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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 46.10.04 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1
(μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)

A.T. : 1.1.1

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4664.1

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 9x12x19 cm,

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

οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος

παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου.

 Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 33,50

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 49.01.02 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων

A.T. : 1.1.2

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) μπατικών τοίχων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,70

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

A.T. : 1.1.3

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 78.05.01 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm

A.T. : 1.1.4

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με

σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού

ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός

τιμολογείται ιδιαιτέρως).

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους

τοποθετήσεως.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου

μικρότερου από  0.72 m2, οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12

προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13.

 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,00

(Ολογράφως) : δέκα τρία

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.05.04 Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm

A.T. : 1.1.5

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με

σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού

ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός

τιμολογείται ιδιαιτέρως).

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους

τοποθετήσεως.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου

μικρότερου από  0.72 m2, οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12

προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13.

 Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,50

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.30.01 Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15
έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm

A.T. : 1.1.6

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809

Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από έτοιμες πλάκες τυποποιημένων

διαστάσεων αναρτημένη από υπάρχοντα σκελετό, 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.
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 Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τοποθετημένης ψευδοροφής.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,90

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και ενενήντα λεπτά

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

A.T. : 1.1.7

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής,

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

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

επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού

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

 Εσωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-        ακρυλικής ή

πολυβινυλικής βάσεως

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

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

A.T. : 1.1.8

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής,

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

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

επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού

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

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,10

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά

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

A.T. : 1.1.9

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.

 Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,40

(Ολογράφως) : δώδεκα και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.33.03.Ν1 Επιστρώσεις εσωτερικών δαπέδων με πλακίδια γρανίτη 60x60 cm

A.T. : 1.2.1

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331

Επιστρώσεις εσωτερικών δαπέδων με πλακίδια γρανίτη, 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα,

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

60x60 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),

με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, δηλ. πιστοποιημένου ελαστικού υπερ-συγκολλητικού υλικού,

για τη συγκόλληση με μεγάλη αντοχή σε γρανιτοπλακίδια συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή.

Η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικό

υλικό πληρώσεως συμβατό με τα γρανιτοπλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της

τελικής επιφανείας του δαπέδου.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.33.03.Ν2 Επιστρώσεις εξωτερικών δαπέδων με πλακίδια γρανίτη 40x40 cm

A.T. : 1.2.2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331

Επιστρώσεις εξωτερικών δαπέδων με πλακίδια γρανίτη, 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα,

υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντιολισθητικό R11, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων

40x40 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), με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004,

δηλ. πιστοποιημένου ελαστικού υπερ-συγκολλητικού υλικού,για τη συγκόλληση με μεγάλη αντοχή

σε γρανιτοπλακίδια συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή.

Η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικό

υλικό πληρώσεως συμβατό με τα γρανιτοπλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της

τελικής επιφανείας του δαπέδου.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 40,00

(Ολογράφως) : σαράντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.12.Ν1 Επιστρώσεις δαπέδων με φυσικές χονδρόπλακες πάχους 5cm, διαστάσεων 40x40 cm

A.T. : 1.2.3

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7312

Επιστρώσεις δαπέδων με φυσικές χονδρόπλακες ορθογωνισμένες πάχους 5cm, διαστάσεων 40x40 cm,

μολυβί

απόχρωσης με αρμούς πάχους το πολύ 1 cm με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ

επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 130,00

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.12.Ν2 Επιστρώσεις δαπέδων με φυσικές χονδρόπλακες πάχους 5cm, διαστάσεων 20x30 cm

A.T. : 1.2.4

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7312

Επιστρώσεις δαπέδων με φυσικές χονδρόπλακες ορθογωνισμένες πάχους 5cm, διαστάσεων 20x30 cm,

με αρμούς πάχους το πολύ 1 cm με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου

και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00

"Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 135,00

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.26.01.Ν Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια γρανίτη 60x120 cm

A.T. : 1.2.5

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια γρανίτη, 1ης ποιότητας, έγχρωμα,

υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, διαστάσεων

60x120 cm 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 επιφάνεια γυψοσανίδας),

με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, δηλ. πιστοποιημένου ελαστικού υπερ-συγκολλητικού υλικού,

για τη συγκόλληση με μεγάλη αντοχή σε γρανιτοπλακίδια συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή.

Η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικό

υλικό πληρώσεως συμβατό με τα γρανιτοπλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της

τελικής επιφανείας του δαπέδου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 48,00

(Ολογράφως) : σαράντα οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.69.Ν Επενδύσεις όψεων με ειδικά τεμάχια φυσικών λίθων

A.T. : 1.2.6

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7564

Επενδύσεις όψεων με ειδικά τεμάχια φυσικών λαξευμένων λίθων από συμπαγή ψαμμίτη “αμμουδάρα”

πάχους 10cm έως 30cm, τοπικής προελεύσεως αρίστης ποιότητας, σε οποιαδήποτε στάθμη ή χώρο,

οποιουδήποτε σχήματος και διατάξεως, σύμφωνα με την σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-07-04-00 "Επένδυση τοίχων με πλάκες μαρμάρου, γρανίτη και φυσικών λίθων".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, η τοποθέτηση, η αγκύρωση και η συγκόλληση με την

επίτευξη πλήρους κατακορυφότητας. Επίσης περιλαμβάνονται οι απαιτούμενοι αφανείς μεταλλικοί

σύνδεσμοι, από αγκύρια στήριξης ανοξείδωτου χάλυβα ποιότητας AISI 316, και το κονίαμα δόμησης

από λευκό τσιμέντο. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 900,00

(Ολογράφως) : εννιακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 74.30.09.Ν Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου σκληρού, τύπου “Luxary Grey”,
πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο

A.T. : 1.2.7

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7441

Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου σκληρού, ορθογωνισμένες, σύμφωνα με
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την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

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

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

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

καθαρισμού.

Επιστρώσεις με πλάκες  σκληρού μαρμάρου, τύπου “Luxary Grey”,πάχους  2 cm, σε

αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο σκληρό, τύπου “Luxary Grey”,

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 180,00

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.41.01.Ν Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο σκληρό, τύπου “Luxary Grey”,
πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)

A.T. : 1.2.8

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7541

Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m ευθειών ή λοξών, με μάρμαρο γκρι, 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 σκληρό, τύπου “Luxary Grey”,

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο, πάχους 3 cm βατήρων & 2 cm μετώπων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) προσθίας ακμής βατήρων (τιμή ανά τρέχον μέτρο και των δύο μαρμάρων

μαζί).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 70,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.58.01.Ν Σκαλομέρια μαρμάρου από μάρμαρο σκληρό τύπου “Luxary Grey”, πάχους 2 cm

A.T. : 1.2.9

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7558

Σκαλομέρια από μαρμάρου, αποτελούμενα από ένα τραπεζοειδές τεμάχιο, (ένα σε κάθε σκαλοπάτι),

σύμφωνα με την μελέτη.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά

λείανσης και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η

εργασία κοπής, λείανσης ή κτενισματος, τοποθέτησης, αρμολογήματος και

καθαρισμού.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο σκληρό τύπου “Luxary Grey”,

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Σκαλομέρια από μάρμαρο  σκληρό πάχους 2 cm.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 32,00

(Ολογράφως) : τριάντα δύο

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.46.01.Ν Θύρες ξύλινες με επένδυση φυσικού καπλαμά δρυ με κάσα μασίφ δρυ δρομική πλάτους
έως 13 cm

A.T. : 1.3.1

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.1

Κατασκευή πρεσσαριστής πόρτας με επένδυση φύλλου και στις δύο όψεις από φύλλα mdf

και μασίφ καπλαμά δρυ Α’ ποιότητας, λουστραρισμένα, συνολ. πάχους κάθε επένδυσης

7mm, και συνολικού πάχους φύλλου πόρτας 4,8 cm, πλήρη ή με φεγγίτη, αποτελούμενο

φύλλο πόρτας από πλαίσιο 3,4x7,0 cm με ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς με ξύλο

διαστάσεων 3,4x6,0x40,0 cm, με εσωτερικό σκελετό εντός πλαισίου σταυρωτό από ξύλα

"μισοχαρακτά" 3,4x5,0 cm, τοποθετημένα εσωτερικά του πλαισίου με κενό ανά 5 cm,
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με 3 inox μεντεσέδες αναρτήσεως, με κάσα από μασίφ δρυ Α’ ποιότητας λουστραρισμένη,

διατομής 50x130 mm, με ορθογώνια αρμοκάλυπτρα λουστραρισμένα, με κορδόνι λάστιχο

πολυπροπυλένιου εσωτερικά περιμετρικά της κάσας σε εγκοπή (γκινισιά) για εξασφάλιση

ανεμοστεγανότητας, (τιμή εκτός από χωνευτή κλειδαριά και χειρολαβές) με μικροϋλικά

και inox σιδηρικά ή βίδες, εργασία και κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση

περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών

και σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα”.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 500,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.20.01.Ν Υαλοστάσια ξύλινα περιστρεφόμενα περί οριζόντιο & κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή
πολύφυλλα, με κάσσα 8x7 cm & πλαίσιο φύλλου 8x7 cm από ξυλεία IROCO, α' ποιότητας

A.T. : 1.3.2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5421

Κατασκευή και τοποθέτηση εξωτερικών υαλοστασίων (τζαμιλικιών) περιστρεφόμενων περί οριζόντιο &

κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, από εμποτισμένη τρικολλητή ή τετρακολλητή μασίφ ξυλεία

IROCO, Α' ποιότητας, με πιστοποίηση CE σύμφωνα με ευρωπαϊκά πρότυπα, βιομηχανικής παραγωγής,

περαστών, οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη, τις οδηγίες της επίβλεψης

και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με κάσσα 8X7 cm, με ή χωρίς ενδιάμεση τραβέρσα

(μεσοκάσσι)7x7 cm, με τμήμα σταθερού ορθογώνιου ή καμπύλου φεγγίτη, πλαίσιο φύλλου (τελάρα) 8x7

cm, με ή χωρίς υαλοδόχους πήχεις (καϊτια) 7x7 cm για διπλούς υαλοπίνακες πάχους 3 cm, με

νεροχύτη & νεροσταλάκτη αλουνινίου επενδυμένο με μασίφ ξύλο, με εσωτερικά και εξωτερικά

ορθογώνια αρμοκάλυπτρα κάσσας 3x3 cm μεγαλύτερα του τεταρτοκύκλου, με διπλό κορδόνι λάστιχο

πολυπροπυλένιου σε δύο εγκοπές (γκινισιές) για εξασφάλιση στεγανοποίησης & ηχομόνωσης και

γενικά ξυλεία, και όλα τα αναγκαία υλικά κατασκευής στερέωσης, με inox μηχανισμό ανάρτησης και

ανάκλησης με μικροϋλικά και inox σιδηρικά ή βίδες, καθώς και ο βερνικοχρωματισμός  με  ακρυλικά

βερνίκια νερού, εμποτισμός – βαφή - δημιουργία επιφανειακού στρώματος προστασίας, και εργασία

για πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση, (τιμή εκτός από χειρολαβή γρύλλου).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.000,00

(Ολογράφως) : χίλια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.22.Ν Υαλοστάσια ξύλινα σταθερά, από ξυλεία IROCO, α' ποιότητας

A.T. : 1.3.3

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5421

Κατασκευή και τοποθέτηση υαλοστασίων (τζαμιλικιών) σταθερών, από εμποτισμένη τρικολλητή ή

τετρακολλητή μασίφ ξυλεία IROCO, Α' ποιότητας, με πιστοποίηση CE σύμφωνα με ευρωπαϊκά πρότυπα,

βιομηχανικής παραγωγής, οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη, τις οδηγίες

της επίβλεψης και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00, "Ξύλινα κουφώματα", με κάσσα 8x10 cm, με ή χωρίς

ενδιάμεση τραβέρσα (μεσοκάσσι)8x8 cm, με ή χωρίς υαλοδόχους πήχεις (καϊτια) 7x7 cm για διπλούς

υαλοπίνακες πάχους 3,2 cm, με εσωτερικά και εξωτερικά ορθογώνια αρμοκάλυπτρα κάσσας 3x3 cm

μεγαλύτερα του τεταρτοκύκλου, και γενικά ξυλεία, και όλα τα αναγκαία υλικά κατασκευής

στερέωσης, με μικροϋλικά και inox σιδηρικά ή βίδες , καθώς και ο βερνικοχρωματισμός  με

ακρυλικά βερνίκια νερού, εμποτισμός – βαφή - δημιουργία επιφανειακού στρώματος προστασίας, και

εργασία για πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 700,00

(Ολογράφως) : επτακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.38.01.Ν Υαλόθυρα δρομική ξύλινη, με κάσσα δρομική πλάτους έως 13 cm με ταμπλά από ξυλεία
IROCO, α' ποιότητας

A.T. : 1.3.4

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5436

Κατασκευή υαλόθυρας μονόφυλλης ή δίφυλλης με ταμπλά στο κάτω τμήμα, από εμποτισμένη τρικολλητή

ή τετρακολλητή μασίφ ξυλεία IROCO, Α' ποιότητας, με πιστοποίηση CE σύμφωνα με ευρωπαϊκά

πρότυπα, βιομηχανικής παραγωγής, με κάσσα δρομική πλάτους έως 13cm, πάχους 8cm, με θυροφύλλα
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πλαισίου περαστά 5x11 cm, οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με ή χωρίς αρμοκάλυπτρα φύλλων (μπινί) 2x5 cm, με ή χωρίς

υαλοδόχους πήχεις (καϊτια) 7x5 cm για διπλούς υαλοπίνακες πάχους 3 cm στο άνω τμήμα, με inox

τετραπλή ανάρτηση, με διπλό κορδόνι λάστιχο πολυπροπυλένιου σε δύο εγκοπές (γκινισιές) για

εξασφάλιση στεγανοποίησης & ηχομόνωσης και γενικά ξυλεία, και όλα τα αναγκαία υλικά κατασκευής

στερέωσης, με μικροϋλικά και inox σιδηρικά ή βίδες, καθώς και ο βερνικοχρωματισμός  με

ακρυλικά βερνίκια νερού, εμποτισμός – βαφή - δημιουργία επιφανειακού στρώματος προστασίας, και

εργασία για πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση, με τιμή περιλαμβανομένης και της εργασίας

τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς, τοποθέτησης μηχανισμού επαναφοράς και σιδηρικών σταθεροποίησης

άνω & κάτω ημισταθερού φύλλου, (τιμή εκτός από χωνευτή κλειδαριά, χειρολαβές και μηχανισμού

επαναφοράς).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 900,00

(Ολογράφως) : εννιακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.22.03.Ν Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 32 mm (4 mm + μεμβράνη + 4 mm
+ κενό 16 mm +  4 mm + μεμβράνη + 4 mm)

A.T. : 1.3.5

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2

Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), πολλαπλών στοιβάδων, από θερμομονωτικά ενεργειακά κρύσταλλα

διαφανή (clear float) και μεμβράνη πολυβινυλίου ή άλλου υλικού, οποποιωνδήποτε διαστάσεων,

πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά περεμβύσματα από EPDM ή συναφελη

και σιλικόνη. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης, σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό" με διοχέτευση αερίου

argon.

Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους :

30 mm ή 32 mm (εξωτερικά 4 mm + μεμβράνη + 4 mm) + (κενό με αέριο 16 mm) + (εσωτερικά 3 mm ή

4mm + μεμβράνη + 3 mm ή 4mm) .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 140,00

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.05 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm

A.T. : 1.3.6

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104

Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος

ή πλευρά έως 160 mm, ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε

σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας,

συνδεδεμένων μεταξύ τους με κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά περικόχλια μέσα από

ειδικά διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή τμημάτων ελασμάτων, ή με

ηλεκτροσυγκόλληση, σύμφωνα με την μελέτη, και έδρασή τους επί των στοιχείων

θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων με χρήση μη συρρικνωμένου κονιάματος κατά

ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με σήμανση CE).

Με την τιμή του παρόντος άρθρου τιμολογούνται και τα ειδικά εξαρτήματα

μεταλλικών πασσάλων για τη κατασκευή κεφαλών, κλπ, αγκυρίων.

Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)κατασκευής.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,70

(Ολογράφως) : δύο και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 55.32.01 Χειρολισθήρας καμπύλος διατομής 9x9 cm  από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας

A.T. : 1.3.7

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5532.1

Χειρολισθήρας καμπύλος με 9x9 cm ή άλλων διαστάσεων με το ίδιο όμως εμβαδόν διατομής,
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διαμορφωμένος σύμφωνα με το σχέδιο, για τοποθέτηση σε οποιαδήποτε ξύλινη, λίθινη ή μεταλλική

βάση, με τους απαιτούμενους συνδέσμους, μπουλόνια (κοχλιοφόρους ήλους) και τσιμεντοκονίαμα

πάκτωσης.

 Από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) αναπτύγματος.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 56,00

(Ολογράφως) : πενήντα έξι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.31 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος

A.T. : 1.3.8

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. : 1.3.9

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118

Κατασκευή επιπέδου ή βαθμιδωτού ελαφρού μεταλλικού σκελετού ψευδοροφής σε

οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο, αποτελούμενου από απλές διατομές γαλβανισμένου

μορφοσίδηρου ή διατομές γαλβανισμένης στραντζαριστής λαμαρίνας, ειδικές

γαλβανισμένες ράβδους, γάντζους, γωνίες και κοχλιωτούς συνδέσμους οριζοντίωσης,

αναρτημένου με γαλβανισμένα βύσματα μηχανικής ή χημικής αγκύρωσης, και γενικά

μορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς

και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,10

(Ολογράφως) : τρία και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 8066.1.6Ν Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως διαστασ. 50cm X 60cm και βάθους έως 0.50 m

A.T. : 2.1.1

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10

-Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως διαστασ. 50cm X 60cm και βάθους έως

0.50μ-(ακαθάρτων ή όμβριων) δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθμένα

με σκυρόδεμα 200 1g τσιμέντου πάχους 10 cm δόμηση πλευρικών επιφανειών με

οπτοπλινθοδομή πάχους 1 πλίνθου και τσιμεντοκονιάματος 400 kg τσιμέντου,

τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα μισού τεμαχίου πλαστικού σωλήνα Φ 125 mm

τομής ημικυκλικής και σχήματος ημικυλινδρικού γιά διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας

ροής υγρών, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου του πυθμένα και

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

και αχρήστων υλικών.

(1τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 188,12

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα οκτώ και δώδεκα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8066.1.9.Ν Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως διαστασ. 100cm X 100cm και βάθους έως 1.00
m

A.T. : 2.1.2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10

Φρεάτιο επίσκεψης δικτύων ακαθάρτων σύνδεσης με δίκτυο ΔΕΥΑΧ διαστάσεων 100cm X 100cm και

βάθους έως

1.00 m με το χυτοσιδηρό καπάκι, πλήρες εγκατεστημένο δηλαδή: Εκσκαφή σε

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

δόμηση πλευρικών επιφανειών με οπτοπλινθοδομή πάχους 1 πλίνθου και

τσιμεντοκονιάματος /400 kg τσιμέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα μισού

τεμαχίου σωλήνα Φ 150 mm τομής ημικυκλικής και σχήματος ημικυλινδρικού γιά

διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα

των 600 kg τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του

φρεατίου, εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 273,64

(Ολογράφως) : διακόσια εβδομήντα τρία και εξήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8072.Ν1 Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά

A.T. : 2.1.3

Κωδικός αναθεώρησης:

Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά, πλήρως εγκατεστημένα με το ανάλογο παρέμβυσμα

στεγανοποιήσεως.

(1kg)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,99

(Ολογράφως) : ένα και ενενήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 8Ν.2 Πλαστικός σωλήν PVC διαμέτρου 40mm πιέσεως 6 ατμοσφαιρών

A.T. : 2.1.4

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

~Πλαστικός σωλήν PVC διαμέτρου 40mm~ πιέσεως 6 ατμοσφαιρών, τοποθετημένος σε

εγκατάσταση αποχετεύσεως κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων απάντων των απαραιτήτων

εργασιών τοποθέτησης, των ειδικών τεμαχίων (καμπύλες, ταυ, ημιταύ, συστολές,

"S ", "Y" , κ.λπ.) καθώς και των υλικών συνδέσεως, στηρίξεως κλπ και της εργασίας

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,66

(Ολογράφως) : έξι και εξήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 8Ν.3 Πλαστικός σωλήν PVC διαμέτρου 50mm πιέσεως 6 ατμοσφαιρών

A.T. : 2.1.5

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

~Πλαστικός σωλήν PVC διαμέτρου 50mm~ πιέσεως 6 ατμοσφαιρών, τοποθετημένος σε

εγκατάσταση αποχετεύσεως, συμπεριλαμβανομένων απάντων των απαραιτήτων ειδικών

τεμαχίων (καμπύλες, ταυ, ημιταύ, συστολές, "S ", "Y" , κ.λπ.) καθώς και των

υλικών συνδέσεως, στηρίξεως κλπ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.

(1m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,74

(Ολογράφως) : οκτώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 8Ν.4 Πλαστικός σωλήν PVC διαμέτρου 63mm πιέσεως 6 ατμοσφαιρών

A.T. : 2.1.6

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8
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~Πλαστικός σωλήν PVC διαμέτρου 63mm~ πιέσεως 6 ατμοσφαιρών, τοποθετημένος σε

εγκατάσταση αποχετεύσεως, συμπεριλαμβανομένων απάντων των απαραιτήτων ειδικών

τεμαχίων (καμπύλες, ταυ, ημιταύ, συστολές, "S ", "Y" , κ.λπ.) καθώς και των

υλικών συνδέσεως, στηρίξεως κλπ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.

(1m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,18

(Ολογράφως) : δέκα τρία και δέκα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 8Ν.1 Πλαστικός σωλήν PVC διαμέτρου 100mm πιέσεως 6 ατμοσφαιρών

A.T. : 2.1.7

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

~Πλαστικός σωλήν PVC διαμέτρου 100mm~ πιέσεως 6 ατμοσφαιρών, τοποθετημένος σε

εγκατάσταση αποχετεύσεως κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων απάντων των απαραιτήτων

εργασιών τοποθέτησης, των ειδικών

τεμαχίων (καμπύλες, ταυ, ημιταύ, συστολές, "S ", "Y" , κ.λπ.) καθώς και των

υλικών συνδέσεως, στηρίξεως κλπ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.

(1m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,12

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και δώδεκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 8Ν.6 Πλαστικός σωλήν PVC διαμέτρου 125mm πιέσεως 6 ατμοσφαιρών

A.T. : 2.1.8

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

~Πλαστικός σωλήν PVC διαμέτρου 125mm~ πιέσεως 6 ατμοσφαιρών, τοποθετημένος σε

εγκατάσταση αποχετεύσεως, συμπεριλαμβανομένων των απαραιτήτων εκσκαφών και

εργασιών τοποθέτησησς, απάντων των απαραιτήτων ειδικών

τεμαχίων (καμπύλες, ταυ, ημιταύ, συστολές, "S ", "Y" , κ.λπ.) καθώς και των

υλικών συνδέσεως, στηρίξεως κλπ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.

(1m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 24,55

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα και πενήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 8049.2.1.Ν2 Πλαστικό σιφώνι δαπέδου βαρέως τύπου

A.T. : 2.1.9

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1

Πλαστικό σιφώνι δαπέδου βαρέως τύπου

(1τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 44,99

(Ολογράφως) : σαράντα τέσσερα και ενενήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΗΛΜ 52.Ν28 Ερμάριο εξωτ. χώρου τύπου Πίλαρ από ανοξ. χαλυβδ. βαμμένο ενδ. διαστάσεων 2Χ3Χ0,35

A.T. : 2.2.1

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Κυβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ)~, δηλαδή προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση

ενός πίλλαρ κατασκευασμένου από μεταλλικά πλαίσια από προφίλ (σιδηρογωνίες, λάμες

κλπ) συγκολλημένα ή συνδεμένα με κοχλίες και εξωτερικό μεταλλικό, κιβώτιο από

χαλυβδοέλασμα ΝΊΈΚΑΠΕ πρεσσαριστό πάχους 2mm. Οι εσωτερικές ωφέλιμες διαστάσεις

του θα είναι: πλάτος 3m, ύψος 2m, και βάθος 0,36m. Το εσωτερικό του πίλλαρ θα

είναι χωρισμένο με λαμαρίνα σε δύο ανεξάρτητους χόρους από τους οποίους ο ένας

προς τα αριστερά πλάτους 0,60m. Θα προορίζεται για τον μετρητή και τον δέκτη,

της Δ.ΕΗ. και ο άλλος πλάτους 0,85m για την ηλεκτρική διανομή. Ο αριστερός χώρος

θα κλείνει με μονόφυλλη θύρα και ο δεξιός με δίφυλλη. Οι θύρες α) θα κλείνουν με

την βοήθεια ελαστικού παρεμβύσματος, β) περιμετρικά θα είναι δύο φορές κεκαμένες

κατά ορθή γωνία (στρατζαριστές) για να παρουσιάζουν αυξημένη αντοχή στην παραμόρφωση

και να εφαρμόζουν καλά στο κλείσιμο, γ) θα αναρτώνται στο σώμα του πίλλαρ με τη
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βοήθεια μεντεσέδων βαρέως τύπου και δ) θα έχουν ανεξάρτητη χωνευτή κλειδαριά.

Στο χώρο που προορίζεται για τηνΔ.ΕΗ. και στην ράχη του πίλλαρ θα είναι στερεωμένη

με κοχλίες και περικόχλια στρατζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους ImmYia να

μπορούν να στερεωθούν επάνω σε αυτήν τα όργανα τηςΔ.ΕΗ. Στο χώρο που προορίζεται

για την Υπηρεσία, θα υπάρχει κατασκευή από σιδηρογωνίες, ελάσματα κλπ. για την

στερέωση της ηλεκτρικής διανομής. Το επάνω μέρος του πίλλαρ θα έχει σχήμα στέγης

ή τόξου και θα προεξέχει της υπόλοιπης κατασκευής κατά 6cm. Ολόκληρη η κατασκευή

θα είναι στεγανή στη βροχή και αφού προηγηθεί επιμελής καθαρισμός θα βαφεί με δύο

στρώσεις χρώματος μινίου και δύο στρώσεις από βερνικόχρωμα αποχρώσεως της αρεσκείας

της Υπηρεσίας.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.703,68

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες επτακόσια τρία και εξήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9412.Ν8 Μεταφορά Ηλεκτρικού πίνακα Λιμενικού Ταμείου

A.T. : 2.2.2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Για την μεταφορά ολόκληρων των ηλεκτρικών πινάκων που βρίσκονται στον εξωτερικό

χώρο του κτίριο του λιμενικού ταμείου σε κατάλληλο εσωτερικό πίλαρ.Στην εργασία

περιλάμβανεται: η μεταφορά των ηλεκτρικών πινάκων (που αφορούν τόσο το λιμενικό

ταμείο, τον ηλεκτροφωτισμό όσο και τον λιμενοβραχίονα), η μεταφορά των μετρητών

της ΔΕΗ, η μεταφορά των απαραίτητων καλωδίων,η μεταφορά όλων των απαραίτητων

υλικών και μικρουλικών.Στην τιμή περιλαμβάνονται η εργασία, τα απαραίτητα υλικά

και μικροϋλικά για την μεταφορά αλλά και την πλήρη σωστή λειτουργία υπό τάση

ολόκληρης της ηλεκτρικής εγκατάστασης στην νέα θέση (που θα υποδειχθεί)

τοποθετημένα σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8.886,50

(Ολογράφως) : οκτώ χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα έξι και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.2.3 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, σπιράλ ,Φ 16mm

A.T. : 2.2.3

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

~Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, σπιράλ , Διαμέτρου Φ 16mm ~

ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τα απαραίτητα πλαστικά προστόμια

ίσια ή καμπύλα και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.

(1μ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,05

(Ολογράφως) : τέσσερα και πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.2.4 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, σπιράλ , Φ 23mm

A.T. : 2.2.4

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, σπιράλ ,~ Διαμέτρου~Φ 23mm - ορατός ή

εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας μετά απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα

και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.

(1m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,98

(Ολογράφως) : τέσσερα και ενενήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.2.8Ν Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, σπιράλ , Φ 50mm

A.T. : 2.2.5

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, σπιράλ ,~ Διαμέτρου~Φ 50mm - ορατός ή

εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας μετά απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα
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και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.

(1m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,69

(Ολογράφως) : έξι και εξήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8734.1.3Ν Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών condur, ευθύς, Φ 20mm

A.T. : 2.2.6

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 42

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών condur, ευθύς Φ 20mm,~ Διαμέτρου~Φ 20 mm - ορατός

ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τις απαραίτητα ευθεία ή καμπύλα από πορσελάνη

προστόμια και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.

(1m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,31

(Ολογράφως) : δέκα και τριάντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8734.1.4Ν Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών condur, ευθύς , Φ 25mm

A.T. : 2.2.7

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 42

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών condur ευθύς, Φ 25mm ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή

σωλήνας με τις απαραίτητα ευθεία ή καμπύλα από πορσελάνη προστόμια και μικροϋλικά

συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,65

(Ολογράφως) : δέκα και εξήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8735.2.1 Κυτίο διακλαδώσεως, Πλαστικό Φ 70mm

A.T. : 2.2.8

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Κυτίο διακλαδώσεως, Πλαστικό Διαμέτρου ή διαστάσεων~ Φ 70mm ορατό ή εντοιχισμένο,

δηλαδή σωλήνας κυτίο και μικρούλικα (γύψος, πίσσα μονωτική, κανάβα, μινίο,

ξύλινα τακάκια, βίδες, μαστοί διαστολές, συστολές, κόντρα, παξιμάδια, τάπες)

επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,79

(Ολογράφως) : τρία και εβδομήντα εννέα λεπτά

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

A.T. : 2.2.9

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Κυτίο διακλαδώσεως, Πλαστικό Διαμέτρου ή διαστάσεων- Φ 80 X 80mm 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)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,76

(Ολογράφως) : τέσσερα και εβδομήντα έξι λεπτά

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

A.T. : 1.1.10

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
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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 75.11.01.Ν Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό τύπου “Luxary Grey”, πάχους 2 cm

A.T. : 1.2.10

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7511

Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαρμάρου ύψους έως 10 cm και πάχους 2 cm και κατά τα λοιπά όπως στο

άρθρο 74.30. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.

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

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

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

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

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

καθαρισμού.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο σκληρό τύπου “Luxary Grey”,

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Σοβατεπιά από  σκληρό μάρμαρο πάχους 2 cm.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.01.04.Ν Κατώφλια θυρών και ποδιές παραθύρων από μάρμαρο σκληρό τύπου “Luxary Grey”,
πάχους 3 cm

A.T. : 1.2.11

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7508

Κατώφλια θυρών και ποδιές παραθύρων από μάρμαρο σκληρό, 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 σκληρό, τύπου “Luxary Grey”,

εξαιρετικής ποιότητος (extra), πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 74.22 Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμαρίνων πλακών

A.T. : 1.2.12

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7422

Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμαρίνων πλακών, κατ' ορθή ή λοξή γωνίαν. Περιλαμβάνεται η κατεργασία των

ακμών συναντήσεως των πλακών, είτε κατά ημιγωνία (μπιζωτάρισμα) είτε κατ' εγκοπή (πατούρα -

αντιγώνι).

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) ακμών.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,50

(Ολογράφως) : δύο και πενήντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.35 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια

A.T. : 1.2.13

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 35.04 Κατασκευή στρώσεων περλιτοδέματος των 200 kg στσιμέντου ανά m3

A.T. : 1.2.14

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3506

Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα με διωγκωμένο περλίτη και 200 kg τσιμέντου ανά m3, σε

oποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασιών. Συμπεριλαμβάνεται η

προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάμιξη (χειρονακτικά ή με αναμικτήρα

σκυροδέματος), η διάστρωση στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις, η συμπύκνωση και η

διαμόρφωση της άνω στάθμης.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.02 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα

A.T. : 1.2.15

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7902

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλτικό ελαστομερές γαλάκτωμα, εκτελούμενη

επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου

και εργασία καθαρισμού της επιφανείας και επαλείψεως σύμφωνα με τις σύμφωνα με

τις οδηγίες του προμηθευτή.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,20

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.09 Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο

A.T. : 1.2.16

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912

Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο βάρους 2,5 kg ανά m2, σύμφωνα με την μελέτη και

την ΕΤΕΠ 08-05-01-02 "Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές

μεμβράνες". Περιλαμβάνεται η χρήση ασφαλτόκολλας και οι επικαλύψεις των λωρίδων

στις συνδέσεις.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,90

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.55 Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 50 mm

A.T. : 1.2.17

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934

Θερμομόνωση - ηχομόνωση, οροφών, δαπέδων, τοίχων, κλπ με πλάκες ορυκτοβάμβακα

πάχους 50 mm, πυκνότητας 80 kg/m3, με ή χωρίς στερέωση αυτών, ήτοι υλικά και

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

"Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,00

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.48 Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους
50 mm

A.T. : 1.2.18

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934

Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος (πχ δοκοί, στύλοι), οιουδήποτε σχήματος, με

πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50mm, με ή χωρίς στερέωση

αυτών.

Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 03-06-02-02 "Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,30

(Ολογράφως) : δώδεκα και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.11 Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου

A.T. : 1.2.19

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7211

Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου, πλήρης με τους απαιτούμενους

ημικεράμους και τους ειδικούς κορυφοκεράμους, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 03-05-01-00 "Επικεραμώσεις στεγών".

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων τύπων κεραμιδιών, ήλων,

σύρματος γαλβανισμένου και τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επί τόπου, τα

ικριώματα και η εργασία τοποθετήσεως και προσδέσεως όλων των κεραμιδιών με

σύρμα καθώς και η κολυμβητή τοποθέτηση των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.47.01 Αρμοκάλυπτρα, αρμών εύρους 50 mm

A.T. : 1.2.20

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7246

Επικάλυψη αρμού διαστολής δαπέδων, οροφών ή τοίχων με αρμοκάλυπτρο, βιομηχανικής

προέλευσης, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου,

συνοδευόμενη από αναλυτικό τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος, οποίο στερεώνεται

στα δομικά στοιχεία εκατέρωθεν του αρμού, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή

και πλήρωση του διακένου του αρμού με παραμορφώσιμες πλάκες από φυτικές ίνες

εμποτισμένες με ασφαλτικό (ενδεικτικού τύπου FLEXCELL ή αναλόγου), σύμφωνα με

τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. Περιλαμβάνονται τα υλικά και μικροϋλικά επί

τόπου και η εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

 Αρμοκάλυπτρα αρμών εύρους 50 mm.
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Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετημένου αρμοκάλυπτρου.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 39,00

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.76.02.Ν Διαμόρφωση εσωτερικού βραχόκηπου-συντριβσνιού

A.T. : 1.2.21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5621

Διαμόρφωση εσωτερικού βραχόκηπου-συντριβανιού στην στοά του ισογείου του κτιρίου καιστο υπάρχων

διαμορφωμένο φρεάτιο δαπέδου σύμφωνα με τις οδηγίες και τα σχέδια της υπηρεσίας και της

επίβλεψης με όλα τα απαιτούμενα υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής και έντεχνη κατασκευής.

Η κατασκευή του βραχόκηπου θα έχει εσωτερικές διαστάσεις πλάτους 2,50 m x μήκους 1.60 m η οποία

θα στεγανοποιηθεί εσωτερικά περιμετρικά και στον πυθμένα με κατάλληλα επαλειφόμενα μονωτικά

υλικά. Θα περιλαμβάνει περιμετρική επένδυση με ορθογώνιους λαξευμένους φυσικούς λίθους πλάτους

20 cm, μήκους 40 cm και ύψος 20 cm, ενώ το τελικό ύψος θα διαμορφωθεί 45 cm από το χαμηλότερο

τελικό δάπεδο της ράμπας, με την κατασκευή εξωτερικά της επένδυσης. Mε την δημιουργία παγκακιού

από τρεις λίθινες βάσεις πλάτους 20 cm, μήκους 50 cm και ύψος 40 cm από το τελικό διαμορφούμενο

δάπεδο, με την τοποθέτηση τριών μαδεριών 5 cm x 12 cm από εμποτισμένη ξυλεία iroco με τον

βερνικοχρωματισμό από ακρυλικά βερνίκια νερού. Εσωτερικά του βραχόκηπου με την υδραυλική

εγκατάσταση ενός κρουνού και ηλεκτρική εγκατάσταση τεσσάρων φωτιστικών, με την τοποθέτηση

ακανόνιστων λίθων και βότσαλων και κηπευτικού χώματος, με την φύτευση καλλωπιστικών και

κακτοειδών φυτών.

Τιμή κατ'αποκοπή (κ.α)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3.000,00

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.70 Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα

A.T. : 1.3.10

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231

Επιστεγάσεις με επίπεδα πολυκαρβονικά κυψελωτά φύλλα, πάχους 16 mm, άθραυστα,

υψηλής αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία, με φωτοδιαπερατότητα 75% για διαφανή

φύλλα 50% για οπάλ και 40% για φυμέ φύλλα (οι τιμές είναι ενδεικτικές),

θερμομονωτικής ικανότητας. πυραντοχής και ηχομόνωσης, σύμφωνα με τα

προβλεπόμενα στην μελέτη, τα οποία στερεώνονται στην υπάρχουσα υποδομή με τα

ειδικά στοιχεία που συνιστά ο προμηθευτής των φύλλων (γενικώς σύνδεσμοι τύπου

"Π"ή τύπου "Η").

Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, με όλα τα

απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, τα απαιτούμενα ικριώματα και τον

εξοπλισμό, σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες του προμηθευτή.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 67,50

(Ολογράφως) : εξήντα επτά και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8130.Ν2 Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) μέχρι  Φ125

A.T. : 2.1.10

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1

Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) μέχρι Φ125 χιλ

(1τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,04

(Ολογράφως) : έξι και τέσσερα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.9 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 4 ins

A.T. : 2.1.11

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

-Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 4 ins— ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέπα),

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

σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ)

επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως.

(1m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 75,05

(Ολογράφως) : εβδομήντα πέντε και πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8061.1Ν Κατασκευή απορροής ομβρίων επιπέδου δώματος σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης του
έργου πλήρης.

A.T. : 2.1.12

Κωδικοί αναθεώρησης: 50% ΟΙΚ 3213
50% ΟΙΚ 6123

Κατασκευή απορροής ομβρίων επιπέδου δώματος σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης του έργου

πλήρης,δηλαδή κατασκευή μπετονιένου φρεατίου ομβριοσυλλέκτη εσωτερικών διαστάσεων

30X40 cm, τσιμεντοκονία,μολυβδοκατασκευή, στεγάνωση, διπλή σχάρα γαλβανισμένη τύπου

ORSOGRIL συλλογής φερτών υλών με αντίστοιχες γωνιές έδρασης, διαμόρφωση δύο εξόδων

και σύνδεση προς τις δίδυμες υδρορροές 6X10cm, υλικά, μικροϋλικά και εργασία για

παράδοση σε λειτουργία.

(1τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 190,92

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα και ενενήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8698.Ν1 Οριζόντιες και κατακόρυφες διελεύσεις των Η-Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου δια των
σκυροδετούμενων δομικών στοιχείων του κτιρίου

A.T. : 2.1.13

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Οριζόντιες και κατακόρυφες διελεύσεις των Η-Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου, διά των

σκυροδετούμενων δομικών στοιχείων του κτιρίου, δηλαδή τοποθέτηση πριν την σκυροδέτηση

των απαιτούμενων περασμάτων (σωλήνων FVC, πολυστερίνης κλπ) είτε διάνοιξη οπών,

ανοιγμάτων με πλήρη αποκατάσταση, για διέλευση αεραγωγών, σωληνώσεων ύδρευσης,

αποχέτευσης, κλιματισμού, σχαρών και καλωδίων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων

σύμφωνα με τα σχέδια τις προδιαγραφές της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης

του έργου.

(1τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 301,84

(Ολογράφως) : τριακόσια ένα και ογδόντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8698.Ν2 Στεγανοποίηση οριζόντιων και κατακόρυφων διελεύσεων των Η-Μ εγκαταστάσεων του
κτιρίου

A.T. : 2.1.14

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40

Στεγανοποίηση οριζόντιων και κατακόρυφων διελεύσεων των Η-Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου

διά των σκυροδετούμενων δομικών στοιχείων του κτιρίου, δηλαδή στεγανοποίηση των

διέλευσεων αεραγωγών, σωληνώσεων ύδρευσης, αποχέτευσης, κλιματισμού, σχαρών και

καλωδίων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων σύμφωνα με τα σχέδια τις προδιαγραφές της

μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης του έργου.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 452,76

(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα δύο και εβδομήντα έξι λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8698.Ν3 Πυροφραγμοί οριζόντιων και κατακόρυφων διελεύσεων των Η-Μ εγκαταστάσεων του
κτιρίου

A.T. : 2.1.15

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40

Πυροφραγμοί οριζόντιων και κατακόρυφων διελεύσεων των Η-Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου,

διά των δομικών στοιχείων του κτιρίου, δηλαδή κατασκευή πυροφραγμών σύμφωνα με τις

κείμενες πυροσβεστικές διατάξεις για διέλευση αεραγωγών, σωληνώσεων ύδρευσης,

αποχέτευσης, κλιματισμού, σχαρών και καλωδίων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων σύμφωνα

με τα σχέδια τις προδιαγραφές της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης του έργου.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 377,30

(Ολογράφως) : τριακόσια εβδομήντα επτά και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 7.Ν7 Πλαστική σωλήνα VPE κατάλληλη για ύδρευση θέρμανση διαμέτρου 16Χ2mm ονομαστικής
πίεσης 10bar

A.T. : 2.1.16

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Πλαστική σωλήνα VPE κατάληλη για ύδρευση θέρμανση διαμέτρου 16Χ2mm ονομαστικής

πίεσης 10bar τοποθετημένος πλήρως σε οιανδήποτε εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένων

απάντων των ειδικών τεμαχίων (μούφες, γωνίες,καμπύλες, ταφ, συστολές κλπ), όπως

επίσης και των υλικών καθαρισμού και συγκολλήσεως, των υλικών στηρίξεως κλπ και

της εργασίας δοκιμών και πλήρους εγκαταστάσεως.

(1m).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,16

(Ολογράφως) : πέντε και δέκα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 7.Ν10 Πλαστική σωλήνα VPE κατάλληλη για ύδρευση θέρμανση διαμέτρου 22x3mm ονομαστικής
πίεσης 10bar

A.T. : 2.1.17

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ ΗΛΜ7

Πλαστική σωλήνα VPE κατάληλη για ύδρευση θέρμανση διαμέτρου 22Χ3mm ονομαστικής

πίεσης 10bar τοποθετημένος πλήρως σε οιανδήποτε εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένων

απάντων των ειδικών τεμαχίων (μούφες, γωνίες,καμπύλες, ταφ, συστολές κλπ), όπως

επίσης και των υλικών καθαρισμού και συγκολλήσεως, των υλικών στηρίξεως κλπ και

της εργασίας δοκιμών και πλήρους εγκαταστάσεως.

(1m).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,22

(Ολογράφως) : οκτώ και είκοσι δύο λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 7.Ν11 Πλαστική σωλήνα VPE κατάλληλη για ύδρευση-θέρμανση διαμέτρου 28Χ3mm ονομαστικής
πίεσης 10 bar

A.T. : 2.1.18

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Πλαστική σωλήνα VPE κατάλληλη για ύδρευση-θέρμανση διαμέτρου 28Χ3mm ον.πίεσης 10

bar~ τοποθετημένος πλήρως σε οιανδήποτε εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένων απάντων

των ειδικών τεμαχίων (μούφες, γωνίες,καμπύλες, ταυ, συστολές κλπ),

όπως επίσης και των υλικών καθαρισμού και συγκολλήσεως, των υλικών στηρίξεως κλπ

και της εργασίας δοκιμών και πλήρους εγκαταστάσεως.

(1m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,37

(Ολογράφως) : έντεκα και τριάντα επτά λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 7.Ν5 Σπιράλ προστασίας σωλήνα ύδρευσης Φ23

A.T. : 2.1.19

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Σπιράλ προστασίας σωλήνα ύδρευσης Φ23

(1m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,40

(Ολογράφως) : ένα και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 7.Ν4 Σπιράλ προστασίας σωλήνα ύδρευσης Φ31

A.T. : 2.1.20

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Σπιράλ προστασίας σωλήνα ύδρευσης Φ31.

(1m).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,70

(Ολογράφως) : ένα και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν93.8 Συλλέκτης παροχών 1'' οκτώ αναχωρήσεων

A.T. : 2.1.21

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Συλλέκτης γαλβανισμένος 1 " οκτώ αναχωρήσεων κατάλληλος για ύδρευση, μετά την

προμήθεια, προσέγγιση, τοποθέτηση, δοκιμασία σωλήνων ως και κάθε άλλη εργασία

συνδέσεως του συλλέκτη με τους σωλήνες των υδρομέτρων και τις κύριες παροχές,

για τη διαμόρφωση του αγωγού (για οσεσδήποτε συνδέσεις).

Στην τιμή περιλαμβάνονται τα καπάκια του Συλλέκτη , τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης

του Συλλέκτη για την σωστή λειτουργία του, τα ρακόρ και οι σύνδεσμοι για την

σύνδεση των σωλήνων και όλα τα απαραίτητα υλικά τα οποία είναι απαραίτητα για

την σωστή λειτουργία του συλλέκτη.

(1τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 44,39

(Ολογράφως) : σαράντα τέσσερα και τριάντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 8037.Ν13 Γωνία υδροληψίας διάστασης 16Χ1/2

A.T. : 2.1.22

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6

~Γωνία υδροληψίας διάστασης 16Χ1/2 ~πλήρως τοποθετημένο σε

εγκατάσταση υδρεύσεως. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως.

(1τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,80

(Ολογράφως) : εννέα και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8037.Ν7 Ρακόρ ορειχάλκινο αρσενικό για VPE διάστασης 16Χ2,5Χ1/2

A.T. : 2.1.23

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6

~Ρακόρ ορειχάλκινο αρσενικό για VPE διάστασης 16Χ2,5Χ1/2~πλήρως

τοποθετημένο σε εγκατάσταση υδρεύσεως. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,24

(Ολογράφως) : τρία και είκοσι τέσσερα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8037.Ν3 Ρακόρ ορειχάλκινο τερματικό διαμέτρου Φ 22Χ3/4"

A.T. : 2.1.24

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6

Ρακόρ ορειχάλκινο τερματικό διαμέτρου Φ 22Χ3/4"

(1τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,67

(Ολογράφως) : οκτώ και εξήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 8037.Ν4 Ρακόρ ορειχάλκινο τερματικό διαμέτρου Φ28

A.T. : 2.1.25

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6

Ρακόρ ορειχάλκινο τερματικό διαμέτρου Φ28~πλήρως τοποθετημένο σε εγκατάσταση

υδρεύσεως. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως.

(1τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,09

(Ολογράφως) : έντεκα και εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν200.22 Κασσέτα κολλεκτέρ μεταλλική 80Χ45

A.T. : 2.1.26

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 29

Κασσέτα κολλεκτέρ μεταλλική 80Χ45

(1τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 62,88

(Ολογράφως) : εξήντα δύο και ογδόντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8104.1 Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου 1/2 ins

A.T. : 2.1.27

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου 1/2 ins πιέσεως λειτουργίας έως

10 atm με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.

(1τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,85

(Ολογράφως) : δέκα τρία και ογδόντα πέντε λεπτά

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

A.T. : 2.1.28

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Λεκάνη αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του

από πορσελάνη 'Ευρωπαϊκού'(καθήμενου) τύπου, δηλαδή λεκάνη και υλικά στερεώσεως

και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως

στομίων.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 195,19

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα πέντε και δέκα εννέα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 8160.1 Νιπτήρας πορσελάνης διαστστάσεων 40 Χ 50 cm

A.T. : 2.1.29

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17

Νιπτήρας πορσελάνης διαστστάσεων 40 Χ 50 cm~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

(1τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 161,35

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα ένα και τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 8178.2.1 Χαρτοθήκη πλήρης πορσελάνης διαστάσεων 15 Χ 15 cm

A.T. : 2.1.30

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Χαρτοθήκη πλήρης πορσελάνης διαστάσεων 15 Χ 15 cm ~δηλαδή υλικά και μικροϋλικά

επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

(1τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 17,27

(Ολογράφως) : δέκα επτά και είκοσι επτά λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 8179.2 Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού

A.T. : 2.1.31

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 18

Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού

(1τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 23,08

(Ολογράφως) : είκοσι τρία και οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 8169.1.2 Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης μήκους 0.60 m

A.T. : 2.1.32

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης μήκους 0.60 m ~δηλαδή υλικά και μικροϋλικά

επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

(1τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 35,00

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 8171.3 Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης διαστάσεων 15 Χ 15 cm χωρίς χειρολαβή

A.T. : 2.1.33

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης διαστάσεων 15 Χ 15 cm χωρίς χειρολαβή ~

δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

(1τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,23

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και είκοσι τρία λεπτά

Σελίδα 41 από 57



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 8168.1 Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 36 Χ 48 cm

A.T. : 2.1.34

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 36 Χ 48 cm~

δηλαδή καθρέπτης, δύο ή τέσσαρες κοχλίες με κομβία χρωμέ, μικροϋλικά επί τόπου

και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

(1τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 23,52

(Ολογράφως) : είκοσι τρία και πενήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 8175.2 Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη διπλό εντοιχισμένο

A.T. : 2.1.35

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη διπλό εντοιχισμένο~,

με τα μικροϋλικά στερεώσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,43

(Ολογράφως) : δέκα τρία και σαράντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8165.1.1 Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, μιάς σκάφης -διαστάσεων περίπου- 35 X 40 X 13 cm,
μήκους 1.20 m πλάτους περίπου 50 cm

A.T. : 2.1.36

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, μιάς σκάφης διαστάσεων περίπου 35 X 40 X 13cm,

μήκους 1.20 m πλάτους περίπου 50 cm-πλήρης με βαλβίδα (στραγγιστήρα),πώμα,

σωλήνα υπερχειλίσεως και στηρίγματα, δηλαδή νεροχύτης και λοιπά γενικά εξαρτήματα

και υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως γιά λειτουργία.

(1τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 173,17

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα τρία και δέκα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8166.2.Ν1 Σιφώνι  νεροχύτου δύο σκαφών από πολυαιθυλένιο

A.T. : 2.1.37

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17

Σιφώνι νεροχύτου δύο σκαφών από πολυαιθυλένιο

(1τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 40,09

(Ολογράφως) : σαράντα και εννέα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 8160.1Ν2 Νιπτήρας πορσελάνης πλήρης ειδικός για ΑΜΕΑ με καθρέπτη

A.T. : 2.1.38

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17

Νιπτήρας πορσελάνης πλήρης ειδικός για ΑΜΕΑ, με ύψος του επάνω μέρος του νιπτήρα

0,85 μ, και ύψος του κάτω μέρος του νιπτήρα 0,7 μ, συνοδευόμενος από ράφι στο

ίδιο ύψος. Τα 0,70 μ, ύψος για το κάτω μέρος του θα εξασφαλίζονται με κατασκευή

της αποχέτευσης τέτοια που να μην ενοχλεί τα πόδια του χρήστη αναπηρικού αμαξιδίου.

Ο νιτπηρας θα τοποθετηθεί δίπλα στην λεκάνη σε απόσταση 0,10 μ. έως 0,25 μ.

Η αγκύρωση του νιπτήρα θα είναι τέτοια που να αντέχει σε κατακόρυφη φόρτιση 100

κιλών. Περιλαμβάνονται η μπαταρία τύπου κομμωτηρίου, ο καθρέπτης τοποθετημένος

με ελαφρά κλίση, δύο κρεμάστρες σε ύψος 1,2 και 1,8μ, η βαλβίδα χρωμέ (στραγγιστήρα)

με πώμα με άλυσο, το σιφώνιχρωμέ Φ 1 1/4 ιντσες, τα στηρίγματα, χαλκοσωλήνες,

ρακόρ και λοιπά υλικά και γενικά εξαρτήματα για την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

παραδοτέως σε λειτουργία.
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(1τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 962,45

(Ολογράφως) : εννιακόσια εξήντα δύο και σαράντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 8305.Ν1 Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη με το σύνολο
των εξαρτημάτων της πλήρης για ΑΜΕΑ

A.T. : 2.1.39

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη με το σύνολο

των εξαρτημάτων της πλήρης για ΑΜΕΑ~.Περιλαμβάνονται το δοχείο πλύσεως από

πορσελάνη (κατάλληλο για ΑΜΕΑ) με τη σύνδεσή του προς το δίκτυο νερού μέσω

γωνιακού διακόπτη χρωμέ και τεμαχίου εύκαμπτου χαλκοσωλήνα χρωμέ με ρακόρ χρωμέ

στα άκρα του γιά την προσαρμογή του, το πλαστικό κάθισμα με το κάλλυμα και

τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία γιά

παράδοση σε κανονική λειτουργία.

(1τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 575,06

(Ολογράφως) : πεντακόσια εβδομήντα πέντε και έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8128.Ν6 Πλαίσιο στήριξης σε χώρο WC ΑΜΕΑ

A.T. : 2.1.40

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Πλαίσιο στήριξης σε χώρο WC ΑΜΕΑ, ενδεικτικού τύπου J2059/ATLANT1S/CERAMIGA

DOLOMITE ή αντίστοιχου, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά στερεώσεως επί τόπου και

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.

(1τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 281,46

(Ολογράφως) : διακόσια ογδόντα ένα και σαράντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8128.Ν5 Πλαίσιο στήριξης στην λεκάνη ΑΜΕΑ εκ των οποίων το ένα ανακλινόμενο με θέση
χαρτοθήκης

A.T. : 2.1.41

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Πλαίσιο στήριξης στην λεκάνη ΑΜΕΑ εκ των οποίων το ένα ανακλινόμενο με θέση

χαρτοθήκης, ενδεικτικού τύπου (J2O6O+J2O56AP)/ATLANT1S/CERAI\/ICA ΟΟΕΟΜΤΕ ή

αντίστοιχου, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά στερεώσεως επί τόπου και εργασία

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 435,96

(Ολογράφως) : τετρακόσια τριάντα πέντε και ενενήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8162.1.1 Λεκάνη καταιονηστήρα με βαλβίδα χαλύβδινη εσμαλτωμένη διαστάσεων σκάφης λεκάνης
περίπου 70 X 70 cm

A.T. : 2.1.42

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 16

Λεκάνη καταιονηστήρα με βαλβίδα χαλύβδινη εσμαλτωμένη διαστάσεων σκάφης λεκάνης

περίπου 70 X 70 cm- δηλαδή λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου

και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 143,16

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα τρία και δέκα έξι λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 8141.3.2 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος
νεροχύτη διαμέτρου 1/2 ins

A.T. : 2.1.43

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

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

νεροχύτη διαμέτρου 1/2 ins~ δηλαδή αναμικτήρας και μικρούλικα επί τόπου και

εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως.

(1τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 80,00

(Ολογράφως) : ογδόντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8141.2.2.Ν Αναμικτήρας (μπαταρία ) θερμού ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, για άτομα με ειδικές
ανάγκες

A.T. : 2.1.44

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Αναμικτήρας (μπαταρία ) θερμού-ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, για άτομα με

ειδικές ανάγκες, τοποθετημένος σε νιπτήρα, διαμ. 1/2 ins, ορειχάλκινος,

επιχρωμιωμένος, δηλαδή αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία

τοποθετήσεως και πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 167,13

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα επτά και δέκα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8128.Ν1 Μετρητής παροχής ύδατος, ονομαστικής διαμέτρου 1 1/2''

A.T. : 2.1.45

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1

Μετρητής παροχής ύδατος, ονομαστικής διαμέτρου 1 1/2'', δηλαδή μετρητής και

μικροϋλικά στον τόπο του εργου και εργασία για πλήρη τοποθέτηση.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 83,25

(Ολογράφως) : ογδόντα τρία και είκοσι πέντε λεπτά

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

A.T. : 2.2.10

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Κυτίο διακλαδώσεως, Πλαστικό Διαμέτρου ή διαστάσεων- Φ100 X 100mm 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)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,44

(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.1.2.Ν1 Σχάρα καλωδίων από γαλβανισμένη λαμαρίνα διάτρητη, ύψους 60 εκ, πλάτους 100 εκ και
πάχους 0,8 εκ.

A.T. : 2.2.11

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 42

Σχάρα καλωδίων από γαλβανισμένη λαμαρίνα διάτρητη με γύρισμα στο πάνω μέρος

του πλευρικού τοιχώματος χωρίς κάλυμμα, πλήρης με τα ειδικά γωνιακά εξαρτήματα

αλλαγής διέυθυνσης τους συνδέσμους μετά των στηριγμάτων και εξαρτημάτων ανάρτησης

-στερέωσης ή γαλβανισμένη ντίζα, στα δομικά στοιχεία του κηρίου, καθώς επίσης και

όλων των απαπούμενων γαλβανισμένων μικρουλικών , ύψους 60 εκ, πλάτους 100 εκ και

πάχους 0,8 εκ. πλήρως εγκατεστημένη με τα υλικά στήριξης έτοιμη για χρήση.

(1m)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,78

(Ολογράφως) : δέκα έξι και εβδομήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.1.2.Ν2 Σχάρα καλωδίων από γαλβανισμένη λαμαρίνα διάτρητη, ύψους 60 εκ, πλάτους 200 εκ και
πάχους 0,8 εκ.

A.T. : 2.2.12

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

Σχάρα καλωδίων από γαλβανισμένη λαμαρίνα διάτρητη με γύρισμα στο πάνω μέρος του

πλευρικού τοιχώματος χωρίς κάλυμμα, πλήρης με τα ειδικά γωνιακά εξαρτήματα αλλαγής

διέυθυνσης τους συνδέσμους μετά των στηριγμάτων και εξαρτημάτων ανάρτησης-στερέωσης

ή γαλβανισμένη ντίζα, στα δομικά στοιχεία του κηρίου, καθώς επίσης και όλων των

απαιτούμενων γαλβανισμένων μικρουλικών, ύψους 60 εκ, πλάτους 200 εκ και πάχους

0,8 εκ. πλήρως εγκατεστημένη με τα υλικά στήριξης έτοιμη για χρήση.

(1m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 21,40

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.1.2.Ν6 Σχάρα καλωδίων από γαλβανισμένη λαμαρίνα διάτρητη, ύψους 35 εκ, πλάτους 50 εκ και
πάχους 0,8 εκ.

A.T. : 2.2.13

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

Σχάρα καλωδίων από γαλβανισμένη λαμαρίνα διάτρητη με γύρισμα στο πάνω μέρος του

πλευρικού τοιχώματος χωρίς κάλυμμα, πλήρης με τα ειδικά γωνιακά εξαρτήματα αλλαγής

διεύθυνσης τους συνδέσμους μετά των στηριγμάτων και εξαρτημάτων ανάρτησης-στερέωσης

ή γαλβανισμένη ντίζα, στα δομικά στοιχεία του κηρίου, καθώς επίσης και όλων των

απαιτούμενων γαλβανισμένων μικρουλικών , ύψους 35 εκ, πλάτους 50 εκ και πάχους

0,8 εκ. πλήρως εγκατεστημένη με τα υλικά στήριξης έτοιμη για χρήση.

(1m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,16

(Ολογράφως) : δώδεκα και δέκα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8840.2.2.Ν2 Ηλεκτρικός μεταλλικός πίνακας έως 250Α, , βάθους 200mm, IP40-43, IK07-08

A.T. : 2.2.14

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Ηλεκτρικός μεταλλικός πίνακας έως 250Α, τύπου PRISMA G/GX της MERLIN GER1N, ή

αντίστοιχου, βάθους 200mm, IR40-43, ΙΚ07-08 με πόρτα, βάθους γενικώς από 190mm

έως και 230mm, χωρίς τα όργανα του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικηκές λυχνίες),

αλλά με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών

(όλων τερματισμένων σε κλέμμες), ακροδέκτες, κλέμμες ράγας τύπου Viking3/Legrand

με ενιαία σήμανση με εηκέπες κλέμμας/καλωδίου, χάλκινων μπαρών, καλωδιώσεων

εσωτερικής συνδεσμολογίας, καναλιών καλωδίων κλπ. μικρουλικά, δηλαδή προμήθεια

και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπών ερμαρίου,

εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση στον τοίχο με πακτωμένα σιδερένια ελάσματα,

σύνδεση των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών όπως και κάθε εργασία για δοκιμή

και παράδοση σε λειτουργία, σύμφωνα με τα σχέδια και τις σχετικές τεχνικές

προδιαγραφές των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του έργου.

(1m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 780,92

(Ολογράφως) : επτακόσια ογδόντα και ενενήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8973.9.4.Ν2 Φωτιστικό  σώμα  ψευδοροφής,  τεσσάρων  (4)  λαμπτήρων  φθορισμού  18  W

A.T. : 2.2.15

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Φωηστικό σώμα ψευδοροφής, τεσσάρων (4) λαμπτήρων φθορισμού 18 W, πλήρες, μετά

των λυχνιών φθορισμού, τοποθετημένο επί της οροφής, με βάση σχήματος τετραγώνου

από χαλυβδόφυλλο πάχους 0,8mm, με περσίδα από προανοδειωμένο αλουμίνιο σε διπλή
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παραβολικότητα , που προκαλεί διάθλαση του φωτός, με ενσωματωμένα όλα τα

απαιτούμενα όργανα αφής, δηλαδή στραγγαλισηκά πηνία, λυχνιολαβές λαμπτήρων,

εκκινητές, πυκνωτές, λαμπτήρες και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.

(1τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 154,06

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα τέσσερα και έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8973.9.4.Ν11 Φωτιστικό οροφής επιφανειακής τοποθέτησης  2X26W

A.T. : 2.2.16

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Φωτιστικό οροφής επιφανειακής τοποθέτησης 2X26W, τύπου Nini roller 04/bright

PETR1DIS ή αντίστοιχου ή αντίστοιχου, πλήρες, με λαμπτήρες, σύμφωνα με τις

τεχνικές προδιαγραφές και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. Δηλαδή προμήθεια,

μεταφορά και εργασία εγκατάστασης φωτιστικού και λαμπτήρων, σύνδεσης, δοκιμών

και παράδοση σε κανονική λειτουργία.

(1τεμ)

108,01

εκατόν οκτώ και ένα λεπό

Ευρώ (Αριθμητικά) : 108,01

(Ολογράφως) : εκατόν οκτώ και ένα λεπτό

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8973.9.4.Ν18 Φωτιστικό σώμα φθορισμού στεγανό δύο (2) λαμπτήρων φθορισμού 18 W

A.T. : 2.2.17

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Φωτιστικό σώμα φθορισμού στεγανό δύο (2) λαμπτήρων φθορισμού 18 W, πλήρες, μετά

των λυχνιών φθορισμού, τοποθετημένο επί της οροφής επιφανειακά, με βάση σχήματος

ορθογώνιο από χαλυβδόφυλλο πάχους 0,8mm,με κάλυμμα από plexiglass γαλακτώδες

αδιαφανές που προκαλεί διάθλαση του φωτός, με ενσωματωμένα όλα τα απαιτούμενα

όργανα αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές λαμπτήρων, εκκινητές,

πυκνωτές, λαμπτήρες και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 58,57

(Ολογράφως) : πενήντα οκτώ και πενήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8973.9.4.Ν9 Φωτιστικό ψευδοροφής 2X26W

A.T. : 2.2.18

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Φωτιστικό ψευδοροφής 2X26W, πλήρες, με λαμπτήρες, σύμφωνα με τις τεχνικές

προδιαγραφές και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και

εργασία εγκατάστασης φωτιστικού και λαμπτήρων, σύνδεσης, δοκιμών και παράδοση

σε κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 136,41

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα έξι και σαράντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8973.9.4.Ν10 Φωτιστικό ψευδοροφής 2X26W, DIMMABLE,τύπου PANOS HF200 /PETRIDIS ή αντίστοιχου

A.T. : 2.2.19

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Φωτιστικό ψευδοροφής 2X26W, DIMMABLE,τύπου PANOS HF200 /PETRIDIS ή αντίστοιχου,

πλήρες, με λαμπτήρες, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως. Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εργασία εγκατάστασης φωτιστικού

και λαμπτήρων, σύνδεσης, δοκιμών και παράδοση σε κανονική λειτουργία.

(1τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 177,21

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα επτά και είκοσι ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.1 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατομής 3 Χ 1.5 mm2 χάλκινων αγωγών

A.T. : 2.2.20

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατομής 3 X 1.5 mm2 χάλκινων αγωγών-

Ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών

(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.

(1m)

5,66

πέντε και εξήντα έξι λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,66

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.2 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατομής 3 Χ 2.5 mm2 χάλκινων αγωγών

A.T. : 2.2.21

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατομής 3 X 2.5 mm2 χάλκινων αγωγών - Ορατό ή

εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικρούλικων (κολλάρα,

κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά

πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.) επί

τόπου και εργασία διανοίξεως αυλακών και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου

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

εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,73

(Ολογράφως) : τέσσερα και εβδομήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.6.2 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ Πενταπολικό , διατομής 5 X 2.5 mm2

A.T. : 2.2.22

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ Πενταπολικό διατομής 5 X 2.5 mm2 , 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 κηρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των

άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση

παραδοτέο σε κανονική λειτουργία.

(1m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,64

(Ολογράφως) : επτά και εξήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.6.3 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ Πενταπολικό , διατομής 5 X 4 mm2

A.T. : 2.2.23

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ Πενταπολικό διατομής 5X4 mm2 , 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 κηρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των
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άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση

παραδοτέο σε κανονική λειτουργία.

(1m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,35

(Ολογράφως) : εννέα και τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.6.4 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ Πενταπολικό , διατομής 5 X 6 mm2

A.T. : 2.2.24

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ Πενταπολικό διατομής 5X6 mm2 , 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 κηρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των

άκρων του (στα κυη'α και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση

παραδοτέο σε κανονική λειτουργία.

(1m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,43

(Ολογράφως) : έντεκα και σαράντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.6.5Ν Καλώδιο τύπου NYY Πενταπολικό , διατομής 5 Χ 10 mm2

A.T. : 2.2.25

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ Πενταπολικό διατομής 5 X 10 mm2, 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 κηρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των

άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση

παραδοτέο σε κανονική λειτουργία.

(1m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,54

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και πενήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.6.6Ν Καλώδιο τύπου NYY Πενταπολικό , διατομής 5 Χ 16 mm2

A.T. : 2.2.26

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου NYY Πενταπολικό ,διατομής 5 Χ 16 mm2~, ορατό ή εντοιχισμένο.

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες,

τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά

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

αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση

και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και

πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία.

(1m)

20,60

είκοσι και εξήντα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,60

(Ολογράφως) : είκοσι και εξήντα λεπτά

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

A.T. : 2.2.27

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Διακόπτης χωνευτός απλός μονοπολικός με πλήκτρο, εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V~

με το κυτίο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση ,εγκατάσταση και σύνδεση.
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(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,06

(Ολογράφως) : τέσσερα και έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8801.1.4 Διακόπτης χωνευτός κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ με πλήκτρο, εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V

A.T. : 2.2.28

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

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

~ με το κυτίο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση.

(1τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,84

(Ολογράφως) : πέντε και ογδόντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8826.3.2 Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO , εντάσεως 16 Α

A.T. : 2.2.29

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO , εντάσεως 16 Α~με το κυτίο δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση, μικροϋλικά εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία.

(1τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,24

(Ολογράφως) : εννέα και είκοσι τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.1.2 Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
μονοπολικός εντάσεως 10 Α

A.T. : 2.2.30

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS

μονοπολικός εντάσεως 10 Α~ κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα

διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, για κάθε

φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και

βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα.

(1τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,07

(Ολογράφως) : εννέα και επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.1.3 Μκροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
μονοπολικός εντάσεως 16 Α

A.T. : 2.2.31

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Μκροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS

μονοπολικός εντάσεως 16 Α~ κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα

διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε

φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και

βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα.

(1τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,04

(Ολογράφως) : δέκα και τέσσερα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.1.4 Μκροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
μονοπολικός εντάσεως 20 Α

A.T. : 2.2.32

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Μκροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIBVIENS

μονοπολικός εντάσεως 20 Α~ κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα

διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε

φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και

βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα.

(1τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,04

(Ολογράφως) : δέκα και τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8880.2.1 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός διπολικός (ραγοδιακόπτης)
εντάσεως 25 Α

A.T. : 2.2.33

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός διπολικός (ραγοδιακόπτης)

εντάσεως 25 Α-περιορισμένων διαστάσεων, χωνευτός με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.

(1τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,96

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και ενενήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8880.2.2 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός διπολικός (ραγοδιακόπτης)
εντάσεως 40 Α

A.T. : 2.2.34

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός διπολικός (ραγοδιακόπτης)

εντάσεως 40 Α, περιορισμένων διαστάσεων, χωνευτός με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.

(1τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 17,36

(Ολογράφως) : δέκα επτά και τριάντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8910.1.1.Ν4 Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως έως 25 Α και σπειρώματος Ε16
(μινιόν)

A.T. : 2.2.35

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 54

Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως έως 25 Α και σπειρώματος Ε16 (μινιόν)

(1τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,21

(Ολογράφως) : δέκα και είκοσι ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8910.1.1.Ν5 Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως έως 35 Α και σπειρώματος Ε 33
(μινιόν)

A.T. : 2.2.36

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 54

Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ SIEMENS εντάσεως έως 35 Α και σπειρώματος Ε 33 (μινιόν)

(1τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,72

(Ολογράφως) : δέκα και εβδομήντα δύο λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8880.3.2 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕSIEMΕΝS απλός τριπολικός (ραγοδιακόπτης)
εντάσεως 40 Α

A.T. : 2.2.37

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMΕΝS απλός τριπολικός (ραγοδιακόπτης)

εντάσεως 40 Α~περιορισμένων διαστάσεων, χωνευτός με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.

(1τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 21,91

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και ενενήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8880.3.5 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕSIEMENS απλός τριπολικός (ραγοδιακόπτης)
εντάσεως 100 Α

A.T. : 2.2.38

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕSIEMENS απλός τριπολικός (ραγοδιακόπτης)

εντάσεως 100 Α, περιορισμένων διαστάσεων, χωνευτός με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.

(1τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 32,68

(Ολογράφως) : τριάντα δύο και εξήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8910.1.3Ν Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως έως 63 Α και σπειρώματος Ε 33

A.T. : 2.2.39

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8910.1.3

Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως έως 63 Α και σπειρώματος Ε 33

πλήρης από πορσελάνη με την βάση, μήτρα, πώμα και συντηκτικό βραδείας ή ταχείας

τήξεως και προφυλακτικό δακτύλιο επίσης από πορσελάνη με ακροδέκτες συνδέσεως

από μπροστά, κατάλληλη γιά χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερμαρίου ή μέσα

σε στεγανό κιβώτιο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση.

(1τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,29

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και είκοσι εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9883.Ν4 Αυτόματος διακόπτης διαρροής ευαισθησίας 30 mΑ, 4 x 40 A

A.T. : 2.2.40

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Αυτόματος διακόπτης διαρροής ευαισθησίας 30 mΑ, 4 x 40 A, κατηγορίας AC,

ονομαστικής τάσεως 230/400 V για εναλλασσόμενο ρεύμα 50ΗZ, σύμφωνα με το πρότυπο

ΕΛΟΤ ΕΝ 61008-1, για τοποθέτηση εντός πίνακα διανομής, με τα υλικά και μικροϋλικά

εγκατάστασης και σύνδεσης και της εργασίας παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία,

(1τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 76,88

(Ολογράφως) : εβδομήντα έξι και ογδόντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9883.Ν6 Αυτόματος διακόπτης διαρροής ευαισθησίας 300 mA επιλεκτικό (τύπου S), 4 x 40 A

A.T. : 2.2.41

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 54

Αυτόματος διακόπτης διαρροής ευαισθησίας 300 mA επιλεκτικό (τύπου S), 4 x 40 A

,κατηγορίας AC, ονομαστικής τάσεως 230/400 V για εναλλασσόμενο ρεύμα 50Ηz,

σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 61008-1, για τοποθέτηση εντός πίνακα διανομής,

με τα υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και της εργασίας παράδοσης

σε πλήρη και κανονική λειτουργία,
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(1τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 133,64

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα τρία και εξήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8924.Ν1 Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 380 V πλήρης

A.T. : 2.2.42

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 380 V πλήρης

(1τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,08

(Ολογράφως) : επτά και οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8960.Ν1 Μονάδα αδιάλειπτης παροχής (UPS) τάσης εξόδου 220V, 50Hz  7000VA

A.T. : 2.2.43

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Μονάδα αδιάλειπτης παροχής (UPS) τάσης εξόδου 220V, 50Ηζ Μονάδα αδιάλειπτης παροχής

(UPS) τάσης εξόδου 220V, 50Hz 7000VA αποτελούμενη από ανορθωτή, στατομετατροπέα,

ηλεκτρονικό μεταγωγικό διακόπτη και σύστοιχα συσσωρευτών σφραγισμένου τύπου

(χωρίς συντήρηση) χωρητικότητας ικανής για τροφοδοσία επί 15 λεπτών με πλήρες φορτίο,

με όλα τα απαραίτητα όργανα και συσκευές και τα όργανα ενδείξεων, ελέγχου, τηλεσήμανσης

και συναγερμού και με όλα τα απαιτούμενα μικρουλικά δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,

εγκατάσταση, σύνδεση προς εισερχόμενα ή απερχόμενα καλώδια και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(1τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4.301,84

(Ολογράφως) : τέσσερεις χιλιάδες τριακόσια ένα και ογδόντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8768Ν.4 Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100, CATEG 6 ,4 ζευγών

A.T. : 2.2.44

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44

Τηλεφωνικό καλώδιο UTP100, CATEG.6e , δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών

και μικροϋλικών επί τόπου και εργασία τοποθέτησης για πλήρη και κανονική λειτουργία

με τα κλιπ του, 4 ζευγών.

(1m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,17

(Ολογράφως) : τέσσερα και δέκα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8768Ν.8 Ερμάριο μικτονόμησης καλωδίων VOICE-DATA περιστρεφόμενο χωρητικότητας 42 U
πλήρες ή αντίστοιχου τύπου

A.T. : 2.2.45

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44

Ερμάριο μικτονόμησης καλωδίων VOICE-DATA περιστρεφόμενο χωρητικότητας 42 U

800X800 χιλ τύπου XL ΗΔΕ LEGRAND πλήρες ή αντιστοίχουτύπου με αποσπώμενα πλευρικά

καλύμματα και περιστρεφόμενη βάση για επίτοιχη στήριξη σύμφωνα με τις προδιαγραφές

και τα σχέδια των Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου. Ο πίνακας περιέχει δύο στηρίγματα

σασί 19" ρυθμιζόμενου βάθους , δύο αποσπώμενα πλευρικά καλύμματα εσωτεριής πρόσβασης

(χωρίς εργαλείο) 1 διαφανή αντιστρεπτή πόρτα με γωνία 130 μοίρες, μπάρες συγκράτησης

των καλωδίων που δέχονται αγκράφες στήριξης για τα κολλάρα colson ή coding οριζόντιες

μπάρες συγκράτησης των καλωδίων. Συμπεριλαμβάνει μετώπες διέλευσης και μικτονόμησης

με πρίζες RJ45, πολύπριζο, κατάληξη- σύνδεση- σήμανση όλων των καλωδίων UTP100 CAT

6 4 ζευγών ήτοι προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του ερμαρίου πλήρες με τα υλικά

και μικρουλικά συναρμολόγηση τοποθέτηση σε πλήρη λειτουργία.

(1τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.759,52

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες επτακόσια πενήντα εννέα και πενήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8768Ν.6 Τηλεφωνικός κατανεμητής δύο οριολωρίδων των 10 σειρών με δύο ακροδέκτες σε κάθε
σειρά

A.T. : 2.2.46

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44

Τηλεφωνικός κατανεμητής με οριολωρίδες και σειρές σε κάθε οριολωρίδα με δύο ή τρεις ακροδέκτες,

αποτελούμενος από μεταλλικό ερμάριο με πόρτα από φύλλο γαλβανισμένης λαμαρίνας πάχους

τουλάχιστον 1,5 mm κατάλληλος γιά ορατή ή χωνευτή εγκατάσταση, στεγανότητας Ρ30 ή Ρ43 κατά DIN

40050, μετιςοπέςδιελεύσεωςτων τηλεφωνικών αγωγών ή καλωδίων, ανεξάρτητα από το πλήθος τους, την

πινακίδα χαρακτηρισμού του κατανεμητή και την καρτέλλα αναγραφής των κυκλωμάτων, χρωματισμένος

με τρεις στρώσεις βαφής (δύο στρώσεις αντιοξειδωπκής βαφής και μία στρώση χρώματος αποχρώσεως

της εγκρίσεως της επιβλέψεως) δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, διευθέτηση και

ανάπτυξη των τηλεφωνικών αγωγών και καλωδίων μέσα στον κατανεμητή, κοχλίωση και συγκόλληση των

άκρων στις οριολωρίδες, έλεγχο και δοκιμές με τα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία γιά την

παράδοση του κατανεμητή σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Τηλεφωνικός κατανεμητής

(1 τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 107,73

(Ολογράφως) : εκατόν επτά και εβδομήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8796.2.1.Ν5 Πρίζα διπλή VOICE/DATA, 8 επαφών RJ45-CAT6

A.T. : 2.2.47

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48

Πρίζα διπλή VOICE/DATA, 8 επαφών RJ45-CAT6 , πλήρης δηλαδή προμήθεια των δύο

πριζών, εγκατάσταση και σύνδεση με δίκτυο, πρίζα με το αντίστοιχο κουτί της

βάσεως, την αντίστοιχη πλάκα, χωνευτή σε τοίχο ή σε επιδαπέδιο στόμιο ή σε

κανάλι διέλευσης καλωδίων ή γυψοσανίδα ως και κάθε υλικό, μικρούλικο για

εγκατάσταση των δύο πριζών σε ενιαίο σύνολο και εργασία για παράδοση σε

κανονική λειτουργία.

(1τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 29,54

(Ολογράφως) : είκοσι εννέα και πενήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8796.2.1.Ν3 Καλώδιο τηλεόρασης

A.T. : 2.2.48

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48

Καλώδιο τηλεόρασης

(1m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,87

(Ολογράφως) : πέντε και ογδόντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8796.2.1.Ν9 Ενισχυτής σήματος κεραίας T.V.

A.T. : 2.2.49

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48

Ενισχυτής σήματος κεραίας T.V. πλήρης, όπως περιγράφεται στις Προδιαγραφές,

δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, υλικά και εργασία εγκατάστασης.

(1τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 121,73

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι ένα και εβδομήντα τρία λεπτά

Σελίδα 53 από 57



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8796.2.1.Ν4 Πρίζα τηλεόρασης

A.T. : 2.2.50

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48

Πρίζα τηλεόρασης

(1τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 21,86

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και ογδόντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8796.2.1.Ν10 Διακλαδωτήρας σήματος

A.T. : 2.2.51

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48

Διακλαδωτήρας σήματος 1 ΕΙΣ.-2 ΕΞ. (0.6/20.0 db) όπως περιγράφεται στις Προδιαγραφές,

δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, υλικά, μικροϋλικά και εργασία εγκατάστασης,

σύνδεσης και ρύθμισης.

(1τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 21,82

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και ογδόντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8840.4.1.Ν13 Κεραία T.V. VHF και UHF

A.T. : 2.2.52

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Κεραία T.V. VHF και UHF 75 Ω, όπως περιγράφεται στις Προδιαγραφές, κατάλληλη

για λειτουργία κεντρικής εγκατάστασης τηλεόρασης,περιλαμβανόμενων του ενισχυτή

σήματος,του κατανεμητή σήματος,καθώς επίσης και του ιστού στήριξης και των

αναγκαίων για την ασφαλή στερέωση και στήριξη αυτής,αντιρίδων,κλπ., δηλαδή

προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικρουλικών και εργασία εγκατάστασης,ασφαλούς

στερέωσης, ρύθμισης, δοκιμών και θέσης σε κανονική και πλήρη λειτουργία.

(1τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 570,92

(Ολογράφως) : πεντακόσια εβδομήντα και ενενήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8840.4.1.Ν8 Υπέρυθρος ανιχνευτής κίνησης

A.T. : 2.2.53

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Οπτικοακουστικος επαναλήπτης συναγερμού , αποτελούμενος απο φωτεινό σήμα

κόκκινου χρώματος, μπουτόν, κουδούνι 6" πυρασφαλείας και σειρήνα , δηλαδή μονάδα

και μικρουλικά και εργασία εγκατάστασης.

(1τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 69,23

(Ολογράφως) : εξήντα εννέα και είκοσι τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8840.4.1.Ν17 Πληκτρολόγιο συναγερμού ασφαλείας

A.T. : 2.2.54

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Πληκτρολόγιο συναγερμού ασφαλείας δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση στον τόπο του

έργου , μικρουλικά στήριξης και σύνδεσης και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και

δοκιμών για πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 79,73

(Ολογράφως) : εβδομήντα εννέα και εβδομήντα τρία λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8840.4.1.Ν18 Πίνακας συναγερμού ασφαλείας με δυνατότητα ελέγχου 128 σημείων

A.T. : 2.2.55

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Πίνακας συναγερμού ασφαλείας με δυνατότητα ελέγχου 128 σημείων του οίκου CADDX ή

παρόμοιου, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση στον τόπο του έργου , μικρουλικά στήριξης

και σύνδεσης και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και δοκιμών για πλήρη και κανονική

λειτουργία. Ο πίνακας θα είναι παραδοτέος έτοιμος για κανονική λειτουργία.

(1τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 511,84

(Ολογράφως) : πεντακόσια έντεκα και ογδόντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8840.4.1.Ν11 Σειρήνα συναγερμού εσωτερικού χώρου , 110DB -1m διευθυνδιοδοτημένου συστήματος
ασφαλείας (addressable)

A.T. : 2.2.56

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Σειρήνα συναγερμού εσωτερικού χώρου (addressable), δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση

στον τόπο του έργου, μικρουλικά στήριξης και σύνδεσης και εργασία τοποθέτησης,

σύνδεσης και δοκιμών για πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τα σχέδια και

τις τεχνικές προδιαγραφές των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του έργου.

(1τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 92,37

(Ολογράφως) : ενενήντα δύο και τριάντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8840.4.1.Ν21 Σειρήνα συναγερμού εξωτερικού χώρου ,  διευθυνδιοδοτημένου συστήματος ασφαλείας
(addressable)

A.T. : 2.2.57

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Σειρήνα συναγερμού εξωτερικού χώρου (addressable), δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση

στον τόπο του έργου, μικρουλικά στήριξης και σύνδεσης και εργασία τοποθέτησης,

σύνδεσης και δοκιμών για πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τα σχέδια και

τις τεχνικές προδιαγραφές των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του έργου.

(1τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 97,62

(Ολογράφως) : ενενήντα επτά και εξήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8798.Ν2 Καλώδιο τύπου LIYCY, διατομής 2x1,5mm2,  θωρακισμένο

A.T. : 2.2.58

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48

Καλώδιο τύπου LIYCY, διατομής 2x1,5mm2, θωρακισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση

υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά κάθε είδους

όπως και ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες) στον τόπο του έργου και εργασία διάνοιξης

αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, με την τοποθέτηση, διαμόρφωση

και σύνδεση των άκρων του καλωδίου (μέσα στα κουτιά και εξαρτήματα της εγκατάστασης)

και εργασία για εγκατάσταση, δοκιμών μονώσεως, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,64

(Ολογράφως) : δύο και εξήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8970.Ν2 Αυτόνομο φωτιστικό σώμα εφεδρικού φωτισμού ασφαλείας ή σημανσης εξόδων διαφυγής

A.T. : 2.2.59

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Αυτόνομο φωτιστικό σώμα εφεδρικού φωτισμού ασφαλείας ή σήμανσής εξόδων διαφυγής

(1τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 80,47

(Ολογράφως) : ογδόντα και σαράντα επτά λεπτά

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

A.T. : 2.2.60

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Rj, φορητός γομώσεως 6 kg-πλήρης με το αντίστοιχο

στήριγμα αναρτήσεώς του στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια,

μεταφορά και στήριξη.

(1τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 37,79

(Ολογράφως) : τριάντα επτά και εβδομήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9000.ΝΒΠ1 Ανελκυστήρας υδραυλικός τριών στάσεων

A.T. : 2.2.61

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63

Προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε καλή λειτουργία Υδραυλικού ανελκυστήρα προσώπων, σύμφωνα

με το πρότυπο εγκατάστασης ΕΝ81-20, προδιαγραφών ΑΜΕΑ, ωφέλιμου φορτίου 600 κιλών (8 ατόμων),

ελάχιστων καθαρών εσωτερικών διαστάσεων θαλάμου  1,40 (απέναντι από την θύρα) και 1,10 (πλάτος)

και τριών (3) στάσεων, πλήρης, εντός φρεατίου, όπως αναλυτικότερα περιγράφεται στην μελέτη,

δηλαδή προμήθεια, μεταφορά επιτόπου του έργου, εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένων όλων των

απαιτουμένων εξαρτημάτων, υλικών και μικροϋλικών για την παράδοση σε πλήρη και κανονική

λειτουργία. Ο ανελκυστήρας θα έχει ασφάλεια κλειδώματος εξωτερικών κλίσεων.

Επίσης :

Ηλεκτρολογικές εργασίες για την σύνδεση του πίνακα του μηχανοστασίου με τον γενικό πίνακα του

μηχανοστασίου με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά (καλώδια, διακόπτες, ασφάλειες κτλ.).

Διαμόρφωση ανοιγμάτων διαστάσεων αναλόγων των θυρών του θαλάμου στο φρεάτιο, κάλυψη αυτών με

φύλλα ανοξείδωτης λαμαρίνας σε όλη της πρόσοψη του ανελκυστήρα και στις θέσεις όπου θα

τοποθετηθούν οι πόρτες των ορόφων. Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α) Όλα τα απαιτούμενα υλικά επί τόπου του έργου

β) όλες οι απαιτούμενες εργασίες και μικροϋλικά για την εφαρμογή της μελέτης της υπηρεσίας και

για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του ανελκυστήρα

γ) η αποκατάσταση του κτιρίου και του χώρου σύμφωνα με όλους τους κανόνες της επιστήμης και της

τέχνης ώστε να παραδοθεί σε καλή λειτουργία καθώς και η απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών

από το χώρο και η εναπόθεσή τους όπου επιτρέπεται από τις αρχές

δ) η έκδοση πιστοποιητικού καλής λειτουργίας (άδεια λειτουργίας) από αναγνωρισμένο φορέα από το

Ελληνικό Κράτος και η κατάθεση του φακέλου του ανελκυστήρα στην αρμόδια δημοτική Αρχή (πλήρης

διαδικασία έως της παραλαβής αριθμού μητρώου ανελκυστήρα) και γενικά κάθε εργασία, υλικό και

μικροϋλικό (π.χ. καλώδια, λάδια κλπ.) που δεν περιγράφεται αναλυτικά παραπάνω αλλά απαιτείται

για την παράδοση του ανελκυστήρα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

ε)Κάθε εργασία για τους ελέγχους και δοκιμές λειτουργίας του ανελκυστήρα.

(1τεμ)
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(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερεις χιλιάδες πεντακόσια

Ευρώ (Αριθμητικά) : 24.500,00
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