρικές επιφάνειες των φρεατίων,θα επιχρισθούν

με τσιμεντοκονίαμα.Κατά την κατασκευή των τοιχωμάτων, θα εγκιβωτίζεται στην τελική

επιφάνεια του στομίου το τελάρο στήριξης-συγκράτησης του καλύμματος.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και

αχρήστων υλικών.

(1 τεμ)

 8066. 2.  1  Διαστάσεων  40cm X 50cm    και βάθος  από 0,50 έως 1,00   m

Ευρώ (Αριθμητικά) : 209,68

(Ολογράφως) : διακόσια εννέα και εξήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8066.2.2 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος από 0,50 έως 1,00 m διαστάσ. 50cm X
60cm

A.T. : 282

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10

Φρεάτιο  επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή ομβρίων) δηλαδή:

Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, κατασκευή σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 04-04-05-01.

Τα τοιχώματα των φρεατίων κατασκευάζονται από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα

C12/16, πάχους τουλάχιστον 10 cm.Ο πυθμένας των φρεατίων θα διαστρωθεί με άοπλο

σκυρόδεμα C12/16. Στον πυθμένα εγκιβωτίζεται ένα κομμάτι πλαστικού σωλήνα ίδιας

διατομής με την σωλήνωση εξόδου (και ως προέκτασή της), κομμένο κατά μήκος δύο

γενετειρών διαμετρικά αντιθέτων, ώστε να διαμορφωθεί κοίλη επιφάνεια ροής των

υγρών.Τέλος,ο πυθμένας και οι πλευρικές επιφάνειες των φρεατίων,θα επιχρισθούν

με τσιμεντοκονίαμα.Κατά την κατασκευή των τοιχωμάτων, θα εγκιβωτίζεται στην τελική

επιφάνεια του στομίου το τελάρο στήριξης-συγκράτησης του καλύμματος.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και

αχρήστων υλικών.

(1 τεμ)

 8066. 2.  2  Διαστάσεων  50cm X 60cm    και βάθος  από 0,50 έως 1,00   m

Ευρώ (Αριθμητικά) : 262,64

(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα δύο και εξήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8072 Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά

A.T. : 283

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 29

Καλύμματα  φρεατίων  χυτoσιδηρά , πλήρως εγκατεστημένα με το ανάλογο παρέμβυσμα

στεγανοποιήσεως

(1 kg)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,29

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι εννέα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.08 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου.

A.T. : 284

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6069.1

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης

ορυχείου ή χειμάρρου, σύμφωνα με τις αντίστοιχες τυπικές διατομές της μελέτης

και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 "Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια της άμμου (εξόρυξη, κοσκίνισμα κλπ) και η μεταφορά της 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

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
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γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,70

(Ολογράφως) : πέντε και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8045.1 Μηχανοσίφωνας πλαστικός  διαμέτρου Φ 16 cm

A.T. : 285

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 9

Μηχανοσίφωνας πλαστικός πλήρως τοποθετημένος

(1 τεμ)

  Ν\8045.  1   Διαμέτρου   16        cm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 62,27

(Ολογράφως) : εξήντα δύο και είκοσι επτά λεπτά

7.4. 7.4. Η.Αντικεραυνική

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8837.1 Αγωγός συλλογής ή καθόδου, χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος (St/tZn) διαμέτρου
Φ8mm, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ-EN 50164 - 2

A.T. : 286

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45

Αγωγός συλλογής ή καθόδου, χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος (St/tZn) Φ8mm.

Αγωγός συλλογής ή καθόδου, χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος (St/tZn) διαμέτρου

Φ8mm, σύμφωνα με το  πρότυπο ΕΛΟΤ-EN 50164-2, δηλαδή προμήθεια και μικροϋλικά,

προσκόμιση, τοποθέτηση και πλήρης σύνδεση.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,85

(Ολογράφως) : έξι και ογδόντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8837.2 Σφικτήρας Φ8-10/8-10 ΕΧ-ΕΤ St/tZn Χαλύβδινoς θερμά επιψευδαργυρωμένος St/tZn

A.T. : 287

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45

Σφικτήρας Φ8-10/8-10 ΕΧ-ΕΤ St/tZn Χαλύβδινoς θερμά επιψευδαργυρωμένος St/tZn.

Σφικτήρας Φ8-10/8-10 ΕΧ-ΕΤ St/tZn Χαλύβδινoς θερμά επιψευδαργυρωμένος St/tZn

δηλαδή προμήθεια και μικροϋλικά, προσκόμιση, τοποθέτηση και πλήρης σύνδεση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,87

(Ολογράφως) : έξι και ογδόντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8837.3 Στήριγμα αγωγών κυκλικής διατομής, διαμέτρου Φ8/10mm σε μεταλλικό πάνελ

A.T. : 288

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45

Στήριγμα αγωγών κυκλικής διατομής, διαμέτρου Φ8/10mm σε μεταλλικό πάνελ,

δηλαδή προμήθεια και μικροϋλικά, προσκόμιση, τοποθέτηση και πλήρης σύνδεση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,04

(Ολογράφως) : τέσσερα και τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8837.4 Σύνδεσμος μεταλλικής δοκού με αγωγό St/tZn Φ8mm.

A.T. : 289

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45
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Σύνδεσμος μεταλλικής δοκού με αγωγό St/tZn Φ8mm,

δηλαδή προμήθεια και μικροϋλικά, προσκόμιση, τοποθέτηση και πλήρης σύνδεση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,33

(Ολογράφως) : εννέα και τριάντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8837.5 Εξάρτημα απορρόφησης συστολών - διαστολών χαλύβδινων συλλεκτηρίων αγωγών ή
αγωγών κράματος αλουμινίου

A.T. : 290

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45

Εξάρτημα απορρόφησης συστολών - διαστολών χαλύβδινων συλλεκτηρίων αγωγών ή αγωγών

κράματος αλουμινίου, δηλαδή προμήθεια και μικροϋλικά, προσκόμιση, τοποθέτηση

και πλήρης σύνδεση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,43

(Ολογράφως) : τέσσερα και σαράντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8837.6 Ακίδα διαμέτρου Φ16mm, χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη (St/tZn), μήκους 1,5m

A.T. : 291

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45

Ακίδα διαμέτρου Φ16mm, χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη (St/tZn).

Ακίδα διαμέτρου Φ16mm, χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη (St/tZn), μήκους 1,0m

, δηλαδή προμήθεια και μικροϋλικά, προσκόμιση, τοποθέτηση και πλήρης σύνδεση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 27,97

(Ολογράφως) : είκοσι επτά και ενενήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8837.7 Υποδοχή επίτοιχης γείωσης  2 x M8 Cu

A.T. : 292

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45

Υποδοχή επίτοιχης γείωσης  2 x M8 Cu.

Υποδοχή επίτοιχης γείωσης  2 x M8 Cu ,

δηλαδή προμήθεια και μικροϋλικά, προσκόμιση, τοποθέτηση και πλήρης σύνδεση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,27

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και είκοσι επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8837.8 Ταινία χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη (St/tZn),  θεμελειακής γειώσεως  διαστάσεων
30x3.5mm, σύμφωνα με το  πρότυπο ΕΛΟΤ- EN 50164 - 2

A.T. : 293

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45

Ταινία χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη (St/tZn), θεμελειακής γειώσεως διαστάσεων

30x3.5mm, σύμφωνα με το  πρότυπο ΕΛΟΤ- EN 50164 - 2

δηλαδή προμήθεια και μικροϋλικά, προσκόμιση, τοποθέτηση και πλήρης σύνδεση.

Τιμή ανά μέτρο (m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,31

(Ολογράφως) : δέκα τρία και τριάντα ένα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8837.9 Στήριγμα τύπου ‘’πασσάλου’’ με εγκοπή για την κατακόρυφη συγκράτηση ταινιών με
πλάτος έως 40mm χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρωμένο μήκους 250 mm.

A.T. : 294

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45

Στήριγμα τύπου ‘’πασσάλου’’ με εγκοπή για την κατακόρυφη συγκράτηση ταινιών με πλάτος

έως 40mm χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρωμένο μήκους 250 mm.

δηλαδή προμήθεια και μικροϋλικά, προσκόμιση, τοποθέτηση και πλήρης σύνδεση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,28

(Ολογράφως) : επτά και είκοσι οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8837.10 Κολλάρο υδροροής για διάμετρο σωλήνα έως 4'', χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρωμένο
(St/tZn)

A.T. : 295

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45

Κολλάρο υδροροής για διάμετρο σωλήνα έως 4'', χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρωμένο

(St/tZn), δηλαδή προμήθεια και μικροϋλικά, προσκόμιση, τοποθέτηση και πλήρης σύνδεση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,51

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και πενήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8837.11 Ρυθμιζόμενο περιλαίμιο,κατάλληλο για σύνδεση χαλύβδινων αγωγών ή αγωγών κράματος
αλουμινίου, κυκλικής διατομής, διαμέτρου Φ8/Φ10mm, και σωλήνων διαμέτρου από 1/8 -
6''

A.T. : 296

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45

Ρυθμιζόμενο περιλαίμιο,κατάλληλο για σύνδεση χαλύβδινων αγωγών ή αγωγών κράματος

αλουμινίου, κυκλικής διατομής, διαμέτρου Φ8/Φ10mm, και σωλήνων διαμέτρου

από 1/8 - 6''

δηλαδή προμήθεια και μικροϋλικά, προσκόμιση, τοποθέτηση και πλήρης σύνδεση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 24,20

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8837.12 Λειώμενος σύνδεσμος ελέγχου γειώσεως για την σύνδεση δύο αγωγών κυκλικής διατομής
Φ8 mm, χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος (St/tZn)

A.T. : 297

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45

Λειώμενος σύνδεσμος ελέγχου γειώσεως για την σύνδεση δύο αγωγών.

δηλαδή προμήθεια και μικροϋλικά, προσκόμιση, τοποθέτηση και πλήρης σύνδεση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,61

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και εξήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8837.13 Φρεάτιο επισκέψεως γειώσεως από PVC, βαρέως τύπου, με ανάγλυφη σήμανση της
γείωσης  διαστάσεων 25Χ25 cm

A.T. : 298

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45

Φρεάτιο επισκέψεως γειώσεως από PVC, βαρέως τύπου.

Φρεάτιο επισκέψεως γειώσεως από PVC, βαρέως τύπου, με ανάγλυφη σήμανση της γείωσης
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διαστάσεων 25Χ25 cm,δηλαδή προμήθεια και μικροϋλικά, προσκόμιση, τοποθέτηση

και πλήρης σύνδεση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 65,32

(Ολογράφως) : εξήντα πέντε και τριάντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8837.14 Ηλεκτρόδιο γειώσεως κατά DIN 48852S, χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρωμένο (St/tZn),
μήκους 2.500 mm

A.T. : 299

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45

Ηλεκτρόδιο γειώσεως κατά DIN 48852S, χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρωμένο (St/tZn),

μήκους 2.500 mm, διατομής σταυρού,  διαστάσεων 50x50 mm ,

δηλαδή προμήθεια και μικροϋλικά, προσκόμιση, τοποθέτηση και πλήρης σύνδεση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 47,27

(Ολογράφως) : σαράντα επτά και είκοσι επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8837.15 Ακροδέκτης γεφύρωσης μεταλλικών επιφανειών χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος
(St/tZn)

A.T. : 300

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45

Ακροδέκτης γεφύρωσης μεταλλικών επιφανειών χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος

(St/tZn), δηλαδή προμήθεια και μικροϋλικά, προσκόμιση, τοποθέτηση και

πλήρης σύνδεση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 28,24

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ και είκοσι τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8837.16 Αντιδιαβρωτική ταινία ΡVC

A.T. : 301

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45

Αντιδιαβρωτική ταινία ΡVC  ,δηλαδή προμήθεια και μικροϋλικά, προσκόμιση,

τοποθέτηση και πλήρης σύνδεση

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,29

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8837.17 Σφικτήρας γείωσης διατομής 25 - 35 mm2

A.T. : 302

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45

Σφικτήρας γείωσης διατομής 25 - 35 mm2, δηλαδή σφικτήρας αγωγών καθόδου με τα

ηλεκτρόδια γείωσης, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και σύνδεση σφικτήρα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,49

(Ολογράφως) : τέσσερα και σαράντα εννέα λεπτά
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7.5. 7.5. Η.Πυροπροστασία

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8213.1 Φωτιστικό ασφαλείας  LED

A.T. : 303

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62

Φωτιστικό ασφαλείας LED,

κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1838: «Εφαρμογές Φωτισμού –

Φωτιστικά Ασφαλείας» όπως κάθε φορά ισχύει, ΕΝ 60598-1 και ΕΝ 60598-2-22,

1,5ώρας ελάχιστη αυτονομία, συνεχούς / μη συνεχούς λειτουργίας,

φωτεινότητα 40lm (230V) – 100lm εφεδρική λειτουργία,

μπαταρίες νικελίου – καδμίου επαναφορτιζόμενες με ενδεικτικό Led φόρτισης

μπαταρίας, κομβίο ελέγχου (TEST), πλήρως τοποθετημένο με πλήρη ηλεκτρολογική

εξάρτηση, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος

λαμπτήρων, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 55,09

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε και εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8218 Φωτιστικό ασφαλείας LED, τύπου δίδυμων προβολέων μη συνεχούς λειτουργίας
αυτονομίας 1,5 h φωτεινότητας περίπου 3000 lm

A.T. : 304

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Φωτιστικό ασφαλείας LED,τύπου δίδυμων προβολέων μη συνεχούς λειτουργίας αυτονομίας

1,5h φωτεινότητας περίπου 3000 lm πλήρως εγκατεστημένo μετά των υλικών και μικρουλικών

εγκαταστάσεως και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 251,44

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα ένα και σαράντα τέσσερα λεπτά

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

A.T. : 305

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19

Πυροσβεστήρας  κόνεως  τύπου  Ρα,  φορητός   πλήρης  με  το αντίστοιχο στήριγμα

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

στήριξη

(1 τεμ)

  8201.1.   2  Γομώσεως  6    kg

Ευρώ (Αριθμητικά) : 37,79

(Ολογράφως) : τριάντα επτά και εβδομήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8202.2 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός γομώσεως 5  kg

A.T. : 306

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός  πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα

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

στήριξη

(1 τεμ)

  8202.   2  Γομώσεως  5   kg

Ευρώ (Αριθμητικά) : 69,69

(Ολογράφως) : εξήντα εννέα και εξήντα εννέα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8201.3.2 Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως, οροφής αυτοδιεγειρόμενος γομώσεως 12  kg

A.T. : 307

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19

Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως, οροφής αυτοδιεγειρόμενος πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα

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

στήριξη

(1 τεμ)

  8202.   2  Γομώσεως  12  kg

Ευρώ (Αριθμητικά) : 80,69

(Ολογράφως) : ογδόντα και εξήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8208 Ανιχνευτής ιονισμού καπνού φωτοηλεκτρικός

A.T. : 308

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62

Ανιχνευτής ιονισμού καπνού μετά βάσεως κατάλληλος για εγκατάσταση στην οροφή,

κατασκευασμένος σύμφωνα με την ΕΝ 54-7/97, ΙΡ20, με ενδεικτικό led ενεργοποίησης

μετά βάσεως, θερμοκρασία λειτουργίας -10 – 50οC, ανίχνευση καπνού σε χώρους με

σχετική υγρασία έως 95%.

Κάλυψη επιφάνειας > 50 τμ.

Θα διαθέτει, CE, εγγύηση 2 χρόνια.

Πλήρως εγκατεστημένος μετά των υλικών και μικρουλικών εγκαταστάσεως και της

εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 46,69

(Ολογράφως) : σαράντα έξι και εξήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8209 Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός

A.T. : 309

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62

Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός συμβατικού τύπου, κατασκευασμένος σύμφωνα με την

ΕΝ 54-5, ευαισθησία ενεργοποίησης 5°C/min, ενδεικτικό Led ενεργοποίησης και

επικοινωνίας του ανιχνευτή με τον πίνακα πυρανίχνευσης , έξοδο προς πίνακα.

Θα διαθέτει CE, εγγύηση 2 χρόνια.

Μετά βάσεως κατάλληλος για εγκατάσταση στην οροφή, πλήρως εγκατεστημένος μετά

των υλικών και μικρουλικών εγκαταστάσεως και της εργασίας για παράδοση

σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 36,19

(Ολογράφως) : τριάντα έξι και δέκα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8210 Κομβίο (μπουτόν) πυρασφαλείας

A.T. : 310

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62

Κομβίο (μπουτόν) πυρασφαλείας σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 54−11

«Εκκινητές συναγερμού χειρός» και ΕΛΟΤ EN 54−23:

«Διατάξεις συναγερμού – Οπτικές διατάξεις συναγερμού», όπως κάθε φορά ισχύουν.

Για σύνδεση με συμβατικό πίνακα πυρανίχνευσης, κλειδί επαναφοράς σε περίπτωση

ενεργοποίησης και διαφανές κάλυμμα για αποτροπή πατήματος χωρίς λόγο.

πλήρως εγκατεστημένo μετά των υλικών και μικρουλικών για παράδοση σε πλήρη και

κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 30,94

(Ολογράφως) : τριάντα και ενενήντα τέσσερα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8211 Φωτεινός επαναλήπτης (φαροσειρήνα)

A.T. : 311

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Φωτεινός επαναλήπτης (φαροσειρήνα),κατασκευασμένη σύμφωνα με την ΕΝ 54-3/23,

για σύνδεση με συμβατικό πίνακα πυρανίχνευσης, έξοδο ήχου 90 – 100 dB περίπου

στα 3 μέτρα και Led για φάρο.

Πλήρως εγκατεστημένη μετά των υλικών και μικρουλικών για παράδοση σε πλήρη και

κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 62,44

(Ολογράφως) : εξήντα δύο και σαράντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8204.1 Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη ή χωνευτή

A.T. : 312

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 20

Πυροσβεστική  φωλεά επίτοιχη ή χωνευτή  ενός αυλού με καννάβινο σωλήνα 20 m και

με  ή  χωρίς  θέση  φορητού πυροσβεστήρα, πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί

τόπου  με  την  εργασία  συναρμολογήσεως,  βαφής  με  ερυθρό  χρώμα,  συνδέσεως,

στερεώσεως και πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

 8204.1 Με ένα πυροσβεστικό κρουνό πυροσβεστική βάνα

Ευρώ (Αριθμητικά) : 511,10

(Ολογράφως) : πεντακόσια έντεκα και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8215 Πίνακας πυρανίχνευσης συμβατικός 4 ζωνών κατασκευασμένος και πιστοποιημένος
σύμφωνα με τις ΕΝ 54-2/97 και ΕΝ 54-4/97

A.T. : 313

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Πίνακας πυρανίχνευσης συμβατικός 4 ζωνών κατασκευασμένος και πιστοποιημένος

σύμφωνα με τις ΕΝ 54-2/97 και ΕΝ 54-4/97, που περιλαμβάνει:

1. Ενδείξεις τεσσάρων (4) περιοχών (ζωνών)

2. Κύρια ηλεκτρική τροφοδοσία 220-230V/50-60Hz

3. Εφεδρική τροφοδοσία 24V από μπαταρίες μολύβδου κλειστού τύπου που να

        επαρκεί για συναγερμό τριάντα (30’) πρώτων λεπτών της ώρας και αναμονή

        εν ηρεμία 72 ωρών.

4. Σύστημα αυτόματης επανάταξης της λειτουργίας σφάλματος (Fault).

5. Σύστημα επιτήρησης των βλαβών των γραμμών από βραχυκύκλωμα και διακοπή

        των κυκλωμάτων.

6. Σύστημα αφεσβέσεως φωτεινών επαναληπτών.

7. Ηχητικά όργανα συναγερμού (Fire Alarm) και βλάβης (Fault).

8. Φωτεινές ένδειξεις για παροχή ρεύματος.

9. Φωτεινές ενδείξεις για κάθε ζώνη, ξεχωριστή για το συναγερμό (ALARM) &

        ξεχωριστή για βλάβη ζώνης (FAULT).

10. Δυνατότητα σύνδεσης αυτόματου τηλεφωνητή, ο οποίος θα αναμεταδίδει

        ηχογραφημένα μηνύματα σε περίπτωση συναγερμού.

11. CE

12. Εγγύηση 2 χρόνια

Εκτός από τις πιο πάνω λειτουργίες, ο πίνακας πρέπει να διαθέτει γενικές

ενδείξεις συναγερμού φωτιάς (Fire Alarm) και ειδοποίησης σφάλματος (Fault),

βλάβης ή χαμηλής τάσης των συσσωρευτών (Battery Fault/Low Battery Fault)

Ο πίνακας πυρανίχνευσης, σύμφωνα με το Παράρτημα 2 του Εναρμονισμένου Προτύπου

ΕΛΟΤ ΕΝ54,πρέπει να διαθέτει επίσης τα εξής χειριστήρια:

1. Πλήκτρο Επανάταξης σε Ηρεμία (RESET BUTTON).

2. Πλήκτρο Σίγησης των Κυκλωμάτων Συναγερμού (ALARMS) και του Βομβητή

        Σφάλματος (SILENCE BUTTON).

3. Πλήκτρο ελέγχου καλής λειτουργίας όλων των οπτικών ενδείξεων και του

        βομβητή (TEST BUTTON).
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Όλοι οι πιο πάνω χειρισμοί, πρέπει να πραγματοποιούνται από ανειδίκευτο χρήστη

σε ανάλογο επίπεδο πρόσβασης, μεταξύ των επιπέδων πρόσβασης που προβλέπει το

πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ54 Παράρτημα 2.

Γι’ αυτό όλα τα χειριστήρια πρέπει να ενεργοποιούνται με ειδικό κλειδοδιακόπτη

ή με κωδικό πρόσβασης ή να προστατεύονται από ειδική διαφανή πόρτα.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά στο χώρο του πίνακα, η σύνδεση

με τις καλωδιώσεις πυρανίχνευσης, υλικά και μικροϋλικά και παράδοση σε πλήρη

λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 260,81

(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα και ογδόντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8212 Αυτόματος τηλεφωνητής συμβατός με πίνακα πυρανίχνευσης

A.T. : 314

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Αυτόματος τηλεφωνητής συμβατός με πίνακα πυρανίχνευσης,

για σύνδεση με πίνακα πυρανίχνευσης και σταθερή τηλεφωνική γραμμή κατασκευασμένος

σύμφωνα με τις ΕΝ-61000-3-2, ΕΝ 61000-3- 3 και TBR-21.

Τάση τροφοδοσίας 10-30V. Θα διαθέτει δυνατότητα 2 εισόδων, 2 μηνυμάτων,μικρόφωνο

για εγγραφή των μηνυμάτων, μνήμη για κλήση ως 10 τηλεφωνικών αριθμών και εύκολο

προγραμματισμό. Δυνατότητα αλλαγής των αριθμών κλήσης και μνήμη ώστε να μην

σβήνονται οι αριθμοί στην διακοπή ρεύματος. Πλήρως εγκατεστημένος με τα υλικά

και τα μικροϋλικά εγκατάστασης. δοκιμή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 102,34

(Ολογράφως) : εκατόν δύο και τριάντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8216 Πυροσβεστικός σταθμός επίτοιχος ή χωνευτός.

A.T. : 315

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 20

Πυροσβεστικός σταθμός επίτοιχος ή χωνευτός.

Δηλαδή ένα ειδικό ερμάριο από χαλυβδοέλασμα, διαστάσεων περίπου

(ύψος x πλάτος x βάθος): 700 x 630 x 180 mm

μέσα στο οποίο θα βρίσκονται:

* Ένας λοστός διάρρηξης

* Ένας πέλεκυς μεγάλος

* Ένα φτυάρι

* Μία αξίνα

* Ένα σκεπάρνι

* Μία κουβέρτα διάσωσης αντιπυρική 0,90Χ0,90

* Δύο ηλεκτρικοί φανοί χειρός

  (στις επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις όπου πραγματοποιείται κατανάλωση αερίων καυσίμων,

  οι φανοί πρέπει να είναι αντιεκρηκτικού τύπου).

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά στο χώρο του σταθμού,υλικά και

μικροϋλικά και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 261,37

(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα ένα και τριάντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.60.02 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης
πυραντίστασης 60 min

A.T. : 316

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236

Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης μεταλλικής ανοιγόμενης θύρας πυρασφαλείας,

συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα,

αποτελούμενης από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0

mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich,
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με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική

πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από

ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD),

κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο

πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας και μπάρα πανικού. Η

κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής

της Υπηρεσίας.  Συμπεριλαμβάνεται η  προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η

πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με  τσιμεντοκονίαμα των 600 kg

τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας.

 Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 280,00

(Ολογράφως) : διακόσια ογδόντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.6 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 2 ins

A.T. : 317

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

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

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

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

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

πιέσεως

(1 m)

  8036.  6   Διαμέτρου   2      ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 33,58

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.7 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρπυ Φ  2 1/2 ins

A.T. : 318

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

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

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

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

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

πιέσεως

(1 m)

  8036.  7   Διαμέτρου   2 1/2  ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 40,90

(Ολογράφως) : σαράντα και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.8 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 3 ins

A.T. : 319

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

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

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

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

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

πιέσεως

(1 m)

  8036.  8   Διαμέτρου   3      ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 55,27

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε και είκοσι επτά λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.9 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 4 ins

A.T. : 320

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

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

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

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

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

πιέσεως

(1 m)

  8036.  9   Διαμέτρου   4      ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 73,88

(Ολογράφως) : εβδομήντα τρία και ογδόντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8220 Πυροσβεστικό αντλητικό συγκρότημα παροχής 25m3/h και μανομετρικού 65 ΜΥΣ

A.T. : 321

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 22

Πυροσβεστικό αντλητικό συγκρότημα παροχής 25m3/h και μανομετρικού 65 ΜΥΣ,με

μία κύρια ηλεκτρική αντλία, μία εφεδρική πετρελαιοκίνητη, μία βοηθητική

διατήρησης πίεσης (jokey), πιεστικό δοχείο, τους πίνακες τροφοδοσίας και

αυτοματισμού, όλα τα όργανα ελέγχου και λειτουργίας, και όλα τα λοιπά εξαρτήματα,

πλήρες.

Ειδικότερα :

1) Οριζόντια φυγοκεντρική πετρελαιοκίνητη αντλία κατά ΕΝ733

   Σώμα Χυτοσίδηρος

   Παροχή 25 m3/h Πτερωτή Χυτοσίδηρος

   Μανομετρικό 65 m Άξονας Ανοξείδωτος

   Στόμια DN50 X DN32 Στεγανοποίηση Μηχανική Carbon/Sic/EPDM

   Πετρελαιοκινητήρας τετράχρονος, αερόψυκτος, δικύλινδρος.

   Ισχύς N (DIN 70020) 21 hp

   Στροφές 2900 rpm Εκκίνηση Ηλεκτρική με μίζα 12V

   Αντλία και πετρελαιοκινητήρας συζευγμένα μέσω ελαστικού συνδέσμου.

2) Οριζόντια φυγοκεντρική ηλεκτροκίνητη αντλία κατά ΕΝ733

   Σώμα Χυτοσίδηρος

   Παροχή 25 m3/h Πτερωτή Χυτοσίδηρος

   Μανομετρικό 65 m Άξονας Ανοξείδωτος AISI420

   Στόμια DN50 X DN32 Στεγανοποίηση Μηχανικός Στυπειοθλίπτης

   Ηλεκτροκινητήρας ασύγχρονος, βραχυκυκλωμένου δρομέα, κλάσης μόνωσης F

   Ισχύς P2 11kw / 15hp Τάση 3~400V/50HZ

   Στροφές 2900 rpm Προστασία IP54

   Αντλία και ηλεκτροκινητήρας συζευγμένα μέσω ελαστικού συνδέσμου.

3) Βοηθητική αντλία Jockey

   Κατακόρυφη, πολυβάθμια, φυγοκεντρική αντλία

   Χιτώνιο Ανοξείδωτο

   Παροχή 3,6 m3/h Πτερωτές Τεχνοπολυμερές

   Μανομετρικό 76 m Άξονας Ανοξείδωτος

   Στόμια 1 ¼" x 1 ¼" Στεγανοποίηση Μηχανική Carbon/Ceramic

   Ηλεκτροκινητήρας ασύγχρονος, τριφασικός, βραχυκυκλωμένου δρομέα, κλάσης

   μόνωσης F

   Ισχύς P2 1,7kw / 2,3hp Τάση 3~400V/50HZ

   Στροφές 2900 rpm Προστασία IP55

   Αντλία και ηλεκτροκινητήρας απ' ευθείας συζευγμένα.

4) Πιεστική δεξαμενή μεμβράνης

   Κέλυφος από χάλυβα βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή. Ανταλλάξιμη μεμβράνη

   από EPDM μη τοξικό, χωρίς κίνδυνο ανάπτυξης μυκήτων, κατάλληλο για πόσιμο,

   και υφάλμυρο νερό.

   Χωρητικότητα 200 λίτρα Πίεση λειτουργίας 10 bar

   Διάταξη Κατακόρυφο Πίεση δοκιμής 15 bar

   Θερμοκρασία -10 έως +99 oC Προφόρτιση αέρα 2 bar

5) Ηλεκτρικός πίνακας αυτοματισμού
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   Απολύτως στεγανός IP55 από χαλυβδοέλασμα DKP, επιμελώς βαμμένος με

   προστατευτικό χρώμα μετά από επικάλυψη με αντισκωριακά υλικά. Διακόπτης

   τριών θέσεων Auto-Off-Manual για κάθε αντλία.

   Κύκλωμα αυτοματισμού πετρελαιοκινητήρα 12V με αυτόματη εκκίνησή του,

   ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ρεύμα από τη ΔΕΗ. Ο πίνακας θα συνοδεύεται

   από μπαταρία 12V/72AH. Ηλεκτρονικός φορτιστής εντός του πίνακα.

   Μετά τη φόρτιση της μπαταρίας θα μεταπίπτει αυτόματα σε κατάσταση

   συντήρησής της.

6) Λοιπά εξαρτήματα

   Συλλέκτες DN100 στην αναρρόφηση και κατάθλιψη του συγκροτήματος.

   Βάνες στην αναρρόφηση και κατάθλιψη της κάθε αντλίας.

   Βάνα και φίλτρο στη γραμμή σύνδεσης του πιεστικού δοχείου

   Βαλβίδα αντεπιστροφής στην κατάθλιψη κάθε αντλίας.

   Πιεζοστάτης οθόνης για κάθε αντλία και μανόμετρο 10bar.

Το συγκρότημα θα βρίσκεται πλήρως συναρμολογημένο σε κοινή χαλύβδινη βάση

στιβαρής και άκαμπτης κατασκευής.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά στο χώρο του συγκροτήματος

η υδραυλική και ηλεκτρολογική σύνδεση υλικά και μικροϋλικά - δοκίμες και παράδοση

σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14.720,52

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερεις χιλιάδες επτακόσια είκοσι και πενήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8217 Υπέργειο πυροσβεστικό δίκρουνο υδροδότησης, τυποποιημένο και σύμφωνο με τις
οδηγίες του πυροσβεστικού σώματος διαστάσεων 4 X 2 1/2 X 2 1/2'' με αντεπίστροφο 4"

A.T. : 322

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19

Υπέργειο πυροσβεστικό δίκρουνο υδροδότησης, τυποποιημένο και σύμφωνο με τις

οδηγίες του πυροσβεστικού σώματος διαστάσεων 4 X 2 1/2 X 2 1/2'' με αντεπίστροφο 4"

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά και εγκατάσταση στο χώρο,υλικά

και μικροϋλικά και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 334,87

(Ολογράφως) : τριακόσια τριάντα τέσσερα και ογδόντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8125.1.3 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα
διαμέτρου Φ 1 ins

A.T. : 323

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.  3  Διαμέτρου   1      ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,81

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και ογδόντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8125.1.9 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα
διαμέτρου Φ 4 ins

A.T. : 324

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Βαλβίδα  αντεπιστροφής ορειχάλκινη κατακορύφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως,

δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως

(1 τεμ)

  Ν\8125.1  Με γλωτίδα (κλαπέ) σε πολυμερές υλικό συνδεομένη με σπείρωμα

  Ν\8125.1.  9  Διαμέτρου   4      ins
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 220,77

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι και εβδομήντα επτά λεπτά

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

A.T. : 325

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Συρταρωτή  βαλβίδα (βάννα)  σφηνοειδής, χυτοσιδηρά γιά εγκαταστάσεις θερμάνσεως

με τα μικρουλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8108.  3  Ονομαστικής Πιέσεως   10     atm

  8108. 3.  5  Διαμέτρου   100    mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 197,87

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα επτά και ογδόντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8220.Α Ελεγχος στάθμης δεξαμενής νερού (μέγιστη - ελάχιστη στάθμη - φλοτέρ  προστασίας -
φαροσειρήνα)

A.T. : 326

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 22

Σύστημα ελέγχου στάθμης δεξαμενής νερού

Το σύστημα ελέγχου στάθμης θα περιλαμβάνει δύο ηλεκτρονικά φλοτέρ,καθώς και ρελέ

δύο επαφών.Τα ηλεκτρονικά φλοτέρ θα είναι από πλαστικό,πλήρως στεγανά για υποβρύχια

χρήση σε υγρό.Το ρελέ θα είναι πηνίου 12V συνεχούς ρεύματος ώστε ακόμα

και στην περίπτωση όπου θα υπάρξει διαρροή από τα ηλεκτρονικά φλοτέρ λόγω μη καλής

στεγανότητας, το ρεύμα διαρροής να μην προκαλέσει βραχυκύκλωμα και να μην είναι

επικίνδυνο.

Τα βασικά υλικά που θα περιλαμβάνει το σύστημα ελέγχου είναι:

2 ηλεκτρονικά φλοτέρ (πλαστικά), στεγανά

1 ρελέ 2 επαφών, πηνίου 12V DC

1 βάση για το παραπάνω ρελέ

1 τροφοδοτικό εξόδου 12V καλώδιο

Περιγραφή συστήματος

Το πηνίο του ρελέ που θα χρησιμοποιηθεί θα λειτουργεί στα 12V DC.

Αυτό σημαίνει πως η τάση που θα περνάει μέσα από τα δύο φλοτέρ, που θα βρίσκονται

μέσα στο νερό, θα είναι 12V DC.

Τα δύο φλοτέρ θα τοποθετειθούν μέσα στην δεξαμενή με υψομετρική διαφορά.

Το πρώτο φλοτέρ του συστήματος θα είναι αυτό που θα βρίσκεται στη χαμηλότερη στάθμη,

ενώ αυτό που θα βρίσκεται πιο ψηλά θα ενεργοποιείται όταν υπάρχει κίνδυνος

υπερχείλισης της δεξαμενής.

Όταν το νερό θα είναι σε σωστή στάθμη, τότε δεν θα κλείνει κύκλωμα και το ρελέ

θα βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας (δεν θα λειτουργεί η σειρήνα).Σε αντίθετη

περίπτωση, όταν η στάθμη του νερού θα πέσει χαμηλότερα από το κάτω φλοτέρ ή όταν η

στάθμη του νερού θα ανεβαίνει χωρίς να διακόψει το σύστημα πλήρωσης πάνω από

την στάθμη που ελέγχει το πάνω φλοτέρ, θα κλείνουν οι επαφές του ρελέ και θα ηχεί

η σειρήνα.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά στο χώρο του έργου

η υδραυλική και ηλεκτρολογική σύνδεση υλικά και μικροϋλικά - δοκίμες και παράδοση

σε πλήρη λειτουργία.

Τιμή κατ αποκοπή.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 450,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα

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

A.T. : 327

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.4

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

"Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".
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 Διαμέτρου από 1 1/4 έως 2".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,25

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι πέντε λεπτά

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

A.T. : 328

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.6

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

"Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

 Διαμέτρου από 2 1/2 έως 3".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,40

(Ολογράφως) : τρία και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.67.04 Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 3 έως 4''

A.T. : 329

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.8

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

"Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

 Διαμέτρου από 3 έως 4".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

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

A.T. : 330

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

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

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

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

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

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως

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

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

  8766.  2   διπολικό

 8766. 2.  1  Διατομής:  2 Χ 1,5 mm2

Σελίδα 126 από 127



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

(Ολογράφως) : τέσσερα και δώδεκα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,12

                      

Οι μελετητές ΕΛΕΓΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η προϊσταμένη της Δ.Τ.Υ.

ΝΤΑΠΑ ΕΛΕΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΩΦΡΟΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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