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1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1

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

1.2

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

1.3

1.2.1

Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των
εργασιών του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύµφωνα µε τους
όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της µελέτης και των υπολοίπων
τευχών ∆ηµοπράτησης του έργου.

1.2.2

‘’Κάθε δαπάνη‘’ γενικά, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι
απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της µονάδας κάθε εργασίας.
Καµία αξίωση ή διαµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί που να έχει σχέση µε
το είδος και την απόδοση των µηχανηµάτων, την ειδικότητα και τον αριθµό του
εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή όχι
µηχανικών µέσων.

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

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

Οι δαπάνες προµήθειας και µεταφοράς στους τόπους ενσωµάτωσης ή και
αποθήκευσης φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των
υλικών, κυρίων και βοηθητικών ενσωµατουµένων και µή, που είναι αναγκαία για
την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών µε όλες τις απαιτούµενες
φορτοεκφορτώσεις, χαµένους χρόνους µεταφορικών µέσων και τις κάθε είδους
µετακινήσεις µέχρι και την πλήρη ενσωµάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και
µεταφοράς, σύµφωνα µε τα παραπάνω, των περισσευµάτων ή/και άχρηστων
υλικών στους κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των
οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισµών που θα ισχύουν σύµφωνα µε την
ΕΣΥ και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.

1.3.3

Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α.,
ασφαλιστικές εταιρίες, άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς
οργανισµούς κ.λπ. κατά περίπτωση, όπως απαιτείται) κ.λ.π. δώρων εορτών,
επιδόµατος αδείας κ.λπ. κάθε είδους επιστηµονικού και διευθύνοντος του έργου
προσωπικού, του ειδικευµένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων,
µηχανηµάτων, συνεργείων κ.λπ. ηµεδαπού ή αλλοδαπού εργαζοµένου στον
τόπο του έργου ή αλλού (εντός και εκτός της Ελλάδος).

1.3.4

Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή
αγορά), κατασκευή, οργάνωση, διαρρύθµιση κ.λπ. των εργοταξιακών χώρων,
τις εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις παροχές νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος,
τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις, την εγκατάσταση
γραφείων Αναδόχου, σύµφωνα µε τους Όρους ∆ηµοπράτησης.

1.3.5

Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών,
καθώς και οι δαπάνες αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών µετά την
περαίωση του έργου και η αποκατάσταση του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από
την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους.

1.3.6

Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία
εργοταξιακού εργαστηρίου, τη µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση ελέγχων
και δοκιµών είτε στο εργαστήριο του αναδόχου είτε σε άλλο εγκεκριµένο ή κρατικό
εργαστήριο, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στους όρους δηµοπράτησης.

1.3.7

Οι δαπάνες πλήρους εγκατάστασης και λειτουργίας της µονάδας παραγωγής
προκατασκευασµένων στοιχείων στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαµβανοµένων των
δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών
έργων, εξοπλισµού, υλικών, µηχανηµάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων,
λειτουργίας των εγκαταστάσεων, µετά των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και
µεταφορών των προκατασκευασµένων στοιχείων µέχρι τη θέση της τελικής
ενσωµάτωσής τους στο έργο, περιλαµβανοµένων επίσης των δαπανών
αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών και
αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα
µε τους περιβαλλοντικούς και λοιπούς συµβατικούς όρους (ανεξάρτητα αν οι
εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου ή σε ιδιωτικούς
χώρους που ήθελε µισθώσει ο Ανάδοχος για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί
προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της
παρούσας σύµβασης).

1.3.8

Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόµενου προσωπικού, µεταφορών,
µεταφορικών µέσων, µηχανηµάτων, εγκαταστάσεων κλπ. καθώς και όλες οι άλλες
ασφαλίσεις, που αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους δηµοπράτησης του έργου.

1.3.9. Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων
ή τρίτων, ή δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγµατα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων.
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1.3.10 Οι δαπάνες ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται στα άλλα τεύχη
δηµοπράτησης. Επισηµαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς
ιδιαίτερη αµοιβή του Αναδόχου, περιλαµβάνονται και τα κάθε είδους
«δοκιµαστικά τµήµατα» (µετρήσεις, δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων,
εργασία, κ.λπ.)
1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας των µηχανηµάτων και
λοιπού εξοπλισµού, που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, µέσα στις
οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά, η συναρµολόγηση, η
αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης,
η επισκευή, η συντήρηση, η άµεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση
τους για την διατήρηση του χρονοδιαγράµµατος), οι ηµεραργίες για
οποιαδήποτε αιτία,η κάθε είδους σταλία τους εφόσον δεν οφείλονται σε
υπαιτιότητα του κυρίου του έργου η αποµάκρυνση αυτών µαζί µε την τυχόν
απαιτούµενη διάλυση µετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες µετακινήσεις, τα
απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κ.λπ.
Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιούνται για
την εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί τόπου
των έργων έτοιµα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιµοποιούνται) για την
αντικατάσταση άλλων µηχανηµάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε
άλλη αιτία .
1.3.12 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση
ενσωµάτωσης, µε τις τυχόν προσωρινές αποθέσεις και πλάγιες µεταφορές, κάθε
είδους υλικών λατοµείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων, που η
µεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα και αναφέρεται ρητά στα οικεία άρθρα του
παρόντος, µαζί µε την εργασία πλύσεως ή εµπλουτισµού, που τυχόν θα απαιτηθεί
για την πλήρη παραγωγή των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις
προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαµβανοµένων υπόψη των οποιωνδήποτε
περιβαλλοντικών περιορισµών, που ισχύουν σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς
και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
1.3.13. Οι δαπάνες από επιβεβληµένες καθυστερήσεις, µειωµένες αποδόσεις και
µετακινήσεις µηχανηµάτων και προσωπικού, που είναι πιθανόν να προκύψουν
από τυχόν εµπόδια στο χώρο του έργου (όπως αρχαιολογικά ευρήµατα, µη
παράδοση περιορισµένης έκτασης περιοχών του έργου, που απαλλοτριώθηκαν,
δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.), από πιθανές παρεµβάσεις, που θα προβάλλουν οι αρµόδιοι
για αυτά τα εµπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ. ∆.Ε.Η, κλπ.), από την ανάγκη κατασκευής
του έργου κατά φάσεις λόγω των παραπάνω εµποδίων, από τις αναγκαίες
µετρήσεις (τοπογραφικές, γεωτεχνικές κ.α.), ελέγχους και λοιπές υποχρεώσεις του
αναδόχου, όπως αυτές προβλέπονται από το σύνολο των συµβατικών τευχών είτε
αυτές αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένες στα Γ.Ε. ή σε άλλα άρθρα του
τιµολογίου καθώς και λόγω των δυσχερειών, που θα προκύψουν από την
εξασφάλιση της κυκλοφορίας (πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων µετακίνησης
του κοινού γενικά) ή ακόµα και από προσωρινές περιοδικές ή και µόνιµες αλλαγές
των κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στην ευρύτερη περιοχή του έργου από
οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, βλάβες σε άλλα έργα κλπ.).
1.3.14 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συµπληρωµατικών µέτρων
ασφάλειας για τη µη παρακώλυση της οµαλής κυκλοφορίας πεζών, οχηµάτων και
λοιπών µέσων διακίνησης του κοινού γενικά στην περιοχή των έργων και στις
γειτνιάζοντες και επηρεαζόµενες περιοχές απ’ αυτά.
1.3.15 Οι κάθε είδους δαπάνες τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων,
πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου και εγκατάστασης των
χωροσταθµικών αφετηριών (REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση
των εργασιών, εκτός αν αλλιώς ορίζεται στην Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες για τη σύνταξη
µελετών εφαρµογής, κατασκευαστικών σχεδίων και µελετών συναρµογής µε τις
συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες ανίχνευσης,
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εντοπισµού καθώς και οι σχετικές µελέτες αντιµετώπισης των εµποδίων που θα
συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως θεµέλια, υδάτινοι ορίζοντες,
δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω) σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην
Τ.Σ.Υ. και γενικότερα στα τεύχη δηµοπράτησης του έργου και για όλα τα έργα,
που κατασκευάζονται στα πλαίσια της παρούσας σύµβασης. Οι δαπάνες
σύνταξης και παραγωγής Μητρώου Έργου, Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας του
Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).
1.3.16 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως
υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα
παρουσιαστούν στο χώρο του έργου, η λήψη επιµετρητικών στοιχείων από
κοινού µε τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των
επιµετρητικών σχεδίων και των επιµετρήσεων που θα υποβληθούν για αρµόδιο
έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις
και η παράδοση των στοιχείων του εδάφους,σε ψηφιακή µορφή,σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στα τεύχη δηµοπράτησης.
1.3.17 Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων
οπλισµού οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην
Υπηρεσία, η δαπάνη προσαρµογής των στοιχείων της µελέτης στις επί τόπου
συνθήκες
(προσαρµογή
λεπτοµερειών)
και
η
δαπάνη
σύνταξης
κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη ‘’όπως κατασκευάσθηκε’’.
1.3.18 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λπ. των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές
τοµές ή κατά την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., ή άλλων έργων και
εµποδίων, καθώς εφόσον αυτό ρητά προβλέπεται στα συµβατικά τεύχη και οι
εργασίες που αφορούν τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας ή άλλους
συναρµοδίους φορείς, εκτός αν αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του
Τιµολογίου.
1.3.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων , για την αντιµετώπιση όλων των
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά
στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.20 Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου,
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση
πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, µε ενηµερωτικά στοιχεία ως προς το έργο
σύµφωνα µε τα τεύχη δηµοπράτησης.
1.3.21 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου
καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα
εκσκαφών κ.λ.π. και η απόδοση, µετά το τέλος των εργασιών, του χώρου
καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια σύµφωνα
µε τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους.
1.3.22 Οι δαπάνες για χρήση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, κατοχυρωµένων
µεθόδων, ευρεσιτεχνικών εφευρέσεων κ.λπ. µε οποιονδήποτε τρόπο, για την
έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.3.23 Οι δαπάνες για τη δηµιουργία, οιωνδήποτε προσβάσεων και προσπελάσεων στα
διάφορα τµήµατα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά
για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο
εργασιών, περιλαµβανοµένων των δαπανών τήρησης των περιβαλλοντικών όρων
και των δαπανών για την αποξήλωση και αποµάκρυνσή τους καθώς και την
περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου (προσβάσεων, προσπελάσεων,
δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας
για διατήρησή τους .
1.3.24 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς και αποζηµίωσης
κάθε είδους βλάβης ή µη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την
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κατασκευή του έργου (περιλαµβανοµένης της µεταφοράς υλικών) και θα
οφείλονται σε αµέλεια, απρονοησία, µη τήρηση των συµβατικών όρων, των
υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νοµικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα
του Αναδόχου.
1.3.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα
Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης
1.3.26 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων,
µηχανηµάτων κ.λπ.
1.3.27 Οι δαπάνες έκδοσης αδειών για λογαριασµό του κυρίου του έργου, κάθε είδους
εργασιών από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις,Πολεοδοµία ή και τους
Οργανισµούς Κοινής Ωφέλείας (∆.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εκτός αν περιγράφεται
διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης.
1.3.28 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων των
Ο.Κ.Ω. διέρχονται εγκάρσια από το εύρος κατάληψης της οδού ή επηρεάζονται
τοπικά από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν
προβληµάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των
οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και µέχρι περαίωσης των εργασιών,
ο Ανάδοχος του έργου.
1.3.29 Οι δαπάνες µίσθωσης ή προσωρινής εξασφάλισης εδαφικής λωρίδας,
κατασκευής, σήµανσης και συντήρησης των κάθε είδους εργοταξιακών οδών
που απαιτούνται για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες
εντοπισµού και εξεύρεσης αναγκαίων χώρων και εξασφάλισης σχετικών αδειών
για την εναπόθεση προϊόντων ορυγµάτων, προϊόντων κατεδαφίσεων και
πλεοναζόντων υλικών γενικότερα, οι δαπάνες εξασφάλισης των οδών
προσπέλασής τους καθώς και οι δαπάνες για την τελική τους διαµόρφωση µετά
την περαίωση των εργασιών, σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης.
1.3.30

Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές,
όπως µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων και ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες ευστάθειας
ικριωµάτων, µελέτες εξυγίανσης εδάφους κλπ. όπως προβλέπεται στα τεύχη
δηµοπράτησης.

1.3.31

Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από την
εγκατάσταση του Αναδόχου στο έργο µέχρι και την παραλαβή του έργου, τα οποία
προβλέπονται στις σχετικές µελέτες, στους περιβαλλοντικούς όρους, και ενδεικτικά
και όχι περιοριστικά αναφέρονται στα τεύχη δηµοπράτησης.

1.3.32 Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως
αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους Όρους ∆ηµοπράτησης του έργου.
1.4

Στις τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου δεν περιλαµβάνονται το Όφελος
(Ο.Ε.) και τα Γενικά ΄Έξοδα του αναδόχου (Γ.Ε.), τα οποία αφορούν στα πάσης φύσεως
βάρη, κρατήσεις ή υποχρεώσεις του, όπως δαπάνες επιστασίας, σήµανσης εργοταξίων,
φόρων, δασµών, ασφαλίστρων, τελών χαρτοσήµου, συµβολαίων, συµφωνητικών,
αποδείξεων, τόκων κεφαλαίων κίνησης, εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων,
διοικητικών εξόδων, λειτουργίας γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα.
Το ποσό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και Όφελος του αναδόχου (Ο.Ε.), ανέρχεται συνολικά σε
ποσοστό, δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις, του προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των
τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου.

1.4

Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασµών του αναδόχου επιβαρύνει
τον Κύριο του Έργου.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

2.1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.2

2.1.1

Η επιµέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριµένων
µελετών είτε βάσει µετρήσεων και των συντασσόµενων µε τη βοήθειά τους
επιµετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαµβανοµένων υπόψη των έγγραφων
εντολών της Υπηρεσίας και των τυχόν οριζοµένων ανοχών.

2.1.2

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

2.1.3

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

2.1.4

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

2.1.5

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

2.1.6

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

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
2.2.1

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιµότητα
•
•

•

•

Ως ‘’χαλαρά εδάφη’’ χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά
εδάφη που έχουν προέλθει από επιχωµατώσεις µε ανοµοιογενή υλικά.
Ως ‘’γαίες και ηµίβραχος’’ χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαµµώδη ή
αµµοχαλικώδη υλικά, καθώς και µίγµατα αυτών, οι µάργες, τα µετρίως τσιµεντωµένα
(cemented) αµµοχάλικα, ο µαλακός, κατακερµατισµένος ή αποσαθρωµένος βράχος,
και γενικά τα εδάφη που µπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσµατικά µε συνήθη
εκσκαπτικά µηχανήµατα (εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η
χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισµού.
Ως ‘’βράχος’’ χαρακτηρίζεται το συµπαγές πέτρωµα που δεν µπορεί να εκσκαφθεί
εάν δεν χαλαρωθεί προηγουµένως µε εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή
κρουστικό εξοπλισµό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του
‘’βράχου’’ περιλαµβάνονται και µεµονωµένοι ογκόλιθοι µεγέθους πάνω από 0,50
m3.
Ως ‘’σκληρά γρανιτικά’’ και ‘’κροκαλοπαγή’’ χαρακτηρίζονται οι συµπαγείς σκληροί
βραχώδεις σχηµατισµοί από πυριγενή πετρώµατα και οι ισχυρώς τσιµεντωµένες
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κροκάλες ή αµµοχάλικα, θλιπτικής αντοχής µεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή
των σχηµατισµών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναµοχλέυονται µε το ripper των
προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι
µειωµένη)
2.2.2

ΕΙ∆Η ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ

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

-

-

Κλειδαριές και κύλινδροι
Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας
Κύλινδροι κεντρικού κλειδώµατος
Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισµένη και χωνευτή για θύρες
πυρασφάλειας
Ράβδοι (µπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου
Χωνευτός, χαλύβδινος (µπρούτζινος ή γαλβανισµένος) σύρτης µε βραχίονα (ντίζα)
που ασφαλίζει επάνω - κάτω µέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσµατα (πλαίσιο φύλλο και φύλλο - δάπεδο).
Μηχανισµοί επαναφοράς θυρών
Μηχανισµός επαναφοράς στην κλειστή θέση µε χρονική καθυστέρηση στρεπτής
θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω µέρος της θύρας.
Μηχανισµός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά µε απαιτήσεις πυρασφάλειας.
Μηχανισµός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, µε χρονική καθυστέρηση
Πλάκα στο κάτω µέρος θύρας για προστασία από κτυπήµατα ποδιών κτλ.
Χωνευτές χειρολαβές για συρόµενα κουφώµατα µπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή
χαλύβδινες ή πλαστικές µε κλειδαριά ασφαλείας.
Αναστολείς (stoppers)
- Αναστολείς θύρας - δαπέδου
- Αναστολείς θύρας - τοίχου

- Αναστολείς φύλλων ερµαρίου
- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων
-

Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ
Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας
Μηχανισµοί σκιασµού (ρολοπετάσµατα, σκίαστρα)
Ειδικός Εξοπλισµός κουφωµάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ
Μεταλλικά εξαρτήµατα λειτουργίας ανοιγόµενων ή συρόµενων θυρών ασφαλείας, µε
Master Key
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-

Ειδικοί µηχανισµοί αυτόµατου κλεισίµατος κουφωµάτων κάθε τύπου
Μηχανισµοί αυτόµατων θυρών, µε ηλεκτροµηχανικό σύστηµα, µε ηλεκτρονική
µονάδα ελέγχού, µε συσκευή µικροκυµάτων

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

2.2.3.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Οι εργασίες χρωµατισµών επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) επιφανειών ή σε
µέτρα µήκους (m) γραµµικών στοιχείων ορισµένων λοιπών διαστάσεων, πλήρως
περαιωµένων, ανά είδος χρωµατισµού που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Από τις
επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγµα, οπή ή κενό και από τα γραµµικά στοιχεία κάθε
ασυνέχεια που δεν χρωµατίζεται ή χρωµατίζεται µε άλλο είδος χρωµατισµού. Η
εφαρµογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική
προστασία των σιδηρών επιφανειών επιµετράται ανά kg βάρους των σιδηρών
κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
Η (οι) ποσότητα (-ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (-ες)
επιµετρήθηκε (-αν) σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (-αν) από την Υπηρεσία, θα
πληρώνεται (ο-νται) σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη
χρωµατισµών. Η (οι) τιµή (-ές) µονάδας θα αποτελεί (-ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα
όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Ειδικοί όροι» του παρόντος άρθρου, καθώς
και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο
«Γενικοί Όροι».
Όλες οι τιµές όλων των κατηγοριών χρωµατισµών του παρόντος τιµολογίου αναφέρονται
σε πραγµατική χρωµατιζόµενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας µέχρι 5,0
m. Οι τιµές για χρωµατισµούς που εκτελούνται σε ύψος µεγαλύτερο, δίνονται σε
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιµολογίου, τα οποία ισχύουν γενικά όταν η δαπάνη των
ικριωµάτων δεν πληρώνεται µε άλλο άρθρο του Τιµολογίου που αφορά προηγούµενες
εργασίες (π.χ. επιχρίσµατα) ή όταν τα ικριώµατα πληρώνονται ιδιαιτέρως.
Οι πρόσθετες τιµές χρωµατισµών καταβάλλονται εφ΄ άπαξ για την ίδια επιφάνεια άσχετα
µε τις εργασίες προπαρασκευής και ανακαίνισης ή χρωµατισµού, που εκτελούνται στην
ίδια επιφάνεια και πληρώνονται µε τις ιδιαίτερες τιµές τους.
Σε όλες τις τιµές εργασιών χρωµατισµών περιλαµβάνονται οι αναµίξεις των χρωµάτων,
οι δοκιµαστικές βαφές για έγκριση των χρωµάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά
ικριώµατα τα οποία θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα µε τις ισχύουσες
διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούµενου στις οικοδοµικές εργασίες εργατοτεχνικού
προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ.
στοιχείων κουφωµάτων κλπ) στις περιπτώσεις που απαιτείται ή επιβάλλεται η εκτέλεση
των χρωµατισµών να γίνει χωρίς αυτά να είναι στη θέση τους.
Όταν πρόκεται για κουφώµατα και κιγκλιδώµατα τα οποία χρωµατίζονται εξ’ ολοκλήρου,
η επιµετρούµενη επιφάνεια των χρωµατισµών υπολογίζεται ως το γινόµενο της απλής
συµβατικής επιφάνειας κατασκευαζόµενου κουφώµατος (βάσει των εξωτερικών
διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της κατεχόµενης από µεταλλική θύρα ή
κιγκλίδωµα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συµβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται
παρακάτω:
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α/α
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

Είδος
Θύρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή µε
υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το
50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) µε κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) µε κάσα επί δροµικού τοίχου
γ) µε κάσα επί µπατικού τοίχου
Υαλόθυρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές
µε υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το
50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου
γ) µε κάσσα επί µπατικού τοίχου
Υαλοστάσια :
α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου
γ) µε κάσσα επί µπατικού
δ) παραθύρων ρολλών
ε) σιδερένια
Παράθυρα µε εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού,
γαλλικού, γερµανικού) πλην ρολλών
Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει
εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου

2,30
2,70
3,00

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

των

Σιδερένιες θύρες :
α) µε µίαν πλήρη επένδυση µε λαµαρίνα
β) µε επένδυση µε λαµαρίνα και στις δύο πλευρές
γ) χωρίς επένδύση µε λαµαρίνα (ή µόνον µε ποδιά)
δ) µε κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ
Προπετάσµατα σιδηρά :
α) ρολλά από χαλυβδολαµαρίνα
β) ρολλά από σιδηρόπλεγµα
γ) πτυσσόµενα (φυσαρµόνικας)
Κιγκλιδώµατα ξύλινα ή σιδηρά :
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου
β) πολυσυνθέτου σχεδίου
Θερµαντικά σώµατα :
Πραγµατική χρωµατιζοµένη επιφάνεια βάσει των
Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής
των θερµαντικών σωµάτων

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΑΦΝΩΝ»

Συντελεστής

2,60
2,80
2,00
1,00
1,60
2,50
1,00
1,60
1,00
1,50
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2.2.4.

ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ
1. Τα συνήθη µάρµαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα
ακόλουθα, κατά πηγή προέλευσης και σκληρότητα
ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισµένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

Λευκό
Τεφρόν
Λευκό
Λευκό συνεφώδες
Κιτρινωπό
Γκρί
Λευκό
Τεφρόχρουν – µελανό
Τεφρόχρουν – µελανό
Λευκό
Λευκό
Λευκό

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

Ερέτριας
Αµαρύνθου
∆οµβραϊνης Θηβών
∆οµβραϊνης Θηβών
∆οµβραϊνης Θηβών
Στύρων
Λάρισας
Ιωαννίνων
Φαρσάλων
Ύδρας
∆ιονύσου

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

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

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

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

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

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

η

αποζηµίωσή
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του

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Α.

Οι τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση
[*] παραπλέυρως της αναγραφόµενης τιµής σε ΕΥΡΩ δεν
συµπεριλαµβάνουν την δαπάνη της καθαρής µεταφοράς των, κατά
περίπτωση, υλικών ή προϊόντων.

Β.

Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την
σήµανση [**] παρατίθεται η τιµή που αναλογεί στην καθαρή εργασία
(φατούρα) και τα βοηθητικά υλικά. Οταν διαφοροποιούνται τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά των κυρίων ενσωµατουµένων υλικών,
έναντι αυτών που αναφέρονται στο Περιγραφικό Αρθρο, η
∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσαρµόζει ανάλογα τις τιµές εφαρµογής
(περιπτώσεις ξυλείας, καραµικών πλακιδίων και µαρµάρων διαφόρων
κατηγοριών και ποιοτήτων).
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Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ OIKO∆ΟΜΙΚΩΝ, H/M
& ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ EΡΓΑΣΙΩΝ EΡΓΑΣΙΩΝ
ΟΜΑ∆Α 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
A.Τ. 1
ΟΙΚ 20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία
υπογείων κ.λ.π.
χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων
εκσκαφής
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες µε χρήση µηχανικών µέσων για
την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m
και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης µεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε βάθος
µέχρι 2,00 m από την προσπελάσιµη από τροχοφόρα στάθµη του εκσκαπτοµένου
χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθµη, είτε ηρεµεί
είτε υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), µε
την µόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθµένα, τις τυχόν απαιτούµενες
σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των προϊόντων
εκσκαφής σε µέση απόσταση έως 30 m.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και
µετά την εκσκαφή.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα ευρώ και δέκα λεπτά
(Αριθµητικά): 4,10

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

(Ολογράφως): Μηδέν ευρώ και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 0,70

A.Τ. 3
ΟΙΚ 20.05.01 Εκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων, χωρίς την
καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής, σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2124
Εκσκαφή θεµελίων και τάφρων σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη µε χρήση µηχανικών
µέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή µεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας
βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος µέχρι 2,00 m από το χαµηλότερο χείλος της
διατοµής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30m, του οποίου η
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στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία
πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την αναπέταση των προϊόντων, την µόρφωση των παρειών
και του πυθµένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και
µετά την εκσκαφή.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έξι ευρώ και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 6,70

A.Τ. 4
ΟΙΚ 20.06.02 Προσαύξηση τιµών εκσκαφών βάθους µεγαλύτερου των 2,00 µ. για τις
εκτελούµενες µε µηχανικά µέσα εκσκαφές θεµελίων και τάφρων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2133
Πρόσθετη αποζηµίωση εκσκαφών ανά ζώνη πάχους 2,00 m πέραν του αρχικού
βάθους των 2,00 m.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και
µετά την εκσκαφή.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε ευρώ και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 5,30

A.Τ. 5
ΟΙΚ 22.56 Ν Καθαίρεση µεταλλικών κατασκευών (περιλαµβάνεται η φορτοεκφόρτωση
και µεταφορά προς απόρριψη)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6102
Καθαίρεση µεταλλικών κατασκευών πάσης φύσεως (πλήν σκελετών στεγών) σε
οποιαδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, µε µηχανικές ή θερµικές µεθόδους.
Συµπεριλαµβάνονται τα απαιτούµενα ικριώµατα και η συσσώρευση των προϊόντων
προς φόρτωση ή αποθήκευση.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισµών.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Μηδέν ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 0,50

A.Τ. 6
ΟΙΚ 22.10.01 Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα µε
εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226
Καθαίρεση και τεµαχισµός µεµονωµένων στοιχείων αόπλου σκυροδέµατος παντός
είδους, σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας. Συµπεριλαµβάνονται οι
δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και εργαλείων, των
ικριωµάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων, µετά
από τεµαχισµό του όγκου σκυροδέµατος, στις θέσεις φόρτωσης.
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Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3)
ΕΥΡΩ

A.Τ. 7
ΟΙΚ 20.20

(Ολογράφως): Εξήντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 66,20

Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείου (περιλαµβάνεται η
φορτοεκφόρτωση και η µεταφορά)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162
Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατοµείου (αδρανή
οδοστρωσίας, λιθοσυντρίµατα, σκύρα κλπ). Περιλαµβάνονται η προµήθεια και
µεταφορά των υλικών επί τόπου του έργου, οι πλάγιες µεταφορές εντός της κάτοψης
του κτιρίου µε ή χωρίς µηχανικά µέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 20 cm, η διαβροχή
και η συµπύκνωση µε οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών
προ και µετά την επίχωση.
ΕΥΡΩ

A.Τ. 8
ΟΙΚ 20.21

(Ολογράφως): Είκοσι πέντε ευρώ και µηδέν λεπτά
(Αριθµητικά): 25,00

Εξυγιαντικές στρώσεις µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162
Κατασκευή στρώσεων από κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών, µη πλαστικά.
Περιλαµβάνονται οι πλάγιες µεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου µε ή χωρίς
µηχανικά µέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 20 cm, η διαβροχή και η συµπύκνωση µε
οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών
προ και µετά την επίχωση.
ΕΥΡΩ

A.Τ. 9
Ο∆Ο Γ-1.2

(Ολογράφως): Πέντε ευρώ και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 5,30

Υπόβαση πάχους 0,10 µ. µε θραυστό υλικό (ΠΤΟ Ο-150) (περιλαµβάνεται
φορτοεκφόρτωση & µεταφορά)
Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ο-3111.Β
Για την πλήρη κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωµάτων από θραυστά αδρανή
υλικά σταθεροποιουµένου τύπου της ΠΤΠ Ο-150 συµπυκνωµένου πάχους 0.10 µ,
ανεξάρτητα από τη µορφή και έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή
υπόγεια έργα, µετά της µεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας των αδρανών, του νερού και των
λοιπών απαιτούµενων υλικών, η δαπάνη µεταφοράς τους από οποιαδήποτε
απόσταση στον τόπο του έργου, µε τις φορτοεκφορτώσεις, τη σταλία των
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αυτοκινήτων και το χαµένο χρόνο φορτοεκφορτώσεως, η δαπάνη της διάστρωσης,
διαβρoxής και πλήρους κυλίνδρωσης ώστε να προκύψει η επιθυµητή γεωµετρική
επιφάνεια καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για την
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ., την παρ. 10.4.1 της Π.Τ.Π. Ο150 και τους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης.
Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε τις παραγράφους 10.1 και 10.3.1 της ΠΤΠ Ο150.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρους κατασκευής υπόβασης συµπυκνωµένου
πάχους 0.10 µ, µετά της προµήθειας και µεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε
απόσταση.
ΕΥΡΩ

A.Τ. 10
Ο∆Ο Β-4.2

(Ολογράφως): ∆ύο ευρώ και εβδοµήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 2,75

Μεταβατικά επιχώµατα τεχνικών έργων και επιχώµατα ζώνης αγωγών
(περιλαµβάνεται η φορτοεκφόρτωση & η µεταφορά)
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ-6068
Για την πλήρη κατασκευή µεταβατικού επιχώµατος µε κατάλληλο κοκκώδες υλικό,
σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ, πίσω και πάνω από τεχνικά έργα, µέχρι ύψους 1,0 µέτρου
από την κλείδα του τεχνικού (πλην των Cut and Cover), καθώς και επιχώµατος για
την πλήρωση της ζώνης πάσης φύσεως αγωγών-οχετών σε τάφρους εκτός οδού και
για την πλήρωση όλου του εναποµένοντος όγκου του σκάµµατος αγωγών εντός του
σώµατος της οδού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Τ.Σ.Υ. και τα λοιπά τεύχη
δηµοπράτησης,.
Στην τιµή του άρθρου αυτού περιλαµβάνεται :
Η εργασία µόρφωσης και συµπύκνωσης του εδάφους έδρασης των επιχωµάτων,
εφόσον τα επιχώµατα ή µέρος τους εδράζονται πάνω στο φυσικό έδαφος
η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς, από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο
ενσωµάτωσης, του κοκκώδους υλικού και των υπόλοιπων απαιτούµενων υλικών,
µετά των φορτοεκφορτώσεων, του χαµένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και της
σταλίας του αυτοκινήτου
η δαπάνη διάστρωσης, µόρφωσης, συµπλήρωσης και συµπύκνωσης σύµφωνα µε
την Τ.Σ.Υ.
η δαπάνη όλων των απαιτούµενων µέτρων προστασίας των αγωγών, οχετών κλπ
η δαπάνη διενέργειας όλων των απαιτούµενων ελέγχων συµπύκνωσης
η κατασκευή των τυχόν απαιτούµενων οριζόντιων ή κατακόρυφων αντιστηρίξεων
η δαπάνη λήψης όλων των απαιτούµενων µέτρων προστασίας των αγωγών, οχετών
κλπ όπως και της προστατευτικής επένδυσής τους από νερά, διαβρώσεις κλπ.
και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση
της στρώσης, σύµφωνα µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
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Η επιµέτρηση γίνεται επί συµπυκνωµένου όγκου έτοιµης κατασκευής, όπως ορίζεται
στην Τ.Σ.Υ. και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής µεταβατικών επιχωµάτων ως και
επιχώµατος αγωγών- οχετών από κοκκώδες υλικό.
ΕΥΡΩ

A.Τ. 11
ΟΙΚ 20.42

(Ολογράφως):
(Αριθµητικά):

Έξι ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά
6,68

Καθαρή µεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων µε αυτοκίνητο
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2180
Mεταφορά µε αυτοκίνητο ενός κυβικού µετρου πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών,
εκβραχισµών και κατεδαφίσεων, πέραν του ορίου που καθορίζεται εκάστοτε από την
Υπηρεσία ή προβλέπεται από την µελέτη, χωρίς την φορτοεκφόρτωση και την
διάστρωση στον χώρο απόθεσης, ανά χιλιόµετρο διαδροµής εµφόρτου αυτοκινήτου
σε οποιαδήποτε οδό.
Τιµή ανά κυβοχιλιόµετρο (m3.km) σε όγκο ορύγµατος
ΕΥΡΩ

A.Τ. 12
ΟΙΚ 20.30

(Ολογράφως): Μηδέν ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 0,50

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2171
Φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα επί αυτοκινήτου προς µεταφορά πάσης φύσεως
προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισµών και κατεδαφίσεων, µε την σταλία του
αυτοκινήτου για την φόρτωση, εκφόρτωση και λοιπούς χειρισµούς του και µε την
διάστρωσή τους µετά την εκφόρτωση. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη
αναµονής του µεταφορικού µέσου κατά την φόρτωση.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) σε όγκο ορύγµατος.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα ευρώ και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 1,40

ΟΜΑ∆Α 2. ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ
A.Τ. 13
ΟΙΚ 32.01.03 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση
σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από
σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3213
Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος
οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού
Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση µε χρήση αντλίας
σκυροδέµατος ή πυργογερανού και την συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και
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λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου,
χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών.
Στην τιµή περιλαµβάνονται:
α.

Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του
έργου, του σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η
προµήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών,
τσιµέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα
παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των
αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το
µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.
Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η
δαπάνη της εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των
προβλεποµένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την
εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε
ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου
στο σκυρόδεµα.
Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε
τσιµέντο για την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του
σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου.

β.

Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών
πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη
συνθέσεως, επιµετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ.

Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω
στάθµης των σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε
τα καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου αναφορικά µε την ποιότητα και τις
ανοχές του τελειώµατος.

δ.

Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων
µεταφοράς του σκυροδέµατος (βαρέλας), η δαπάνη µετάβασης επί τόπου,
στησίµατος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέµατος και η περισυλλογή,
φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση
σκυροδέτησης.

ε.

∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων
ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο).

Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από
κελύφη, αψίδες και τρούλους.
Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα,
σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ενενήντα εννιά ευρώ και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 99,30

A.Τ. 14
ΟΙΚ 32.01.05 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση
σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από
σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25.
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Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3215
βλέπε περιγραφή Α.Τ. 13
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν είκοσι ευρώ και µηδέν λεπτά
(Αριθµητικά): 120,00

A.Τ. 15
ΟΙΚ 32.05.04 Σκυροδέµατα µικρών έργων. Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας
C 16/20
Κωδικός Αναθεώρησης

ΟΙΚ-3214

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

(Ολογράφως): Εκατόν σαράντα ευρώ και µηδέν λεπτά
(Αριθµητικά): 140,00

A.Τ. 16
ΟΙΚ 31.02.02 Για γαρµπιλόδεµα των 250 kgr τσιµέντου ανά m3
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3208
Γαρµπιλόδεµα µε λιθοσύντριµµα (γαρµπίλι) διαστάσεων 0, 4 έως 1 cm, παντός είδους
τµηµάτων έργου, σε στρώσεις µέσου πάχους άνω των 4 και µέχρι 7 cm, σε
οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από την επιφάνεια του εδάφους. 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).
ΕΥΡΩ

A.Τ. 17
ΟΙΚ 35.04

(Ολογράφως): Ενενήντα επτά ευρώ και ενενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 97,90

Κατασκευή στρώσεων περλιτοδέµατος των 200 kgr τσιµέντου ανά m3
(τσιµεντοκονία ρύσεων)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3506
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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).
ΕΥΡΩ

A.Τ. 18
ΟΙΚ 38.03

(Ολογράφως): Εκατόν είκοσι επτά ευρώ και µηδέν λεπτά
(Αριθµητικά): 127,00

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816
Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωµάτων,
στύλων, πεδίλων, υπερθύρων, κλιµάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθµη από το
έδαφος, αλλά σε ύψος του πυθµένα του ξυλοτύπου µέχρι +4,00 m από το υποκείµενο
δάπέδο εργασίας. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η φθορά και αποµείωση των
χρησιµοποιουµένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρµολόγησης και η εργασία
αποξήλωσης του καλουπιού και αποµάκρυνσης όλων των υλικών που
χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόρφωσή του.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας.
ΕΥΡΩ

A.Τ. 19
ΟΙΚ 38.04

(Ολογράφως): ∆έκα πέντε ευρώ και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 15,30

Καµπύλοι ξυλότυποι απλής καµπυλότητας
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3821
Ξυλότυποι απλής καµπυλότητας, περί κατακόρυφο άξονα (λ.χ. κυκλικών στύλων ή
παραστάδων) ή οριζόντιο άξονα (λ.χ. αψίδων), σε ύψος της ανώτατης στάθµης αυτών
µέχρι 5,00 m από το δάπεδο εργασίας. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η φθορά και
αποµείωση των χρησιµοποιουµένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρµολόγησης
και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και αποµάκρυνσης όλων των υλικών που
χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόρφωσή του.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας.
ΕΥΡΩ

A.Τ. 20
ΟΙΚ 38.06

(Ολογράφως): Τριάντα εννιά ευρώ και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 39,80

Προσαύξηση τιµής ξυλοτύπων λόγω ύψους
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3824
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Προσαύξηση τιµής ξυλοτύπων ανά βαθµίδα ύψους 2,00 m ή κλάσµα αυτής, πέραν
του βασικού ύψους που αναφέρεται στο οικείο άρθρο.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας ξυλοτύπου.
ΕΥΡΩ

A.Τ. 21
ΟΙΚ 38.13

(Ολογράφως): Οκτώ ευρώ και δέκα λεπτά
(Αριθµητικά): 8,10

Ξυλότυποι εµφανών σκυροδεµάτων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3841
Ξυλότυποι επιπέδων ή καµπύλων ή κεκλιµένων τοίχων εµφανών επιφανειών
σκυροδεµάτων, µε κόντρα πλακέ τύπου ΒΕΤΟFORM γιά πέντε χρήσεις, για επίτευξη
επιµεληµένης επιφάνειας σκυροδέµατος σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της
αρχιτεκτονικής µελέτης, επάλειψης των ξυλοτύπων µε κατάλληλο αντικολλητικό, και
ειδικής τοποθέτησης πλαστικών παρεµβληµάτων στά δεσίµατα του ξυλότυπου, και
της υδατοστεγανούς σφράγισης τών αρµών του ξυλότυπου.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας.
ΕΥΡΩ

A.Τ. 22
ΟΙΚ 38.02

(Ολογράφως): ∆έκα εννιά ευρώ και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 19,60

Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3811
Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώµατα για την
διαµόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθµίδων, περιζωµάτων
εµβαδού µέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οιονδήποτε όροφο υπό ή υπέρ το έδαφος. Στην τιµή
συµπεριλαµβάνεται η φθορά και αποµείωση των χρησιµοποιουµένων υλικών, η
εργασία ανέγερσης-συναρµολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και
αποµάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόρφωσή του.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) αναπτύγµατος επιφανείας.
ΕΥΡΩ

A.Τ. 23
ΟΙΚ 38.45

(Ολογράφως): ∆έκα επτά ευρώ και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 17,30

Αποστάτες σιδηροπλισµού σκυροδεµάτων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3873
Προµήθεια και τοποθέτηση πλαστικών στηριγµάτων (αποστάτες) χαλυβδίνου
οπλισµού στοιχείων από σκυρόδεµα, για την επίτευξη της προβλεπόµενης από τους
κανονισµούς και την µελέτη επικάλυψης του οπλισµού, ενδεικτικού τύπου SEIFERT
SPACERS ή ισοδυνάµου, σε οποιαδήποτε τµήµατα του έργου και σε οποιοδήποτε
ύψος από το δάπεδο εργασίας.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου.
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ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 1,80

A.Τ. 24
ΟΙΚ 49.01.01 Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ) δροµικών τοίχων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3213
Πλήρης κατασκευή γραµµικού διαζώµατος (σενάζ) ή ποδιών ή ανωφλίων τοίχων
πληρώσεως µε σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισµό S500s (µέχρι
4Φ12 µε συνδετήρες Φ8/10), διατοµής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαιτουµένων υλικών
επί τόπου, οι πλάγιες µεταφορές, τα ικριώµατα, η αποµείωση και φθορά των υλικών,
η πλήρης εργασία κατασκευής και ο καθαρισµός του χώρου από τα πάσης φύσεως
υπολείµατα της κατασκευής. Στη περίπτωση κατασκευής διαζωµάτων µεγαλύτερης
διατοµής, η τιµή προσαυξάνεται αναλογικά µε βάση το προαναφερόµενο εµβαδόν
των 0,06 µ2, και στη περίπτωση προσαυξηµένου οπλισµού, κατά την επιπλέον
διαφορά του ονοµαστικού βάρους τους.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆έκα επτά ευρώ και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 17,30

A.Τ. 25
ΟΙΚ 49.01.02 Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ) µπατικών τοίχων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3213
βλέπε περιγραφή Α.Τ. 24
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι ένα ευρώ και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 21,20

A.Τ. 26
ΟΙΚ 49.01 Ν Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ) υπερµπατικών τοίχων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3213
βλέπε περιγραφή Α.Τ. 24
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 23,90
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A.Τ. 27
ΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος. ∆οµικά πλέγµατα Β 500C (S500s).
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873
Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ
1422-2 / 1423-3 : 2006 και του Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέµατος,
κάθε διαµέτρου, έτοιµοι επί οποιωνδήποτε τµηµάτων έργου.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα ευρώ και δέκα λεπτά
(Αριθµητικά): 1,10

A.Τ. 28
ΟΙΚ 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος. Κατηγορίας B500C ( S500s )
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873
Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ
1422-2 / 1423-3 : 2006 και του Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέµατος,
κάθε διαµέτρου, έτοιµοι επί οποιωνδήποτε τµηµάτων έργου.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)
ΕΥΡΩ

A.Τ. 29
ΟΙΚ 38.18

(Ολογράφως): Ένα ευρώ και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 1,20

∆ιαµόρφωση
σκυρόδεµα)

εγκοπών,

εσοχών,

φαλτσογωνιών σε

επιφάνειες

από

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816
∆ιαµόρφωση φαλτσογωνιών, εγκοπών, σκοτιών, σε επιφάνειες στοιχείων από
σκυρόδεµα, µε χρήση ξύλινης ή πλαστικής διατοµής συνολικών διαστάσεων έως
75x75 mm στερεουµένης στους ξυλοτύπους όλα σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης
και το προβλεπόµενο επιφανειακό τελειώµα του στοιχείου, περιλαµβανοµένης της
σηµειακής επιδιόρθωσης βλαβών που είναι δυνατόν να δηµιουργηθούν κατά την
αποσύνθεση του ξυλοτύπου.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο ευρώ και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 2,30

ΟΜΑ∆Α 3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
A.Τ. 30
ΟΙΚ 46.10.02 Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 9Χ12Χ19 εκ.
πάχους 1/2 πλίνθου (δροµικοί τοίχοι)
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Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4662.1
Πλινθοδοµές µε διάκενους τυποποιηµένους οπτόπλινθους διαστάσεων 9x12x19 cm,
σε οποιαδήποτε θέση του έργου και οποιαδήποτε στάθµη ορόφου, µε έτοιµο κονίαµα
κτισίµατος παραδιδόµενο σε σιλό ή µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα που παρασκευάζεται
επί τόπου.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι τρία ευρώ και µηδέν λεπτά
(Αριθµητικά): 23,00

A.Τ. 31
ΟΙΚ 46.10.04 Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 9Χ12Χ19 εκ.
πάχους 1πλίνθου (µπατικοί τοίχοι)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4664.1
Πλινθοδοµές µε διάκενους τυποποιηµένους οπτόπλινθους διαστάσεων 9x12x19 cm,
σε οποιαδήποτε θέση του έργου και οποιαδήποτε στάθµη ορόφου, µε έτοιµο κονίαµα
κτισίµατος παραδιδόµενο σε σιλό ή µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα που παρασκευάζεται
επί τόπου.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 34,60

A.Τ. 32
ΟΙΚ 43.01.03 Λιθοδοµές ανωδοµών µε τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 400 kgr τσιµέντου
και 0,08 m3 ασβέστου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4313
Λιθοδοµές ανωδοµών από αργούς λίθους και των απαιτούµενων γωνιολίθων
µεγάλων (αγκωναριών) και µικρών (παραγκωνίων) για τοίχους υπογείου εσωτερικούς
µε όψεις µη εφαπτόµενες στις παριές εκσκαφής και τοίχους βάσεως και ισογείου
µέχρι ύψους 1, 50m από τη µέση στάθµη εδάφους κάθε πλευράς.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν δέκα οκτώ ευρώ και µηδέν λεπτά
(Αριθµητικά): 118,00

A.Τ. 33
ΟΙΚ 45.01.01 ∆ιαµόρφωση όψεων λιθοδοµών ανωµάλου χωρικού τύπου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4501
∆ιαµόρφωση όψεων λιθοδοµής χωρικού τύπου µε λίθους επεξεργασµένους µε το
σφυρί (χονδροπελέκηµα), σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας κατά την
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δόµηση των τοίχων µε την διαλογή των λίθων που τοποθετούνται στην ορατή
επιφάνεια και την επεξεργασία τους µε χονδροπελέκηµα, µε την κατεργασία του
κονιάµατος δόµησης των αρµών της πρόσοψης, την απόξεση του επιφανειακού
κονιάµατος µε κατάλληλο εργαλείο πριν αποξηρανθεί για την εκβάθυνση των αρµών
σε βάθος 2 - 4 cm, και τον καθαρισµό της επιφανείας από τα κονιάµατα µε λινάτσα,
ψήκτρα ή άλλο κατάλληλο εργαλείο.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆έκα εννιά ευρώ και ενενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 19,90

A.Τ. 34
ΟΙΚ 71.01.01 Αρµολογήµατα ακατέργαστων όψεων λιθοδοµών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7101
Αρµολογήµατα ακατέργαστων όψεων υφισταµένων τοιχοδοµών σε οποιοδήποτε
ύψος, µε τσιµεντοκονίαµα των 450 kg τσιµέντου µε λεπτόκκοκη άµµο.
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών επί τόπου, η επιδιόρθωση των
µικροανωµαλιών των λίθων, το άνοιγµα, η απόξεση και η πλύση των αρµών µε
καθαρό νερό και κατάλληλη µεταλλική βούρτσα µέχρι βάθους 2 έως 3 cm από την
επιφανείας του τοίχου, διαβροχή του τοίχου αµέσως πριν από την έναρξη του
αρµολογήµατος, πλήρωση µε τσιµεντοκονία, συµπίεση, µόρφωση, καθαρισµό,
ικριώµατα, κλπ.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) όψεως
ΕΥΡΩ

A.Τ. 35
ΟΙΚ 71.22

(Ολογράφως): ∆έκα οκτώ ευρώ και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 18,70

Επιχρίσµατα τριπτά ή πατητά µε τσιµεντοκονίαµα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7122
Επιχρίσµατα τριπτά ή πατητά µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, πάχους 2,5
cm, εις τρείς διαστρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθµη από το
έδαφος, και σε ύψος µέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

A.Τ. 36
ΟΙΚ 71.31

(Ολογράφως): ∆έκα τρία ευρώ και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 13,30

Επιχρίσµατα τριπτά τριβιδιστά µε µαρµαροκονίαµα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7131
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Επιχρίσµατα τριπτά τριβιδιστά µε µαρµαροκονίαµα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί τοίχων
ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθµη από το έδαφος, και σε ύψος µέχρι 4,00 m από
το δάπεδο εργασίας.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

A.Τ. 37
ΟΙΚ 71.71

(Ολογράφως): Έντεκα ευρώ και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 11,60

Πρσαύξηση τιµής επιχρισµάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7171
Προσαύξηση τιµής επιχρισµάτων, ανά 2,00 m ή κλάσµα αυτών προσθέτου ύψους
πέραν των 4,00 m ύψους από το κατά περίπτωση δάπεδο εργασίας (π.χ. εδάφος,
πεζοδρόµιο, εξώστη).
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Μηδέν ευρώ και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 0,70

A.Τ. 38
ΟΙΚ 71.81 Ν Επιχρίσµατα τραβηχτά προεξοχών µέχρι 40 cm απλού σχεδίου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7181
Επιχρίσµατα τραβηχτά προεξοχών µέχρι 40 cm, απλού σχεδίου, όπως κορωνίδων,
ζωνών, κορνιζών ανοιγµάτων κλπ. Η τιµή καταβάλλεται επί πλέον της τιµής των
επιχρισµάτων παντός είδους και περιλαµβάνει την δαπάνη των τύπων και
ικριωµάτων.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εννιά ευρώ και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 9,40

A.Τ. 39
ΟΙΚ 71.85 Ν Επιχρίσµατα µε έτοιµο οργανικό έγχρωµο κονίαµα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7136
Επικάλυψη µε στρώµα αντιρηγµατικού οργανικού σοβά, έγχρωµου, σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης, τύπου Stolit K1,5mm σε
κατανάλωση 2,5 kg/m2. Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα απαιτούµενα ειδικά
τεµάχια (µεταλλικοί οδηγοί έναρξης / νεροσταλάκτες, γωνιόκραννα κ.λ.π.). ∆ηλαδή
προµήθεια κόλλας, σοβάδων, πλέγµατος και υλικών στερέωσης και συγκόλλησης,
ειδικών τεµαχίων (νεροσταλάκτες, γωνιόκραννα κλπ) µεταφορά στον τόπο του έργου,
απαραίτητα µηχανήµατα και εργαλεία εφαρµογής, εργασία εφαρµογής σε
οποιαδήποτε στάθµη και ύψος από το δάπεδο εργασίας, καθαρισµός, ικριώµατα και
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εργασία τελειωµένης κατασκευής σύµφωνα µε τη µελέτη, τις οδηγίες της επίβλεψης
και του προµηθευτή.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι τρία ευρώ και µηδέν λεπτά
(Αριθµητικά): 23,00

ΟΜΑ∆Α 4. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ
A.Τ. 40
ΟΙΚ 74.30.14 Ν

Επιστρώσεις µε πλάκες µαρµάρου Φαιστού, πάχους 3 εκ. σε
αναλογία 6 έως 10 τεµ/µ2

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7462
Επιστρώσεις δαπέδων µε ισοµεγέθεις πλάκες µαρµάρου Φαιστού, ορθογωνισµένες.
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των πλακών σχιστού µαρµάρου επί
τόπου, τα υλικά λειότριψης, τσιµεντοκονιαµάτων ή γενικά κονιαµάτων, στρώσεως και
καθαρισµού και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρµολογήµατος
και καθαρισµού.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΕΥΡΩ

A.Τ. 41
ΟΙΚ 75.01.04 Ν

(Ολογράφως): Εκατόν τριάντα ένα ευρώ και µηδέν λεπτά
(Αριθµητικά): 131,00

Κατώφλια από µάρµαρο Φαιστού, πάχους 3 εκ. και πλάτους 11- 40
εκ.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7508

Κατώφλια και περιζώµατα (µπορντούρες) επιστρώσεων από µάρµαρο Φαιστού,
πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 40 cm
και κατά τα λοιπά όπως στο άρθρο 74.30. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν σαράντα έξι ευρώ και µηδέν λεπτά
(Αριθµητικά): 146,00

A.Τ. 42
ΟΙΚ 75.31.04 Ν Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο Φαιστού, πάχους 3 εκ. και
πλάτους έως 40 εκ.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7534
Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο Φαιστού, πάχους 3 cm πλάτους έως 40 cm, µε την
µόρφωση εγκοπής (ποταµού) κάτω από το εξέχον άκρο τους και κατά τα λοιπά όπως
στο άρθρο 74.30. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.
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Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν τριάντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 137,60

A.Τ. 43
ΟΙΚ 74.23 Αδροποίηση επιφανειών από µάρµαρο
Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 7416
Επεξεργασία της επιφάνειας του µαρµάρου µε µηχανικά µέσα ή εργαλεία και
ηλεκτροεργαλεία χειρός, για την απόκτηση αδρής επιφάνειας (π.χ. σκαπιτσάρισµα)
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της µελέτης.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πραγµατικής επιφάνειας (m2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έξι ευρώ και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 6,70

A.Τ. 44
ΟΙΚ 75.11.02 Ν Περιθώρια (σοβατεπιά) από µάρµαρο Φαιστού
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7513
Περιθώρια (σοβατεπιά) από µάρµαρο Φαιστού, πάχους 2 πλάτους έως 10 cm και
κατά τα λοιπά όπως στο άρθρο 74.30. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 41,80

A.Τ. 45
ΟΙΚ 75.58.02 Ν Σκαλοµέρια από µάρµαρο Φαιστού, πάχους 2 εκ.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7559
Σκαλοµέρια από µάρµαρο Φαιστού πάχους 2 cm, αποτελούµενα από ένα
τραπεζοειδές τεµάχιο ή από δύο ορθογωνικά τεµάχια (κλιµακωτά). Μάρµαρο και
υλικά τοποθετήσεως και εργασία κοπής, λειάνσεως, τοποθετήσεως και καθαρισµού
και κατά τα λοιπά όπως στο άρθρο 74.30.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα οκτώ ευρώ και µηδέν λεπτά
(Αριθµητικά): 58,00

A.Τ. 46
ΟΙΚ 73.26.03 Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1
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Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωµα, τοποθετούµενα µετά
την απόξεση των επιχρισµάτων, σε υπόστρωµα τσιµεντοασβεστοκονιάµατος των 350
kg τσιµέντου και 0,04 m3 ασβέστου (το οποίο αποζηµιώνεται ιδιαίτερα) ή κολλητά, µε
αρµούς το πολύ 1 mm, µε πλήρωση των κενών µε λεπτόρρευστο τσιµεντοκονίαµα
των 600 kg και αρµολόγηµα µε λευκό τσιµέντο, µε ή χωρίς χρωστικές.
Συµπεριλαµβάνεται η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών
σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευµατοδοτών κλπ.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα ένα ευρώ και δέκα λεπτά
(Αριθµητικά): 31,10

A.Τ. 47
ΟΙΚ 73.32 Ν Επενδύσεις δια κεραµικών ψηφιδωτών πλακιδίων εφυαλωµένων
ή µη (µατ) 2Χ2 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7333
Επενδύσεις µε κεραµικά ψηφιδωτά πλακίδια εφυαλωµένα ή µη (µατ) διαστάσεων 2Χ2
cm, οποιουδήποτε χρώµατος. Τα πλακίδια επικολούνται σε ειδικό χαρτί και
τοποθετούνται σε υπόστρωµα τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου (το οποίο
αποζηµιώνεται ιδιαίτερα) µε αρµούς 1 έως 2 mm. Μετά την αφαίρεση του χαρτιού (µε
διαβροχή µε άφθονο νερό) αρµολογούνται µε λευκό τσιµέντο µε ή χωρίς χρώµα.
Υλικά, πλακίδια, µικροϋλικά, κλπ, επί τόπου, και την εργασία πλήρους κατασκευής.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα επτά ευρώ και µηδέν λεπτά
(Αριθµητικά): 57,00

A.Τ. 48
ΟΙΚ 73.36.01 Επιστρώσεις τσιµεντοκονίας πάχους 3 εκ.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7335
Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων µε τσιµεντοκονίαµα σε δύο
διαστρώσεις τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου µε άµµο χονδρόκοκκη και
τρίτη διάστρωση µε πατητό τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου µε λεπτοκόκκη
άµµο.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως): ∆έκα οκτώ ευρώ και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 18,70

A.Τ. 49
ΟΙΚ 73.93 Κατασκευή αντιολισθηρού βιοµηχανικού δαπέδου µε εποξειδικό ρητινοκονίαµα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7373.1
Κατασκευή αντιολισθηρού βιοµηχανικού δαπέδου µε έγχρωµο εποξειδικό
ρητινοκονίαµα τριών στρώσεων, συνολικού πάχους 8,0 - 10 mm, µε κοκκώδη υφή και
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εµφάνιση ανάγλυφη, σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική µελέτη και τις προδιαγραφές της
προµηθεύτριας εταιρείας. α) Περιλαµβάνεται η προετοιµασία του υφιστάµενου
δαπέδου από σκυρόδεµα: ΄Ητοι φρεζάρισµα µε ειδικη φρέζα δαπέδων (δύο φορές
σταυρωτά) ή µε µηχανή σφαιριδιοβολής ειδικά για δάπεδο). Στη συνέχεια
αναρροφάται η παραγόµενη σκόνη, και καθαρίζεται σχολαστικά το δάπεδο.
Στοκάρονται τυχόν ρωγµές και οπές µε εποξειδικά υλικά. Μετά τον έλεγχο ότι το
δάπεδο είναι καθαρό και στεγνό µε υγρασία που δεν υπερβαίνει το 3% και πριν την
εφαρµογή του συνθετικού δαπέδου, τοποθετείται ειδική στεγανοποιητική στρώση,
όταν η υγρασία της υφιστάµενης πλάκας ξεπερνά το 3%. β) Περιλαµβάνεται επίσης η
προµήθεια και η διάστρωση του βιοµηχανικού δαπέδου σε τρεις στρώσεις και
συγκεκριµένα: Αστάρωµα, βασική στρώση πάχους 8 – 10 mm, τελική σφράγιση
κλειστόπορη, µε αγώγιµη, οµοιογενή, διαφανή, µατ, επιφάνεια, σύµφωνα µε την
µελέτη και τίς αντίστοιχες προδιαγραφές της εταιρείας. Η διάστρωση θα γίνει σε
ζώνες, σύµφωνα µε την µελέτη, όπου σηµειώνονται οι αρµοί διακοπής εργασίας
διάστρωσης. Στους αρµούς προβλέπεται η αγορά και τοποθέτηση κατάλληλων
γωνιών αλουµινίου, όπως επίσης γωνίες ή λάµες αλουµινίου προβλέπονται στα
τελειώµατα του βιοµηχανικού δαπέδου και στις όµορες περιοχές µε διαφορετικό
υλικό, οιουδήποτε σχεδίου (ευθύγραµµου ή καµπύλου) και οιωνδήποτε διατοµών.
Σηµειώνεται ότι στα σηµεία επαφής του βιοµηχανικού δαπέδου µε τα φρεάτια θα
υπάρξει το παραπάνω κατασκευαστικό τελείωµα. Προβλέπεται επίσης η συντήρηση
της τελικής επιφάνειας και για επτά ηµέρες, µε την κάλυψη αυτής µε νάϋλον. Πλήρης
περαιωµένη εργασία, υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική
µελέτη, τις προδιαγραφές της εταιρείας, για την επίτευξη του επιθυµητού αισθητικού
αποτελέσµατος, και των απαιτούµενων µηχανικών αντοχών.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής καλυπτοµένης επιφάνειας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα εννιά ευρώ και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 59,60

A.Τ. 50
ΟΙΚ 73.96N Επιστρώσεις µε τάπητα από linoleum ή από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396
Επιστρώσεις µε τάπητα από linoleum (πάχους 2,5 mm) ή αντιολισθηρό δάπεδο από
χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) για τους υγρούς χώρους, πάχους 2-2,5 mm,
οποιουδήποτε χρωµατισµού επιλογής της υπηρεσίας, επικολλούµενων µε ειδική
κόλλα σε λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωµα, ενδεικτικού τύπου σύµφωνα
µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης και τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Περιλαµβάνονται όλα τα απαιτούµενα υλικά και η εργασία εργασία πλήρους
κατασκευής, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆έκα εννιά ευρώ και ενενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 19,90

A.Τ. 51
ΟΙΚ 73.75 Ν Περιθώρια (σοβατεπιά) για δάπεδα από linoleum ή PVC
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396
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Περιθώρια (σοβατεπιά) κοίλα, κατασκευασµένα από το ίδιο υλικό του δαπέδου (linoleum ή
PVC).
Η ελαφρώς καµπυλωµένη γωνία δαπέδου και τοίχου επιτυγχάνεται µε έτοιµο διαµορφωτικό
προφίλ, ενδεικτικού τύπου σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης, έτσι ώστε να
αποφευχθεί τυχόν ρηγµάτωση του υλικού τόσο κατά την τοποθέτηση όσο και στη φάση
λειτουργίας της αίθουσας.
Για την ικανοποιητική διασφάλιση της αναδίπλωσης του περιθωρίου το πλάτος δεν πρέπει να
είναι λιγότερο των 10 εκ επί του δαπέδου και 10 εκ επί του τοίχου, συµπεριλαµβανοµένης και
της αναδίπλωσης (σύνολο 20 εκ.).
Για την προστασία ακµής του περιθωρίου θα τοποθετηθεί, µε νεοπρενική κόλλα, ειδικό προφίλ
από PVC (καπάκι) ενδεικτικού τύπου POLYFLOR και ποιότητας EJECTA.
Στην τιµή περιλαµβάνονται δάπεδα, κόλλες, κορδόνια συγκόλλησης, µικροϋλικά και εργασία
πλήρους κατασκευής σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή και τις τεχνικές προδιαγραφές
της µελέτης.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτά ευρώ και µηδέν λεπτά
(Αριθµητικά): 7,00

A.Τ. 52
Ο∆Ο Β-51 Ν Πρόχυτα κρασπεδόρειθρα 0,15Χ0,30m, από σκυρόδεµα µε τη βάση τους
Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ο 2921
Για την πλήρη τοποθέτηση προκατασκευασµένων κρασπεδόρειθρων (κρασπέδων &
ρείθρων) από σκυρόδεµα κατηγορίας C 12/15, διατοµής 0.15Χ0.30 µ. µε απότµηση και
ρείθρων 0.13Χ0.25, σύµφωνα µε τις Π.Τ.Π., προς κατασκευή κρασπεδορείθρων, νησίδων
ασφαλείας, πεζοδροµίων, κόµβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται στο εργοστάσιο µε
ταυτόχρονη δόνηση και συµπίεση, αποκλειοµένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου
µε αυτοσχέδιους ξυλότυπους.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς των
κρασπεδόρειθρων και όλων των απαιτούµενων υλικών, η δαπάνη για την τοποθέτησή τους σε
ευθυγραµµία ή καµπύλη στις προβλεπόµενες θέσεις από τα σχέδια οριζοντιογραφικά και
υψοµετρικά, µε χρήση τεµαχίων µήκους όχι µικρότερου των 0,50 µ. µε λεία επιφάνεια, η
δαπάνη τέλειας στερέωσης των κρασπεδόρειθρων µε κατασκευή πίσω από τα κράσπεδα ενός
συνεχούς πρίσµατος διατοµής 0,10Χ0,20µ από σκυρόδεµα κατηγορίας C 8/10, η δαπάνη
κατασκευής της βάσης έδρασης τους, η δαπάνη αρµολογήµατος µε τσιµεντοκονία αναλογίας
650 χγρ τσιµέντου ανά µ3 άµµου καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών, που
απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης.
Τιµή ανά µέτρο µήκους πλήρως τοποθετηµένου κρασπεδόρειθρου µε τη βάση
έδρασής του.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι οκτώ ευρώ και οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά): 28,08

A.Τ. 53
ΟΙΚ 78.96 Ν Επιστρώσεις δαπέδων µε κυβόλιθους διάτρητους
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7452
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Επιστρώσεις δαπέδων µε κυβολίθους διάτρητους από σκυρόδεµα, διαστάσεων
50Χ50Χ12 cm, σύµφωνα µε τις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες της µελέτης, επί
τσιµεντοκονιάµατος των 350 kg τσιµέντου, σε οποιαδήποτε υποδοµή, σκυρόδεµα ή το
φυσικό έδαφος, µε την συµπύκνωση της τελικής επιφάνειας µε κατάλληλο δονητή και
την αρµολόγηση µε ψιλή άµµο ποταµού εν ξηρώ, ή µε κονίαµα των 450 kg τσιµέντου.
Πλήρης περαιωµένη εργασία κατασκευής και τοποθέτησης, υλικά και µικροϋλικά επί
τόπου, σύµφωνα µε τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η αξία (εργασία και υλικά ) του τσιµεντοκονιάµατος, όπου
απαιτείται.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα τρία ευρώ και µηδέν λεπτά
(Αριθµητικά): 53,00

A.Τ. 54
ΟΙΚ 73.97 Ν.1 Επιστρώσεις µε πλακίδια φυσικού ελαστικού, πάχους 4 εκ. και διαστάσεων
0,50*0,50
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7397
Επιστρώσεις µε πλακίδια ασφαλείας πάχους 40mm, διαστάσεων έκαστο τεµάχιο
500mmΧ500mm, κατασκευασµένα από συµπυκνωµένους κόκκους φυσικού
ελαστικού (rubber). Τα πλακίδια ασφαλείας είναι αδιοράτως υδατοπερατά, η κάτω
πλευρά τους έχει µορφή κυµατοειδή, και αφού τοποθετηθούν σε φυσική γη ή σε
τσιµέντινη επιφάνεια, εάν προϋπάρχει, «βεντουζώνουν» και έχουν εξαιρετική
πρόσφυση στην προϋπάρχουσα επιφάνεια. ∆ιατίθενται σε χρώµα κόκκινο, πράσινο,
γκρί & µαύρο κατόπιν ζήτησης.
Για την τοποθέτησή τους υπάρχουν, εργοστασιακά κατασκευασµένες οπές και
πλαστικοί πύροι σύνδεσης, στα πλαϊνά των πλακιδίων, για να συνδέονται στέρεα
µεταξύ τους (8 πύροι ανά τρέχον µέτρο), και ως εκ τούτου δεν απαιτείται χρήση
κόλλας στις πλαϊνές επιφάνειες των πλακιδίων. Τα πλακίδια είναι εύκολα στο κόψιµο,
µε τη χρήση ειδικού εργαλείου, ώστε να µπορούν να κοπούν ακριβώς όπως
απαιτείται για να ταιριάζουν στα ποδαρικά των οργάνων.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών, κάθε εργαλείου και µικροϋλικού
απαραίτητου για την τοποθέτηση (σύµφωνα µε την µελέτη) και η εργασία πλήρους
κατασκευής.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

A.Τ. 55
ΟΙΚ 73.97 Ν.2

(Ολογράφως): Πενήντα ευρώ και µηδέν λεπτά
(Αριθµητικά): 50,00

Επιστρώσεις µε χυτό δάπεδο, πάχους 4 εκ. από κόκκους φυσικού
ελαστικού

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7397
Ελαστικό, χυτό δάπεδο αποτελούµενο από GG2060 ως υπόστρωµα παιδικής χαράς.
Ανάµιξη κόκκου καουτσούκ (gg2060) µε ισοκυανική ρητίνη.
Αναλογία ρητίνης 12-14% του βάρους του κόκκου καουτσούκ.
Κόκκοι ελαστικού τύπου (SBR / NR) GG2060. Προέρχονται από ανακυκλωµένα ελαστικά
αυτοκινήτων, φορτηγών και γεωργικών µηχανηµάτων
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Τα πρότυπα προϊόντων από ελαστικό συµµορφώνονται και πληρούν τις ισχύουσες
προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 1177.
Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια όλων των απαιτούµενων υλικών και η πλήρης
περαιωµένη εργασία, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της µελέτης.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξήντα ένα ευρώ και µηδέν λεπτά
(Αριθµητικά): 61,00

A.Τ. 56
ΟΙΚ 73.37 Ν Επιστρώσεις δαπέδων µε τριµµένο βράχο (καβριά)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7337
Κατασκευή πεζοδρόµου σε στρώσεις, τελικού συνολικού πάχους 35 cm. Η κατασκευή
γίνεται από κονίαµα χώµατος-τσιµέντου-ψιλού χαλικιού σε έτοιµη πλήρως
συµπιεσµένη και διαµορφωµένη στις προβλεπόµενες στάθµες επιφάνεια και
εγκιβωτίζεται µε κατασκευή από φύλλα κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 5χιλ.
Αναλυτικά η εργασία κατασκευής του πεζοδροµίου µε πατηµένο χώµα περιλαµβάνει :
α) Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου υφαντού γεωυφάσµατος από
πολυπροπυλένιο τύπου 30/30 και βάρους 165 gr/m2, διάστρωση µε
αλληλοεπικάλυψη των φύλλων µεταξύ τους κατά 300 mm.
β) Προµήθεια θραυστού υλικού 3Α µεγέθους 0,7 εως 2,50 cm, µεταφορά στις
θέσεις διαστρώσεως, διάστρωση, ισοπέδωση στις στάθµες που προβλέπονται στη
µελέτη και συµπύκνωση (κατασκευή υποβάσεως πάχους 20 cm σύµφωνα µε την
ΠΤΠ 0150 )
γ) Προµήθεια γαρµπιλιού (θραυστό υλικό µεγέθους 0,4 εως 1,0 cm), µεταφορά
στις θέσεις διαστρώσεως, διάστρωση, ισοπέδωση στις στάθµες που προβλέπονται
στη µελέτη και συµπύκνωση έτσι ώστε να προκύψει µετά την συµπύκνωση στρώση
12 cm.
δ) Προµήθεια τριµµένου βράχου Καβριάς φαιάς απόχρωσης (µεγέθους 0,4 εως
0,7 cm) µεταφορά στις θέσεις διαστρώσεως, διάστρωση, ισοπέδωση και
συµπύκνωση έτσι ώστε να προκύψει µετά την συµπύκνωση και στις στάθµες που
προβλέπονται στη µελέτη στρώση 3 cm.
Ήτοι υλικά εν γένει επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής σύµφωνα µε τα
σχέδια της µελέτης, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. Στην
παρούσα τιµή δεν περιλαµβάνεται η τιµή του κόντρα πλακέ θαλάσσης.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι ένα ευρώ και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 21,20

A.Τ. 57
ΟΙΚ 20.20 Ν.1 ∆ιάστρωση διακοσµητικού βοτσάλου (αυτούσιο υλικό ποταµού) διαµέτρου
50 έως 100 mm (περιλαµβάνεται µεταφορά και φορτοεκφόρτωση)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2162
∆ιάστρωση και συµπύκνωση βοτσάλων (αυτούσιο υλικό ποταµού κατόπιν
διαλογής) διαµέτρου 50 εως 100 mm, οιουδήποτε πάχους, σε οποιοδήποτε προς
διαµόρφωση χώρο του έργου, σύµφωνα µε τα σχέδια µελέτης, την τεχνική περιγραφή
και τις οδηγίες επίβλεψης.
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Υλικά επί τόπου του έργου και πλήρη εργασία (ρίψη και διάστρωση κατά στρώσεις
πάχους εως 10 cm και µέχρις την επίτευξη του επιθυµητού πάχους.)
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι ένα ευρώ και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 21,20

A.Τ. 58
ΟΙΚ 20.20 Ν.2 Τελική επιφάνεια µόνωσης δώµατος δια χαλικιού µε στρογγυλεµένα άκρα
(αυτούσιο υλικό ποταµού) διαµέτρου 40 έως 80 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2162
Τελική επιφάνεια µόνωσης δώµατος δια χαλικιού µε στρογγυλεµένα άκρα
(αυτούσιο ποταµού) διαµέτρου 40 εως 80 χλστ., οιοδήποτε πάχους και σε
οποιοδήποτε ύψος από του εδάφους, σύµφωνα µε τα σχέδια µελέτης και τις οδηγίες
της επίβλεψης. Υλικά επί τόπου του έργου και πλήρη εργασία (ρίψη και διάστρωση
κατά στρώσεις έως του προβλεποµένου πάχους)
Τιµή ανά κυβικό µέτρο ( m3 )
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι ένα ευρώ και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 21,20

ΟΜΑ∆Α 5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
A.Τ. 59
ΟΙΚ 54.50 Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη µε κάσσα δροµική, πλάτους έως 13 εκ. µε ελαστικό
παρέµβυσµα, µε ή χωρίς φεγγίτη
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5446.1
Κατασκευή θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας ποιότητας UNSORTED, µε κάσσα
δροµική πλάτους έως 13 cm, πρεσσαριστή, µονόφυλλη ή δίφυλλη µε φύλλα πλήρη ή
µε φεγγίτη, συνολικού πάχους 50 mm, µε σκελετό από τραβέρσες, ορθοστάτες,
τελάρα κ.λπ συνολικού πλάτους 75 cm και πάχους 42 mm µε ενίσχυση στο ύψος της
κλειδαριάς µε ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm από λευκή ξυλεία αρίστης ποιότητας,
εσχάρα διασταυρουµένων µισοχάρακτων πήχεων, διατοµής 35x15 cm µε κενά 10x10
cm και κόντρα - πλακέ πάχους 4 mm, περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm,
αρµοκάλυπτρα µε διατοµή µεγαλύτερη τεταρτοκύκλου, αρµοκάλυπτρα φύλλων (µπινί)
διαστάσεων 40x10 mm, µε ειδικό λάστιχο τοποθετηµένο περιµετρικά του κουφώµατος
(ενδεικτικού τύπου ATHMER V - DICHTUNG 4,5 mm ή ισοδυνάµου) για ηχοµόνωση
και ανεµοστεγανότητα, µε την προµήθεια και τοποθέτηση µεντεσέδων και λοιπών
εξαρτηµάτων λειτουργίας βαρέως τύπου, εκτός από τις κλειδαριές και χειρολαβές, τα
υλικά και µικροϋλικά καθώς και την εργασία κατασκευής, στερέωσης, τοποθέτησης,
για πλήρη λειτουργία.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ιακόσια έξι ευρώ και µηδέν λεπτα
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(Αριθµητικά): 206,00

A.Τ.60
ΟΙΚ 54.50Ν
Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη µε κάσσα µπατική, πλάτους έως 23 εκ., µε
ελαστικό παρέµβυσµα, µε ή χωρίς φεγγίτη
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5446.1
Κατασκευή θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας ποιότητας UNSORTED, µε κάσσα
µπατική πλάτους έως 23 cm, πρεσσαριστή, µονόφυλλη ή δίφυλλη µε φύλλα πλήρη ή
µε φεγγίτη, συνολικού πάχους 50 mm, µε σκελετό από τραβέρσες, ορθοστάτες,
τελάρα κ.λπ συνολικού πλάτους 75 cm και πάχους 42 mm µε ενίσχυση στο ύψος της
κλειδαριάς µε ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm από λευκή ξυλεία αρίστης ποιότητας,
εσχάρα διασταυρουµένων µισοχάρακτων πήχεων, διατοµής 35x15 cm µε κενά 10x10
cm και κόντρα - πλακέ πάχους 4 mm, περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm,
αρµοκάλυπτρα µε διατοµή µεγαλύτερη τεταρτοκύκλου, αρµοκάλυπτρα φύλλων (µπινί)
διαστάσεων 40x10 mm, µε ειδικό λάστιχο τοποθετηµένο περιµετρικά του κουφώµατος
(ενδεικτικού τύπου ATHMER V - DICHTUNG 4,5 mm ή ισοδυνάµου) για ηχοµόνωση
και ανεµοστεγανότητα, µε την προµήθεια και τοποθέτηση µεντεσέδων και λοιπών
εξαρτηµάτων λειτουργίας βαρέως τύπου, εκτός από τις κλειδαριές και χειρολαβές, τα
υλικά και µικροϋλικά καθώς και την εργασία κατασκευής, στερέωσης, τοποθέτησης,
για πλήρη λειτουργία.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ιακόσια είκοσι έξι ευρώ και µηδέν λεπτά
(Αριθµητικά): 226,00

A.Τ.61
ΟΙΚ 54.22 Υαλοστάσια ξύλινα, σταθερά
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5421
Υαλοστάσια συνήθη, σταθερά, από ξυλεία τύπου Σουηδίας, οποιωνδήποτε
διαστάσεων και σχεδίων, µε την κάσσα, µε ή χωρίς υαλοδόχους πήχεις (καϊτια) 4x4
cm για µονούς ή διπλούς υαλοπίνακες, µε ή χωρίς πηχάκια υαλοπινάκων και γενικά
ξυλεία, σιδηρικά και όλα τα αναγκαία υλικά κατασκευής, στερέωσης και ανάρτησης
(εκτός από χειρολαβή γρύλλου) και εργασία για πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν τριάντα τρία ευρώ και µηδέν λεπτά
(Αριθµητικά): 133,00

A.Τ.62
ΟΙΚ 62.50
Μεταλλικές θύρες, τυποποιηµένες, βιοµηχανικής προέλευσης
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6236
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Προµήθεια και τοποθέτηση µονόφυλλης ή δίφυλλης θύρας βιοµηχανικής προέλευσης,
µε ή χωρίς φεγγίτες, θυρίδες ή περσίδες, ανοιγόµενες ή µη, µε θυρόφυλλα από δύο
φύλλα λαµαρίνας DKP, ελάχιστου πάχους 1,5 mm, µε πλήρωση από ορυκτοβάµβακα
των 50 kg/m3, κάσσα δροµική ή µπατική από στρατζαριστή λαµαρίνα DKP πάχους
τουλάχιστον 1,5 mm, µε ελαστικά παρεµβύσµατα, αντισκωριακή προστασία µε δύο
στρώσεις βερνικοχρώµατος συνθετικών ρητινών, µε την προµήθεια και τοποθέτηση
των εξαρτηµάτων λειτουργίας, και γενικά υλικά και εργασία πλήρους τοποθέτησης.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφάνειας θυροφύλλου
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ιακόσια δώδεκα ευρώ και µηδέν λεπτά
(Αριθµητικά): 212,00

A.Τ.63
ΟΙΚ 62.60.02
Θύρες µεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόµενες, µονόφυλλες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6236
Προµήθεια και τοποθέτηση µονόφυλλης µεταλλικής ανοιγόµενης θύρας
πυρασφαλείας, µονόφυλλης, ανοιγόµενης, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60
min, συνοδευόµενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από αναγνωρισµένο
φορέα της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η πόρτα θα αποτελείται από κάσσα από
στραντζαρισµένη λαµαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0 mm µε διάταξη
καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερµοδιογκούµενες ταινίες ενδεικτικού τύπου
PALUSOL ή αναλόγου), θυρόφυλλο τύπου sandwich, µε εξωτερική επένδυση από
λαµαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική πλήρωση
από ορυκτοβάµβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 µε συνδετικό υλικό
αποτελούµενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), µε µεντεσσέδες βαρέως
τύπου µε αξονικά ρουλµάν (BD), κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ
ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήµατα µε ιδιαίτερο πιστοποιητικό πυρασφαλείας,
µηχανισµό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας και µπάρα πανικού. Η κάσσα και τα
θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαµµένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της
επιλογής της Υπηρεσίας.
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η
πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου µε
τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθµιση όλων
των εξαρτηµάτων της θύρας.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριακόσια τριάντα δύο ευρώ και µηδέν λεπτά
(Αριθµητικά): 332,00

A.Τ.64
ΟΙΚ 62.61.02
Θύρες µεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόµενες, δίφυλλες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6236
Προµήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης ανοιγόµενης µεταλλικής θύρας πυρασφαλείας,
δίφυλλης, ανοιγόµενης, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min συνοδευόµενης
από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από αναγνωρισµένο φορέα της
Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η πόρτα θα αποτελείται από κάσσα από στραντζαρισµένη
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λαµαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0 mm µε διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από
θερµοδιογκούµενες ταινίες ενδεικτικού τύπου PALUSOL ή αναλόγου), θυρόφυλλο
τύπου sandwich, µε εξωτερική επένδυση από λαµαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP
ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάµβακα πυκνότητος
τουλάχιστον 140 kg/m3 µε συνδετικό υλικό αποτελούµενο από ορυκτές κόλλες (όχι
φαινολικές ρητίνες), µε µεντεσσέδες βαρέως τύπου µε αξονικά ρουλµάν (BD),
κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήµατα µε
ιδιαίτερο πιστοποιητικό πυρασφαλείας, µηχανισµό επαναφοράς (σούστα)
πυρασφαλείας, µηχανισµό προτεραιότητας κλεισίµατος φύλλων, σύρτες χαλύβδινους
ακινητοποίησης του ενός θυροφύλλου και µπάρα πανικού. Η κάσσα και τα
θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαµµένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της
επιλογής της Υπηρεσίας.
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η
πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου µε
τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθµιση όλων
των εξαρτηµάτων της θύρας.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
Τριακόσια εβδοµήντα ένα ευρώ και µηδέν λεπτά
(Αριθµητικά): 371,00

A.Τ.65
ΟΙΚ 65.01.02 Ν1 Υαλοστάσια αλουµινίου, σταθερά, δίφυλλα, µε ανακλινόµενα τµήµατα,
σύµφωνα µε τον πίνακα κουφωµάτων και τις προδιαγραφές της µελέτης.
Περιλαµβάνονται όλοι οι µηχανισµοί ανάκλισης, στερέωσης και λειτουργίας
(χειρολαβές, κ.λ.π.) και η ηλεκτροστατική βαφή.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6501
Υαλοστάσια αλουµινίου σταθερά, δίφυλλα, µε ανακλινόµενα τµήµατα, σε ευθεία ή
γωνιακά σύµφωνα µε τους τύπους (Υ4, Υ7) και (Υ15, Υ16) του πίνακα κουφωµάτων,
βιοµηχανικής κατασκευής από ηλεκτροστατικά βαµµένο αλουµίνιο, µε δυνατότητα
υποδοχής διπλού υαλοπίνακα και θα πληρούν όλα τα απαιτούµενα τεχνικά
χαρακτηριστικά
(ανεµοστεγανότητα,
θερµοµόνωση-θερµοδιακοπή,
αντοχή,
υδατοπερατότητα, πιστοποίηση, κ.λ.π.) σύµφωνα µε τα σχέδια και τις τεχνικές
προδιαγραφές της µελέτης, πλήρως τοποθετηµένα.
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλοι οι µηχανισµοί ανάκλισης, στερέωσης και λειτουργίας
(περιλαµβανοµένων των χειρολαβών, κλείθρων, κ.λ.π.) και η ηλεκτροστατική βαφή
σύµφωνα µε την µελέτη.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριακόσια εβδοµήντα πέντε ευρώ και µηδέν
λεπτά
(Αριθµητικά): 375,00

A.Τ.66
ΟΙΚ 65.01.02 Ν2
Υαλοστάσια αλουµινίου, ανοιγόµενα, µονόφυλλα, σύµφωνα µε τον
πίνακα κουφωµάτων και τις προδιαγραφές της µελέτης. Περιλαµβάνονται όλοι

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΑΦΝΩΝ»

σελ. 38

οι µηχανισµοί στερέωσης
ηλεκτροστατική βαφή.

και

λειτουργίας

(χειρολαβές,

κ.λ.π)

και

η

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6501
Υαλοστάσια αλουµινίου, ανοιγόµενα, µονόφυλλα, σύµφωνα µε τους τύπους Υ8 και
Υ32 του πίνακα κουφωµάτων, βιοµηχανικής κατασκευής από ηλεκτροστατικά
βαµµένο αλουµίνιο, µε δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα και θα πληρούν όλα
τα απαιτούµενα τεχνικά χαρακτηριστικά, (ανεµοστεγανότητα, θερµοµόνωσηθερµοδιακοπή, αντοχή, υδατοπερατότητα, πιστοποίηση, κ.λ.π.) σύµφωνα µε τα
σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης, πλήρως τοποθετηµένα.
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλοι οι µηχανισµοί στερέωσης και λειτουργίας
(περιλαµβανοµένων των χειρολαβών, κλείθρων, κ.λ.π.) και η ηλεκτροστατική βαφή
σύµφωνα µε την µελέτη.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτακόσια πενήντα ευρώ και µηδέν λεπτά
(Αριθµητικά): 750,00

A.Τ.67
ΟΙΚ 65.01.02 Ν3 Υαλοστάσια αλουµινίου, ανοιγοανακλινόµενα, µονόφυλλα, σύµφωνα µε
τον πίνακα κουφωµάτων και τις προδιαγραφές της µελέτης. Περιλαµβάνονται
όλοι οι µηχανισµοί ανάκλισης, στερέωσης και λειτουργίας(χειρολαβές, κ.λ.π.)
και η ηλεκτροστατική βαφή.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6501
Υαλοστάσια αλουµινίου, ανοιγοανακλινόµενα, µονόφυλλα, σύµφωνα µε τους τύπους
Υ2δ, Υ2ε, Υ25, Υ26 του πίνακα κουφωµάτων, βιοµηχανικής κατασκευής από
ηλεκτροστατικά βαµµένο αλουµίνιο, µε δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα και
θα πληρούν όλα τα απαιτούµενα τεχνικά χαρακτηριστικά (ανεµοστεγανότητα,
θερµοµόνωση-θερµοδιακοπή, αντοχή, υδατοπερατότητα, πιστοποίηση, κ.λ.π.),
σύµφωνα µε τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης, πλήρως
τοποθετηµένα.
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλοι οι µηχανισµοί ανάκλισης, στερέωσης και λειτουργίας
(περιλαµβανοµένων των χειρολαβών, κλείθρων, κ.λ.π.) και η ηλεκτροστατική βαφή
σύµφωνα µε την µελέτη.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως): Τριακόσια εξήντα έξι ευρώ και µηδέν λεπτά
(Αριθµητικά): 366,00

A.Τ.68
ΟΙΚ 65.01.02 Ν4 Υαλοστάσια αλουµινίου κυκλικού σχήµατος (µε δύο ηµικυκλικά σταθερά
φύλλα), σύµφωνα µε τον πίνακα κουφωµάτων και τις προδιαγραφές της
µελέτης. Περιλαµβάνονται όλοι οι µηχανισµοί στερέωσης και λειτουργίας και η
ηλεκτροστατική βαφή.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6501
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Υαλοστάσια αλουµινίου, κυκλικού σχήµατος (µε δύο ηµικυκλικά σταθερά φύλλα)
σύµφωνα µε τον τύπο Υ3 του πίνακα κουφωµάτων, βιοµηχανικής κατασκευής από
ηλεκτροστατικά βαµµένο αλουµίνιο, µε δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα και
θα πληρούν όλα τα απαιτούµενα τεχνικά χαρακτηριστικά (ανεµοστεγανότητα,
θερµοµόνωση-θερµοδιακοπή, αντοχή, υδατοπερατότητα, πιστοποίηση, κ.λ.π.),
σύµφωνα µε τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης, πλήρως
τοποθετηµένα.
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλοι οι µηχανισµοί στερέωσης και λειτουργίας
(περιλαµβανοµένων των χειρολαβών, κλείθρων, κ.λ.π.) και η ηλεκτροστατική βαφή
σύµφωνα µε την µελέτη.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πεντακόσια πενήντα ευρώ και µηδέν λεπτά
(Αριθµητικά): 550,00

A.Τ.69
ΟΙΚ 65.02.01.01 Ν
Υαλόθυρα αλουµινίου, ανοιγόµενη, µονόφυλλη, σύµφωνα µε τον
πίνακα κουφωµάτων και τις προδιαγραφές της µελέτης. Περιλαµβάνονται όλοι
οι µηχανισµοί στερέωσης και λειτουργίας, κλείθρα, χειρολαβές, κ.λ.π. και η
ηλεκτροστατική βαφή.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6502
Υαλόθυρες αλουµινίου, ανοιγόµενες, µονόφυλλες, σύµφωνα µε τους τύπους Υ9, Υ5α,
Υ5β του πίνακα κουφωµάτων, βιοµηχανικής κατασκευής από ηλεκτροστατικά
βαµµένο αλουµίνιο, µε δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα και θα πληρούν όλα
τα απαιτούµενα τεχνικά χαρακτηριστικά (ανεµοστεγανότητα, θερµοµόνωσηθερµοδιακοπή, αντοχή, υδατοπερατότητα, πιστοποίηση, κ.λ.π.), σύµφωνα µε τα
σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης, πλήρως τοποθετηµένες.
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλοι οι µηχανισµοί στερέωσης και λειτουργίας
(περιλαµβανοµένων των χειρολαβών, κλείθρων, κ.λ.π.) και η ηλεκτροστατική βαφή
σύµφωνα µε την µελέτη.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ιακόσια ενενήντα εννιά ευρώ και µηδέν
λεπτά
(Αριθµητικά): 299,00

A.Τ.70
ΟΙΚ 65.01.02 Ν5 Υαλοστάσια αλουµινίου, σταθερά, σύµφωνα µε τον πίνακα κουφωµάτων
και τις προδιαγραφές της µελέτης. Περιλαµβάνονται όλοι οι µηχανισµοί
στερέωσης και λειτουργίας και η ηλεκτροστατική βαφή.

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6501
Υαλοστάσια αλουµινίου, σταθερά, σύµφωνα µε τους τύπους Υ10, Υ33 του πίνακα
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κουφωµάτων, βιοµηχανικής κατασκευής από ηλεκτροστατικά βαµµένο αλουµίνιο, µε
δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα και θα πληρούν όλα τα απαιτούµενα
τεχνικά χαρακτηριστικά (ανεµοστεγανότητα, θερµοµόνωση-θερµοδιακοπή, αντοχή,
υδατοπερατότητα, πιστοποίηση, κ.λ.π.), σύµφωνα µε τα σχέδια και τις τεχνικές
προδιαγραφές της µελέτης, πλήρως τοποθετηµένα.
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλοι οι µηχανισµοί στερέωσης και λειτουργίας και η
ηλεκτροστατική βαφή σύµφωνα µε την µελέτη.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν ογδόντα οκτώ ευρώ και µηδέν λεπτά
(Αριθµητικά): 188,00

A.Τ.71
ΟΙΚ 65.01.02 Ν6
Υαλοστάσια αλουµινίου µονόφυλλα, ανοιγοανακλινόµενα µε φεγγίτη
ανοιγόµενο περί οριζόντιο άξονα, σύµφωνα µε τον πίνακα κουφωµάτων και τις
προδιαγραφές της µελέτης. Περιλαµβάνονται όλοι οι µηχανισµοί ανάκλισης,
στερέωσης και λειτουργίας (χειρολαβές, κ.λ.π) και η ηλεκτροστατική βαφή.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6501
Υαλοστάσια αλουµινίου µονόφυλλα, ανοιγοανακλινόµενα µε φεγγίτη ανοιγόµενο περί
οριζόντιο άξονα, σύµφωνα µε τους τύπους Υ11γ, Υ13 του πίνακα κουφωµάτων,
βιοµηχανικής κατασκευής από ηλεκτροστατικά βαµµένο αλουµίνιο, µε δυνατότητα
υποδοχής διπλού υαλοπίνακα και θα πληρούν όλα τα απαιτούµενα τεχνικά
χαρακτηριστικά
(ανεµοστεγανότητα,
θερµοµόνωση-θερµοδιακοπή,
αντοχή,
υδατοπερατότητα, πιστοποίηση, κ.λ.π.), σύµφωνα µε τα σχέδια και τις τεχνικές
προδιαγραφές της µελέτης, πλήρως τοποθετηµένα.
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλοι οι µηχανισµοί ανάκλισης, στερέωσης και λειτουργίας
και η ηλεκτροστατική βαφή σύµφωνα µε την µελέτη.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πεντακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ και µηδέν
λεπτά
(Αριθµητικά): 544,00

A.Τ.72
ΟΙΚ 65.02.01.02 Ν Υαλόθυρες αλουµινίου δίφυλλες, ανοιγόµενες µε σταθερό υαλοστάσιο,
σύµφωνα µε τον πίνακα κουφωµάτων και τις προδιαγραφές της µελέτης.
Περιλαµβάνονται όλοι οι µηχανισµοί στερέωσης και λειτουργίας (κλείθρα,
χειρολαβές, κ.λ.π.) και η ηλεκτροστατική βαφή.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6503
Υαλόθυρες αλουµινίου δίφυλλες, ανοιγόµενες µε σταθερό υαλοστάσιο, σύµφωνα µε
τον τύπο Υ1 του πίνακα κουφωµάτων, βιοµηχανικής κατασκευής από ηλεκτροστατικά
βαµµένο αλουµίνιο, µε δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα και θα πληρούν όλα
τα απαιτούµενα τεχνικά χαρακτηριστικά (ανεµοστεγανότητα, θερµοµόνωσηθερµοδιακοπή, αντοχή, υδατοπερατότητα, πιστοποίηση, κ.λ.π.), σύµφωνα µε τα
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σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης, πλήρως τοποθετηµένες.
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλοι οι µηχανισµοί στερέωσης και λειτουργίας και η
ηλεκτροστατική βαφή σύµφωνα µε την µελέτη.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ιακόσια σαράντα έξι ευρώ και µηδέν λεπτά
(Αριθµητικά): 246,00

A.Τ.73
ΟΙΚ 65.01.02 Ν7 Υαλοστάσια αλουµινίου µονόφυλλα, ανοιγοανακλινόµενα µε σταθερό
τµήµα ή ανακλινόµενα µε σταθερό τµήµα, σύµφωνα µε τον πίνακα
κουφωµάτων και τις προδιαγραφές της µελέτης. Περιλαµβάνονται όλοι οι
µηχανισµοί ανάκλισης, στερέωσης και λειτουργίας (χειρολαβές, κ.λ.π) και η
ηλεκτροστατική βαφή.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6501
Υαλοστάσια αλουµινίου µονόφυλλα, ανοιγοανακλινόµενα µε σταθερό τµήµα,
σύµφωνα µε τους τύπους Υ2α, Υ2β, Υ11β, Υ14α ή ανακλινόµενα µε σταθερό τµήµα,
σύµφωνα µε τους τύπους Υ2γ, Υ2ζ, Υ6, Υ11α, Υ14β του πίνακα κουφωµάτων,
βιοµηχανικής κατασκευής από ηλεκτροστατικά βαµµένο αλουµίνιο, µε δυνατότητα
υποδοχής διπλού υαλοπίνακα και θα πληρούν όλα τα απαιτούµενα τεχνικά
χαρακτηριστικά
(ανεµοστεγανότητα,
θερµοµόνωση-θερµοδιακοπή,
αντοχή,
υδατοπερατότητα, πιστοποίηση, κ.λ.π.), σύµφωνα µε τα σχέδια και τις τεχνικές
προδιαγραφές της µελέτης, πλήρως τοποθετηµένα.
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλοι οι µηχανισµοί ανάκλισης, στερέωσης και λειτουργίας
και η ηλεκτροστατική βαφή σύµφωνα µε την µελέτη.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τετρακόσια δέκα ευρώ και µηδέν λεπτά
(Αριθµητικά): 410,00

A.Τ.74
ΟΙΚ 65.17.01 Ν1
Υαλοστάσια αλουµινίου (φεγγίτες) µονόφυλλα, ανοιγόµενα περί
οριζόντιο άξονα, σύµφωνα µε τον πίνακα κουφωµάτων και τις προδιαγραφές
της µελέτης. Περιλαµβάνονται όλοι οι µηχανισµοί ανάκλισης, στερέωσης και
λειτουργίας (χειρολαβές, κ.λ.π) και η ηλεκτροστατική βαφή.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6519
Υαλοστάσια αλουµινίου (φεγγίτες) µονόφυλλα, ανοιγόµενα περί οριζόντιο άξονα,
σύµφωνα µε τους τύπους Υ12, Υ17, Υ27, Υ28, Υ29, Υ30 του πίνακα κουφωµάτων,
βιοµηχανικής κατασκευής από ηλεκτροστατικά βαµµένο αλουµίνιο, µε δυνατότητα
υποδοχής διπλού υαλοπίνακα και θα πληρούν όλα τα απαιτούµενα τεχνικά
χαρακτηριστικά
(ανεµοστεγανότητα,
θερµοµόνωση-θερµοδιακοπή,
αντοχή,
υδατοπερατότητα, πιστοποίηση, κ.λ.π.), σύµφωνα µε τα σχέδια και τις τεχνικές
προδιαγραφές της µελέτης, πλήρως τοποθετηµένα.
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Στην τιµή περιλαµβάνονται όλοι οι µηχανισµοί ανάκλισης, στερέωσης και λειτουργίας
και η ηλεκτροστατική βαφή σύµφωνα µε την µελέτη.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Οκτακόσια ογδόντα εννιά ευρώ και µηδέν
λεπτά
(Αριθµητικά): 889,00

A.Τ.75
ΟΙΚ 65.17.01 Ν2 Υαλοστάσια αλουµινίου (φεγγίτες) δίφυλλα ανοιγόµενα περί οριζόντιο
άξονα, σύµφωνα µε τον πίνακα κουφωµάτων και τις προδιαγραφές της
µελέτης. Περιλαµβάνονται όλοι οι µηχανισµοί ανάκλισης, στερέωσης και
λειτουργίας (χειρολαβές, κ.λ.π) και η ηλεκτροστατική βαφή.

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6519
Υαλοστάσια αλουµινίου (φεγγίτες) δίφυλλα, ανοιγόµενα περί οριζόντιο άξονα,
σύµφωνα µε τους τύπους Υ18, Υ20, Υ22, Υ31 του πίνακα κουφωµάτων,
βιοµηχανικής κατασκευής από ηλεκτροστατικά βαµµένο αλουµίνιο, µε δυνατότητα
υποδοχής διπλού υαλοπίνακα και θα πληρούν όλα τα απαιτούµενα τεχνικά
χαρακτηριστικά
(ανεµοστεγανότητα,
θερµοµόνωση-θερµοδιακοπή,
αντοχή,
υδατοπερατότητα, πιστοποίηση, κ.λ.π.), σύµφωνα µε τα σχέδια και τις τεχνικές
προδιαγραφές της µελέτης, πλήρως τοποθετηµένα.
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλοι οι µηχανισµοί ανάκλισης, στερέωσης και λειτουργίας
και η ηλεκτροστατική βαφή σύµφωνα µε την µελέτη.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Οκτακόσια πενήντα ευρώ και µηδέν λεπτά
(Αριθµητικά): 850,00

A.Τ.76
ΟΙΚ 65.17.01 Ν3
Υαλοστάσια αλουµινίου (φεγγίτες) τρίφυλλα, ανοιγόµενα περί
οριζόντιο άξονα, σύµφωνα µε τον πίνακα κουφωµάτων και τις προδιαγραφές
της µελέτης. Περιλαµβάνονται όλοι οι µηχανισµοί ανάκλισης, στερέωσης και
λειτουργίας (χειρολαβές, κ.λ.π) και η ηλεκτροστατική βαφή.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6519
Υαλοστάσια αλουµινίου (φεγγίτες) τρίφυλλα, ανοιγόµενα περί οριζόντιο άξονα,
σύµφωνα µε τους τύπους Υ19, Υ21 του πίνακα κουφωµάτων, βιοµηχανικής
κατασκευής από ηλεκτροστατικά βαµµένο αλουµίνιο, µε δυνατότητα υποδοχής
διπλού υαλοπίνακα και θα πληρούν όλα τα απαιτούµενα τεχνικά χαρακτηριστικά
(ανεµοστεγανότητα,
θερµοµόνωση-θερµοδιακοπή,
αντοχή,
υδατοπερατότητα,
πιστοποίηση, κ.λ.π.), σύµφωνα µε τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της
µελέτης, πλήρως τοποθετηµένα.
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλοι οι µηχανισµοί ανάκλισης, στερέωσης και λειτουργίας
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και η ηλεκτροστατική βαφή σύµφωνα µε την µελέτη.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξακόσια σαράντα δύο ευρώ και µηδέν λεπτά
(Αριθµητικά): 642,00

A.Τ.77
ΟΙΚ 65.17.01 Ν4
Υαλοστάσια αλουµινίου (φεγγίτες) τετράφυλλα, ανοιγόµενα περί
οριζόντιο άξονα, σύµφωνα µε τον πίνακα κουφωµάτων και τις προδιαγραφές
της µελέτης. Περιλαµβάνονται όλοι οι µηχανισµοί ανάκλισης, στερέωσης και
λειτουργίας (χειρολαβές, κ.λ.π) και η ηλεκτροστατική βαφή.

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6519
Υαλοστάσια αλουµινίου (φεγγίτες) τετράφυλλα, ανοιγόµενα περί οριζόντιο άξονα,
σύµφωνα µε τον τύπο Υ24 του πίνακα κουφωµάτων, βιοµηχανικής κατασκευής από
ηλεκτροστατικά βαµµένο αλουµίνιο, µε δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα και
θα πληρούν όλα τα απαιτούµενα τεχνικά χαρακτηριστικά (ανεµοστεγανότητα,
θερµοµόνωση-θερµοδιακοπή, αντοχή, υδατοπερατότητα, πιστοποίηση, κ.λ.π.),
σύµφωνα µε τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης, πλήρως
τοποθετηµένα.
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλοι οι µηχανισµοί ανάκλισης, στερέωσης και λειτουργίας
και η ηλεκτροστατική βαφή σύµφωνα µε την µελέτη.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πεντακόσια εξήντα τρία ευρώ και µηδέν λεπτά
(Αριθµητικά): 563,00

A.Τ.78
ΟΙΚ 65.17.01 Ν5
Υαλοστάσια αλουµινίου (φεγγίτες) πεντάφυλλα, ανοιγόµενα περί
οριζόντιο άξονα, σύµφωνα µε τον πίνακα κουφωµάτων και τις προδιαγραφές
της µελέτης. Περιλαµβάνονται όλοι οι µηχανισµοί ανάκλισης, στερέωσης και
λειτουργίας (χειρολαβές, κ.λ.π) και η ηλεκτροστατική βαφή.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6519
Υαλοστάσια αλουµινίου (φεγγίτες) πεντάφυλλα, ανοιγόµενα περί οριζόντιο άξονα,
σύµφωνα µε τον τύπο Υ23 του πίνακα κουφωµάτων, βιοµηχανικής κατασκευής από
ηλεκτροστατικά βαµµένο αλουµίνιο, µε δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα και
θα πληρούν όλα τα απαιτούµενα τεχνικά χαρακτηριστικά (ανεµοστεγανότητα,
θερµοµόνωση-θερµοδιακοπή, αντοχή, υδατοπερατότητα, πιστοποίηση, κ.λ.π.),
σύµφωνα µε τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης, πλήρως
τοποθετηµένα.
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλοι οι µηχανισµοί ανάκλισης, στερέωσης και λειτουργίας
και η ηλεκτροστατική βαφή σύµφωνα µε την µελέτη.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
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ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πεντακόσια δέκα έξι ευρώ και µηδέν λεπτά
(Αριθµητικά): 516,00

A.Τ.79
ΟΙΚ 56.23 Ν.1
Ερµάριο ανοικτό µήκους 155 cm µε ενδιάµεσο ράφι, ενδεκτικού τύπου της
Aluminox, ενδεικτικού σχεδίου 1.02 και 1.02Α (σύµφωνα µε το υπόµνηµα του
σχεδίου ΛΚ.14 των λεπτοµερειών και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης),
µε όλα τα υλικά και την εργασία, πλήρως τοποθετηµένο.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1
Ερµάριο ανοικτό, µήκους 155 cm, τύπου aluminox µε ενδιάµεσο ράφι, διαστάσεων
1550χ700χ900 µµ., µε καπάκι πάχους 1,5µµ ανοξείδωτο, εσωτερικά ενισχυµένο και
µονωµένο για καλύτερη ηχοµόνωση, ακαµψία και υγιεινή. Περιλαµβάνεται επίσης το
δεξί ανασήκωµα, σύµφωνα µε το υπόµνηµα 1.02 Α του σχεδίου λεπτοµερειών. Η
στήριξη γίνεται σε τέσσερα ποδαρικά, ρυθµιζόµενα καθ' ύψος από ανοξείδωτο
χάλυβα. Η όλη κατασκευή θα είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές haccp.
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα απαιτούµενα υλικά, µικροϋλικά και µηχανισµοί
στερέωσης και λειτουργίας και κάθε εργασία που απαιτείται σύµφωνα µε τις τεχνικές
προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Χίλια εκατόν είκοσι επτά ευρώ και µηδέν λεπτά
(Αριθµητικά): 1.127,00

A.Τ. 80
ΟΙΚ 56.23 Ν.2
Περιστροφική πόρτα 45cm, ενδεκτικού τύπου της Aluminox, ενδεικτικού
σχεδίου 1.02Β (σύµφωνα µε το υπόµνηµα του σχεδίου ΛΚ.14 των
λεπτοµερειών και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης), µε όλα τα υλικά και
την εργασία, πλήρως τοποθετηµένη.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1

Περιστροφική πόρτα 45cm, ενδεικτικού τύπου της Αluminox, σύµφωνα µε το σχέδιο
1.02 Β του υποµνήµατος της µελέτης, από ανοξείδωτο ατσάλι (περιλαµβανοµένων
µεντεσέδων, χειρολαβών, κ.λ.π.), σύµφωνα µε τα σχέδια και τις προδιαγραφές της
µελέτης. Η όλη κατασκευή θα είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές haccp.
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα απαιτούµενα υλικά, µικροϋλικά και µηχανισµοί
στερέωσης και λειτουργίας και κάθε εργασία που απαιτείται σύµφωνα µε τις τεχνικές
προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν εβδοµήντα ευρώ και µηδέν λεπτά
(Αριθµητικά): 170,00
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A.Τ. 81
ΟΙΚ 56.24 Ν.1
Ερµάριο τοίχου µήκους 115 cm, µε περιστροφικές πόρτες inox και ενδιάµεσο
ράφι, ενδεκτικού τύπου της Aluminox, ενδεικτικού σχεδίου 1.03 (σύµφωνα µε
το υπόµνηµα του σχεδίου ΛΚ.14 των λεπτοµερειών και τις τεχνικές
προδιαγραφές της µελέτης), µε όλα τα υλικά και την εργασία, πλήρως
τοποθετηµένο.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1
Ερµάριο τοίχου µήκους 115 cm, ενδεικτικού τύπου της Αluminox, µε περιστροφικές
πόρτες inox και ενδιάµεσο ράφι, διαστάσεων 1150x400x650 mm. Η κατασκευή θα
είναι από ανοξείδωτο ατσάλι, µε τρεις περιστροφικές ανοξείδωτες πόρτες διπλόσωµες
και ράφι εσωτερικά, ρυθµιζόµενου ύψους. Η όλη κατασκευή θα είναι σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές haccp.
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα απαιτούµενα υλικά, µικροϋλικά και µηχανισµοί
ανάρτησης, στερέωσης και λειτουργίας (περιλαµβανοµένων µεντεσέδων, χειρολαβών,
κ.λ.π.) και κάθε εργασία που απαιτείται σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τα
σχέδια της µελέτης.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Οκτακόσια πέντε ευρώ και µηδέν λεπτά
(Αριθµητικά): 805,00

A.Τ. 82
ΟΙΚ 56.24 Ν.2
Ερµάριο τοίχου µήκους 120 cm µε περιστροφικές πόρτες inox και ενδιάµεσο
ράφι, ενδεκτικού τύπου της Aluminox, ενδεικτικού σχεδίου 1.06 (σύµφωνα µε
το υπόµνηµα του σχεδίου ΛΚ.14 των λεπτοµερειών και τις τεχνικές
προδιαγραφές της µελέτης), µε όλα τα υλικά και την εργασία, πλήρως
τοποθετηµένο.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1
Ερµάριο τοίχου µήκους 120 cm, διαστάσεων 1200χ400χ650 µµ. ενδεικτικού τύπου
της Αluminox. Η όλη κατασκευή θα είναι από ανοξείδωτο αρσάλι (σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές Haccp) και θα περιλαµβάνει το ερµάριο τοίχου, δύο περιστροφικές
ανοξείδωτες πόρτες διπλόσωµες και ενδιάµεσο ράφι εσωτερικά, ρυθµιζόµενου
ύψους.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια υλικών, µικροϋλικών και εξαρτηµάτων καθώς
και κάθε εργασία που απαιτείται για την κατασκευή, στερέωση και λειτουργία του
ερµαρίου, σύµφωνα µε τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης και του
κατασκευαστή.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Οκτακόσια πέντε ευρώ και µηδέν λεπτά
(Αριθµητικά): 805,00
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A.Τ. 83
ΟΙΚ 56.23 Ν.3
Ερµάριο µήκους 90 cm, µε περιστροφικές πόρτες inox και ενδιάµεσο ράφι,
ενδεκτικού τύπου της Aluminox, ενδεικτικού σχεδίου 1.09 και 1.09Α (σύµφωνα
µε το υπόµνηµα του σχεδίου ΛΚ.14 των λεπτοµερειών και τις τεχνικές
προδιαγραφές της µελέτης), µε όλα τα υλικά και την εργασία, πλήρως
τοποθετηµένο.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1
Ερµάριο δαπέδου, µήκους 90 cm, διαστάσεων 900Χ700Χ900 µµ., ενδεικτικού τύπου
της Αluminox.
Η όλη κατασκευή θα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι (σύµφωνα µε τις προδιαγραφές
Haccp) και θα περιλαµβάνει : το ερµάριο δαπέδου καθώς και το δεξί ανασήκωµα,
καπάκι πάχους 1,5 µµ. διπλόσωµο εξ΄ ολοκλήρου ανοξείδωτο, µε µόνωση
πολυουρεθάνης στο σχηµατιζόµενο κενό για την διασφάλιση ακαµψίας, ηχοµόνωσης
και υγιεινής. Οι πόρτες θα είναι διπλόσωµες και θα στηρίζονται σε οδηγό µε
µεταλλικούς ένσφαιρους τριβείς. Στο κάτω µέρος θα έχουν οδηγούς µη εµφανείς, που
θα επιτρέπουν τον εύκολο καθαρισµό. Το ενδιάµεσο εσωτερικό ράφι θα είναι µε
οδηγούς ρυθµιζόµενου ύψους. Η στήριξη της κατασκευής θα γίνεται σε τέσσερα
ποδαράκια, ρυθµιζόµενα καθ΄ ύψος από ανοξείδωτο χάλυβα. Η όλη κατασκευή θα
είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές Ηaccp.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια υλικών, µικροϋλικών και εξαρτηµάτων καθώς
και κάθε εργασία που απαιτείται για την κατασκευή, στερέωση και λειτουργία του
ερµαρίου, σύµφωνα µε τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης και του
κατασκευαστή.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Χίλια είκοσι οκτώ ευρώ και µηδέν λεπτά
(Αριθµητικά): 1.028,00

A.Τ. 84
ΟΙΚ 56.24 Ν.3
Ερµάριο τοίχου, µήκους 75 cm, µε περιστροφικές πόρτες inox και ενδιάµεσο
ράφι, ενδεκτικού τύπου της Aluminox, ενδεικτικού σχεδίου 1.10 (σύµφωνα µε
το υπόµνηµα του σχεδίου ΛΚ.14 των λεπτοµερειών και τις τεχνικές
προδιαγραφές της µελέτης), µε όλα τα υλικά και την εργασία, πλήρως
τοποθετηµένο.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1
Ερµάριο τοίχου µήκους 0,75 cm, διαστάσεων 750400Χ650 µµ., ενδεικτικού τύπου της
Αluminox. Η όλη κατασκευή θα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι (σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές Haccp) και θα περιλαµβάνει : το ερµάριο τοίχου, µε δύο περιστροφικές
πόρτες ανοξείδωτες διπλόσωµες, µε ενδιάµεσο ράφι εσωτερικά , ρυθµιζόµενου
ύψους.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια υλικών, µικροϋλικών και εξαρτηµάτων καθώς
και κάθε εργασία που απαιτείται για την κατασκευή, στερέωση και λειτουργία του
ερµαρίου, σύµφωνα µε τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης και του
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κατασκευαστή.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξακόσια ογδόντα ευρώ και µηδέν λεπτά
(Αριθµητικά): 680,00

A.Τ. 85
ΟΙΚ 56.23 Ν.4
Ερµάριο µήκους 90 cm, µε περιστροφικές πόρτες inox και ενδιάµεσο ράφι,
ενδεκτικού τύπου της Aluminox, ενδεικτικού σχεδίου 1.13 και 1.13Α (σύµφωνα
µε το υπόµνηµα του σχεδίου ΛΚ.14 των λεπτοµερειών και τις τεχνικές
προδιαγραφές της µελέτης), µε όλα τα υλικά και την εργασία, πλήρως
τοποθετηµένο.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1
Ερµάριο δαπέδου, µήκους 90 cm, διαστάσεων 900Χ700Χ900 µµ., ενδεικτικού τύπου
της Αluminox. Η όλη κατασκευή θα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι (σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές Haccp) και θα περιλαµβάνει : το ερµάριο δαπέδου καθώς και το δεξί
ανασήκωµα, καπάκι πάχους 1,5 µµ. διπλόσωµο εξ΄ ολοκλήρου ανοξείδωτο, µε
µόνωση πολυουρεθάνης στο σχηµατιζόµενο κενό για την διασφάλιση ακαµψίας,
ηχοµόνωσης και υγιεινής. Οι πόρτες θα είναι διπλόσωµες και θα στηρίζονται σε
οδηγό µε µεταλλικούς ένσφαιρους τριβείς. Στο κάτω µέρος θα έχουν οδηγούς µη
εµφανείς, που θα επιτρέπουν τον εύκολο καθαρισµό. Το ενδιάµεσο εσωτερικό ράφι
θα είναι µε οδηγούς ρυθµιζόµενου ύψους. Η στήριξη της κατασκευής θα γίνεται σε
τέσσερα ποδαράκια, ρυθµιζόµενα καθ΄ ύψος από ανοξείδωτο χάλυβα. Η όλη
κατασκευή θα είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές Ηaccp.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια υλικών, µικροϋλικών και εξαρτηµάτων καθώς
και κάθε εργασία που απαιτείται για την κατασκευή, στερέωση και λειτουργία του
ερµαρίου, σύµφωνα µε τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης και του
κατασκευαστή.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Χίλια είκοσι οκτώ ευρώ και µηδέν λεπτά
(Αριθµητικά): 1.028,00

A.Τ. 86
ΟΙΚ 56.04.01 Ν.1
Ράφι επιτοίχιο 098 ενδεκτικού τύπου της Aluminox, ενδεικτικού σχεδίου 1.14
(σύµφωνα µε το υπόµνηµα του σχεδίου ΛΚ.14 των λεπτοµερειών και τις
τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης), µε όλα τα υλικά και την εργασία, πλήρως
τοποθετηµένο.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5604
Ράφι επιτοίχιο, µήκους 098 cm, ενδεικτικού τύπου της Αluminox, διαστάσεων
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980Χ300 µµ. Η όλη κατασκευή θα είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές Haccp.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια υλικών, µικροϋλικών και εξαρτηµάτων
(περιλαµβανοµένων και των µπρακέτων στήριξης) καθώς και κάθε εργασία που
απαιτείται για την κατασκευή και στερέωση του ραφιού, σύµφωνα µε τα σχέδια και τις
τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης και του κατασκευαστή.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν εξήντα τέσσερα ευρώ και µηδέν λεπτά
(Αριθµητικά): 164,00

A.Τ. 87
ΟΙΚ 56.21 Ν.1
Τραπέζι εργασίας µήκους ? 105 cm επί σκελετού,
ενδεκτικού τύπου της
Aluminox, ενδεικτικού σχεδίου 2.02A και 2.02Β (σύµφωνα µε το υπόµνηµα του
σχεδίου ΛΚ.14 των λεπτοµερειών και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης),
µε όλα τα υλικά και την εργασία, πλήρως περαιωµένο.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5617
Τραπέζι εργασίας µήκους 105 cm, επί σκελετού διαστάσεων 1050Χ700Χ900 mm,
ενδεικτικού τύπου της Aluninox, µε το δεξί ανασήκωµα (σύµφωνα µε τους τύπους
2.02Α και 2.02Β του υποµνήµατος του σχεδίου ΛΚ.14). Η όλη κατασκευή είναι
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές haccp.
Περιλαµβάνει καπάκι διπλόσωµο, µε την επιφάνεια εργασίας πάχους 1,5 µµ και το
κάτω µέρος πάχους 1 µµ. Στο σχηµατιζόµενο κενό τοποθετείται πολυουρεθάνη µε
άριστα αποτελέσµατα ηχοµόνωσης και ενίσχυσης αντοχής της επιφάνειας εργασίας.
Ο διπλόσωµος σχεδιασµός του καπακιού είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις haccp,
διότι δεν επιτρέπει την δηµιουργία εστίων µικροβίων. Τοποθετείται επί σκελετού
στήριξης από σωλήνα ανοξείδωτη Φ 50. Η στήριξη της όλης κατασκευής γίνεται σε
τέσσερα ποδαρικά, ρυθµιζόµενα καθ' ύψος από ανοξείδωτο χάλυβα.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια υλικών, µικροϋλικών και εξαρτηµάτων καθώς
και κάθε εργασία που απαιτείται για την κατασκευή, στερέωση και λειτουργία του
τραπεζιού, σύµφωνα µε τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης και του
κατασκευαστή.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτακόσια ευρώ και µηδέν λεπτά
(Αριθµητικά): 700,00

A.Τ. 88
ΟΙΚ 56.23 Ν.5
Αµπάρι, ενδεκτικού τύπου της Aluminox, ενδεικτικού σχεδίου 2.02γ (σύµφωνα
µε το υπόµνηµα του σχεδίου ΛΚ.14 των λεπτοµερειών και τις τεχνικές
προδιαγραφές της µελέτης), µε όλα τα υλικά και την εργασία, πλήρως
περαιωµένο.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1
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Αµπάρι, ενδεικτικού τύπου της aluminox, διαστάσεων 400Χ700Χ560 µµ., σύµφωνα
µε τον τύπο 2.02 του υποµνήµτος του σχεδίου ΛΚ.14 των λεπτοµερειών. Το αµπάρι
θα φέρει τηλεσκοπικούς οδηγούς και εσωτερικά προσθαφαιρούµενο δοχείο
ανοξείδωτο, διαστάσεων 290Χ400Χ650 µµ. Η όλη κατασκευή θα είναι σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές Haccp.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια υλικών, µικροϋλικών και εξαρτηµάτων καθώς
και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη κατασκευή, στερέωση και λειτουργία
σύµφωνα µε τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης και του
κατασκευαστή.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πεντακόσια τρία ευρώ και µηδέν λεπτά
(Αριθµητικά): 503,00

A.Τ. 89
ΟΙΚ 56.23 Ν.6
Ερµάριο ανοιχτό µήκους 55 cm, ενδεκτικού τύπου της Aluminox, ενδεικτικού
σχεδίου 2.02ε (σύµφωνα µε το υπόµνηµα του σχεδίου ΛΚ.14 των λεπτοµερειών
και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης), µε όλα τα υλικά και την εργασία,
πλήρως τοποθετηµένο.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1
Ερµάριο ανοικτό µήκους 055 cm, ενδεικτικού τύπου της Αluminox, διαστάσεων
550Χ700Χ900 µµ., µε καπάκι πάχους 1,5 µµ., ανοξείδωτο, εσωτερικά ενισχυµένο και
µονωµένο για καλύτερη ηχοµόνωση, ακαµψία και υγιεινή. Η στήριξη θα γίνει σε
τέσσερα ποδαρικά ρυθµιζόµενα καθ'
ύψος από ανοξείδωτο χάλυβα. Η όλη
κατασκευή θα είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές haccp.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια υλικών, µικροϋλικών και εξαρτηµάτων καθώς
και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη κατασκευή, στερέωση και λειτουργία
σύµφωνα µε τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης και του
κατασκευαστή.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τετρακόσια πέντε ευρώ και µηδέν λεπτά
(Αριθµητικά): 405,00

A.Τ. 90
ΟΙΚ 56.23 Ν.7
Περιστροφική πόρτα µήκους 50 cm,
ενδεκτικού τύπου της Aluminox,
ενδεικτικού σχεδίου 2.02ι (σύµφωνα µε το υπόµνηµα του σχεδίου ΛΚ.14 των
λεπτοµερειών και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης), µε όλα τα υλικά και
την εργασία, πλήρως τοποθετηµένη.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1
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Περιστροφική πόρτα διπλόσωµη µήκους 50 cm, ενδεικτικού τύπου της aluminox, από
ανοξείδωτο ατσάλι, σύµφωνα µε τον τύπο 2.02ι του σχεδίου ΛΚ.14 της µελέτης. Η
όλη κατασκευή θα είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές haccp.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια υλικών, µικροϋλικών και εξαρτηµάτων καθώς
και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη κατασκευή, στερέωση και λειτουργία
σύµφωνα µε τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης και του
κατασκευαστή.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν ογδόντα ευρώ και µηδέν λεπτά
(Αριθµητικά): 180,00

A.Τ. 91
ΟΙΚ 56.23 Ν.8
Ερµάριο ανοικτό µήκους 40 cm, ενδεκτικού τύπου της Aluminox, ενδεικτικού
σχεδίου 2.02κ (σύµφωνα µε το υπόµνηµα του σχεδίου ΛΚ.14 των λεπτοµερειών
και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης), µε όλα τα υλικά και την εργασία,
πλήρως τοποθετηµένο.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1
Ερµάριο ανοικτό µήκους 40 cm, ενδεικτικού τύπου της aluminox, διαστάσεων
400Χ700Χ900 µµ., µε ενδιάµεσο ράφι, µε καπάκι πάχους 1,5 µµ., ανοξείδωτο,
εσωτερικά ενισχυµένο και µονωµένο, για καλύτερη ηχοµόνωση, ακαµψία και υγιεινή.
Η στήριξη θα γίνει σε τέσσερα ποδαρικά, ρυθµιζόµενα καθ' ύψος από ανοξείδωτο
χάλυβα.
Η όλη κατασκευή θα είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές haccp.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια υλικών, µικροϋλικών και εξαρτηµάτων καθώς
και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη κατασκευή, στερέωση και λειτουργία
σύµφωνα µε τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης και του
κατασκευαστή.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τετρακόσια πενήντα ευρώ και µηδέν λεπτά
(Αριθµητικά): 450,00

A.Τ. 92
ΟΙΚ 56.11 Ν
Συρτάρι, ενδεκτικού τύπου της Aluminox, ενδεικτικού σχεδίου 2.02λ (σύµφωνα
µε το υπόµνηµα του σχεδίου ΛΚ.14 των λεπτοµερειών και τις τεχνικές
προδιαγραφές της µελέτης), µε όλα τα υλικά και την εργασία, πλήρως
τοποθετηµένο.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1
Συρτάρι ανοξείδωτο, ενδεικτικού τύπου της Αluminox, διαστάσεων 400Χ700Χ190 µµ,
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές haccp.
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Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια υλικών, µικροϋλικών και εξαρτηµάτων καθώς
και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη κατασκευή, στερέωση και λειτουργία
σύµφωνα µε τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης και του
κατασκευαστή.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ιακόσια τριάντα επτά ευρώ και µηδέν λεπτά
(Αριθµητικά): 237,00

A.Τ. 93
ΟΙΚ 56.23 Ν.9
Περιστροφική πόρτα µήκους 40 cm, ενδεικτικού τύπου της Aluminox,
ενδεικτικού σχεδίου 2.02µ (σύµφωνα µε το υπόµνηµα του σχεδίου ΛΚ.14 των
λεπτοµερειών και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης), µε όλα τα υλικά και
την εργασία, πλήρως τοποθετηµένη.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1
Περιστροφική πόρτα διπλόσωµη µήκους 40 cm, ενδεικτικού τύπου της aluminox,
από ανοξείδωτο ατσάλι, σύµφωνα µε τον τύπο 2.02µ του σχεδίου ΛΚ.14 της µελέτης.
Η όλη κατασκευή θα είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές haccp.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια υλικών, µικροϋλικών και εξαρτηµάτων καθώς
και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη κατασκευή, στερέωση και λειτουργία
σύµφωνα µε τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης και του
κατασκευαστή.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν εξήντα ευρώ και µηδέν λεπτά
(Αριθµητικά): 160,00

A.Τ. 94
ΟΙΚ 56.24 Ν4
Eρµάριο τοίχου µήκους 105 cm, µε συρόµενες πόρτες inox, ενδεικτικού τύπου
της Aluminox, ενδεικτικού σχεδίου 2.04 (σύµφωνα µε το υπόµνηµα του σχεδίου
ΛΚ.14 των λεπτοµερειών και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης), µε όλα τα
υλικά και την εργασία, πλήρως τοποθετηµένο.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1
Ερµάριο τοίχου µήκους 105 cm, διαστάσεων 1050Χ400Χ650 µµ., ενδεικτικού τύπου
της aluminox, σύµφωνα µε τον τύπο 2.04 του σχεδίου ΛΚ.14 της µελέτης. Η όλη
κατασκευή θα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι, µε δύο συρόµενες πόρτες ανοξείδωτες
διπλόσωµες, µε ράφι εσωτερικά, ρυθµιζόµενου ύψους. Η όλη κατασκευή θα είναι
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές haccp.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια υλικών, µικροϋλικών και εξαρτηµάτων καθώς
και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη κατασκευή, στερέωση και λειτουργία
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σύµφωνα µε τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης και του
κατασκευαστή.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτακόσια εξήντα ευρώ και µηδέν λεπτά
(Αριθµητικά): 760,00

A.Τ. 95
ΟΙΚ 56.04.01 Ν2
Επιπλέον ράφι τραπεζιού µήκους 160 cm, ενδεικτικού τύπου της Aluminox,
ενδεικτικού σχεδίου 3.04Β (σύµφωνα µε το υπόµνηµα του σχεδίου ΛΚ.15 των
λεπτοµερειών και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης), µε όλα τα υλικά και
την εργασία, πλήρως τοποθετηµένο.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5604
Επιπλέον ράφι τραπεζιού, µήκους 160 cm, ενδεικτικού τύπου της aluminox,
σύµφωνα µε τον τύπο 3.04Β του σχεδίου ΛΚ.14 της µελέτης, επί σκελετού στήριξης
από σωλήνα ανοξείδωτη Φ 50 µµ. Η στήριξη θα γίνει σε τέσσερα ποδαρικά
ρυθµιζόµενα καθ' ύψος, από ανοξείδωτο χάλυβα. Η όλη κατασκευή θα είναι σύµφωνα
µε τις προδιαγραφές haccp.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια υλικών, µικροϋλικών και εξαρτηµάτων καθώς
και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη κατασκευή, στερέωση και λειτουργία
σύµφωνα µε τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης και του
κατασκευαστή.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν εξήντα εννιά ευρώ και µηδέν λεπτά
(Αριθµητικά): 169,00

A.Τ. 96
ΟΙΚ 56.21 Ν2
Τραπέζι εργασίας µήκους 140 cm, µε ράφι και δεξί προστατευτικό προφίλ,
ενδεικτικού τύπου της Aluminox, ενδεικτικού σχεδίου 3.05 (σύµφωνα µε το
υπόµνηµα του σχεδίου ΛΚ.15 των λεπτοµερειών και τις τεχνικές προδιαγραφές
της µελέτης), µε όλα τα υλικά και την εργασία, πλήρως περαιωµένο.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5617
Τραπέζι εργασίας µε ράφι, µήκους 140 cm, διαστάσεων 1400Χ700Χ900 µµ.,
ενδεικτικού τύπου της Αluminox, σύµφωνα µε τον τύπο 3.05 του σχεδίου
λεπτοµερειών ΛΚ.15 της µελέτης. Θα φέρει καπάκι διπλόσωµο. Στο σχηµατιζόµενο
κενό τοποθετείται πολυουρεθάνη, µε άριστα αποτελέσµατα ηχοµόνωσης και
ενίσχυσης αντοχής της επιφάνειας εργασίας. Το άνω µέρος της επιφάνειας εργασίας
είναι πάχους 1,5 µµ. και το κάτω µέρος πάχους 1 µµ. Ο διπλόσωµος σχεδιασµός του
καπακιού καθώς και όλη η κατασκευή πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις προδιαγραφές
haccp, έτσι ώστε να µην επιτρέπεται η ανάπτυξη εστιών µικροβίων. Το καπάκι
στηρίζεται σε σκελετό από σωλήνα ανοξείδωτη Φ 50 µµ.
Η κατασκευή στηρίζεται σε τέσσερα ποδαρικά ρυθµιζόµενα καθ' ύψος, από
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ανοξείδωτο χάλυβα. Περιλαµβάνει ράφι που καλύπτει κατά µήκος την κατασκευή και
δεξί προστατευτικό προφίλ.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια υλικών, µικροϋλικών και εξαρτηµάτων καθώς
και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη κατασκευή, στερέωση και λειτουργία
σύµφωνα µε τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης και του
κατασκευαστή.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εννιακόσια είκοσι πέντε ευρώ και µηδέν
λεπτά
(Αριθµητικά): 925,00

A.Τ. 97
ΟΙΚ 56.24 Ν.5
Ερµάριο τοίχου µήκους 125 cm, µε συρόµενες πόρτες inox και ενδιάµεσο ράφι,
ενδεικτικού τύπου της Aluminox, ενδεικτικού σχεδίου 3.06 (σύµφωνα µε το
υπόµνηµα του σχεδίου ΛΚ.15 των λεπτοµερειών και τις τεχνικές προδιαγραφές
της µελέτης), µε όλα τα υλικά και την εργασία, πλήρως περαιωµένο.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1
Ερµάριο τοίχου µήκους 125 cm, διαστάσεων 1250Χ400Χ650 µµ., ενδεικτικού τύπου
της aluminox, σύµφωνα µε το σχέδιο 3.06 του σχεδίου ΛΚ.15 της µελέτης.
Περιλαµβάνει δύο συρόµενες ανοξείδωτες διπλόσωµες πόρτες και ενδιάµεσο ράφι
εσωτερικά, ρυθµιζόµενου ύψους. Όλη η κατασκευή θα είναι σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές Haccp.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια υλικών, µικροϋλικών και εξαρτηµάτων καθώς
και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη κατασκευή, στερέωση και λειτουργία
σύµφωνα µε τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης και του
κατασκευαστή.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Οκτακόσια ογδόντα πέντε ευρώ και µηδέν
λεπτά
(Αριθµητικά): 885,00

A.Τ. 98
ΟΙΚ 56.04.01 Ν3
Ραφαρία χρωµίου, ενδεικτικού τύπου super erecta chrome mod.1848nc-63p της
Aluminox, ενδεικτικού σχεδίου 3.08 (σύµφωνα µε το υπόµνηµα του σχεδίου
ΛΚ.15 των λεπτοµερειών και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης), µε όλα τα
υλικά και την εργασία, πλήρως τοποθετηµένη.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5604
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Ραφαρία χρωµίου, διαστάσεων 1220Χ455Χ1600 µµ., ενδεικτικού τύπου super erecta
chrome mod.1848nc-63p της εταιρίας Aluminox, σύµφωνα µε τον τύπο 3.08 του
σχεδίου ΛΚ.15 της µελέτης. Η κατασκευή θα είναι σύµφωνη µε τις προδιαγραφές
haccp.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια υλικών, µικροϋλικών και εξαρτηµάτων καθώς
και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη κατασκευή, στερέωση και λειτουργία
σύµφωνα µε τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης και του
κατασκευαστή.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ιακόσια πενήντα ένα ευρώ και µηδέν λεπτά
(Αριθµητικά): 251,00

A.Τ. 99
ΟΙΚ 54.80.01 Ν
Πέργκολες και παρεµφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειεδή (λαρτζίνη) µε
όλα τα υλικά και την εργασία κατασκευής, πλήρως περαιωµένη σύµφωνα µε
την µελέτη
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5621
Πέργκολες και παρεµφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη), κατηγορίας
τουλάχιστον C22 - 10E σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 338, οποιουδήποτε σχεδίου, µε
ή χωρίς στύλους και σε οιοδήποτε ύψος από το έδαφος, µε πλήρη κατεργασία
(ροκάνισµα, πλάνισµα, τρίψιµο) των επιφανειών των ξύλων και διαµόρφωση των
ακµών και των άκρων τους σύµφωνα µε το σχέδιο, µε ανοξείδωτα στηρίγµατα των
στύλων στο δάπεδο και εξαρτήµατα σύνδεσης των ξύλων µεταξύ τους και την
στερέωσή τους σε τοίχους ή άλλα δοµικά στοιχεία. Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται
υλικά, µικροϋλικά, τα απαιτούµενα ανοξείδωτα στηρίγµατα, ικριώµατα και εργασία
πλήρους κατασκευής, σύµφωνα µε τα σχέδια, τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης
και τις οδηγίες της επίβλεψης.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) τοποθετηµένης ξυλείας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο χιλιάδες εξήντα τέσσερα ευρώ και µηδέν
λεπτά
(Αριθµητικά): 2.064,00

A.Τ. 100
ΟΙΚ 52.81.01 Ν
Κόντρα πλακέ θαλάσσης 5χιλ και πλάτους 40 εκ ως διαχωριστικό φύλλο
εδαφών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5281
∆ιαχωριστικό φύλλο εδαφών από κόντρα πλακέ θαλάσσης εξωτερικών χρήσεων
W.B.P. (weather and boil proof), κατασκευασµένο από λεπτά φύλλα ξύλου τα οποία
συγκολλούνται µαζί, µε αντίθετη φορά για περισσότερη αντοχή. Η διαδικασία
παραγωγής του το κάνει ανθεκτικό στο ράγισµα, την στρέβλωση και την
συρρίκνωση. Το πάχος του φύλλου θα είναι 5χιλ. και το πλάτος 40 εκ.
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Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια του κόντρα πλακέ στις συγκεκριµένες
διαστάσεις, η προµήθεια των απαιτούµενων εργαλείων και µικροϋλικών καθώς και
κάθε εργασία που απαιτείται για την στήριξη και πλήρη τοποθέτησή του.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ώδεκα ευρώ και µηδέν λεπτά
(Αριθµητικά): 12,00

A.Τ. 101
ΟΙΚ 64.47 Ν
Περίφραξη από πλέγµα µαύρο κατσαρό καρρέ, οπής 40Χ40mm πάχος 3,5mm,
πλήρως τοποθετηµένο στον σκελετό της περίφραξης
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6447
Περίφραξη από πλέγµα µαύρο κατσαρό καρρέ, οπής 40Χ40mm πάχος 3,5mm,
πλήρως τοποθετηµένο στον σκελετό της περίφραξης, σύµφωνα µε τα σχέδια και τις
τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης και τις υποδείξεις της υπηρεσίας.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας περιφραγµάτων.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτά ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά): 7,88

A.Τ. 102
ΟΙΚ 64.01.01 Ν
Σκελετός περίφραξης από κοιλοδοκούς µαύρες, διαστάσεων 50Χ50 mm,
πάχους 3,00 mm, µε υλικά και εργασία, πλήρως τοποθετηµένος, σύµφωνα µε
τα σχέδια της µελέτης.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401
Σκελετός περίφραξης από κοιλοδοκούς µαύρες, διαστάσεων 50Χ50 mm, πάχους 3,00
mm, µε υλικά και εργασία, πλήρως τοποθετηµένος, σύµφωνα µε τα σχέδια και τις
τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης και τις υποδείξεις της υπηρεσίας.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε ευρώ και µηδέν λεπτά
(Αριθµητικά): 5,00

A.Τ. 103
ΟΙΚ 64.01.01 Ν1
Πόρτα δίφυλλη ανοιγόµενη διαστάσεως 3,00*2,00 m, µε πλαίσιο από
κοιλοδοκούς 50/50/3, παραστάτες από κοιλοδοκό 80/80/3, αντηρίδες από
κοιλοδοκό 50/50/3, µε κάθετες ενισχύσεις και πλέγµα καρρέ κατσαρό µαύρο
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40/40/3,5 και διάφορα µικροϋλικά (µεντεσέδες, σύρτες, τάπες, κλείθρα,
χειρολαβές, λουκέτα, κ.λ.π.), πλήρως τοποθετηµένη
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401
Πόρτα δίφυλλη ανοιγόµενη, διαστάσεως 3,00*2,00 m, µε πλαίσιο από κοιλοδοκούς
50/50/3, παραστάτες από κοιλοδοκό 80/80/3, αντηρίδες από κοιλοδοκό 50/50/3, µε
κάθετες ενισχύσεις και πλέγµα καρρέ κατσαρό µαύρο 40/40/3,5 και όλα τα
απαιτούµενα µικροϋλικά ανάρτησης, στερέωσης και λειτουργίας (µεντεσέδες, σύρτες,
τάπες, κλείθρα, χειρολαβές, λουκέτα, κ.λ.π.), πλήρως τοποθετηµένη, σύµφωνα µε τα
σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης και τις υποδείξεις της υπηρεσίας.
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα απαιτούµενα υλικά, µικροϋλικά και εξαρτήµατα
καθώς και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη κατασκευή, στερέωση και
λειτουργία της δίφυλλης πόρτας.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πεντακόσια πενήντα ευρώ και µηδέν λεπτά
(Αριθµητικά): 550,00

A.Τ. 104
ΟΙΚ 64.01.01 Ν2
Πόρτα δίφυλλη ανοιγόµενη διαστάσεως 2,00*2,00 m, µε πλαίσιο από
κοιλοδοκούς 50/50/3, παραστάτες από κοιλοδοκό 80/80/3, αντηρίδες από
κοιλοδοκό 50/50/3, µε κάθετες ενισχύσεις και πλέγµα καρρέ κατσαρό µαύρο
40/40/3,5 και διάφορα µικροϋλικά (µεντεσέδες, σύρτες, τάπες, κλείθρα,
χειρολαβές, λουκέτα, κ.λ.π.) πλήρως τοποθετηµένη
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401
Πόρτα δίφυλλη ανοιγόµενη διαστάσεως 2,00*2,00 m, µε πλαίσιο από κοιλοδοκούς
50/50/3, παραστάτες από κοιλοδοκό 80/80/3, αντηρίδες από κοιλοδοκό 50/50/3, µε
κάθετες ενισχύσεις και πλέγµα καρρέ κατσαρό µαύρο 40/40/3,5 και όλα τα
απαιτούµενα µικροϋλικά ανάρτησης, στερέωσης και λειτουργίας (µεντεσέδες, σύρτες,
τάπες, κλείθρα, χειρολαβές, λουκέτα, κ.λ.π.), πλήρως τοποθετηµένη, σύµφωνα µε τα
σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης και τις υποδείξεις της υπηρεσίας.
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα απαιτούµενα υλικά, µικροϋλικά και εξαρτήµατα
καθώς και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη κατασκευή, στερέωση και
λειτουργία της δίφυλλης πόρτας.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πεντακόσια ευρώ και µηδέν λεπτά
(Αριθµητικά): 500,00

A.Τ. 105
ΑΤΗΕ 8073 Ν
Καλύµατα φρεατίων χυτοσιδηρά κλάσεως Β 125, καθαρού ανοίγµατος 60*60,
περιλαµβανοµένου του µεταλλικού σκελετού, όλων των υλικών και της
εργασίας, πλήρως τοποθετηµένα.
«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΑΦΝΩΝ»

σελ. 57

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 001
Καλύµατα φρεατίων χυτοσιδηρά κλάσεως Β 125, καθαρού ανοίγµατος 60*60,
περιλαµβανοµένου του µεταλλικού σκελετού, όλων των υλικών και της εργασίας,
πλήρως τοποθετηµένα.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εβδοµήντα ευρώ και µηδέν λεπτά
(Αριθµητικά): 70,00

A.Τ. 106
ΟΙΚ 61.29
Κατασκευή και τοποθέτηση µεταλλικού σκελετού ή δικτυώµατος επιστέγασης
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6118
Κατασκευή µεταλλικού σκελετού ή µεταλλικού δικτυώµατος επιστέγασης,
οποιουδήποτε ανοίγµατος, από µεταλλικές δοκούς ή άλλη απλή ή σύνθετη διατοµή,
από χάλυβα ποιότητας S235 (St 37-2), σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο
εργασίας σύµφωνα µε τα κατασκευαστικά σχέδια, σε υπαρχουσα υποδοµή, µε
οποιονδήποτε τρόπο σύνδεσης, στήριξης, πάκτωσης κ.λπ., µέ ηλεκτροσυγκόλληση ή
κοχλίωση, και γενικά πλήρως ολοκληρωµένη εργασία, συναρµολόγησης, ανύψωσης,
στερέωσης και υλικά και µικροϋλικά όπως κοχλίες, πλάκες εδράσεως,
κοµβοελάσµατα κορυφής κ.λπ.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) τοποθετηµένου µορφοσίδηρου.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρία ευρώ και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 3,40

A.Τ. 107
ΟΙΚ 61.30
Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6118
Κατασκευή εµφανούς ή µή, επιπέδου ή βαθµιδωτού µεταλλικού σκελετού ελαφράς
ψευδοροφής οποιουδήποτε σχήµατος και µεγέθους και 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
γαλβανισµένους ήλους µηχανικά ή χηµικά αγκυρωµένους, και γενικά µορφοσίδηρος,
στραντζαριστές διατοµές, ήλοι ενδεικτικού τύπου 'HILTI', σύνδεσµοι και µικροϋλικά
καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο ευρώ και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 2,80
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A.Τ. 108
ΟΙΚ 61.31
Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσµατος
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6118
Κατασκευή µεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση µη φέροντος τοιχοπετάσµατος
µε ή χωρίς ανοίγµατα, οποιουδήποτε σχήµατος, διάταξης, και µεγέθους (εκτός
ψευδοροφών) και 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 ενδεκτικού τύπου 'HILTI', σύνδεσµοι και µικροϋλικά καθώς και εργασία
πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερεώσης.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο ευρώ και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 2,60

A.Τ. 109
ΟΙΚ 38.20.01
Χαλύβδινοι οπλισµοί λείοι κατηγορίας Β500Α (220s)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3872
Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος, λείοι ,κατηγορίας Β500A (S220s)
σύµφωνα µε τις διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ 1422-2 / 1423-3 : 2006 και του
Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέµατος, κάθε διαµέτρου, έτοιµοι επί
οποιωνδήποτε τµηµάτων έργου.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα ευρώ και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 1,20

A.Τ. 110
ΟΙΚ 54.90 Ν
Γαλβανισµένες ψευδόκασες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5446.1
Κατασκευή και τοποθέτηση γαλβανισµένης ψευτόκασας 40x20x1,5mm στις θέσεις
των κουφωµάτων αλουµινίου, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τις υποδείξεις
της υπηρεσίας.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ώδεκα ευρώ και µηδέν λεπτά
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(Αριθµητικά): 12,00

ΟΜΑ∆Α 6. ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ
A.Τ. 111
ΟΙΚ 77.15
Προετοιµασία επιχρισµένων επιφανειών τοίχων για χρωµατισµούς
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7735
Προετοιµασία επιχρισµένων επιφανειών τοίχων για χρωµατισµούς. Αποκατάσταση
της επιφανείας του επιχρίσµατος, αφαίρεση των ανωµαλιών, καθαρισµός, λείανση µε
γυαλόχαρτο, αστάρωµα µε κατάλληλο υλικό ακρυλικής ρητίνης βάσεως, διαλύτου ή
ακρυλικού µικροµοριακού, βάσεως νερού, µε αντοχή στα αλκάλια.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 1,80

A.Τ. 112
ΟΙΚ 77.102
Οικολογικό χρώµα ακρυλικής βάσεως νερού
επιχρισµάτων, σκυροδέµατος ή γυψοσανίδας.

για

εσωτερική

βαφή

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744
Βαφή µε οικολογικό χρώµα ακρυλικής βάσεως νερού κατάλληλο για την διακόσµηση
και την προστασία εσωτερικών επιφανειών σκυροδέµατος ή επιχρίσµατος,
πιστοποιηµένο από διεθνώς αναγνωρισµένο φορέα απονοµής οικολογικού σήµατος.
Η προηγούµενη επεξεργασία της επιφανείας τιµολογείται µε τα αντίστοιχα κατά
περίπτωση άρθρα του Τιµολογίου.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆έκα τρία ευρώ και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 13,80

A.Τ. 113
ΟΙΚ 77.84.02
Χρωµατισµοί επιφανειών γυψοσανίδων µε σπατουλάρισµα της επιφάνειας
ΟΙΚ 7786.1
Χρωµατισµοί επιφανειών γυψοσανίδων (µε σπατουλάρισµα της γυψοσανίδας) µε
χρώµα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε
δύο διαστρώσεις. 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 και εργασία.
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Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆έκα τρία ευρώ και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 13,80

A.Τ. 114
ΟΙΚ 77.20.01
Εφαρµογή αντισκωριακού υποστρώµατος ενός συστατικού βάσεως νερού ή
διαλύτου, αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιηµένης αλκυδικής ή ακρυλικής
ρητίνης
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744
Εφαρµογή αντισκωριακής βαφής µε την απαιτούµενη προετοιµασία της επιφανείας.
Εφαρµογή αντισκωριακού υποστρώµατος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου
αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιηµένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης µε βάση
ανόργανα πιγµέντα αντιδιαβρωτικής και αντισκωριακής δράσης, όπως ο ψευδάργυρος
(Zn), το οξείδιο του ψευδαργύρου (ZnO), το φωσφορικό άλας ψευδαργύρου (zinc
phosphate), το οξείδιο του Αιµατίτη ( ΜΙΟ) ή µε βάση αναστολείς της διάβρωσης και
της σκουριάς, σε ελάχιστο συνολικό πάχος ξηρού υµένα τα 50 µικρά.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο ευρώ και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 2,30

A.Τ. 115
ΟΙΚ 77.55
Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειών µε χρώµατα αλκυδικών ή
ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7755
Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειών. Απόξεση και καθαρισµός µε ψήκτρα
και σµυριδόπανο, µία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώµατος ενός συστατικού και
δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτά ευρώ και µηδέν λεπτά
(Αριθµητικά): 7,00

A.Τ. 116
ΟΙΚ 77.16
Προετοιµασία ξυλίνων επιφανειών για χρωµατισµούς
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7736
Προετοιµασία ξυλίνων επιφανειών για χρωµατισµούς. Καθαρισµός της επιφανείας µε
γυαλόχαρτο, λάδωµα µε λινέλαιο διπλοβρασµένο ή µε ειδικό µυκητοκτόνο
εµποτιστικό διάλυµα βάσεως νερού ή διαλύτου, ξεροζιάρισµα, καθαρισµός των ρόζων
και επάλειψή τους µε γοµαλάκα, τρίψιµο, χονδροστοκάρισµα και τρίψιµο εν γένει.
«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΑΦΝΩΝ»

σελ. 61

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο ευρώ και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 2,30

A.Τ. 117
ΟΙΚ 77.54
Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών µε χρώµατα αλκυδικών ή
ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7754
Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών (στιλπνοί ή µατ ή σαγρέ). Υλικά επί
τόπου και εργασία.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτά ευρώ και µηδέν λεπτά
(Αριθµητικά): 7,00

A.Τ. 118
ΟΙΚ 77.30
Υπόστρωµα (αστάρι) τσιµεντοχρωµάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως
διαλύτου.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7735
Υπόστρωµα (αστάρι) τσιµεντοχρωµάτων, µε βάση τις διαλυτές στο νέφτι και το λευκό
οινόπνευµα ακρυλικές ρητίνες. Προετοιµασία επιφανειών, πρώτη στρώση,
επιµεληµένο τρίψιµο µε γυαλόχαρτο και δεύτερη στρώση.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο ευρώ και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 2,30

A.Τ. 119
ΟΙΚ 77.10
Υδροχρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος ή τσιµεντοκονιάµατος µε
ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιµεντόχρωµα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7725
Υδροχρωµατισµοί µε τσιµεντόχρωµα επιφανειών σκυροδέµατος ή τσιµεντοκονιάµατος, σε δύο ή περισσότερες στρώσεις µέχρι να επιτευχθεί τέλεια οµοιοχρωµία
και συνολικό πάχος στεγνού υµένα 125 µικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 4,60
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A.Τ. 120
ΟΙΚ 79.02
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ελαστοµερές ασφαλτικό γαλάκτωµα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7902
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ασφαλτικό ελαστοµερές γαλάκτωµα,
εκτελούµενη επί οποιασδήποτε επιφανείας µε ψήκτρα, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί
τόπου και εργασία καθαρισµού της επιφανείας και επαλείψεως σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές του κατασκευαστή του υλικού και σε όσες στρώσεις απαιτείται.
Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρία ευρώ και µηδέν λεπτά
(Αριθµητικά): 3,00

A.Τ. 121
ΟΙΚ 79.15.01
Γεωυφάσµατα µή υφαντά βάρους 125 gr/m2
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7914
Στρώσεις γεωυφάσµατος διαχωρισµού ή προστασίας, µη υφαντού, σε οποιεσδήποτε
θέσεις της κατασκευής, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης.
αοιασδήποτε συστάσεως, βάρους 125gr/m2.
Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο ευρώ και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 2,70

A.Τ. 122
ΟΙΚ 79.15.03
Γεωυφάσµατα µή υφαντά βάρους 205 gr/m2
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7914
Στρώσεις γεωυφάσµατος διαχωρισµού ή προστασίας, µη υφαντού, σε οποιεσδήποτε
θέσεις της κατασκευής, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης.
αοιασδήποτε συστάσεως, βάρους 205 gr/m2
Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρία ευρώ και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 3,40

A.Τ. 123
ΟΙΚ 79.16.01
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Φράγµα υδρατµών µε φύλλα πολυαιθυλενίου, πάχους 0,40 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7914
∆ηµιουργία φράγµατος υδρατµών µε διάστρωση φύλλων πολυαιθυλενίου πάχους
0,40 mm, σε οποιαδήποτε θέση του έργου.
Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα ευρώ και δέκα λεπτά
(Αριθµητικά): 1,10

A.Τ. 124
ΟΙΚ 79.48 Ν
Θερµοµόνωση στοιχείων σκυροδέµατος µε πλάκες από εξηλασµένη
πολυστερίνη πάχους 6εκ.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934
Θερµοµόνωση στοιχείων σκυροδέµατος (πχ δοκοί, στύλοι), οιουδήποτε σχήµατος, µε
πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη πολυστερίνη πάχους 6 cm, µε ή χωρίς στερέωση
αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ώδεκα ευρώ και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 12,70

A.Τ. 125
ΟΙΚ 73.47
Περιθώρια δώµατος (λούκια)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7347
Περιθώρια δώµατος (λούκια) αναπτύγµατος έως 0,30 m µε τσιµεντοκονίαµα µέσου
πάχους 3,5 cm, αποτελούµενα από µιά διάστρωση πεταχτού τσιµεντοκινιάµατος 450
kg τσιµέντου και δευτέρη στρώση από τραβηκτό τσιµεντοκονίαµα των 600 kg, µε
αυξηµένο πάχος στα σηµεία συµβολής του δώµατος και του στηθαίου.
Περιλαµβάνεται η εργασία µορφώσεως και συναρµογής µε την επίστρωση του
δώµατος, η διαµόρφωση καµπύλου τµήµατος µε ακτίνα 4 έως 5 cm, µε κατάλληλο
καλούπι (απαγορεύεται η διαµόρφωση µε τα χέρια ή µε ύφασµα), τα υλικά και
µικροϋλικά και η εργασία πλήρους κατασκευής
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Οκτώ ευρώ και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 8,70

A.Τ. 126
ΟΙΚ 77.95 Ν
Βερνίκι προστασίας µαρµάρων
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Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744
Επάλειψη επιφανειών µαρµάρων µε αδιαβροχοποιητικό, ελαιοαπωθητικό υγρό
σιλοξανικής βάσης, διάφανο, µόνιµης προστασίας µετά από κατάλληλη προετοιµασία
της επιφάνειας εφαρµογής, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης και τις
οδηγίες του κατασκευαστή . Συνολικό πάχος ξηρού φιλµ 30 µικρά.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια όλων των υλικών και κάθε εργασία που
απαιτείται για πλήρως περαιωµένη επιφάνεια.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτά ευρώ και µηδέν λεπτά
(Αριθµητικά): 7,00

A.Τ. 127
ΟΙΚ 79.08
Στεγανωτικές επιστρώσεις µε τσιµεντοειδή υλικά (για επάλειψη δεξαµενής)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7903
Επίστρωση µε ανόργανα στεγανωτικά υλικά µε βάση τό τσιµέντο (τσιµεντοειδή),
εκτελουµένη επί οποιασδήποτε επιφανείας µε ψήκτρα. Περιλαµβάνεται η προµήθεια
του στεγανωτικού υλικού επί τόπου, ο καθαρισµός και πλύση της επιφανείας
εφαρµογής και η εφαρµογή του υλικού σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) µετρούµενο προ της επαλείψεως
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Οκτώ ευρώ και δέκα λεπτά
(Αριθµητικά): 8,10

A.Τ. 128
ΟΙΚ 71.85 Ν
Ολοκληρωµένο βιοµηχανικό οργανικό σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης
κελύφους οικοδοµήµατος (υπάρχοντος ή νέου) µε χρωµατισµένο επίχρισµα
στην τελική επιφάνεια, πλήρως αποπερατωµένο (υλικά & εργασίες σύµφωνα
µε τα σχέδια και τις λεπτοµέρειες της µελέτης εφαρµογής)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7136
Ολοκληρωµένο βιοµηχανικό οργανικό σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης κελύφους
οικοδοµήµατος (υπάρχοντος ή νέου), µε χρώµα στην τελική επιφάνεια, ενδεικτικού
τύπου STO THERM CLASSIC

της Γερµανικής

εταιρείας STO ή εφάµιλλο,

πιστοποιηµένο από επίσηµο οίκο κατά τίς προδιαγραφές τού συστήµατος (πχ Sto
Therm Classic :

κατά ETA - 03/0027, "Sto Therm Classic 1", Sto EPS Board: κατά

DIN EN 13 163, DIN 4102), αποτελούµενο από τα παρακάτω κατασκευαστικά µέρη,
που κατασκευάζεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της προµηθεύτριας εταιρείας και
την αντίστοιχη µελέτη θερµοµόνωσης.
Ητοι:
«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΑΦΝΩΝ»

σελ. 65

1. Θερµοµόνωση από πλάκες διογκωµένης πολυστερίνης πάχους 50 mm ενδεικτικού
τύπου STO EPS BOARD που τοποθετούνται σε επίπεδη και καθαρή επιφάνεια
απαλλαγµένη από σκόνες, βρωµιές και λίπη, τοποθετηµένες σταυρωτά (όπως η
τουβλοδοµή) και κολληµένες στα δοµικά στοιχεία µε συγκολλητική ύλη ενδεικτικού
τύπου Sto ADH-B (κατανάλωση 3,8 kg/m2). Οι αρµοί των πλακών πρέπει να είναι
ενωµένοι. Τυχόν κενά θα πληρούνται µε θερµοµονωτικό υλικό τύπου Sto PU Foam η
τιµή του οποίου αποτιµάται στο παρόν άρθρο.
2. Αντιρηγµατικός οργανικός σοβάς τύπου Sto Armat Classic µε κατανάλωση 3,0
kg/m2, ο οποίος απλώνεται οµοιόµορφα στο σύνολο της επιφάνειας και εντός του
οποίου όσο είναι ακόµα νωπός εµποτίζεται υαλόπλεγµα τύπου Sto Glassfibre Mesh F
µε επικάλυψη 10 εκ. στο σηµείο συνάντησης των λωρίδων, απλωµένο στο στρώµα
του αντιρηγµατικού σοβά, µε ταυτόχρονη πίεση ώστε να επιτευχθεί τέλειος
εµποτισµός του πλέγµατος.
3.Τελική επικάλυψη µε στρώµα αντιρηγµατικού οργανικού σοβά, έγχρωµου,
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της µελέτης, τύπου Stolit K1,5mm σε κατανάλωση 2,3
kg/m2. Στην τιµή περιλαµβάνονται τα απαιτούµενα ειδικά τεµάχια (µεταλλικοί οδηγοί
έναρξης / νεροσταλάκτες, γωνιόκραννα κ.λ.π.). ∆ηλαδή προµήθεια θερµοµονωτικών
πλακών, κόλλας, σοβάδων, πλέγµατος και υλικών στερέωσης και συγκόλλησης,
ειδικών τεµαχίων (νεροσταλάκτες, γωνιόκραννα κλπ) µεταφορά στο τόπο του έργου,
απαραίτητα

µηχανήµατα

και

εργαλεία

εφαρµογής,

εργασία

εφαρµογής

σε

οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος και ύψος από δάπεδο εργασίας, καθαρισµός,
ικριώµατα και εργασία τελειωµένης κατασκευής σύµφωνα µε τη µελέτη, τις οδηγίες
επίβλεψης και του προµηθευτή.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)πραγµατικής καλυπτοµένης επιφάνειας
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
α) Πλάκες από διογκωµένη πολυστερίνη πάχους 50mm, µετά της διαµόρφωσης της
επιφάνειας εφαρµογής και της απαιτούµενης συγκολλητικής ύλης, ανηγµένα σε
(79.48)

µ2 ( 1,15 x 9,50) =

10,93

β) 1η στρώση αντιρηγµατικού σοβά από έτοιµο κονίαµα, µε υαλόπλεγµα ανηγµένα σε
(71.85)

µ2 (1,00 x 20,00) =

20,00

γ) 2η στρώση αντιρηγµατικού έγχρωµου σοβά, από έτοιµο κονίαµα, µετά των
απαιτούµενων τελειωµάτων και ειδικών τεµαχίων ανηγµένα σε
(71.85)

µ2 (1,25 x 20,00) =

δ) Ειδικά τεµάχια, σε µ2 (0,20 x 20,00) =

25,00
4,00

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
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ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα εννιά ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά
(Αριθµητικά): 59,93

A.Τ. 129
ΟΙΚ 79.11.01 Ν
Επαλειφόµενο ελαστοµερές καουτσούκ
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912
Επάλειψη µε επαλειφόµενο ελαστικό καουτσούκ, ενδεικτικού τύπου BLACKDICHT
CP 42 της CERESIT, το οποίο στεγανοποιεί κατά DIN 18 195 µε την δηµιουργία
υµένα µε 900% ελαστικότητα που προσφύεται και γεφυρώνει κάθε είδους υπόβαθρο
στεγανοποιώντας υπάρχουσες και µελλοντικές ρωγµές, για την στεγανοποίηση
ταρατσών, τοιχίων υπογείων, αρµών από ταρατσόπλακες, κ.λ.π.
Κατά την εφαρµογή η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και καθαρή. Σε
απορροφητικές επιφάνειες προηγείται µια προεπάλειψη µε βούρτσα αραιωµένη µε
νερό 1:1 έως 1:2. Ακολουθούν δυο σκέτα χέρια µε βούρτα ή ρολό. Απαιτείται
προστασία της τελικής στρώσης από βροχή για τουλάχιστον 3 ώρες. Σε µη
απορροφητικές επιφάνειες δεν απαιτείται η προεπάλειψη.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαιτούµενων υλικών και
εργαλείων και κάθε προετοιµασία και εργασία που απαιτείται για πλήρως
περαιωµένη επιφάνεια.
Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆έκα πέντε ευρώ και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 15,30

A.Τ. 130
ΟΙΚ 79.37
Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρµών διαστολής µε ελαστοµερές
πολυουρεθανικό υλικό
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7936
Πλήρωση οριζοντίων αρµών διαστολής, πλάτους έως 40 mm και ελάχιστου βάθους 5
έως 8 mm, οποιωνδήποτε δοµικών στοιχείων, δια ελαστοµερούς πολυουρεθανικού
υλικού, και ελαστικού κορδονιού κλειστών κυψελών σε βάθος ίσο µε τό 0,70 έως 0,80
του πλάτους του αρµού και όχι λιγώτερο από 7mm, οιουδήποτε τύπου και
προελεύσεως, πληρουµένου του αρµού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του υλικού,
δηλαδή υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αρµού

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 2,50

A.Τ. 131
ΟΙΚ 79.08 Ν
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∆ιαµόρφωση αρµού στεγάνωσης εξωτερικών δαπέδων – τοιχοποιών µε
επισκευαστικό κονίαµα, υαλόπλεγµα οπλισµού και τσιµεντοειδή υλικά.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7903
Στεγάνωση των αρµών µεταξύ εξωτερικών δαπέδων – τοιχοποιών (για προστασία
από ανερχόµενη υγρασία σε όποια σηµεία απαιτείται) ήτοι καθαρισµός των αρµών,
διαµόρφωση µε κατάλληλο επισκευαστικό κονίαµα, τοποθέτηση υαλοπλέγµατος
οπλισµού και επάλειψη των επιφανειών µε κατάλληλα τσιµεντοειδή υλικά. Τα υλικά
θα πρέπει να έχουν την έγκριση της υπηρεσίας και να πληρούν τις τεχνικές
προδιαγραφές της µελέτης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια όλων των υλικών, εργαλείων και µικροϋλικών
καθώς και κάθε απαιτούµενη εργασία για την πλήρη στεγάνωση των αρµών,
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης και τις οδηγιες της επίβλεψης και
του κατασκευαστή.
Τιµή ανά µέτρο µήκους (µµ).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆έκα τέσσερα ευρώ και µηδέν λεπτά
(Αριθµητικά): 14,00

A.Τ. 132
ΟΙΚ 78.35 Ν
Ψευδοροφή ανισόπεδη από γυψοσανίδες, πάχους 12,5 mm, διάτρητες ή κοινές,
οποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετηµένων σε υπάρχοντα σκελετό
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809
Ψευδοροφή ανισόπεδη, διακοσµητική, επισκέψιµη, από κοινές ή διάτρητες ή
ανθυγρές ή πυράντοχες (DIN 4102) γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm, οποιωνδήποτε
δαστάσεων, σε κατάλληλο υπάρχοντα κρυφό ανισόπεδο σκελετό ανάρτησης, σε
οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύµφωνα µε
την µελέτη. Περιλαµβάνονται:
α) Η ρύθµιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την
εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.
β) Η τοποθέτηση των εµφανών ή µή, στοιχείων στήριξης των πλακών και
τελειωµάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωµένο αλουµίνιο, κατάλληλης διατοµής
και αισθητικού αποτελέσµατος
γ) Η τοποθέτηση των πλακών µε ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της επιλογής της
Υπηρεσίας.
δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωµάτων.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) τοποθετηµένης ψευδοροφής
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι έξι ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 26,50

A.Τ. 133
ΟΙΚ 78.34
Ψευδοροφή ισόπεδη από πλάκες ανθυγρής γυψοσανίδας, πάχους 12,5 µµ,
πλήρως τοποθετηµένη σε υπάρχοντα σκελετό
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809
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Ψευδοροφή ισόπεδη, διακοσµητική, επισκέψιµη, φωτιστική, από ενιαίες έτοιµες κοινές
ή ανθυγρές ή πυράντοχες (DIN 4102) λείες πλάκες γυψοσανίδας πάχους 12,5 mm,
οποιωνδήποτε δαστάσεων σε κατάλληλο υπάρχοντα κρυφό σκελετό ανάρτησης, σε
οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύµφωνα µε
την µελέτη. Περιλαµβάνονται:
α) Η ρύθµιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την
εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.
β) Η τοποθέτηση των εµφανών ή µή, στοιχείων στήριξης των πλακών και
τελειωµάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωµένο αλουµίνιο, κατάλληλης διατοµής
και αισθητικού αποτελέσµατος
γ) Η τοποθέτηση των πλακών µε ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της επιλογής της
Υπηρεσίας.
δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωµάτων.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) τοποθετηµένης ψευδοροφής
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι δύο ευρώ και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 22,60

A.Τ. 134
ΟΙΚ 78.05.10
Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 µµ
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809
Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm οιουδήποτε
σχήµατος, πλάτους και µήκους, διαστάσεων χρησιµοποιούµενου έτοιµου φύλλου
εµβαδού άνω των 0.72 m2, τοποθετηµένες σε οποιονδήποτε χώρο, επί σκελετού ή µη
(όπως επένδυση τοίχων ή άλλης επιφάνειας µε επικόλληση, εκτός όµως των
ψευδοροφών), (ο τυχόν σκελετός αποτιµάται ιδιαιτέρως). Συµπεριλαµβάνονται υλικά
και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. Στην περίπτωση
χρήσης γυψοσανίδων έτοιµων φύλλων εµβαδού µέχρι 0.72 m2, οι τιµές των άρθρων
78.05.01 .εως 78.05.12 προσαυξάνονται µε την πρόσθετη τιµή του άρθρου 78.05.13.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆έκα επτά ευρώ και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 17,30

A.Τ. 135
ΟΙΚ 76.23.02 Ν
∆ιπλός
υαλοπίνακας
αποτελούµενος
από
εξωτερικό
υαλοπίνακα
στρωµατοποιηµένο (laminated) πάχους 8,8 mm, διάκενο 16 mm µε αργό,
εσωτερικό υαλοπίνακα στρωµατοποιηµένο (laminated) πάχους 8,8 mm,
πλήρως τοποθετηµένα στα αντίστοιχα κουφώµατα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2
∆ιπλοί υαλοπίνακες, αποτελούµενοι από εξωτερικό υαλοπίνακα στρωµατοποιηµένο
(laminated) πάχους 8,8 mm, διάκενο 16 mm µε αργό, εσωτερικό υαλοπίνακα
στρωµατοποιηµένο (laminated) πάχους 8,8 mm, πλήρως τοποθετηµένοι στα

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΑΦΝΩΝ»

σελ. 69

αντίστοιχα κουφώµατα, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της
µελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά και κάθε
εργασία που απαιτείται για πλήρως τοποθετηµένη επιφάνεια υαλοπίνακα
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν δέκα πέντε ευρώ και µηδέν λεπτά
(Αριθµητικά): 115,00

A.Τ. 136
ΟΙΚ 76.22.01
Υαλοπίνακες ασφαλείας
µµ+µεµβράνη+3 µµ.)

(LAMINATED),

συνολικού

πάχους

6

µµ

(3

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2
Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED) συνολικού πάχους 6 mm (3 mm + µεµβράνη
+ 3 mm) πολλαπλών στοιβάδων, από κρύσταλλα διαφανή (clear float) και µεµβράνη
πολυβινυλίου, οποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετηµένοι µε ελαστικά
περεµβύσµατα από E.P.D.M. και σιλικόνη. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και
εργασία πλήρους τοποθέτησης.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 46,40

A.Τ. 137
ΟΙΚ 50.15.01
Τυποποιηµένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιοµηχανικής προέλευσης
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4713
Προδιαµορφωµένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής, πετάσµατα συµπαγή από
συνθετικές ρητίνες, πάχους 10 mm, τυποποιηµένα, βιοµηχανικής προέλευσης, ύψους
έως 2,20 m, πλήρη µε τις πόρτες και τα πάσης φύσεως εξαρτήµατα συναρµολόγησης
και στερέωσης.
Eλάχιστες απαιτήσεις:
-

υψηλή αντοχή στην υγρασία, στις καταπονήσεις από την βαριά χρήση και στον
καθαρισµό µε τα συνήθη απορρυπαντικά.
περιµετρική κορνίζα αλουµινίου διαστάσεων τουλάχιστον 50x30 mm, µε
επίστρωση πολυεστερικής ρητίνης, γαι την εξασφάλιση επαρκούς ακαµψίας
στοιχεία συναρµολόγησης από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 304, µε
επικάλυψη πολυεστερικής ρητίνης δυνατότητα στερέωσης του σκελετού των πετασµάτων, µέσω κοχλιωτών
συστηµάτων, ώστε να δηµιουργείται κενό από το δάπεδο της τάξης των 150 mm
περιστρεφόµενες κλειδαριές µε την ένδειξη (vacant/engaged), µε τα απαιτούµενα
είδη κιγκαλερίας

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των απαιτουµένων υλικών και εξαρτηµάτων επί
τόπου του έργου και η συναρµολόγηση και στερέωση σύµφωνα µε τις οδηγίες του
κατασκευαστή και την µελέτη του έργου.
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Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πετάσµατος
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ιακόσια τριάντα εννιά ευρώ και µηδέν λεπτά
(Αριθµητικά): 239,00

A.Τ. 138
ΟΙΚ 50.15.02 Ν
Πτυσσόµενο ηχοµονωτικό διαχωριστικό κούφωµα από πανέλα µε πόρτα
ανοιγόµενη, σύµφωνα µε τα σχέδια και τις προδιαγραφές της µελέτης, µε όλους
τους µηχανισµούς στερέωσης και λειτουργίας (χειρολαβές, κ.λ.π. ) πλήρως
τοποθετηµένο
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4713
Προδιαµορφωµένο πτυσσόµενο ηχοµονωτικό διαχωριστικό κούφωµα από πανέλα µε
πόρτα ανοιγόµενη, τυποποιηµένα, βιοµηχανικής προέλευσης, πλήρη µε τις πόρτες και
τα πάσης φύσεως εξαρτήµατα συναρµολόγησης και στερέωσης, σύµφωνα µε τα
σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης.
Οδηγός: Βαρέως τύπου προφίλ αλουµινίου
Ένσφαιρα Ράουλα: Χαλύβδινα ράουλα µε επιφάνεια από PA/Nylon
Κατασκευή πλαισίου: Αυτοφερόµενο πλαίσιο σκληρού αλουµινίου, µε εσωτερικές
χαλύβδινες ενισχύσεις.
Εµφάνιση των άκρων/πρόσοψης των πανέλων: Ορατό κάθετο προφίλ αλουµινίου.
Πάνελς: Ε1 µοριοσανίδα (680 – 720 kg / m3)
Επικάλυψη: Μελαµίνη Getalan πάχους 12mm
Άνω και κάτω σφράγιση των πανέλων: Στην επάνω και κάτω πλευρά τα πανέλα
φέρουν εκτονούµενους σφιγκτήρες αλουµινίου, µε φραγές από καουτσούκ.
Πλευρική σφράγιση των πανέλων: ∆ιπλά σφραγιστικά για ενισχυµένη ηχοµόνωση
στις συνδέσεις µεταξύ των πανέλων.
Υλικό πλήρωσης: Rockwool 50mm, πυκνότητα 45kg /m3
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαιτουµένων υλικών και εξαρτηµάτων
επί τόπου του έργου (περιλαµβανοµένων µεντεσέδων, οδηγών, χειρολαβών, κ.λ.π) ,
η κατασκευή της πόρτας (επί του χωρίσµατος), η συναρµολόγηση, στερέωση και
λειτουργία σύµφωνα µε τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης, τις
οδηγίες του κατασκευαστή και τις υποδείξεις της υπηρεσίας.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πετάσµατος

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πεντακόσια πενήντα ευρώ και µηδέν λεπτά
(Αριθµητικά): 550,00

A.Τ. 139
ΟΙΚ 61.19 Ν
Καλάθι αχρήστων βιοµηχανοποιηµένο, ενδεικτικού τύπου εταιρίας SPIDER,
πλήρως τοποθετηµένο.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6119
Κάδος απορριµάτων σε σχήµα κυλινδρικό, µεταλλικός επίστυλος, χωρητικότητας 35
lt, ενδεικτικού τύπου της εταιρίας SPIDER ( τύπος EK 35).
Αποτελείται από τον κάδο, κατασκευασµένο από υψηλής ποιότητας
επιψευδαργυρωµένα χαλυβδόφυλλα (ύψους 490 mm και διαµέτρου 310 mm),
διακοσµητικό βραχίονα σχήµατος L και τον στύλο στήριξης από
επιψευδαργυρωµένο σωλήνα (πάχους 2,00 mm, διαµέτρου 60 mm και ύψους 1.320
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mm). Εξωτερικά θα έχει ηλεκτροστατική πούδρα (powder) POLYESTER σε χρώµα
RAL, επιλογής της υπηρεσίας.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαιτούµενων υλικών,
µικροϋλικών και εξαρτηµάτων για την στερέωση, πάκτωση στο έδαφος (µε τσιµέντο
ταχείας πήξεως) και πλήρης τοποθέτησή του για χρήση.
Τιµή ανά τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν τριάντα πέντε ευρώ και µηδέν λεπτά
(Αριθµητικά): 135,00

A.Τ. 140
ΟΙΚ 54.80.01 Ν1
∆ιθέσια κούνια, ενδεικτικού τύπου ΕΝ 353 της εταιρίας ΕΡΜΗΣ, πλήρως
τοποθετηµένη
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5621
∆ιθέσια κούνια, ενδεικτικού τύπου ΕΝ 353 της εταιρίας ΕΡΜΗΣ, πλήρως
τοποθετηµένη, αποτελούµενη από 4 δοκούς ξύλινους (ορθοστάτες) διατοµής
95Χ95Χ2380 µµ., 1 δοκό ξύλινη (οριζόντια) διατοµής 95Χ95Χ3250 και 2 καθίσµατα
νηπίων πιστοποιηµένα. Τα καθίσµατα της κούνιας θα έχουν εργονοµική σχεδίαση.
Στο κάτω σηµείο του κάθε ορθοστάτη προσαρµόζεται η βάση πάκτωσης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαιτούµενων υλικών,
µικροϋλικών και εξαρτηµάτων και η πλήρης τοποθέτηση και λειτουργία της κούνιας
(περιλαµβανοµένων της στερέωσης, πάκτωσης στο έδαφος (µε τσιµέντο ταχείας
πήξεως) κ.λ.π. Η επεξεργασία, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η βαφή των υλικών θα
είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της µελέτης και του κατασκευαστή.
Τιµή ανά τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Χίλια ευρώ και µηδέν λεπτά
(Αριθµητικά): 1000,00

A.Τ. 141
ΟΙΚ 54.80.01 Ν2
Τσουλήθρα άνω του 1 έτους, ενδεικτικού τύπου ΕΝ 462Α της εταιρείας ΕΡΜΗΣ,
πλήρως τοποθετηµένη.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5621
Τσουλήθρα για παιδιά άνω του 1 έτους, ενδεικτικού τύπου ΕΝ 462 Α της εταιρίας
ΕΡΜΗΣ, πλήρως τοποθετηµένη, ύψους 1050 µµ, πλάτους 540 µµ και συνολικού
µήκους ολίσθησης 1800 µµ. Η τσουλήθρα αποτελείται από : µία σκάλα για πατάρι
ύψους 1050 µµ., ένα πατάρι 1000Χ1000 µµ. σε ύψος 1050 µµ., µία τσουλήθρα 2 µ.
για πατάρι ύψους 1050 µµ και 4 βάσεις πάκτωσης (η αναλυτική περιγραφή και τα
τεχνικά χαρακτηριστικά των επί µέρους στοιχείων της κατασκευής αναφέρονται στις
τεχνικές προδιαγραφές).
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Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαιτούµενων υλικών,
µικροϋλικών και εξαρτηµάτων και η πλήρης τοποθέτηση και λειτουργία της
τσουλήθρας (περιλαµβανοµένων της στερέωσης, πάκτωσης στο έδαφος (µε
τσιµέντο ταχείας πήξεως) κ.λ.π. Η επεξεργασία, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η
βαφή των υλικών θα είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της µελέτης και του
κατασκευαστή.
Τιµή ανά τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Χίλια εννιακόσια ενενήντα ευρώ και µηδέν
λεπτά
(Αριθµητικά): 1990,00

ΟΜΑ∆Α 7. ∆ΙΚΤΥΑ (Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ)
A.T.:

142

ΑΤΗΕ Ν8124.3

Υδροµετρητής διαµέτρου Φ 1 ins
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 012

100,00%

Υδροµετρητής όπως περιγράφεται στις προδιαγραφές και λοιπά µικροϋλικά και µε την εργασία
πλήρους εγκατάστασης.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ∆Ω∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ
66,12

A.T.:

143

ΑΤΗΕ Ν8068.1.3

Φρεάτιο δικτύων ύδρευσης βάθος έως 0,50 m διαστάσ. 30cm X 30cm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 012

100,00%

Φρεάτιο δικτύων ύδρευσης , δηλ. εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθµένα µε σκυρόδεµα 200
kg τσιµέντου πάχους 10 cm δόµηση πλευρικών επιφανειών µε οπτοπλινθοδοµή πάχους 1 πλίνθου και
τσιµεντοκονιάµατος 400 kg τσιµέντου, επίχριση µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου του πυθµένα και
των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόµιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων
υλικών.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ
120,16

A.T.:
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ΗΛΜ 011

Βάνα ορειχάλκινη διαµέτρου 1ins
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 011

100,00%

Βάνα ορειχάλκινη διαµέτρου 1ins (Συρταρωτή δικλείς) πιέσεως λειτουργίας µέχρι 10 ατµοσφαιρών µετά
των µικρουλικών και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):

∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΑΦΝΩΝ»

σελ. 73

(Αριθµητικώς):

17,42

A.T.:

145

ΑΤΗΕ 8125.1.3

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινηΜε γλωτίδα (κλαπέ) συνδεοµένη
µε σπείρωµα ∆ιαµέτρου 1 ins
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 011

100,00%

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη κατακορύφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως, µε λυόµενο πώµα γιά
επιθεώρηση του µηχανισµού της, δηλαδή βαλβίδα και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους
τοποθετήσεως ∆ιαµέτρου 1 ins
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
28,50

A.T.:
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ΑΤΗΕ Ν9631.14

∆ιακόπτης ελέγxου στάθµης
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 031

100,00%

∆ιακόπτης ελέγxου στάθµης τύπου αxλάδι, απο 'Hypallon' µε τα απαιτούµενα καλώδια σύνδεσης, για
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ
121,96

A.T.:
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ΑΤΗΕ N00822.2.7

Ηλεκτροκίνητο δίδυµο αντλητικό συγκρότηµα κυκλοφορίας ύδατος
1450 στροφών, πλήρες µε δύο αντλιές, τον ηλεκτρικό πίνακα
προστασίας και ελέγχου, το πιεστικό δοχείο, τον συλλέκτη, τις
συστολές σύνδεσης και τα ρακόρ σύνδεσης στο δίκτυο κλπ. δύο
βαθµίδων Παροχής 12,0 m3/h
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 022

100,00%

Ηλεκτροκίνητο δίδυµο αντλητικό συγκρότηµα κυκλοφορίας ύδατος 1450 στροφών, πλήρες µε δύο
αντλιές, τον ηλεκτρικό πίνακα προστασίας και ελέγχου, το πιεστικό δοχείο, τον συλλέκτη, τις συστολές
σύνδεσης και τα ρακόρ σύνδεσης στο δίκτυο, πάνω σε ενιαία βάση, δηλαδή προµήθεια προσκόµιση,
εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύµατος, µε κάθε µικροϋλικό και εργασία γιά
την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία δύο βαθµίδων Παροχής 12,0 m3/h
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΞΙ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ
ΛΕΠΤΑ
6182,36

A.T.:
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ΑΤΗΕ Ν8106.4

Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διαµέτρου Φ 1 1/4 ins

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΑΦΝΩΝ»

σελ. 74

Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 011

100,00%

Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) ορειxάλκινη , βαρέως τύπου, µε µοxλό xειρισµού (κλεισιµο µε
1/4 της στροφής) µε τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ
30,10

A.T.:
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ΑΤΗΕ 8125.1.4

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινηΜε γλωτίδα (κλαπέ) συνδεοµένη
µε σπείρωµα ∆ιαµέτρου 1 1/4 ins
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 011

100,00%

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη κατακορύφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως, µε λυόµενο πώµα γιά
επιθεώρηση του µηχανισµού της, δηλαδή βαλβίδα και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους
τοποθετήσεως ∆ιαµέτρου 1 1/4 ins
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ
35,10

A.T.:
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ΑΤΗΕ 8605.1.1

Κυκλοφορητής νερού χαµηλής πιέσεως Παροχής από 0 έως & 2,50
m3/h
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 021

100,00%

Κυκλοφορητής νερού κατάλληλου µανοµετρικού ύψους, γιά εγκατάσταση κεντρικής θερµάνσεως,
δηλαδή κυκλοφορητής, εξαρτήµατα και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως µε το
δίκτυο σωληνώσεων νερού µε φλάντζες ή ρακόρ και το ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιµών λειτουργίας και πλήρους
εγκαταστάσεως χαµηλής πιέσεως Παροχής από 0 έως & 2,50 m3/h
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
260,84

A.T.:
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ΑΤΗΕ 8125.1.1

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινηΜε γλωτίδα (κλαπέ) συνδεοµένη
µε σπείρωµα ∆ιαµέτρου 1/2 ins
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 011

100,00%

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη κατακορύφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως, µε λυόµενο πώµα γιά
επιθεώρηση του µηχανισµού της, δηλαδή βαλβίδα και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους
τοποθετήσεως ∆ιαµέτρου 1/2 ins
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
19,54

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΑΦΝΩΝ»

σελ. 75

A.T.:
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ΑΤΗΕ Ν8106.1

Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διαµέτρου Φ 1/2 ins
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 011

100,00%

Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) ορειxάλκινη , βαρέως τύπου, µε µοxλό xειρισµού (κλεισιµο µε
1/4 της στροφής) µε τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ
19,59

A.T.:
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ΑΤΗΕ Ν8041.9.2

Χαλκοσωλήνας Εξωτ. ∆ιαµέτρου 35 mm πάχους τοιχώµατος 1.5 mm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 007

100,00%

Χαλκοσωλήνας τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται
η στερέωση µε ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσµοι, ρακόρ, ταύ κλπ, επί τόπου
και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως Εξωτ. ∆ιαµέτρου 35 mm πάχους τοιχώµατος 1.5 mm
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ
17,53

A.T.:
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ΑΤΗΕ Ν8041.8.2

Χαλκοσωλήνας Εξωτ. ∆ιαµέτρου 28 mm πάχους τοιχώµατος 1.5 mm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 007

100,00%

Χαλκοσωλήνας τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται
η στερέωση µε ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσµοι, ρακόρ, ταύ κλπ, επί τόπου
και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως Εξωτ. ∆ιαµέτρου 28 mm πάχους τοιχώµατος 1.5 mm
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
12,64

A.T.:
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ΑΤΗΕ 8041.7.1

Χαλκοσωλήνας Εξωτ. ∆ιαµέτρου 22 mm πάχους τοιχώµατος 0,90 mm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 007

100,00%

Χαλκοσωλήνας τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται
η στερέωση µε ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσµοι, ρακόρ, ταύ κλπ, επί τόπου
και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως Εξωτ. ∆ιαµέτρου 22 mm πάχους τοιχώµατος 0,90
mm
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ
10,52

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΑΦΝΩΝ»

σελ. 76

A.T.:
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ΑΤΗΕ 8041.6.1

Χαλκοσωλήνας Εξωτ. ∆ιαµέτρου 18 mm πάχους τοιχώµατος 0,80 mm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 007

100,00%

Χαλκοσωλήνας τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται
η στερέωση µε ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσµοι, ρακόρ, ταύ κλπ, επί τόπου
και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως Εξωτ. ∆ιαµέτρου 18 mm πάχους τοιχώµατος 0,80
mm
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
8,04

A.T.:
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ΑΤΗΕ 8041.5.1

Χαλκοσωλήνας Εξωτ. ∆ιαµέτρου 15 mm πάχους τοιχώµατος 0,75 mm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 007

100,00%

Χαλκοσωλήνας τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται
η στερέωση µε ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσµοι, ρακόρ, ταύ κλπ, επί τόπου
και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως Εξωτ. ∆ιαµέτρου 15 mm πάχους τοιχώµατος 0,75
mm
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
6,60

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΑΦΝΩΝ»

σελ. 77

A.T.:
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ΑΤΗΕ Ν8041.2

Εύκαµπτος επενδυµένος χαλκοσωλήνας Φ15 mm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 007

100,00%

Σωλήνας σπιράλ, εύκαµπτος επενδυµένος χαλκοσωλήνας ,δηλαδή τοποθετηµένος επι τόπου και
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
20,35

A.T.:
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ΑΤΗΕ Ν00860.3.7

Συλλεκτοδιανοµέας ψυχρού-θερµού νερού δικτύου ύδρευσης δέκαπέντε
(15) κυκλωµάτων
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 004

100,00%

Συλλεκτοδιανοµέας ψυχρού-θερµού νερού δικτύου ύδρευσης δέκαπέντε (15) κυκλωµάτων, πλήρης,
εγκατεστηµένος δηλαδή προµήθεια προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση σε
λειτουργία. Περιλαµβάνονται οι διακόπτες κυκλωµάτων.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ
266,20

A.T.:
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ΑΤΗΕ Ν00860.3.6

Συλλεκτοδιανοµέας ψυχρού-θερµού νερού δικτύου ύδρευσης δέκα (10)
κυκλωµάτων
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 004

100,00%

Συλλεκτοδιανοµέας ψυχρού-θερµού νερού δικτύου ύδρευσης δέκα (10) κυκλωµάτων, πλήρης
εγκατεστηµένος δηλαδή προµήθεια προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση σε
λειτουργία. Περιλαµβάνονται οι διακόπτες κυκλωµάτων.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
271,45

A.T.:
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ΑΤΗΕ Ν00860.3.5

Συλλεκτοδιανοµέας ψυχρού-θερµού νερού δικτύου ύδρευσης τεσσάρων
(4) κυκλωµάτων
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 004

100,00%

Συλλεκτοδιανοµέας ψυχρού-θερµού νερού δικτύου ύδρευσης τεσσάρων (4) κυκλωµάτων, πλήρης,
περιλαµβάνονται οι διακόπτες κυκλωµάτων, εγκατεστηµένος δηλαδή προµήθεια προσκόµιση,
εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία, περιλαµβάνονται οι διακόπτες
κυκλωµάτων.
«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΑΦΝΩΝ»

σελ. 78

( 1 Τεµ. )
ΕΥΡΩ

Τεµάχιο
(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ
224,20

A.T.:
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ΑΤΗΕ 8115.1

Κρουνός ορειχάλκινος ∆ιαµέτρου 1/2 ins
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 012

100,00%

Κρουνός ορειχάλκινος κωνικός, ρυθµιστικός ή εκκενώσεως δικτύων σωληνώσεων µε τα µικροϋλικά
συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως ∆ιαµέτρου 1/2 ins
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
15,85

A.T.:
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ΑΤΗΕ 8138.1.2

Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινοςκοινός ορειχάλκινος κοινός
ορειχάλκινος ∆ιαµέτρου 1/2 ins
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 011

100,00%

Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος µε τα µικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως κοινός ορειχάλκινος ∆ιαµέτρου 1/2 ins
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
9,95

A.T.:
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ΑΤΗΕ 8141.1.2

Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος,
επιχρωµιωµένος νιπτήρα επίτοιχος - ∆ιαµέτρου 1/2 ins
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 013

100,00%

Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος δηλαδή αναµικτήρας
και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως νιπτήρα
επίτοιχος - ∆ιαµέτρου 1/2 ins
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΞΗΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
60,65

A.T.:
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ΑΤΗΕ 8141.3.2

Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος,
επιχρωµιωµένος νεροχύτη - ∆ιαµέτρου 1/2 ins
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 013

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΑΦΝΩΝ»

100,00%

σελ. 79

Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος δηλαδή αναµικτήρας
και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως νεροχύτη ∆ιαµέτρου 1/2 ins
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ
73,01

A.T.:
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ΑΤΗΕ Ν8141.4.1

Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος,
επιχρωµιωµένος νεροχύτη καταιονηστήρα Φ 1/2 ins ∆ιαµέτρου 1/2 ins
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 013

100,00%

Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος δηλαδή αναµικτήρας
και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως νεροχύτη
καταιονηστήρα Φ 1/2 ins ∆ιαµέτρου 1/2 ins
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ
90,41

A.T.:
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ΑΤΗΕ Ν8540.1

Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex
διαµέτρου Φ 1/2 ins
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 040

100,00%

Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex ,πάxους και ιδιοτήτων όπως
περιγράφονται στις τεxνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης.
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
4,85

A.T.:
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ΑΤΗΕ Ν8540.2

Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex
διαµέτρου Φ 3/4 ins
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 040

100,00%

Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex ,πάxους και ιδιοτήτων όπως
περιγράφονται στις τεxνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης.
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
5,05

A.T.:
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ΑΤΗΕ Ν8540.3

Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex
διαµέτρου Φ 1 ins

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΑΦΝΩΝ»

σελ. 80

Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 040

100,00%

Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex ,πάxους και ιδιοτήτων όπως
περιγράφονται στις τεxνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης.
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ
7,43

A.T.:
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ΑΤΗΕ Ν8540.4

Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex
διαµέτρου Φ 1 1/4 ins
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 040

100,00%

Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex ,πάxους και ιδιοτήτων όπως
περιγράφονται στις τεxνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης.
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
5,35

A.T.:
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ΑΤΗΕ Ν8540.5

Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex
διαµέτρου Φ 1 1/2 ins
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 040

100,00%

Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex ,πάxους και ιδιοτήτων όπως
περιγράφονται στις τεxνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης.
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ
7,83

A.T.:
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ΑΤΗΕ N8041.4

Εύκαµπτη σύνδεση (flexible) βαρέως τύπου µε γαλβανισµένο
περίβληµα 1 1/2''
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 004

100,00%

Εύκαµπτη σύνδεση (flexible) βαρέως τύπου µε γαλβανισµένο περίβληµα 1 1/2'' , δηλαδή
τοποθετηµένος επι τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως µε όλα τα µικρουλικά
(ρακόρ κτλ).
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ
89,38

A.T.:
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ΑΤΗΕ Ν8047.5.1

Τσιµεντοσωλήνας διάτρητος, οµβρίων υδάτων εντός υπάρχοντος
χάνδακος ∆ιαµέτρου 200 mm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 010

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΑΦΝΩΝ»

100,00%
σελ. 81

Τσιµεντοσωλήνας διάτρητος, οµβρίων υδάτων εντός υπάρχοντος χάνδακος , δηλαδή τσιµεντοσωλήνας
και υλικά συνδέσεως και στερεώσεως και εργασία τοποθετήσεως και στερεώσεως, πλην χωµατουργικών
και λιθοδοµών, µε την κάλυψη των συνδέσεων µε κονίαµα και επικάλυψη µε ελαφρό στρώµα χώµατος
∆ιαµέτρου 200 mm
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ
31,83

A.T.:
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ΑΤΗΕ Ν8047.2

Τσιµεντοσωλήνας διάτρητος οµβρίων υδάτων εντός υπάρχοντος
χάνδακος ∆ιαµέτρου 100 mm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 010

100,00%

Τσιµεντοσωλήνας διάτρητος οµβρίων υδάτων εντός υπάρχοντος χάνδακος , δηλαδή τσιµεντοσωλήνας
και υλικά συνδέσεως και στερεώσεως και εργασία τοποθετήσεως και στερεώσεως, πλην χωµατουργικών
και λιθοδοµών, µε την κάλυψη των συνδέσεων µε κονίαµα και επικάλυψη µε ελαφρό στρώµα χώµατος
∆ιαµέτρου 100 mm
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
21,74

A.T.:
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ΑΤΗΕ 8066.2.1

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως ∆ιαστάσεων 40cm X 50cm
και βάθος από 0,50 έως 1,00 m
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 010

100,00%

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή οµβρίων) δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος
γαιώδες, διάστρωση πυθµένα µε σκυρόδεµα 200 kg τσιµέντου πάχους 10 cm δόµηση πλευρικών
επιφανειών µε οπτοπλινθοδοµή πάχους 1 πλίνθου και τσιµεντοκονιάµατος 400 kg τσιµέντου, τοποθέτηση
στο σκυρόδεµα του πυθµένα µισού τεµαχίου πηλοσωλήνα Φ 150 mm τοµής ηµικυκλικής και σχήµατος
ηµικυλινδρικού γιά διαµόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg
τσιµέντου του πυθµένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόµιση των
προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών ∆ιαστάσεων 40cm X 50cm και βάθος από 0,50 έως 1,00 m
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
315,55

A.T.:
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ΑΤΗΕ Ν8043.1.9

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm
διαµέτρου Φ 125 mm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 008

100,00%

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, γιά
σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση µε διαµορφούµενη µούφα στο
ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετηµένος.Συµπεριλαµβάνονται
τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως
«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΑΦΝΩΝ»

σελ. 82

(1m)
ΕΥΡΩ

Μέτρο
(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
41,24

A.T.:
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ΑΤΗΕ Ν8043.1.7

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm
διαµέτρου Φ 100 mm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 008

100,00%

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, γιά
σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση µε διαµορφούµενη µούφα στο
ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετηµένος.Συµπεριλαµβάνονται
τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
32,40

A.T.:
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ΑΤΗΕ Ν8043.1.5

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm
διαµέτρου Φ 75 mm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 008

100,00%

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, γιά
σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση µε διαµορφούµενη µούφα στο
ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετηµένος.Συµπεριλαµβάνονται
τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ
23,46

A.T.:
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ΑΤΗΕ Ν8043.2.3

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 10 atm
διαµέτρου Φ 50 mm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 008

100,00%

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, γιά
σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση µε διαµορφούµενη µούφα στο
ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετηµένος.Συµπεριλαµβάνονται
τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
19,84

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΑΦΝΩΝ»

σελ. 83

A.T.:
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ΑΤΗΕ Ν8043.1.2

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm
διαµέτρου Φ 40 mm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 008

100,00%

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, γιά
σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση µε διαµορφούµενη µούφα στο
ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετηµένος.Συµπεριλαµβάνονται
τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ
16,68

A.T.:
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ΑΤΗΕ Ν8043.1.1

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm
διαµέτρου Φ 32 mm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 008

100,00%

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, γιά
σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση µε διαµορφούµενη µούφα στο
ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετηµένος.Συµπεριλαµβάνονται
τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ
16,22

A.T.:
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ΑΤΗΕ Ν8043.1.3

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm
διαµέτρου Φ 50 mm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 008

100,00%

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, γιά
σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση µε διαµορφούµενη µούφα στο
ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετηµένος.Συµπεριλαµβάνονται
τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ
17,07

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΑΦΝΩΝ»
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A.T.:
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ΑΤΗΕ Ν8053.1

Μηχανοσίφωνας πλαστικός διαµέτρου Φ 12.5 cm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 009

100,00%

Μηχανοσίφωνας πλαστικός πλήρως τοποθετηµένος.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
113,74

A.T.:
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ΑΤΗΕ Ν8029.3

Σιφώνι πλαστικό δαπέδου µε εσχάρα και κόφτρα διαµέτρου Φ 100 mm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 013

100,00%

Σιφώνι πλαστικό δαπέδου µε εσχάρα και κόφτρα πλήρως τοποθετηµένο και συνδεδεµένο µε τα
µικροϋλικά και τη διάνοιξη οπών.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ
87,43

A.T.:

185

ΑΤΗΕ Ν8029.1

Σιφώνι πλαστικό δαπέδου µε εσχάρα και κόφτρα διαµέτρου Φ 50 mm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 013

100,00%

Σιφώνι πλαστικό δαπέδου µε εσχάρα και κόφτρα πλήρως τοποθετηµένο και συνδεδεµένο µε τα
µικροϋλικά και τη διάνοιξη οπών.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ
61,19

A.T.:
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ΑΤΗΕ Ν8028.1

Σιφώνι πλαστικό δαπέδου µε εσχάρα xωρίς κόφτρα διαµέτρου Φ 50
mm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 013

100,00%

Σιφώνι πλαστικό δαπέδου µε εσχάρα xωρίς κόφτρα πλήρως τοποθετηµένο και συνδεδεµένο µε τα
µικροϋλικά και τη διάνοιξη οπών.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ
63,72

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΑΦΝΩΝ»
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A.T.:
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ΑΤΗΕ Ν8054.5

Πώµα (τάπα) καθαρισµού πλαστικό διαµέτρου Φ 100 mm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 013

100,00%

Πώµα (τάπα) καθαρισµού πλαστικό ,πλήρως τοποθετηµένο
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ
33,89

A.T.:
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ΑΤΗΕ 8054.8

Πώµα (τάπα) καθαρισµού ορειχάλκινο µε στεφάνη ∆ιαµέτρου 100 mm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 011

100,00%

Πώµα (τάπα) καθαρισµού ορειχάλκινο µε στεφάνη ,πλήρως τοποθετηµένο ∆ιαµέτρου 100 mm
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
26,70

A.T.:
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ΑΤΗΕ Ν8181.1

Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40 Χ 50 cm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 017

100,00%

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

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
168,95

A.T.:
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ΑΤΗΕ 8151.2

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

ΗΛΜ 014

100,00%

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

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ
212,42
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A.T.:
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ΑΤΗΕ Ν8161.1.1

Λουτήρας χυτοσιδηρούς εσµαλτωµένος χωνευτού ή ελεύθερου τύπου
Μήκους περίπου 1,60 m
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 016

100,00%

Λουτήρας χυτοσιδηρούς εσµαλτωµένος µε βαλβίδες εκροής και υπερχειλήσεως, πώµα κλπ δηλαδή
λουτήρας και λοιπά γενικά εξαρτήµατα και υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως γιά
λειτουργία χωνευτού ή ελεύθερου τύπου Μήκους περίπου 1,60 m
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ
434,48

A.T.:
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ΑΤΗΕ Ν8168.2

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm µπιζουτέ ∆ιαστάσεων 42 Χ 60 cm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 013

100,00%

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

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
58,24

A.T.:
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ΑΤΗΕ 8172.1

Σαπωνοσπογγοθήκη πορσελάνης πλήρης ∆ιαστάσεων 30 Χ 15 cm µε
χειρολαβή
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 013

100,00%

Σαπωνοσπογγοθήκη πορσελάνης πλήρης δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους
τοποθετήσεως ∆ιαστάσεων 30 Χ 15 cm µε χειρολαβή
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ
22,68

A.T.:
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ΑΤΗΕ 8179.3

Κάθισµα λεκάνης πλαστικό µε κάλυµµα χρωµάτων διαφόρων
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 018

100,00%

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

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
12,95

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΑΦΝΩΝ»
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A.T.:
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ΑΤΗΕ Ν8174

∆οχείο ρευστού σάπωνα πλήρες πλαστικό
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 015

100,00%

∆οχείο ρευστού σάπωνα πλήρες δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, εργασία πλήρους
τοποθετήσεως και παράδοση σε λειτουργία Πλαστικό
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ
16,53

A.T.:
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ΑΤΗΕ 8165.1.2

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm µιάς
σκάφης ∆ιαστάσεων περίπου 35 Χ 40 X 20 cm, µήκους 1,20 m
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 017

100,00%

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, 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 µιάς σκάφης ∆ιαστάσεων περίπου 35 Χ 40
X 20 cm, µήκους 1,20 m
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΚΑΤΟΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ
186,71

A.T.:
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ΑΤΗΕ Ν8165.2.3

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm δύο
σκαφών ∆ιαστάσεων περίπου 35 Χ 40 X 20 cm, µήκους 1,80 m
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 017

100,00%

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, 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 δύο σκαφών ∆ιαστάσεων περίπου 35 Χ 40
X 20 cm, µήκους 1,80 m
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
234,70

A.T.:
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ΟΙΚ 20.05.01

Εκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη
γαιώδη ή ηµιβραχώδη
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 2124

100,00%

Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων εις έδαφος πάσης φύσεως δι' οιονδήποτε βάθος, εν ξηρώ ή µέχρις
ανωτάτης στάθµης υδάτων 30 εκ. του βάθους εκσκαφής µετρουµένου από την τελικώς, µετά την εκτέλεσιν
της γενικής εκσκαφής θεµελίων, διαµορφωθείσης κλίνης του εδάφους µετά της δαπάνης
«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΑΦΝΩΝ»
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φορτοεκφορτώσεως, απόλλυµένου χρόνου και µετεφοράς των προϊόντων εκσκαφής εις οιανδήποτε
απόστασιν, ή την απόθεσιν παρά το τεχνικόν προς επανεπίχωσιν, µετά της δαπάνης επανεπιχώσεως
( 1 m3 )
Κυβικό µέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
6,70

A.T.:
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ΟΙΚ 020.10

Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 2162

100,00%

Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων διαµορφωµένων χώρων ή τµηµάτων
αυτών, σε µέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως 10,00 m, µε την έκριψη,
διάστρωση κατά στρώσεις έως 20 cm, διαβροχή και συµπύκνωση. Στην περίπτωση χρησιµοποίησης
υλικών προέλευσης δανειοθαλάµου, η µεταφορά τους επί τόπου του έργου αποζηµιώνεται ιδιαίτερα.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου.
( 1 m3 )
Κυβικό µέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΞΙ
6,00

A.T.:
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Ο∆Ο-Α Β-62

Πλήρωση τάφρων αποστράγγισης
Κωδ. αναθεώρησης :

Ο∆Ο 2815

100,00%

Για την πλήρωση τάφρων σωλήνων αποστράγγισης, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Τ110, τους όρους
δηµοπράτησης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, µε θραυστά σκύρα λατοµείου και άµµο (διβάθµιο φίλτρο)
τελείως καθαρά που πληρούν τις απαιτήσεις της παραγρ. 4.4.2 της ΠΤΠ Τ 110 και σε στρώσεις των
οποίων η διάταξη και οι διαστάσεις καθορίζονται είτε στους όρους δηµοπράτησης είτε από την Υπηρεσία
κατά την εκτέλεση του έργου.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας ή παραγωγής των υλικών που απαιτούνται για την
πλήρωση των στραγγιστηρίων, η δαπάνη µεταφοράς των παραπάνω υλικών επί τόπου των έργων µε
οποιοδήποτε µέσο και από οποιαδήποτε απόσταση µετά των φορτοεκφορτώσεων και του χαµένου
χρόνου, η δαπάνη διάστρωσης, διαβροχής, συµπύκνωσης κατά στρώσεις µέγιστου πάχους 0,15 µ., η
δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς του νερού διαβροχής, η δαπάνη των τυχόν αναγκαίων ξυλοτύπων, η
δαπάνη των τυχόν απαιτούµενων αντλήσεων υδάτων και κάθε είδους δυσχερειών από παρουσία νερού
καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας που απαιτείται για πλήρως περαιωµένη
εργασία.
Με το άρθρο αυτό πληρώνεται και η διαµόρφωση στραγγιστηρίων πίσω από τοίχους µε διάτρητους
σωλήνες, που περιβάλλονται από χονδρόκοκκο υλικό στραγγιστηρίου, καθώς και η αντικατάσταση του
διβάθµιου φίλτρου από απλό χονδρόκοκκο υλικό στραγγιστηρίου µε περίβληµα γεωυφάσµατος. Το
χονδρόκοκκο υλικό στραγγιστηρίου, που περιβάλλεται από γεωύφασµα, θα αποτελείται από παντελώς
καθαρά θραυστά σκύρα λατοµείου διαµέτρου 12 έως 63 χλστ (1/2" έως 2 1/2"). Στην περίπτωση αυτή η
αξία του γεωυφάσµατος που περιβάλλει το χονδρόκοκκο υλικό στραγγιστηρίου πληρώνεται ιδιαίτερα.
Για την πληρωµή επιµετράται ο όγκος που προκύπτει σύµφωνα µε τις διαστάσεις και κλίσεις που
αναφέρονται στους όρους δηµοπράτησης ή στην Π.Τ.Π. Τ 110 ή στις οδηγίες της Υπηρεσίας κατά την
εκτέλεση του έργου.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης πλήρωσης τάφρου στραγγιστηρίου.
( 1 m3 )
Κυβικό µέτρο
«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΑΦΝΩΝ»

σελ. 89

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ
9,68

A.T.:

201

ΑΤΗΕ Ν8215.15

Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα λυµάτων ονοµαστικής ισχύος 10
m3/h
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 022

100,00%

Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα λυµάτων , αποτελούµενο απο δύο υποβρύxιες αντλίες όπως τα
αντλητικά φαίνονται στα σxέδια, µε την διάταξη σύνδεσης προς την κατάθλιψη και κατάδυση πλήρες προς
τους επιπλεόντες απιοειδείς διακόπτες εκκίνησης και στάσης τους, τον πίνακα ισxύος - αυτοµατισµών
(σύµφωνα µε τις προδιαγρφές, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς το δίκτυο και
παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ
ΛΕΠΤΑ
4189,20

A.T.:

202

ΑΤΟΕ 7767.7

Χρωµατισµοί γενικώς σωληνώσεων 3 έως 4ins
Κωδ. αναθεώρησης :

ΑΤΟΕ 7767.7

100,00%

Χρωµατισµοί γενικώς σωληνώσεων , του άρθρου 7755 3 έως 4ins .
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΝ∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ
11,49

A.T.:

203

ΑΤΗΕ Ν8047.7

Τσιµεντοσωλήνας διάτρητος οµβρίων υδάτων εντός υπάρχοντος
χάνδακος ∆ιαµέτρου 300 mm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 010

100,00%

Τσιµεντοσωλήνας διάτρητος οµβρίων υδάτων εντός υπάρχοντος χάνδακος , δηλαδή τσιµεντοσωλήνας
και υλικά συνδέσεως και στερεώσεως και εργασία τοποθετήσεως και στερεώσεως, πλην χωµατουργικών
και λιθοδοµών, µε την κάλυψη των συνδέσεων µε κονίαµα και επικάλυψη µε ελαφρό στρώµα χώµατος
∆ιαµέτρου 300 mm
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
48,50

A.T.:

204

ΑΤΗΕ 8452.1.1

Λέβητας χαλύβδινος Νερού θερµαντικής Ισχύος 31000 Kcal/h

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΑΦΝΩΝ»

σελ. 90

Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 028

100,00%

Λέβητας χαλύβδινος εγχώριος πλήρης µε τα εξαρτήµατά του, το κτίσιµο της εστίας του µε πυρίµαχους
πλίνθους και τα απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά δηλαδή λέβητας, εξαρτήµατα, υλικά και µικροϋλικά επί
τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως, δοκιµών και πλήρους εγκαταστάσεως γιά παράδοση σε
πλήρη λειτουργία Νερού θερµαντικής Ισχύος 31000 Kcal/h
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ
978,10

A.T.:

205

ΑΤΗΕ 8455.1

Καυστήρας ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου Ικανότητας καύσεως έως
10 kg/h
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 028

100,00%

Καυστήρας ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου µε τον απαιτούµενο ηλεκτροκινητήρα και τα όργανα
αυτοµατισµού πλήρης, αυτόµατου τύπου, κατάλληλος γιά λέβητα κεντρικής θερµάνσεως µε όλα τα
εξαρτήµατα και συσκευές δηλαδή καυστήρας, εξαρτήµατα και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία
τοποθετήσεως, συνδέσεως προς τα δίκτυα πετρελαίου, ηλεκτρικού ρεύµατος και οργάνων αυτοµατισµού,
δοκιµών και ρυθµίσεως γιά οµαλή και ασφαλή λειτουργία του καυστήρα Ικανότητας καύσεως έως 10 kg/h
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ∆Ω∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ
758,12

A.T.:

206

ΑΤΗΕ Ν8456.3.2

∆εξαµενή ακάθαρτου πετρελαίου, από λαµαρίνα µαύρη
παραλληλεπίπεδη υπέργεια Κατά DIN 6620 Χωριτηκότητας 1500 l
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 029

100,00%

∆εξαµενή ακάθαρτου πετρελαίου, από λαµαρίνα µαύρη πλήρης µε όλα τα εξαρτήµατα πληρώσεως,
αερισµού, ελέγχου στάθµης (πλην σωληνώσεων) που προβλέπονται κατά DIN 6620 δηλαδή προµήθεια,
προσκόµιση, τοποθέτηση (µέσα σε έτοιµη τάφρο από µπετόν ή υπέργεια σύνδεση) µε τα διάφορα δίκτυα
και σωληνώσεις, δοκιµή και παράδοση σε κανονική λειτουργία παραλληλεπίπεδη υπέργεια Κατά DIN 6620
Χωριτηκότητας 1500 l
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ
1330,29

A.T.:

207

ΑΤΗΕ Ν8465.1

Καπνοδόχος µεταλλική απο λαµαρίνα, πάχους 5 mm. διατοµής 18 cm.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 031

100,00%

Καπνοδόχος µεταλλική απο λαµαρίνα,πάχους 5 mm., µονωµένη εξωτερικά απο πάπλωµα
πετροβάµβακα 5 cm,και τελική επικάλυψη απο γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 1 mm.,δηλαδή υλικά και
µικρουλικά επι τόπου και εργασία τοποθέτησης.
(1m)
Μέτρο

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΑΦΝΩΝ»

σελ. 91

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΟΚΤΩ
ΛΕΠΤΑ
375,88

A.T.:

208

ΑΤΗΕ Ν8459

∆είκτης στάθµης πετρελαίου
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 031

100,00%

∆είκτης στάθµης πετρελαίου που αποτελείται από α) πλωτήρα Φ 10 cm από φύλλο χαλκού πάχους 1
mm β) µεταλλικό τροχίσκο Φ 6 cm µε περιφεριακό αύλακα γ) χυτοσιδηρούν βαρύδι Φ 3 cm δ)
συρµατόσκοινον αναρτήσεως αντιβάρου, µεταλλικά στηρίγµατα και αριθµηµένο πίνακα ενείξεων, δηλαδή
υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία συναρµολογήσεως και πλήρους εγκαταστάσεως
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
155,80

A.T.:

209

ΑΤΗΕ Ν8460

Μανόµετρο πετρελαίου διαµ. 80 mm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 031

100,00%

Μανόµετρο πετρελαίου διαµ. 80 mm µε ενδείξεις κενού µέχρι 1 atm ή 0 - 10 ατµοσφαιρών, κατάλληλο
και ανθεκτικό γιά ακάθαρτο πετρέλαιο, µε στρόφιγγα αποµονώσεως και σωληνίσκο προσαρµογής, δηλαδή
προµήθεια, προσκόµιση, τοποθέτηση και παράδοση σε λειτουργία
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ
169,48

A.T.:

210

ΑΤΗΕ Ν8462.1

Φίλτρο ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου Ικανότητας 16 l/h
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 012

100,00%

Φίλτρο ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου µε τα µικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
Ικανότητας 16 l/h
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ
74,79

A.T.:

211

ΑΤΗΕ Ν8257.2.2

Θερµαντήρας νερού (µπόϊλερ) DIN 4804 Χωρητηκότητας 1000 l
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 024

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΑΦΝΩΝ»

100,00%

σελ. 92

Θερµαντήρας νερού (µπόϊλερ) κατασκευασµένος σύµφωνα µε τους γερµανικούς κανονισµούς αό
χαλυβδελάσµατα συγκολλητά εξ' ολοκλήρου γαλβανισµένος εν θερµώ µετά την αποκατασκευή του, γιά
πίεση λειτουργίας 10 ατµοσφαιρών, πλήρης δηλαδή θερµαντήρας και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία
τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως DIN 4804 Χωρητηκότητας 1000 l
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ
ΛΕΠΤΑ
4210,36

A.T.:

212

ΑΤΗΕ 8605.1.4

Κυκλοφορητής νερού χαµηλής πιέσεως Παροχής από 6,00 έως & 9,00
m3/h
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 021

100,00%

Κυκλοφορητής νερού κατάλληλου µανοµετρικού ύψους, γιά εγκατάσταση κεντρικής θερµάνσεως,
δηλαδή κυκλοφορητής, εξαρτήµατα και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως µε το
δίκτυο σωληνώσεων νερού µε φλάντζες ή ρακόρ και το ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιµών λειτουργίας και πλήρους
εγκαταστάσεως χαµηλής πιέσεως Παροχής από 6,00 έως & 9,00 m3/h
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ
865,26

A.T.:

213

ΑΤΗΕ Ν8106.3

Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διαµέτρου Φ 1 ins
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 011

100,00%

Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) ορειxάλκινη , βαρέως τύπου, µε µοxλό xειρισµού (κλεισιµο µε
1/4 της στροφής) µε τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
24,95

A.T.:

214

ΑΤΗΕ Ν8106.2

Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διαµέτρου Φ 3/4 ins
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 011

100,00%

Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) ορειxάλκινη , βαρέως τύπου, µε µοxλό xειρισµού (κλεισιµο µε
1/4 της στροφής) µε τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ
20,10

A.T.:

215

ΑΤΗΕ Ν9632.1.2

Μαγνητική βαλβίδα (βάννα) ονοµ. πιέσεως 10 atm διαµέτρου Φ 3/4 ins
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 011

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΑΦΝΩΝ»

100,00%

σελ. 93

Μαγνητική βαλβίδα (βάννα) νερού,ορειχάλκινη γιά εγκαταστάσεις θερµάνσεως µε τα µικρουλικά και την
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ
79,73

A.T.:

216

ΑΤΗΕ Ν8477.3

Ασφαλιστική βαλβίδα µε ελατήριο ∆ιαµέτρου 1 ins
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 012

100,00%

Ασφαλιστική βαλβίδα µε ελατήριο οιασδήποτε πιέσεως λειτουργίας µε τα µικροϋλικά και κάθε εργασία
δοκιµών και πλήρους εγκαταστάσεως ∆ιαµέτρου 1 ins
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ
91,62

A.T.:

217

ΑΤΗΕ Ν8622.1.3

Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα δύο θέσεων, ελαφρού τύπου, κοχλιωτής
συνδέσεως ∆ιαµέτρου 1 ins
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 012

100,00%

Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα δύο θέσεων, ελαφρού τύπου, κοχλιωτής συνδέσεως αποτελούµενη από
κινητήρα, µοχλισµό και σώµα τρίοδης βαλβίδας,πλήρης µε τα υλικά (µετασχηµατιστής κλπ) τα µικροϋλικά
και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως παραδοτέα σε λειτουργία ∆ιαµέτρου 1 ins
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΚΑΤΟΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ
181,09

A.T.:

218

ΑΤΗΕ Ν8622.1.4

Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα δύο θέσεων, ελαφρού τύπου, κοχλιωτής
συνδέσεως ∆ιαµέτρου 1 1/4 ins
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 012

100,00%

Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα δύο θέσεων, ελαφρού τύπου, κοχλιωτής συνδέσεως αποτελούµενη από
κινητήρα, µοχλισµό και σώµα τρίοδης βαλβίδας,πλήρης µε τα υλικά (µετασχηµατιστής κλπ) τα µικροϋλικά
και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως παραδοτέα σε λειτουργία ∆ιαµέτρου 1 1/4 ins
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
207,04

A.T.:

219

ΑΤΗΕ 8473.1.3

∆οχείο διαστολής Κλειστό µε µεµβράνη - Χωριτηκότητας 25 l
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 023

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΑΦΝΩΝ»

100,00%
σελ. 94

∆οχείο διαστολής πλήρες µε τα µικροϋλικά, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση,
ρύθµιση και δοκιµές γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία Κλειστό µε µεµβράνη - Χωριτηκότητας 25 l
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ
264,32

A.T.:

220

ΑΤΗΕ 8473.1.5

∆οχείο διαστολής Κλειστό µε µεµβράνη - Χωριτηκότητας 50 l
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 023

100,00%

∆οχείο διαστολής πλήρες µε τα µικροϋλικά, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση,
ρύθµιση και δοκιµές γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία Κλειστό µε µεµβράνη - Χωριτηκότητας 50 l
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ
312,26

A.T.:
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ΑΤΗΕ 8041.9.1

Χαλκοσωλήνας Εξωτ. ∆ιαµέτρου 35 mm πάχους τοιχώµατος 1,00 mm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 007

100,00%

Χαλκοσωλήνας τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται
η στερέωση µε ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσµοι, ρακόρ, ταύ κλπ, επί τόπου
και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως Εξωτ. ∆ιαµέτρου 35 mm πάχους τοιχώµατος 1,00
mm
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ
16,29

A.T.:
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ΑΤΗΕ Ν9760.1

Πλαστικός σωλήνας απο δικτυωµένο πολυαιθυλένιο Φ17
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 007

100,00%

Πλαστικός σωλήνας από υπεροξειδικά δικτυωµένο πολυαιθυλένιο PEX-a Φ17, πάχους 2mm, µε
φράγµα οξυγόνου. Κατάλληλος για εγκατάσταση σε ενδοδαπέδιο σύστηµα θέρµανσης.
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ
8,51

A.T.:
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ΑΤΗΕ Ν8603.4

Συλλεκτοδιανοµέας θερµικού κυκλώµατος µοναυλικού συστήµατος
Κεντρικήςθερµάνσεως πέντε κυκλωµάτων
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 004

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΑΦΝΩΝ»

100,00%

σελ. 95

Συλλεκτοδιανοµέας θερµικού κυκλώµατος µοναυλικού συστήµατος Κεντρικής θερµάνσεως πλήρης
εγκατεστηµένος δηλαδή προµήθεια προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση σε
λειτουργία πέντε κυκλωµάτων. Περιλαµβάνονται οι διακόπτες κυκλωµάτων.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
256,44

A.T.:
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ΑΤΗΕ Ν8628.7

Αυτόνοµη δίοδη θερµοστατική βαλβίδα κατάλληλη γιαατµό ρυθµίσεως
θερµοκρασίας νερού, ονοµ. διαµέτρου 32 mm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 012

100,00%

Αυτόνοµη δίοδη θερµοστατική βαλβίδα κατάλληλη για ατµό ρυθµίσεως θερµοκρασίας νερού,
φλαντζωτής σωνδέσεως δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, ρύθµιση και παράδοση σε
κανονική λειτουργία.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ
213,49

A.T.:
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ΑΤΗΕ Ν09240.5

Ελεγκτής ηλιακών ενδεικτικού τύπου Rehau standard.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 052

100,00%

Ελεγκτής ηλιακών ενδεικτικού τύπου Rehau standard. Ρυθµίσεις µε 2 πλήκτρα και οθόνη µε 4 σειρές
ενδείξεων. Έλεγχος στροφών λειτουργίας κυκλοφορητή. Υπολογισµός απόδοσης µε παλµικό
παροχόµετρο. Σύνδεση Ε-bus. Αισθητήρες για τους συλλέκτες και το θερµοδοχείο: NTC-5000 Ohm στους
25C. ∆ιάµετρος 6mm. Γλώσσα: Ελληνικά, Αγγλικά, Γερµανικά, Γαλλικά.
Περιλαµβάνεται µε όλα τα αισθητήρια και τις αναγκαίες καλωδιώσεις, δοκιµασµένο και έτοιµο προς
παράδοση.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
2076,90

A.T.:
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ΑΤΗΕ Ν09240.6

Ηλιακός συλλέκτης επιφάνειας 2.2 τ.µ. Με όλα τα µκρουλικά και
εξαρτήµατά του καθώς και µε τις βάσεις στήριξης.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 052

100,00%

Ηλιακός συλλέκτης επιφάνειας 2.2 τ.µ. Με όλα τα µκρουλικά και εξαρτήµατά του καθώς και µε τις
βάσεις στήριξης.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ
1499,16

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΑΦΝΩΝ»

σελ. 96

A.T.:

227

ΑΤΗΕ Ν08531.1.3

Εσωτερική τοπική κλιµατιστική µονάδα τύπου "split unit" ισχύος 2 KW
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 032

100,00%

Εσωτερική µονάδα, ενός συστήµατος αντλίας θερµότητας, διαιρούµενου τύπου, µε δυνατότητα
συνδέσεων πολλών εσωτερικών µονάδων µε µια εξωτερική µονάδα. Η εσωτερική µονάδα έχει ονοµαστική
απόδοση 2 kW (σε ψύξη), τύπου inverter, ψυκτικού µέσου R-410A, είναι εµφανούς τύπου τοίχου, οροφής ή
δαπέδου µε ασύρµατο χειριστήριο, συνδεδεµένη µε όλα τα σχετικά δίκτυα (ψυκτικά, συµπυκνωµάτων,
ισχυρών ρευµάτων και επικοινωνίας), µε όλα τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά, όργανα και εξαρτήµατα,
σύµφωνα µε τα τεύχη και τα σχέδια της µελέτης, δηλαδή, προµήθεια, εγκατάσταση, δοκιµή και παράδοση
σε λειτουργία.
( 1 Τεµ. )
ΕΥΡΩ

Τεµάχιο
(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ∆ΥΟ
ΛΕΠΤΑ
534,72

A.T.:
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ΑΤΗΕ Ν08531.1.4

Εσωτερική τοπική κλιµατιστική µονάδα τύπου "split unit" ισχύος 5 KW
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 032

100,00%

Εσωτερική µονάδα, ενός συστήµατος αντλίας θερµότητας, διαιρούµενου τύπου, µε δυνατότητα
συνδέσεων πολλών εσωτερικών µονάδων µε µια εξωτερική µονάδα. Η εσωτερική µονάδα έχει ονοµαστική
απόδοση 5 kW (σε ψύξη), τύπου inverter, ψυκτικού µέσου R-410A, είναι εµφανούς τύπου τοίχου, οροφής ή
δαπέδου µε ασύρµατο χειριστήριο, συνδεδεµένη µε όλα τα σχετικά δίκτυα (ψυκτικά, συµπυκνωµάτων,
ισχυρών ρευµάτων και επικοινωνίας), µε όλα τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά, όργανα και εξαρτήµατα,
σύµφωνα µε τα τεύχη και τα σχέδια της µελέτης, δηλαδή, προµήθεια, εγκατάσταση, δοκιµή και παράδοση
σε λειτουργία.
( 1 Τεµ. )
ΕΥΡΩ

Τεµάχιο
(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ∆Ω∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ
737,12

A.T.:
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ΑΤΗΕ Ν08531.1.5

Εξωτερική τοπική κλιµατιστική µονάδα τύπου "split unit" ισχύος 2,7-8,7
KW
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 032

100,00%

Εξωτερική µονάδα, ενός συστήµατος αντλίας θερµότητας διαιρούµενου τύπου µε δυνατότητα σύνδεσης
πολλών εσωτερικών µονάδων µε µια εξωτερική µονάδα. Η εξωτερική µονάδα έχει ονοµαστική απόδοση
2,7-8,7 KW σε ψύκη, τύπου inverter, ψυκτικού µέσου R-410A, µε περίβληµα από χαλυβδοέλασµα βαµµένο
µε ηλεκτροστατική βαφή, συνδεδεµένη µε όλα τα σχετικά δίκτυα (ψυκτικά, ισχυρών ρευµάτων,
επικοινωνίας), σε αντικραδασµικές βάσεις µε όλα τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά, όργανα και
εξαρτήµατα σύµφωνα µε τα τεύχη και τα σχέδια της µελέτη. ∆ηλαδή προµήθεια, εγκατάσταση, δοκιµή και
παράδοση σε λειτουργία.
( 1 Τεµ. )

Τεµάχιο

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΑΦΝΩΝ»

σελ. 97

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ∆Ω∆ΕΚΑ
ΛΕΠΤΑ
3498,12

A.T.:
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ΑΤΗΕ Ν08531.1.6

Εξωτερική τοπική κλιµατιστική µονάδα τύπου "split unit" ισχύος 5 KW
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 032

100,00%

Εξωτερική µονάδα, ενός συστήµατος αντλίας θερµότητας διαιρούµενου τύπου µε δυνατότητα
σύνδεσης πολλών εσωτερικών µονάδων µε µια εξωτερική µονάδα. Η εξωτερική µονάδα έχει ονοµαστική
απόδοση 5 KW σε ψύκη, τύπου inverter, ψυκτικού µέσου R-410A, µε περίβληµα από χαλυβδοέλασµα
βαµµένο µε ηλεκτροστατική βαφή, συνδεδεµένη µε όλα τα σχετικά δίκτυα (ψυκτικά, ισχυρών ρευµάτων,
επικοινωνίας), σε αντικραδασµικές βάσεις µε όλα τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά, όργανα και
εξαρτήµατα σύµφωνα µε τα τεύχη και τα σχέδια της µελέτη. ∆ηλαδή προµήθεια, εγκατάσταση, δοκιµή και
παράδοση σε λειτουργία.
( 1 Τεµ. )
ΕΥΡΩ

Τεµάχιο
(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ∆Ω∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ
1628,12

A.T.:
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ΑΤΗΕ Ν08531.1.7

Εξωτερική τοπική κλιµατιστική µονάδα τύπου "split unit" ισχύος 1,6-4,1
KW
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 032

100,00%

Εξωτερική µονάδα, ενός συστήµατος αντλίας θερµότητας διαιρούµενου τύπου µε δυνατότητα σύνδεσης
πολλών εσωτερικών µονάδων µε µια εξωτερική µονάδα. Η εξωτερική µονάδα έχει ονοµαστική απόδοση 1,6
– 4,1 KW σε ψύκη, τύπου inverter, ψυκτικού µέσου R-410A, µε περίβληµα από χαλυβδοέλασµα βαµµένο
µε ηλεκτροστατική βαφή, συνδεδεµένη µε όλα τα σχετικά δίκτυα (ψυκτικά, ισχυρών ρευµάτων,
επικοινωνίας), σε αντικραδασµικές βάσεις µε όλα τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά, όργανα και
εξαρτήµατα σύµφωνα µε τα τεύχη και τα σχέδια της µελέτη. ∆ηλαδή προµήθεια, εγκατάσταση, δοκιµή και
παράδοση σε λειτουργία.
( 1 Τεµ. )
ΕΥΡΩ

Τεµάχιο
(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ∆Ω∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ
1628,12

A.T.:
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ΑΤΗΕ Ν08531.1.8

Εξωτερική τοπική κλιµατιστική µονάδα τύπου "split unit" ισχύος 2,3-7,3
KW
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 032

100,00%

Εξωτερική µονάδα, ενός συστήµατος αντλίας θερµότητας διαιρούµενου τύπου µε δυνατότητα σύνδεσης
πολλών εσωτερικών µονάδων µε µια εξωτερική µονάδα. Η εξωτερική µονάδα έχει ονοµαστική απόδοση 2,3
– 7,3 KW σε ψύκη, τύπου inverter, ψυκτικού µέσου R-410A, µε περίβληµα από χαλυβδοέλασµα βαµµένο
µε ηλεκτροστατική βαφή, συνδεδεµένη µε όλα τα σχετικά δίκτυα (ψυκτικά, ισχυρών ρευµάτων,
επικοινωνίας), σε αντικραδασµικές βάσεις µε όλα τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά, όργανα και
«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΑΦΝΩΝ»

σελ. 98

εξαρτήµατα σύµφωνα µε τα τεύχη και τα σχέδια της µελέτη. ∆ηλαδή προµήθεια, εγκατάσταση, δοκιµή και
παράδοση σε λειτουργία.
( 1 Τεµ. )
ΕΥΡΩ

Τεµάχιο
(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ∆Ω∆ΕΚΑ
ΛΕΠΤΑ
3498,12

A.T.:
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ΑΤΗΕ Ν8570.1

Αξονικός ανεµιστήρας οροφής, παροxής 300 CFΜ
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 032

100,00%

Αξονικός ανεµιστήρας οροφής, παροxής 300 CFΜ υπο εξωτερική στατική πίεση µέxρι 15 mm Σ.Υ.
ύδατος, µε αεροδυναµικά πτερύγια ρυθµιζόµενης κλίσης. Η πτερωτή θεωρείται απευθείας συζευγµένη µε
τον ηλεκτροκινητήρα. ∆ηλ. ανεµιστήρας και µικροϋλικά επι τόπου και εργασία τοποθέτησης αυτού,
σύνδεσης µε τους αεραγωγούς και την ηλεκτρική γραµµή, ρύθµιση και δοκιµές και πλήρη εγκατάσταση.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ
293,92

A.T.:
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ΑΤΗΕ Ν9750.1.1

Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για ψυκτικό µέσο R-410A, εξωτ. διαµέτρου
Φ 6.4 mm πάxους τοιxώµατος 0.8 mm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 007

100,00%

Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για ψυκτικό µέσο R-410A, τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια
συνδέσεως, υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας,σύνδεσµοι, ρακόρ,ταύ κλπ,επί
τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΝ∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ
11,91

A.T.:
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ΑΤΗΕ Ν9750.2.1

Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για ψυκτικό µέσο R-410A, εξωτ. διαµέτρου
Φ 9.5 mm πάxους τοιxώµατος 0.8 mm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 007

100,00%

Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για ψυκτικό µέσο R-410A, τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια
συνδέσεως, υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας,σύνδεσµοι, ρακόρ,ταύ κλπ,επί
τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΕΚΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ
10,17

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΑΦΝΩΝ»

σελ. 99

A.T.:
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ΑΤΗΕ Ν9750.3.1

Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για ψυκτικό µέσο R-410A, εξωτ. διαµέτρου
Φ 12.7 mm πάxους τοιxώµατος 0.9 mm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 007

100,00%

Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για ψυκτικό µέσο R-410A, τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια
συνδέσεως, υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας,σύνδεσµοι, ρακόρ,ταύ κλπ,επί
τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
10,90

A.T.:
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ΑΤΗΕ Ν9750.5.1

Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για ψυκτικό µέσο R-410A, εξωτ. διαµέτρου
Φ 19.1 mm πάxους τοιxώµατος 1 mm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 007

100,00%

Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για ψυκτικό µέσο R-410A, τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια
συνδέσεως, υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας,σύνδεσµοι, ρακόρ,ταύ κλπ,επί
τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
15,94

A.T.:
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ΑΤΗΕ 9337.2.1

Καλώδιο ΝΥY τριπολικό Καλώδιο ΝΥΥ διατοµής: 3 Χ 2,5mm2
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 102

100,00%

Καλώδιο ΝΥY, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος µέτρου
καλωδίου ΝΥY, 1000 W µέσα σε πλαστικό σωλήνα ή τσιµεντοσωλήνα. τριπολικό Καλώδιο ΝΥΥ διατοµής:
3 Χ 2,5mm2
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
7,40

A.T.:
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ΑΤΗΕ 8036.4

Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ∆ιαµέτρου 1 1/4 ins Πάχους
3,25 mm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 005

100,00%

Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή
σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση µεταξύ
τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί, µίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως ∆ιαµέτρου 1 1/4 ins Πάχους 3,25 mm
«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΑΦΝΩΝ»

σελ. 100

(1m)
ΕΥΡΩ

Μέτρο
(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ
27,31

A.T.:

240

ΑΤΗΕ 8036.5

Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ∆ιαµέτρου 1 1/2 ins Πάχους
3,25 mm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 005

100,00%

Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή
σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση µεταξύ
τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί, µίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως ∆ιαµέτρου 1 1/2 ins Πάχους 3,25 mm
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
30,90

A.T.:

241

ΟΙΚ 2K4 N79.48

Θερµοµόνωση στοιχείων σκυροδέµατος µε πλάκες από αφρώδες
πολυστερόλιο ενδεικτικού τύπου EPS040 DE030 20kΝ/m2
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 7934

100,00%

Θερµοµόνωση στοιχείων σκυροδέµατος, µε πλάκες από αφρώδες πολυστερόλιο ενδεικτικού τύπου
EPS040 DE030 20kΝ/m2, µε ή χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής,
όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.
( 1 m2 )
Τετραγωνικό µέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
9,50

A.T.:
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ΟΙΚ Ν79.48.1

Πλάκα κόµβων ενδοδαπέδιας τύπου REHAU vario
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 7934

100,00%

Πλάκα κόµβων ενδοδαπέδιας τύπου REHAU vario. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής,
όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.
( 1 m2 )
Τετραγωνικό µέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
12,54

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΑΦΝΩΝ»

σελ. 101

A.T.:
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ΟΙΚ Ν79.48.2

Θερµοµπετόν ενδοδαπέδιας θέρµανσης πάχους 40mm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 7934

100,00%

Θερµοµπετόν ενδοδαπέδιας θέρµανσης πάχους 40mm. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους
κατασκευής, όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή και προδιαγραφές.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.
( 1 m2 )
Τετραγωνικό µέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ
13,00

A.T.:

244

ΑΤΗΕ Ν9983.21.2

Χαλύβδινη γαλβανισµένη ταινία Χαλύβδινη γαλβανισµένη ταινία
∆ιατοµής 30x3,5 mm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 045

100,00%

Χαλύβδινη γαλβανισµένη ταινία τοποθετηµένη σαν αγωγός θεµελιακής γείωσης µε τα ειδικά στηρίγµατα
στήριξης, µε τα υλικά και εξαρτήµατα σύνδεσης προς επιµήκυνση ή διακλάδωση δηλ. προµήθεια,
προσκόµιση, τοποθέτηση, σύνδεση προς τις διακλαδώσεις και προεκτάσεις.
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ
17,58

A.T.:
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ΑΤΗΕ Ν9999.31

Σφιγκτήρας διασταύρωσης ή διακλάδωσης βαρέως τύπου
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 045

100,00%

Σφιγκτήρας διασταύρωσης ή διακλάδωσης βαρέως τύπου ,ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ
6204040,κατάλληλος για σύσφιξη ταινιών πλάτους 40 mm, µε τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης πλήρως
εγκατεστηµένος και έτοιµος προς λειτουργία.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ
10,01

A.T.:

246

ΑΤΗΕ Ν9999.33

Συλλεκτήριος θερµά γαλβανισµένος αγωγός αντικεραυνικής
προστασίας διαµέτρου Φ10
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 045

100,00%

Συλλεκτήριος θερµά γαλβανισµένος αγωγός αντικεραυνικής προστασίας διαµέτρου Φ10 τύπου
ΕLΕΜCΟ πλήρως εγκατεστηµένο µε τα διάφορα απαιτούµενα µικροϋιλικά του.
«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΑΦΝΩΝ»

σελ. 102

(1m)
ΕΥΡΩ

Μέτρο
(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ
20,03

A.T.:
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ΑΤΗΕ Ν9999.19

Στήριγµα συλλεκτήριου αγωγού αλεξικέραυνου
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 045

100,00%

Στηριγµα συλλεκτήριου αγωγού αλεξικέραυνου κατα DΙΝ 48829, τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6130101,
στερεωµένο επι της οροφής, πλήρως εγκατεστηµένο, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
5,85

A.T.:
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ΑΤΗΕ Ν9999.4

Συνδετήρας γαλβανισµένος αγωγών
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 045

100,00%

Συνδετήρας γαλβανισµένος αγωγών αλεξικεραυνικής προστασίας τύπου Φ8/Φ8 κατα DΙΝ 48843 τύπου
ΕΛΕΜΚΟ 6201818 µε τα µικροϋλικά σύνδεσης πλήρως εγκατεστηµένος στο σύστηµα.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
10,34

A.T.:
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ΑΤΗΕ Ν8837.21.1

Ηλεκτρόδιο γείωσης, xάλκινο µε xαλύβδινη ψυxή διαµέτρου 5/8 ins
µήκους 1.50 m
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 059

100,00%

Ηλεκτρόδιο γείωσης, xάλκινο µε xαλύβδινη ψυxή διαµέτρου 5/8 ins µήκους 1.50 m
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ
161,86

A.T.:
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ΑΤΗΕ N8976.3.8

Φωτιστικό σώµα κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο µε
λαµπτήρα ηλεκτρονικό 11 W. µε λαµπτήρα ΡL 11 W
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 103

100,00%

Φωτιστικό σώµα κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο µε λαµπτήρα ηλεκτρονικό 11 W. Είναι
κατασκευασµένο από χυτοπρεσσαριστό αλουµίνιο ηλεκτροστατικής και πολυεστερικής βαφής. ∆ιαθέτει
πολυκαρµπονικό υλικό υψηλής ανθεκτικότητας µε ειδική αντιθαµβωτική επεξεργασία. ∆ιατίθεται επίσης και
µε οπτική φωτιστική µεµβράνη (OLF). Η βάση του αποτελείται από δύο (2) στυπιοθλήτες για είσοδο και
έξοδο του καλωδίου τροφοδοσίας. Ο βαθµός προστασίας από σκόνη και υγρασία είναι IP65. Λειτουργία
στα 230V/50Hz.
«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΑΦΝΩΝ»

σελ. 103

( 1 Τεµ. )
ΕΥΡΩ

Τεµάχιο
(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ
99,53

A.T.:
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ΑΤΗΕ N8976.3.9

Φωτιστικό σώµα κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο µε
λαµπτήρα metal halide 150 W. µε λαµπτήρα metal halide 150 W
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 103

100,00%

Φωτιστικό σώµα κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο µε λαµπτήρα metal halide 150 W. Ο
ιστός είναι κατασκευασµένος από χυτοχάλυβα ή από χυτοπρεσσαριστό αλουµίνιο. Τα φωτιστικά σώµατα
που είναι τοποθετηµένα επάνω στον ιστό είναι από χυτοπρεσσαριστό αλουµίνιο συνδεδεµένο µε
τροφοδοτική διάταξη control gear metal halide για τη χρήση λαµπτήρων metal halide. Είναι
ηλεκτροστατικής και πολυεστερικής βαφής. Η στεγανοποίηση του επιτυγχάνεται από τέσσερις (4)
ανοξείδωτες βίδες allen, σιλικονούχο λάστιχο υψηλής αντοχής και πυρίµαχο γυαλί προστασίας πάχους
3mm. Ο βαθµός προστασίας από σκόνη και υγρασία είναι IP65. Η µέγιστη θερµοκρασία στην επιφάνεια
του φωτιστικού είναι 80οC. Λειτουργία στα 230V/50-60Hz.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΧΙΛΙΑ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ
1200,10

A.T.:
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ΑΤΗΕ N8976.3.10

Φωτιστικό σώµα κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο µε
λαµπτήρα metal halide 75 W. µε λαµπτήρα metal halide 75 W
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 059

100,00%

Φωτιστικό σώµα κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο µε λαµπτήρα metal halide 75 W. Είναι
κατασκευασµένο από χυτοπρεσσαριστό αλουµίνιο ηλεκτροστατικής και πολυεστερικής βαφής και διαθέτει
κάτοπτρο από καθαρό αλουµίνιο 99,9% ανοδιωµένο. Η στεγανοποίηση του επιτυγχάνεται από τέσσερις (4)
ανοξείδωτες βίδες allen, σιλικονούχο λάστιχο υψηλής αντοχής και πυρίµαχο γυαλί προστασίας πάχους
3mm. Ο βαθµός προστασίας από σκόνη και υγρασία είναι IP65. Η µέγιστη θερµοκρασία στην επιφάνεια
του φωτιστικού είναι 80οC. Λειτουργία στα 230V/50Hz. Για τη χρήση λαµπτήρων metal halide
χρησιµοποιείται εξωτερική τροφοδοτική διάταξη control gear metal halide, ενώ για συµπαγείς λαµπτήρες
φθορισµού χρησιµοποιείται ενσωµατωµένη πλήρη ηλεκτρονικής τροφοδοτική διάταξη control gear.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ
163,79

A.T.:

253

ΑΤΗΕ N8976.3.11

Φωτιστικό σώµα φθορισµού ψευδοροφής, µε λυχνίες Τ5 4Χ14 W µε
λυχνίες Τ5 4Χ14 W
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 059

100,00%

Φωτιστικό σώµα κατάλληλο για τοποθέτηση σε ψευδοροφή ορυκτής ίνας ή γυψοσανίδας µε λυχνίες Τ5
4Χ14 W. Η βάση είναι κατασκευασµένη από πρεσσαριστό χάλυβα βαµµένη ηλεκτροστατικά σε χρώµα
λευκό. Είναι εφοδιασµένο µε ειδική αντιθαµβωτική µεταλλική οθόνη διπλής παραβολικότητας από καθαρό
«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΑΦΝΩΝ»

σελ. 104

αλουµίνιο 99,9% ανοδιωµένο. Σύστηµα συγκράτησης στην ψευδοροφή µε τέσσερα (4) ειδικά µεταλλικά
εξαρτήµατα. Λειτουργία στα 230V/50Hz µε ενσωµατωµένη πλήρη ηλεκτροµηχανική ή ηλεκτρονική
τροφοδοτική διάταξη CONTROL GEAR. ∆ιατίθεται επίσης και µε σύστηµα φωτισµού ασφαλείας ή
dimmable.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ
67,43

A.T.:

254

ΑΤΗΕ N8976.3.12

Φωτιστικό σώµα φθορισµού ψευδοροφής, µε λυχνίες Τ5 4Χ14 W,
βαθµού προστασίας ΙΡ55 µε λυχνίες Τ5 4Χ14 W βαθµού προστασίας
ΙΡ55
ΗΛΜ 059
100,00%
Κωδ. αναθεώρησης :

Φωτιστικό σώµα µε λυχνίες Τ5 4Χ14 Wβαθµού προστασίας ΙΡ55, κατάλληλο για τοποθέτηση σε
ψευδοροφή ορυκτής ίνας ή γυψοσανίδας. Η βάση είναι κατασκευασµένη από πρεσσαριστό χάλυβα
βαµµένη ηλεκτροστατικά σε χρώµα λευκό. Είναι εφοδιασµένο µε ειδική αντιθαµβωτική µεταλλική οθόνη
διπλής παραβολικότητας από καθαρό αλουµίνιο 99,9% ανοδιωµένο. Σύστηµα συγκράτησης στην
ψευδοροφή µε τέσσερα (4) ειδικά µεταλλικά εξαρτήµατα. Λειτουργία στα 230V/50Hz µε ενσωµατωµένη
πλήρη ηλεκτροµηχανική ή ηλεκτρονική τροφοδοτική διάταξη CONTROL GEAR. ∆ιατίθεται επίσης και µε
σύστηµα φωτισµού ασφαλείας ή dimmable.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ
101,09

A.T.:
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ΑΤΗΕ N8976.3.13

Φωτιστικό σώµα φθορισµού οροφής , µε λυχνίες Τ5 4Χ14 W, βαθµού
προστασίας ΙΡ55 µε λυχνίες Τ5 4Χ14 W βαθµού προστασίας ΙΡ55
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 060

100,00%

Φωτιστικό σώµα οροφής κατάλληλο βαθµού προστασίας ΙΡ55, για τοποθέτηση σε ψευδοροφή ορυκτής
ίνας ή γυψοσανίδας. Η βάση είναι κατασκευασµένη από πρεσσαριστό χάλυβα βαµµένη ηλεκτροστατικά σε
χρώµα λευκό. Είναι εφοδιασµένο µε ειδική αντιθαµβωτική µεταλλική οθόνη διπλής παραβολικότητας από
καθαρό αλουµίνιο 99,9% ανοδιωµένο. Σύστηµα συγκράτησης στην ψευδοροφή µε τέσσερα (4) ειδικά
µεταλλικά εξαρτήµατα.
Λειτουργία στα 230V/50Hz µε ενσωµατωµένη πλήρη ηλεκτροµηχανική ή
ηλεκτρονική τροφοδοτική διάταξη CONTROL GEAR. ∆ιατίθεται επίσης και µε σύστηµα φωτισµού
ασφαλείας ή dimmable.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ
65,39

A.T.:

256

ΑΤΗΕ
Ν00898.2.2.6

Φωτιστικό σώµα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής µε σφαιρικό κώδωνα
και προφυλακτήρα (σφαιρική χελώνα) προστασίας ΙΡ 55 στεγανό µε
λαµπτήρα οικονοµίας 11W
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 060

100,00%

Φωτιστικό σώµα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής µε σφαιρικό κώδωνα και προφυλακτήρα (σφαιρική
χελώνα) προστασίας ΙΡ 55 στεγανό µε λαµπτήρα οικονοµίας 11W, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση,
εγκατάσταση φωτιστικού σώµατος και λαµπτήρων, δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία.
«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΑΦΝΩΝ»

σελ. 105

( 1 Τεµ. )
ΕΥΡΩ

Τεµάχιο
(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ
47,03

A.T.:
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ΑΤΗΕ Ν8827.3.2

Ρευµατοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO - Εντάσεως 16 Α Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 049

100,00%

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

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
19,84

A.T.:
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ΑΤΗΕ 8826.3.2

Ρευµατοδότης χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως 16 Α
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 049

100,00%

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

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
10,65

A.T.:

259

ΑΤΗΕ 8801.1.1

∆ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V
Εντάσεως 10 Α απλός µονοπολικός
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 049

100,00%

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

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
4,74

A.T.:

260

ΑΤΗΕ 8801.1.4

∆ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V
Εντάσεως 10 Α κοµιτατέρ ή αλλέ ρετούρ
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 049

100,00%

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

(Ολογράφως):

ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΑΦΝΩΝ»

σελ. 106

(Αριθµητικώς):

6,72

A.T.:

261

ΑΤΗΕ Ν8811.1.1

∆ιακόπτης στεγανός χωνευτός εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V Εντάσεως
10 Α απλός µονοπολικός
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 049

100,00%

∆ιακόπτης στεγανός χωνευτός εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V πλήρης δηλαδή προµήθεια προσκόµιση
διακόπτου και µικροϋλικών (γύψος, κάνναβι, µίνιο κλπ) εγκατάσταση και σύνδεση Εντάσεως 10 Α απλός
µονοπολικός
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΝ∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ
11,42

A.T.:

262

ΑΤΗΕ Ν8811.1.4

∆ιακόπτης στεγανός χωνευτός εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V Εντάσεως
10 Α κοµιτατέρ ή αλλέ ρετούρ
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 049

100,00%

∆ιακόπτης στεγανός χωνευτός εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V πλήρης δηλαδή προµήθεια προσκόµιση
διακόπτου και µικροϋλικών (γύψος, κάνναβι, µίνιο κλπ) εγκατάσταση και σύνδεση Εντάσεως 10 Α
κοµιτατέρ ή αλλέ ρετούρ
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ
16,09

A.T.:

263

ΑΤΗΕ 8749.1

Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων ∆ιαστάσεων 50Χ50 cm,
βάθους 60 cm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 010

100,00%

Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων , δηλαδή 1) εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, 2) διάστρωση
πυθµένα µε σκυρόδεµα 200kg τσιµέντου, 3) δόµιση πλευρικών επιφανειών µε σκυρόδµα 300kg τσιµέντου
του πυθµένα, 4) επίχριση µε τσιµεντοκονίαµα των 600kg τσιµέντου του πυθµένα και των πλευρικών
επιφανειών του φρεατίου και εξαγωγή και αποκόµιση των προιόντων εκσκαφών και άχρηστων υλικών.
∆ιαστάσεων 50Χ50 cm, βάθους 60 cm
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ
265,16

A.T.:
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ΑΤΗΕ Ν09240.7

Φωτοβολταικό panel επιφανείας 1.45 τ.µ. µε όλα τα µικροϋλικά,
εξαρτήµατά σύνδεσής του καθώς και την βάση στήριξής του.
Περιλαµβάνεται επίσης ο µετατροπέας DC/AC.

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΑΦΝΩΝ»

σελ. 107

Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 052

100,00%

Φωτοβολταικό panel επιφανείας 1.45 τ.µ. µε όλα τα µικρουλικά, εξαρτήµατά σύνδεσής του καθώς και
την βάση στήριξής του. Περιλαµβάνεται επίσης ο µετατροπέας DC/AC και όλες οι καλωδιώσεις από τα
πάνελ έως τον µετατροπέα. Παραδοτέα πλήρη ως εγκατάσταση, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές
σε κανονική λειτουργία.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
680,90

A.T.:
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ΑΤΗΕ 8773.4.4

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση µέσα στο έδαφος Τριπολικό µε
ουδέτερη µειωµένης διατοµής ∆ιατοµής 3 Χ 70 + 35 mm2
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 047

100,00%

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση µέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και
επισηµάνσεως (µούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισηµάνσεως, αναλογία άµµου κλπ) και
µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιµών µονώσεως γιά πλήρη και
κανονική λειτουργία Τριπολικό µε ουδέτερη µειωµένης διατοµής ∆ιατοµής 3 Χ 70 + 35 mm2
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
36,50

A.T.:

266

ΑΤΗΕ 8773.1.8

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση µέσα στο έδαφος Μονοπολικό ∆ιατοµής 1 Χ 35 mm2
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 047

100,00%

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση µέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και
επισηµάνσεως (µούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισηµάνσεως, αναλογία άµµου κλπ) και
µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιµών µονώσεως γιά πλήρη και
κανονική λειτουργία Μονοπολικό - ∆ιατοµής 1 Χ 35 mm2
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ
6,42

A.T.:

267

ΑΤΗΕ 8773.3.3

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση µέσα στο έδαφος Τριπολικό ∆ιατοµής 3 Χ 4 mm2
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 047

100,00%

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση µέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και
επισηµάνσεως (µούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισηµάνσεως, αναλογία άµµου κλπ) και
µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιµών µονώσεως γιά πλήρη και
κανονική λειτουργία Τριπολικό - ∆ιατοµής 3 Χ 4 mm2
(1m)
Μέτρο

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΑΦΝΩΝ»

σελ. 108

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ
4,47

A.T.:
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ΑΤΗΕ 8773.3.2

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση µέσα στο έδαφος Τριπολικό ∆ιατοµής 3 Χ 2,5 mm2
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 047

100,00%

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση µέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και
επισηµάνσεως (µούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισηµάνσεως, αναλογία άµµου κλπ) και
µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιµών µονώσεως γιά πλήρη και
κανονική λειτουργία Τριπολικό - ∆ιατοµής 3 Χ 2,5 mm2
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ
3,52

A.T.:
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ΑΤΗΕ 8773.6.3

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση µέσα στο έδαφος Πενταπολικό ∆ιατοµής 5 Χ 4 mm2
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 047

100,00%

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση µέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και
επισηµάνσεως (µούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισηµάνσεως, αναλογία άµµου κλπ) και
µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιµών µονώσεως γιά πλήρη και
κανονική λειτουργία Πενταπολικό - ∆ιατοµής 5 Χ 4 mm2
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΞΙ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ
6,18

A.T.:
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ΑΤΗΕ Ν8773.6.6

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση µέσα στο έδαφος Πενταπολικό ∆ιατοµής 5 Χ 16 mm2
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 047

100,00%

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση µέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και
επισηµάνσεως (µούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισηµάνσεως, αναλογία άµµου κλπ) και
µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιµών µονώσεως γιά πλήρη και
κανονική λειτουργία Πενταπολικό - ∆ιατοµής 5 Χ 16 mm2
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
12,45

A.T.:
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ΑΤΗΕ 8773.6.5

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση µέσα στο έδαφος Πενταπολικό ∆ιατοµής 5 Χ 10 mm2

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΑΦΝΩΝ»

σελ. 109

Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 047

100,00%

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση µέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και
επισηµάνσεως (µούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισηµάνσεως, αναλογία άµµου κλπ) και
µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιµών µονώσεως γιά πλήρη και
κανονική λειτουργία Πενταπολικό - ∆ιατοµής 5 Χ 10 mm2
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ
9,67

A.T.:

272

ΑΤΗΕ 8773.6.4

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση µέσα στο έδαφος Πενταπολικό ∆ιατοµής 5 Χ 6 mm2
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 047

100,00%

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση µέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και
επισηµάνσεως (µούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισηµάνσεως, αναλογία άµµου κλπ) και
µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιµών µονώσεως γιά πλήρη και
κανονική λειτουργία Πενταπολικό - ∆ιατοµής 5 Χ 6 mm2
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ
7,71

A.T.:
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ΑΤΗΕ 8766.3.1

Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό ∆ιατοµής:3 Χ 1,5 mm2
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 046

100,00%

Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών
και µικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση,
µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και
εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως,
διαµορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) και
πλήρους εγκαταστάσεως. τριπολικό ∆ιατοµής:3 Χ 1,5 mm2
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
5,80

A.T.:

274

ΑΤΗΕ 8766.3.2

Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό ∆ιατοµής:3 Χ 2,5 mm2
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 046

100,00%

Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών
και µικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση,
µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και
εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως,

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΑΦΝΩΝ»
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διαµορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) και
πλήρους εγκαταστάσεως. τριπολικό ∆ιατοµής:3 Χ 2,5 mm2
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΞΙ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ
6,13

A.T.:
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ΑΤΗΕ 8766.3.3

Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό ∆ιατοµής:3 Χ 4 mm2
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 046

100,00%

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

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ
7,49

A.T.:

276

ΑΤΗΕ 8766.3.4

Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό ∆ιατοµής:3 Χ 6 mm2
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 046

100,00%

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

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΝΝΙΑ
9,00

A.T.:

277

ΑΤΗΕ 8751.1.2

Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος ∆ιατοµής: 1,5 mm2
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 044

100,00%

Αγωγός τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούµενος µέσα σε σωλήνες, δηλαδή
προµήθεια και προσκόµιση αγωγού και µικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες, σύρµα συνδέσεως, µονωτικά
πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιµών µονώσεως για πλήρη
και κανονική λειτουργία. Μονόκλωνος ∆ιατοµής: 1,5 mm2
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
1,45

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΑΦΝΩΝ»

σελ. 111

A.T.:

278

ΑΤΗΕ 8751.1.3

Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος ∆ιατοµής: 2,5 mm2
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 044

100,00%

Αγωγός τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούµενος µέσα σε σωλήνες, δηλαδή
προµήθεια και προσκόµιση αγωγού και µικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες, σύρµα συνδέσεως, µονωτικά
πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιµών µονώσεως για πλήρη
και κανονική λειτουργία. Μονόκλωνος ∆ιατοµής: 2,5 mm2
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
1,54

A.T.:

279

ΑΤΗΕ 8735.2.1

Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - ∆ιαµέτρου ή διαστάσεων Φ 70mm Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 041

100,00%

Κυτίο διακλαδώσεως , ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο και µικρουλικά (γύψος, πίσσα
µονωτική, κανάβα, µινίο, ξύλινα τακάκια, βίδες, µαστοί διαστολές, συστολές, κόντρα, παξιµάδια, τάπες) επί
τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. Πλαστικό - ∆ιαµέτρου ή διαστάσεων Φ 70mm
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ
4,56

A.T.:

280

ΑΤΗΕ 8735.2.3

Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - ∆ιαµέτρου ή διαστάσεων Φ 100 Χ
100mm Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 041

100,00%

Κυτίο διακλαδώσεως , ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο και µικρουλικά (γύψος, πίσσα
µονωτική, κανάβα, µινίο, ξύλινα τακάκια, βίδες, µαστοί διαστολές, συστολές, κόντρα, παξιµάδια, τάπες) επί
τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. Πλαστικό - ∆ιαµέτρου ή διαστάσεων Φ 100 Χ
100mm ( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ
5,76

A.T.:

281

ΑΤΗΕ 8732.1.2

Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός ευθύς ∆ιαµέτρου Φ 13,5mm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 041

100,00%

Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε τα απαραίτητα
απαραίτητα πλαστικά προστόµια ίσια ή καµπύλα και µικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ. ευθύς
∆ιαµέτρου Φ 13,5mm
«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΑΦΝΩΝ»
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(1m)
ΕΥΡΩ

Μέτρο
(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ
3,67

A.T.:
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ΑΤΗΕ 8732.1.3

Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός ευθύς ∆ιαµέτρου Φ 16mm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 041

100,00%

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

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ
4,61

A.T.:

283

ΑΤΗΕ 8732.1.4

Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός ευθύς ∆ιαµέτρου Φ 23mm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 041

100,00%

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

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ
5,63

A.T.:

284

ΑΤΗΕ 8732.2.5

Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός σπιράλ ∆ιαµέτρου Φ 29mm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 041

100,00%

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

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ
5,73

A.T.:

285

ΦΡΓ 010.17.1

Εσχάρα καλωδίων βαρέως τύπου Για πλάτος 100 mm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 034

100,00%

Εσχάρα καλωδίων, βαρέως τύπου, από διάτρητη γαλβανισµένη εν θερµώ, λαµαρίνα πάχους 1,0 mm,
ύψους 60 mm, µε όλα τα ειδικά εξαρτήµατα σχηµατισµού (γωνίες, συστολές κ.λ.π.), στήριξη ή ανάρτηση,
πλήρη σύµφωνα µε τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, δηλ. προµήθεια και προσκόµιση εσχάρας και
εξαρτηµάτων στον τόπο του έργου και εργασία πλήρους εγκ/σης για παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΑΦΝΩΝ»
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Τιµή ανά µέτρο µήκους (µµ) Για πλάτος 100 mm
( 1 µµ )
Μέτρο Μήκους
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΝ∆ΕΚΑ
11,00

A.T.:
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ΑΤΗΕ Ν8840.2.5

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασµα 'ντεκαπέ' και µορφοσίδηρο
Με πόρτα προστασίας Ρ30 επίτοιχος ∆ιαστάσεων 106 Χ 75 cm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 052

100,00%

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασµα 'ντεκαπέ' και µορφοσίδηρο χωρίς τα όργανά του (διακόπτες,
ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) αλλά µε τα απαραίτητα στηρίγµατα, οπές εισόδου και εξόδου των
ηλεκτρικών γραµµών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσµολογίας κλπ µικροϋλικά καθώς και τον
χρωµατισµό των µεταλλικών µερών αυτού µε βασικό χρώµα, στόκο πιστολίου και δύο στρώµατα εψηµένου
βερνικοχρώµατος, δηλαδή προµήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσµολογίας των οργάνων, διάνοιξη
οπής ερµαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου µε πακτούµενα σιδηρά ελάσµατα,
συνδέσεως των εισερχοµένων και απερχοµένων γραµµών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιµή και
παράδοση σε λειτουργία Με πόρτα προστασίας Ρ30 επίτοιχος ∆ιαστάσεων 106 Χ 75 cm
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΝ∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ
611,82

A.T.:
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ΑΤΗΕ Ν8840.2.2

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασµα 'ντεκαπέ' και µορφοσίδηρο
Με πόρτα προστασίας Ρ30 επίτοιχος ∆ιαστάσεων 62 Χ 50 cm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 052

100,00%

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασµα 'ντεκαπέ' και µορφοσίδηρο χωρίς τα όργανά του (διακόπτες,
ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) αλλά µε τα απαραίτητα στηρίγµατα, οπές εισόδου και εξόδου των
ηλεκτρικών γραµµών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσµολογίας κλπ µικροϋλικά καθώς και τον
χρωµατισµό των µεταλλικών µερών αυτού µε βασικό χρώµα, στόκο πιστολίου και δύο στρώµατα εψηµένου
βερνικοχρώµατος, δηλαδή προµήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσµολογίας των οργάνων, διάνοιξη
οπής ερµαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου µε πακτούµενα σιδηρά ελάσµατα,
συνδέσεως των εισερχοµένων και απερχοµένων γραµµών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιµή και
παράδοση σε λειτουργία Με πόρτα προστασίας Ρ30 επίτοιχος ∆ιαστάσεων 62 Χ 50 cm
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ
220,43

A.T.:

288

ΑΤΗΕ Ν8912.1.3

Ασφάλεια συντηκτική τύπου TZ-SIEMENS πλήρης από πορσελάνη
Εντάσεως 100 Α και σπειρώµατος R 1/4 ins
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 054

100,00%

Ασφάλεια συντηκτική τύπου TZ-SIEMENS πλήρης από πορσελάνη µε την βάση, µήτρα, πώµα και
συντηκτικό βραδείας ή ταχείας τήξεως και προφυλακτικό δακτύλιο επίσης από πορσελάνη µε ακροδέκτες
συνδέσεως από πίσω κατάλληλη γιά χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερµαρίου ή µέσα σε στεγανό
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κιβώτιο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση Εντάσεως 100 Α και σπειρώµατος R
1/4 ins
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ
14,42

A.T.:

289

ΑΤΗΕ 8924

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

ΗΛΜ 052

100,00%

Ενδεικτική λυχνία τάσεως µέχρι 500 V πλήρης εγκατεστηµένη σε πίνακα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας
τύπου επίτοιχου ή επιδαπέδιου ερµάριου (πεδίου) µε ασφάλεια πορσελάνης 25/2 Α πλήρους τα υλικά και
µικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΚΑΙ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ
22,02

A.T.:

290

ΑΤΗΕ Ν8910.1.5

Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS Εντάσεως έως 200 Α και
σπειρώµατος R 2 ins
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 054

100,00%

Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS πλήρης από πορσελάνη µε την βάση, µήτρα, πώµα και
συντικτικό βραδείας ή ταχείας τήξεως και προφυλακτικό δακτύλιο επίσης από πορσελάνη µε ακροδέκτες
συνδέσεως από µπροστά, κατάλληλη γιά χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερµαρίου ή µέσα σε
στεγανό κιβώτιο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση Εντάσεως έως 200 Α και
σπειρώµατος R 2 ins
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ
27,10

A.T.:

291

ΑΤΗΕ Ν8910.1.3

Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS Εντάσεως έως 67 Α και
σπειρώµατος Ε 33
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 054

100,00%

Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS πλήρης από πορσελάνη µε την βάση, µήτρα, πώµα και
συντικτικό βραδείας ή ταχείας τήξεως και προφυλακτικό δακτύλιο επίσης από πορσελάνη µε ακροδέκτες
συνδέσεως από µπροστά, κατάλληλη γιά χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερµαρίου ή µέσα σε
στεγανό κιβώτιο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση Εντάσεως έως 67 Α και
σπειρώµατος Ε 33
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ
16,03

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΑΦΝΩΝ»

σελ. 115

A.T.:

292

ΑΤΗΕ Ν8911.1.2

Ασφάλεια συντηκτική τύπου UZ-SIEMENS Εντάσεως 25 Α και
σπειρώµατος Ε 27
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 054

100,00%

Ασφάλεια συντηκτική τύπου UZ-SIEMENS πλήρης από πορσελάνη µε την βάση, µήτρα, πώµα και
συντηκτικό βραδείας ή ταχείας τήξεως και προφυλακτικό κάλυµµα γιά ορατή εγκατάσταση δηλαδή
προµήθεια, προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση Εντάσεως 25 Α και σπειρώµατος Ε 27
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
8,45

A.T.:

293

ΑΤΗΕ 8880.3.3

∆ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός
Εντάσεως 63 Α
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 055

100,00%

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

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ
27,91

A.T.:

294

ΑΤΗΕ 8880.3.2

∆ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός
Εντάσεως 40 Α
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 055

100,00%

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

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
23,54

A.T.:

295

ΑΤΗΕ Ν8880.3.1

∆ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός
Εντάσεως 25 Α
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 055

100,00%

∆ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS (ραγοδιακόπτης) περιορισµένων διαστάσεων
χωνευτός µε µοχλίσκο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία απλός
τριπολικός Εντάσεως 25 Α
«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΑΦΝΩΝ»

σελ. 116

( 1 Τεµ. )
ΕΥΡΩ

Τεµάχιο
(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
21,45

A.T.:

296

ΑΤΗΕ Ν8880.2.1

∆ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός διπολικός
Εντάσεως 25 Α
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 055

100,00%

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

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ
18,36

A.T.:

297

ΑΤΗΕ 8880.2.2

∆ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός διπολικός
Εντάσεως 40 Α
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 055

100,00%

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

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ
19,38

A.T.:

298

ΑΤΗΕ Ν8918.2.2

Αυτόµατος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής
Tετραπολικός 30 ma 4 x 40 A

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

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
76,64

A.T.:

299

ΑΤΗΕ Ν8918.2.1

Αυτόµατος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής
Tετραπολικός 30 ma 4 x 25 A

Αυτόµατος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής 30 ma για τοποθέτηση εντός πίνακα διανοµής,µε τα υλικά
και µικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και της εργασίας παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΑΦΝΩΝ»

σελ. 117

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ
70,52

A.T.:

300

ΑΤΗΕ 8915.2.4

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

ΗΛΜ 055

100,00%

Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS κατάλληλος γιά
τοποθέτηση µέσα σε µεταλλικό πίνακα διανοµής µε την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής
συνδεσµολογίας, γιά κάθε φύσεως µονωτικά στηρίγµατα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς
και βοηθητικά υλικά και µικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα τριπολικός
Εντάσεως 20 Α
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ
18,77

A.T.:

301

ΑΤΗΕ 8915.2.3

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

ΗΛΜ 055

100,00%

Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS κατάλληλος γιά
τοποθέτηση µέσα σε µεταλλικό πίνακα διανοµής µε την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής
συνδεσµολογίας, γιά κάθε φύσεως µονωτικά στηρίγµατα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς
και βοηθητικά υλικά και µικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα τριπολικός
Εντάσεως 16 Α
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ
17,53

A.T.:

302

ΑΤΗΕ 8915.1.2

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

ΗΛΜ 055

100,00%

Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS κατάλληλος γιά
τοποθέτηση µέσα σε µεταλλικό πίνακα διανοµής µε την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής
συνδεσµολογίας, γιά κάθε φύσεως µονωτικά στηρίγµατα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς
και βοηθητικά υλικά και µικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα µονοπολικός
Εντάσεως 10 Α
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

A.T.:

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ
9,52

303

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΑΦΝΩΝ»

σελ. 118

ΑΤΗΕ 8915.1.3

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

ΗΛΜ 055

100,00%

Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS κατάλληλος γιά
τοποθέτηση µέσα σε µεταλλικό πίνακα διανοµής µε την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής
συνδεσµολογίας, γιά κάθε φύσεως µονωτικά στηρίγµατα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς
και βοηθητικά υλικά και µικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα µονοπολικός
Εντάσεως 16 Α
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΝ∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ
11,39

A.T.:

304

ΑΤΗΕ 8915.1.4

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

ΗΛΜ 055

100,00%

Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS κατάλληλος γιά
τοποθέτηση µέσα σε µεταλλικό πίνακα διανοµής µε την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής
συνδεσµολογίας, γιά κάθε φύσεως µονωτικά στηρίγµατα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς
και βοηθητικά υλικά και µικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα µονοπολικός
Εντάσεως 20 Α
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΝ∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ
11,39

A.T.:

305

ΑΤΗΕ 8915.1.5

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

ΗΛΜ 055

100,00%

Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS κατάλληλος γιά
τοποθέτηση µέσα σε µεταλλικό πίνακα διανοµής µε την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής
συνδεσµολογίας, γιά κάθε φύσεως µονωτικά στηρίγµατα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς
και βοηθητικά υλικά και µικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα µονοπολικός
Εντάσεως 25 Α
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ
12,63

A.T.:

306

ΑΤΗΕ
N00895.1.12.12

Μετασχηµατιστής χαµηλής τάσεως πλήρης µονοφασικός 230 V προς
230 V προστασίας Ρ 31 Ισχύος 0,50 KVA
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 056

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΑΦΝΩΝ»

100,00%
σελ. 119

Μετασχηµατιστής χαµηλής τάσεως πλήρης δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση,εγκατάσταση σύνδεση και
παράδοση σε λειτουργία µονοφασικός 230 V προς 230 V προστασίας Ρ 31 Ισχύος 0,50 KVA
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ
502,38

A.T.:

307

ΑΤΗΕ Ν9000.5

Ανελκυστήρας φορτίου Νο7

Για την προµήθεια και πλήρη εγκατάσταση ενός ανελκυστήρα φορτίου µε οδηγό για την τροφοδοσία και
αποκοµιδή διαφόρων τµηµάτων ωφέλιµου φορτίου 100 kg, 2 στάσεων µε θάλαµο που φέρει αυτόµατη
θύρα, δηλ. προµήθεια και προσκόµιση όλων των υλικών, προέλευσης εξωτερικού και εσωτερικού,
συµπεριλαµβανόµενων όλων των δαπανών εκτελωνισµού, µεταφοράς και προµήθειας αντιπροσώπου, µε
την εργασία εγκατάστασης, εργασιών σύνταξης σxεδίων, έκδοση άδειας λειτουργίας (πλην του φόρου
πολυτελείας που βαρύνει τον Εργοδότη) κατασκευής ικριωµάτων, δοκιµών κλπ µέxρι παράδοσης σε πλήρη
και κανονική λειτουργία. Περιλαµβάνονται πυράντοχες πόρτες φρεατίου µε δείκτη πυραντίστασης 60
λεπτών.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΕΚΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ
13500,00

A.T.:

308

ΑΤΗΕ Ν9000.6

Σύστηµα Ανελκυστήρα σκάλας µε πλατφόρµα αµαξιδίου

Σύστηµα Ανελκυστήρα σκάλας µε πλατφόρµα αµαξιδίου αποτελούµενο από:
-Ράγες αλουµινίου µήκους 8,5µ
-Στηρίγµατα
-Ορθοστάτες
-Πλατφόρµα διαστάσεων 1000 X 800mm
-Parking στο κατώτερο σηµείο
-Parking στο ανώτερο σηµείο
-Αυτόµατα αναδιπλούµενη πλατφόρµα
-Αυτόµατη αναδίπλωση ράµπας ανώτερου και κατώτερου σηµείου
-Πλατφόρµα µε ανιχνευτές ασφάλειας πορείας στα πλάγια και στο κάτω µέρος, σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά
Standards (Conformance 98/37/CE, Certif CE, TUV).
-Αυτόµατοι βραχίονες ασφαλείας προς κάθε κατεύθυνση
-Κινητήρας µε άµεσης εµπλοκής γρανάζι και φορτίου έως 325kg.
-Ηλεκτρολογική εγκατάσταση σε χωριστό κιβώτιο, 400 X 500 X 200mm.
Για την προµήθεια και πλήρη εγκατάσταση , δηλ. προµήθεια και προσκόµιση όλων των υλικών,
προέλευσης εξωτερικού και εσωτερικού, συµπεριλαµβανόµενων όλων των δαπανών εκτελωνισµού,
µεταφοράς και προµήθειας αντιπροσώπου, µε την εργασία εγκατάστασης, εργασιών σύνταξης σxεδίων,
έκδοση άδειας λειτουργίας (πλην του φόρου πολυτελείας που βαρύνει τον Εργοδότη) κατασκευής
ικριωµάτων, δοκιµών κλπ µέxρι παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ
17000,00

A.T.:

309

ΑΤΗΕ Ν8840.1.1

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασµα 'ντεκαπέ' και µορφοσίδηρο
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σελ. 120

Με πόρτα προστασίας Ρ30 εντοιχισµένος ∆ιαστάσεων 35 Χ 25 cm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 052

100,00%

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασµα 'ντεκαπέ' και µορφοσίδηρο χωρίς τα όργανά του (διακόπτες,
ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) αλλά µε τα απαραίτητα στηρίγµατα, οπές εισόδου και εξόδου των
ηλεκτρικών γραµµών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσµολογίας κλπ µικροϋλικά καθώς και τον
χρωµατισµό των µεταλλικών µερών αυτού µε βασικό χρώµα, στόκο πιστολίου και δύο στρώµατα εψηµένου
βερνικοχρώµατος, δηλαδή προµήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσµολογίας των οργάνων, διάνοιξη
οπής ερµαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου µε πακτούµενα σιδηρά ελάσµατα,
συνδέσεως των εισερχοµένων και απερχοµένων γραµµών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιµή και
παράδοση σε λειτουργία Με πόρτα προστασίας Ρ30 εντοιχισµένος ∆ιαστάσεων 35 Χ 25 cm
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ
144,71

A.T.:

310

ΑΤΗΕ Ν9730.1

Κεραία Τ.V. VΗF και UΗF
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 061

100,00%

Κεραία Τ.V. VΗF και UΗF 75 Ω, όπως περιγράφεται στις Προδιαγραφές, κατάλληλη για λειτουργία
κεντρικής εγκατάστασης τηλεόρασης, περιλαµβανόµενων και του ιστού ύψους 3.0 m περίπου και των
αναγκαίων για την ασφαλή στερέωση και στήριξη αυτής επι του δώµατος του κτιρίου, αντιρίδων κλπ. δηλ.
προµήθεια, προσκόµιση υλικών και µικροϋλικά και εργασία εγκατάστασης ασφαλούς στερέωσης, ρύθµισης
και θέσης σε κανονική και πλήρη λειτουργία.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ
566,76

A.T.:

311

ΑΤΗΕ Ν9730.2

Ενισxυτής σήµατος κεραίας Τ.V.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 061

100,00%

Ενισxυτής σήµατος κεραίας Τ.V. πλήρης, όπως περιγράφεται στις Προδιαγραφές, δηλαδή προµήθεια,
προσκόµιση, υλικά και εργασία εγκατάστασης.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ
144,71

A.T.:

312

ΑΤΗΕ Ν9730.3

Κατανεµητής σήµατος
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 061

100,00%

Κατανεµητής σήµατος όπως περιγράφεται στις Προδιαγραφές, δηλ. προµήθεια, προσκόµιση, υλικά,
µικροϋλικά και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, ρύθµισης και θέσης σε κανονική λειτουργία.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΑΦΝΩΝ»

σελ. 121

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ
223,46

A.T.:

313

ΑΤΗΕ Ν9601.5

Oµοαξωνικό καλώδιο 75 Ω
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 047

100,00%

Oµοαξωνικό καλώδιο 75 Ω σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, τοποθετούµενο εντός σωλήνα, ή σxάρας
καλωδίων, δηλ. προµήθεια, προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών, και επιτόπου εργασία τοποθέτησης,
σύνδεσης και δοκιµών, προς πλήρη και κανονική λειτουργία.
( 1 µµ )
Μέτρο Μήκους
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
6,55

A.T.:

314

ΑΤΗΕ Ν9730.6

Πρίζα τηλεόρασης τερµατική xωνευτή
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 062

100,00%

Πρίζα τηλεόρασης τερµατική xωνευτή όπως περιγράφεται στις Προδιαγραφές,δηλ. προµήθεια,
προσκόµιση, υλικά, µικροϋλικά και εργασία εγκατάστασης, και σύνδεσης.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ
22,38

A.T.:

315

ΑΤΗΕ Ν9602.1

Κεντρικός πίνακας ασφαλείας και χειριστήριο.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 062

100,00%

Κεντρικός πίνακας ασφαλείας έναντι κλοπής, όπως αυτός αναλύεται και περιγράφεται στις
προδιαγραφές, µε τα υλικά και µικροϋλικά στήριξης και σύνδεσης, πλήρως εγκατεστηµένος και έτοιµος για
λειτουργία, µετά του χειριστηρίου.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
697,30

A.T.:

316

ΑΤΗΕ Ν9600.10

Radar κίνησης
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 062

100,00%

Radar κίνησης σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, µε τα υλικά και µικροϋλικά στήριξης και σύνδεσης,
πλήρως εγκατεστηµένη και έτοιµη για λειτουργία.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
53,24
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σελ. 122

A.T.:

317

ΑΤΗΕ Ν9600.4

Μαγνητική επαφή
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 062

100,00%

Μαγνητική επαφή περιλαµβανόµενου του αναλυτή δονήσεων σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, µε τα
υλικά και µικροϋλικά στήριξης και σύνδεσης, πλήρως εγκατεστηµένη και έτοιµη για λειτουργία.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
25,94

A.T.:

318

ΑΤΗΕ Ν9533.2

Ηλεκτρική σειρήνα συναγερµού
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 062

100,00%

Ηλεκτρική σειρήνα συναγερµού αυτόµατης λειτουργίας µε τα µικροϋλικά και την εργασία πλήρους
εγκατάστασης.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ
109,48

A.T.:

319

ΑΤΗΕ Ν9730.16

Καλώδιο 6-πολικό
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 047

100,00%

Καλώδιο 6-πολικό ,όπως περιγράφεται στις Προδιαγραφές,ορατό ή εντοιxισµένο εντός καναλιού
(σxάρα) ασθενών ρευµάτων ή εντός πλαστικού σωλήνα, δηλαδή προµήθεια,προσκόµιση, υλικά, µικροϋλικά
και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης και ρύθµισης.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΤΡΙΑ
3,00

A.T.:

320

ΑΤΗΕ Ν9502.1

Τηλεφωνικό κέντρο 10/30
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 061

100,00%

Τηλεφωνικό κέντρο 10/30 πλήρως ηλεκτρονικό, αποτελούµενο απο το κυρίως τηλεφωνικό κέντρο, την
µεταλλακτική τράπεζα, το ερµάριο τοποθέτησης των διαφόρων συσκευών, και καλώδιο όπως αναλιτικά
περιγράφεται στις προδιαγραφές, µε τα υλικά και µικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης, πλήρως
εγκατεστηµένο και έτοιµο προς λειτουργία.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
1033,40
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σελ. 123

A.T.:

321

ΑΤΗΕ Ν8993.1

Τηλεφωνικός κατανεµητής 150 ζευγών
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 061

100,00%

Τηλεφωνικός κατανεµητής, όπως περιγράφεται στα σχέδια και στην τεχνική περιγραφή, αποτελούµενος
από µεταλλικό ερµάριο µε πόρτα από φύλλο γαλβανισµένης λαµαρίνας πάχους τουλάχιστον 1,5 mm
κατάλληλος γιά ορατή ή χωνευτή εγκατάσταση, στεγανότητας Ρ 30 ή Ρ 43 κατά DIN 40050, µε τις οπές
διελεύσεως των 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 αντιοξειδωτικής 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, έλεγχο
και δοκιµές µε τα υλικά και µικροϋλικά και την εργασία γιά την παράδοση του κατανεµητή σε πλήρη και
κανονική λειτουργία
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ
562,28

A.T.:

322

ΑΤΗΕ Ν9500.1

Πρίζα τηλεφώνου 8 επαφών
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 061

100,00%

Πρίζα τηλεφώνου 8 επαφών γαλλικού τύπου, xωνευτή µε το κουτί, δηλ. προµήθεια και προσκόµιση,
µικροϋλικά, εγκατάσταση και σύνδεση για παράδοση σε πλήρη λειτουργεία, ενδ. τύπου LΕGRΑΝD
DΙΡLΟΜΑΤ.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ
14,72

A.T.:

323

ΑΤΗΕ Ν8768.1

Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100, CATEG. 5, 4 ζευγών
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 047

100,00%

Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100, CATEG. 5, δηλαδή προµήθεια και προσκόµιση υλικών και µικρουλικών
επι τόπου και εργασία τοποθέτησης για πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΠΤΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ
7,18

A.T.:

324

ΑΤΗΕ Ν8884

Ηλεκτρικό κουδούνι υψηλού τόνου
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 061

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΑΦΝΩΝ»

100,00%

σελ. 124

Ηλεκτρικό κουδούνι υψηλού τόνου πλήρες µε τα υλικά και µικρουλικά σύνδεσης και την εργασία
πλήρους εγκατάστασης.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ
115,93

A.T.:

325

ΑΤΗΕ 8773.3.1

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση µέσα στο έδαφος Τριπολικό ∆ιατοµής 3 Χ 1,5 mm2
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 047

100,00%

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση µέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και
επισηµάνσεως (µούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισηµάνσεως, αναλογία άµµου κλπ) και
µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιµών µονώσεως γιά πλήρη και
κανονική λειτουργία Τριπολικό - ∆ιατοµής 3 Χ 1,5 mm2
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ
2,79

A.T.:

326

ΑΤΗΕ Ν8885

Σύστηµα θυροτηλεόρασης αποτελούµενο από εξωτερικό στοιχείο
θυροτηλεόρασης µε ασπρόµαυρη κάµερα και εσωτερικό στοιχείο µε
οθόνη και ακουστικό.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 061

100,00%

Σύστηµα θυροτηλεόρασης αποτελούµενο από εξωτερικό στοιχείο θυροτηλεόρασης µε ασπρόµαυρη
κάµερα και εσωτερικό στοιχείο µε οθόνη και ακουστικό πλήρες µε τα υλικά και µικρουλικά σύνδεσης και την
εργασία πλήρους εγκατάστασης.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ
1303,48

A.T.:

327

ΑΤΗΕ Ν8210

Πυροσβεστικό συγκρότηµα
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 021

100,00%

Πυροσβεστικό συγκρότηµα αυτόνοµο µε πιεστικό, αποτελούµενο απο ηλεκτροκίνητη, πετρελαιοκίνητη,
JΟCΚΕΥ αντλία, πιεστικό δοxέιο, όργανα ελέγxου και προστασίας και ηλεκτρικό πίνακα κίνησης και
αυτοµατισµού, όπως περιγράφεται στις τεxνικές προδιαγραφές και στη µελέτη ενεργητικής
πυροπροστασίας, δηλ. προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση µε τα δίκτυα νερού,
συµπεριλαµβανόµενων των συλλεκτών, σύνδεση µε το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύµατος, µε κάθε υλικό,
µικροϋλικό και εργασία, για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):

ΕΝ∆ΕΚΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ
∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΑΦΝΩΝ»

σελ. 125

(Αριθµητικώς):

11823,52

A.T.:

328

ΑΤΗΕ Ν8036.11

Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ∆ιαµέτρου 6 ins
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 005

100,00%

Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή
σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση µεταξύ
τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί, µίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως ∆ιαµέτρου 6 ins
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΚΑΤΟΝ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
108,25

A.T.:

329

ΑΤΗΕ 8036.9

Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ∆ιαµέτρου 4 ins Πάχους 4,50
mm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 005

100,00%

Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή
σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση µεταξύ
τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί, µίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως ∆ιαµέτρου 4 ins Πάχους 4,50 mm
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ
78,81

A.T.:

330

ΑΤΗΕ 8036.8

Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ∆ιαµέτρου 3 ins Πάχους 4,05
mm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 005

100,00%

Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή
σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση µεταξύ
τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί, µίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως ∆ιαµέτρου 3 ins Πάχους 4,05 mm
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
59,35

A.T.:

331

ΑΤΗΕ 8036.7

Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ∆ιαµέτρου 2 1/2 ins Πάχους
3,65 mm

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΑΦΝΩΝ»

σελ. 126

Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 005

100,00%

Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή
σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση µεταξύ
τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί, µίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως ∆ιαµέτρου 2 1/2 ins Πάχους 3,65 mm
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ
43,73

A.T.:

332

ΑΤΗΕ 8036.6

Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ∆ιαµέτρου 2 ins Πάχους 3,65
mm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 005

100,00%

Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή
σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση µεταξύ
τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί, µίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως ∆ιαµέτρου 2 ins Πάχους 3,65 mm
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ
36,13

A.T.:

333

ΑΤΗΕ 8036.3

Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ∆ιαµέτρου 1 ins Πάχους 3,25
mm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 005

100,00%

Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή
σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση µεταξύ
τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί, µίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως ∆ιαµέτρου 1 ins Πάχους 3,25 mm
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ
23,37

A.T.:

334

ΑΤΗΕ Ν8209

Κεφαλή καταιονισµού (springler)
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 021

100,00%

Κεφαλή καταιονισµού (springler) διατοµής Φ 1/2 ins τύπου αµπούλας, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές,
πλήρως τοποθετηµένο στο δίκτυο σωληνώσεων πυρόσβεσης, έτοιµο για λειτουργία.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ
12,43

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΑΦΝΩΝ»

σελ. 127

A.T.:

335

ΑΤΗΕ Ν8208

∆ίδυµο στόµιο πυρόσβεσης
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 021

100,00%

∆ίδυµο στόµιο πυρόσβεσης πλήρες, αποτελούµενο απο πλάκα στήριξης στον τοίxο, δύο στόµια 2 1/2
ins µε καπάκι όπως περιγράφεται λεπτοµερώς στις προδιαγραφές και τα σxέδια, δηλ. προµήθεια,
µεταφορά και εργασία πλήρους εγκατάστασης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ
472,92

A.T.:

336

ΗΛΜ 020

Πυροσβεστική φωλιά επίτοιχος ή χωνευτή
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 020

100,00%

Πυροσβεστική φωλιά επίτοιχος ή χωνευτή πλήρης, αποτελουµένη από σιδηρούν κιβώτιον µετά
ατράκτου και θύρας καναβοσωλήνος, διαµέτρου 1 3/4ins, µήκους 20 m, πυροσβεστικό κρουνό διαµετρ.
2ins µετά ταχυσυνδέσµου, ταχυσύνδεσµο διαµετρ. 1 3/4ins, και πυροσβεστικό αυλό ρυθµιζόµενο για
σωλήνα διαµέτρ. 1 3/4ins, ήτοι πυροσβεστική φωλιά και µικρουλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως επί
τόπου και εργασία εγκαταστάσεως παραδοτέα σε λειτουργία.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
315,70

A.T.:

337

ΑΤΗΕ Ν8212.7

Τοπικό Σύστηµα εφαρµογής κουζίνας. µε 9 lt κατασβεστικό υλικό wet
chemical.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 019

100,00%

Σύστηµα Πυρόσβεσης που θα αποτελείται από :
α. Φιάλη των 9 LT όπου αποθηκεύεται υπό πίεση το κατασβεστικό υλικό.
Β. Mόνιµα εγκατεστηµένο δίκτυο σωλήνων εντός της χοάνης και πάνω από την εστία µε σταθερά
ακροφύσια καταιονισµού καταλλήλου τύπου και µεγέθους. Ακροφύσια τοποθετούνται µέσα στο plenum
καθώς και πάνω από την εστία .
γ. ∆ίκτυο συρµατοσχοίνου µε εύτηκτους ανιχνευτές θερµοκρασίας 182? C για την αυτόµατη ενεργοποίηση
του συστήµατος .
δ. Φιαλίδιο ενεργοποίησης µε µανόµετρο που περιέχει Ν2 για την ενεργοποίηση της φιάλης ή φιαλών
κατασβεστικού.
ε. Μονάδα µηχανικής ενεργοποίησης που δέχεται εισόδους από τους εύτηκτους ανιχνευτές ή το
χειροκίνητο ενεργοποιητή και µε τη σειρά του ενεργοποιεί τις φιάλες µε το κατασβεστικό.
στ. Σταθµό χειροκίνητης ενεργοποίησης.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
760,44

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΑΦΝΩΝ»

σελ. 128

A.T.:

338

ΑΤΗΕ Ν8202.1.3

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα,αυτόµατος,µε κεφαλή sprinkler
γοµώσεως 12 kg
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 019

100,00%

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα,αυτόµατος,µε κεφαλή sprinkler πλήρης µε το αντίστοιχο στήριγµα
αναρτήσεως του απο την οροφή πλήρως τοποθετηµένος, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και στήριξη.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ
75,59

A.T.:

339

ΑΤΗΕ 8201.1.2

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

ΗΛΜ 019

100,00%

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός πλήρης µε το αντίστοιχο στήριγµα αναρτήσεώς του στον
τοίχο πλήρως τοποθετηµένος, δηλάδή προµήθεια, µεταφορά και στήριξη Γοµώσεως 6 kg
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
45,35

A.T.:

340

ΑΤΗΕ 8201.1.3

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

ΗΛΜ 019

100,00%

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός πλήρης µε το αντίστοιχο στήριγµα αναρτήσεώς του στον
τοίχο πλήρως τοποθετηµένος, δηλάδή προµήθεια, µεταφορά και στήριξη Γοµώσεως 12 kg
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ
68,99

A.T.:

341

ΑΤΗΕ 8202.2

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

ΗΛΜ 019

100,00%

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός πλήρης µε το αντίστοιχο στήριγµα αναρτήσεώς του
στον τοίχο πλήρως τοποθετηµένος, δηλάδή προµήθεια, µεταφορά και στήριξη Γοµώσεως 6 kg
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ
81,19

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΑΦΝΩΝ»

σελ. 129

A.T.:

342

ΑΤΗΕ Ν9531.10

Κέντρο πυρανίxνευσης 10 ζωνών
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 062

100,00%

Κέντρο πυρανίxνευσης περιλαµβάνον σύστηµα µεταβιβάσεων περαιτέρω του συστήµατος αγγελίας,
σύστηµα συνεxούς µέτρησης και ελέγxου των καταστάσεων λειτουργίας κλπ. όπως περιγράφεται στις
προδιαγραφές µε τα µικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης, δηλ. προµήθεια και
προσκόµιση επι τόπου του έργου και εργασία συναρµολόγησης σύνδεσης δοκιµών ρυθµίσεων µετρήσεων
προς παράδοση σε λειτουργία.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
767,84

A.T.:

343

ΑΤΗΕ Ν9533.2

Ηλεκτρική σειρήνα συναγερµού
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 062

100,00%

Ηλεκτρική σειρήνα συναγερµού αυτόµατης λειτουργίας µε τα µικροϋλικά και την εργασία πλήρους
εγκατάστασης.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ
109,48

A.T.:

344

ΗΛΜ 062

Ανιχνευτής ιονισµού
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 062

100,00%

Ανιχνευτής ιονισµού µετά βάσεως κατάλληλος για εγκατάσταση στην οροφή, ρυθµιζοµένης ευπαθείας,
πλήρως εγκατεστηµένος µετά των υλικών και µικρουλικών εγκαταστάσεως και της εργασίας για παράδοση
σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ
197,21

A.T.:

345

ΑΤΗΕ Ν9532.2

Ανιxνευτής θερµοδιαφορικός
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 062

100,00%

Ανιxνευτής θερµοδιαφορικός διεγειρόµενος απο αύξηση θερµοκρασίας 10°C ανα λεπτό ή σε µέγιστη
θερµοκρασία περίπου 60°C κατάλληλος για τοποθέτηση σε xώρους όπου η θερµοκρασία κυµαίνεται απο 20°C έως 45°C, όπως περιγράφεται στις προδιαγραφές, µε τα µικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία
πλήρους τοποθέτησης.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΑΦΝΩΝ»

σελ. 130

(Αριθµητικώς):

159,44

A.T.:

346

ΑΤΗΕ Ν9533.1

Πατητό κοµβίο συναγερµού
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 062

100,00%

Πατητό κοµβίο συναγερµού κατάλληλο για xειροκίνητη θέση σε λειτουργία του συστήµατος ανίxνευσης
πυρκαγιάς, κατα τα λοιπά όπως στις προδιαγραφές µε τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης, και την εργασία
πλήρους εγκατάστασης.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ
139,89

A.T.:

347

ΑΤΗΕ Ν9730.15

Καλώδιο διανοµής
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 047

100,00%

Καλώδιο διανοµής,,όπως περιγράφεται στις Προδιαγραφές, ορατό ή εντοιxισµένο εντός καναλιού
(σxάρα) ασθενών ρευµάτων ή εντός πλαστικού σωλήνα,δηλαδή προµήθεια,προσκόµιση, υλικά, µικροϋλικά
και εργασία εγκατάστασης,σύνδεσης και ρύθµισης.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ
3,06

A.T.:

348

ΑΤΗΕ Ν8126.1.4

Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά Συνδεοµένη µε σπείρωµα
∆ιαµέτρου 4 ins
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 012

100,00%

Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά µε γλωττίδα (κλαπέ) κατακόρυφης ή οριζόντιας τοποθετήσεως, µε
λυόµενο πώµα γιά επιθεώρηση του µηχανισµού της, δηλαδή βαλβίδα και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία
πλήρους τοποθετήσεως Συνδεοµένη µε σπείρωµα ∆ιαµέτρου 4 ins
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ
97,86

A.T.:

349

ΑΤΗΕ Ν8106.6

Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διαµέτρου Φ 2 ins
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 012

100,00%

Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) ορειxάλκινη , βαρέως τύπου, µε µοxλό xειρισµού (κλεισιµο µε
1/4 της στροφής) µε τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ
37,52
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A.T.:

350

ΑΤΗΕ Ν8106.8

Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διαµέτρου Φ 3 ins
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 012

100,00%

Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) ορειxάλκινη , βαρέως τύπου, µε µοxλό xειρισµού (κλεισιµο µε
1/4 της στροφής) µε τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ
63,08

A.T.:

351

ΑΤΗΕ N8104.12

Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη Φ6 ins
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 012

100,00%

Συρταρωτή βαλβίδα πιέσεως λειτουργίας έως 10atm, µε τα υλικά και µικροϋλικά και την εργασία
πλήρους εγκατάστασης
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΚΑΤΟΝ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
104,50

A.T.:

352

ΑΤΗΕ N8041.3

Εύκαµπτη σύνδεση (flexible) βαρέως τύπου µε γαλβανισµένο
περίβληµα 6''
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 004

100,00%

Εύκαµπτη σύνδεση (flexible) βαρέως τύπου µε γαλβανισµένο περίβληµα 6'' , δηλαδή τοποθετηµένος
επι τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως µε όλα τα µικρουλικά (ρακόρ κτλ)..
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ
160,88

ΟΜΑ∆Α 8. ΦΥΤΕΥΣΗ - ΑΡ∆ΕΥΣΗ
Α.Τ. 353
Αρθρο Γ1ΣΧ :

Κατασκευή πετρόκηπου

Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ 1410
Προµήθεια κατάλληλων πετρών, µε ανώµαλη – ανάγλυφη επιφάνεια, ακανόνιστου σχήµατος,
µεταφορά και σωστή τοποθέτησή τους στο χώρο, ώστε να δηµιουργηθεί ο πετρόκηπος,
σύµφωνα µε τις οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
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Τιµή µονάδας:

732.56 €

Α.Τ. 354
Α9
Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ 2111
Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων για υπόγεια τοποθέτηση αρδευτικού δικτύου
σε χαλαρά, γαιώδη ή γαιώδη-ηµιβραχώδη εδάφη..
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)
Α9.2

Βάθος επίχωσης γραµµών δικτύου 20 - 40 cm

Τιµή µονάδας: 1.10 €

Α.Τ. 355
Ε2
Άνοιγµα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ηµιβραχώδη µε εργαλεία χειρός
Aνοιγµα λάκκων σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες µε εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισµός και
αποκοµιδή των υπολειµµάτων ριζών και των αχρήστων υλικών. Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες
οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και µέσων για την πλήρη
εκτέλεση της εργασίας.
Ε2.1

Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων 0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m

Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ 5130
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Τιµή µονάδας: 0.80 €

Α.Τ. 356
Ε2.2
Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ 5120
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Τιµή µονάδας: 2.30 €

Α.Τ. 357
Ε11.1 Υποστύλωση δένδρου µε την αξία του πασσάλου
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ 5240
Yποστύλωση δέντρου µε την αξία πασσάλου ευθυτενούς, αποφλοιωµένου, βαµµένου, πελεκητού
στο κάτω άκρο, πισσαρισµένου µέχρι ύψος 0,50 m, από κατάλληλη ξυλεία. Στην τιµή
συµπεριλαµβάνονται η αξία και µεταφορά επί τ’οπου του πασσάλου, οι δαπάνες του
εργατοτεχνικού προσωπικού, των µικροϋλικών και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για
την κατακόρυφη έµπηξή του σε βάθος 0,50 m, σε οποιοδήποτε είδος εδάφους, και µε
οποιαδήποτε κλίση καθώς και η πρόσδεσή του δέντρου σ’ αυτόν µε κατάλληλο µέσον.
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Ε11.1.1 Για µήκος πασσάλου µέχρι 2,50 m
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Τιµή µονάδας:

3.00 €

Α.Τ. 358
ΣΤ8.2 Καθαρισµός περιβάλλοντος χώρου
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ 5390
Συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείµενα κλπ), αποµάκρυνσή τους
από τους χώρους του έργου και την απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται.
Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µέσων και των
εργαλείων που απαιτούνται.
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.)
Τιµή µονάδας: 2,70 €

Α.Τ. 359
ΣΤ6.3 Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού χειριστή
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ 5371
Βοτάνισµα φυτών µε χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού χειριστή, δηλ. κοπή των
ζιζανίων στο χώρο µεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί, αποµάκρυνση
από τους χώρους του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν από το βοτάνισµα και απόρριψή
τους σε χώρους που επιτρέπεται. Περιλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες δαπάνες του
εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων και των εργαλείων για την πλήρη εκτέλεση της
εργασίας.
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.)
Τιµή µονάδας:

50,00 €

Α.Τ. 360
Γ1
Γενική µόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση
χλοοτάπητα
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ 1140
Αποκοµιδή πλεοναζόντων χωµάτων, καθάρισµα, συγκέντρωση και αποκοµιδή κάθε άχρηστου
υλικού (πέτρες, υπολείµµατα ριζών, κλαδιά κλπ), αναµόχλευση της επιφάνειας µε οποιοδήποτε
µέσο, γενική ισοπέδωση των χώρων και γενική µόρφωση του ανάγλυφου της επιφανείας του
εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα. Περιλαµβάνονται οι δαπάνες του
εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την
πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας.
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.)
Τιµή µονάδας: 125,00 €
∆1.

∆ένδρα
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Προµήθεια καλλωπιστικών δένδρων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και
µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο
του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, τις δαπάνες του
εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη
απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους.
Α.Τ. 361
∆1.3
∆ένδρα κατηγορίας ∆3
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ-5210
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Τιµή µονάδας:

60.00 €

Α.Τ. 362
∆1.4
∆ένδρα κατηγορίας ∆4
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ-5210
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Τιµή µονάδας: 110.00 €

Α.Τ. 363
∆1.5
∆ένδρα κατηγορίας ∆5
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ-5210
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Τιµή µονάδας: 130.00 €
∆2.

Θάµνοι

Προµήθεια καλλωπιστικών θάµνων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και
µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο
του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, τις δαπάνες του
εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη
απαιτείται για την διατήρηση των θάµνων σε αρίστη κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους.
Α.Τ. 364
∆2.3
Θάµνοι κατηγορίας Θ3
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ-5210
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Τιµή µονάδας: 35.00 €
Α.Τ. 365
∆2.4
Θάµνοι κατηγορίας Θ4
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ-5210
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Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Τιµή µονάδας: 20.00 €
Α.Τ. 366
∆2.5
Θάµνοι κατηγορίας Θ5
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ-5210
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Τιµή µονάδας: 31.00 €

Α.Τ. 367
∆2.6
Θάµνοι κατηγορίας Θ6
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ-5210
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Τιµή µονάδας: 35.00 €

Α.Τ. 368
∆2.7
Θάµνοι κατηγορίας Θ7
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ-5210
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Τιµή µονάδας: 75.00 €
∆3.

Αναρριχώµενα φυτά

Προµήθεια αναρριχώµενων φυτών µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και
µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο
του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, φορτοεκφόρτωση,
αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα
απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των αναρριχοµένων
φυτών σε αρίστη κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους.

Α.Τ. 369
∆3.4
Αναρριχώµενα φυτά κατηγορίας Α4
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ-5220
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Τιµή µονάδας: 13.00 €

Α.Τ. 370
∆3.5
Αναρριχώµενα φυτά κατηγορίας Α5
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ-5220
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Τιµή µονάδας: 25.00 €
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Α.Τ. 371
∆3.6
Αναρριχώµενα φυτά κατηγορίας Α6
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ-5220
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Τιµή µονάδας: 35.00 €
∆6

Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη κλπ φυτά

Προµήθεια ποωδών - πολυετών φυτών και ετησίων, διετών, βολβωδών κλπ φυτών µε τις
δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν
προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών,
τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του
εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη
απαιτείται για την διατήρηση των ποωδών - πολυετών φυτών σε αρίστη κατάσταση µέχρι και τη
φύτευσή τους.

Α.Τ. 372
∆6.1
Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη κλπ φυτά κατηγ. Π1
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ-5220
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Τιµή µονάδας: 0.85 €

Α.Τ. 373
∆6.2
Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη κλπ φυτά κατηγ. Π2
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ-5220
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Τιµή µονάδας: 1.65 €

Α.Τ. 374
Ε9.1
Φύτευση ποωδών φυτών και βολβών
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ 5220
Φύτευση ποωδών και βολβωδών φυτών, δηλαδή διάνοιξη λάκκου κυλινδρικής διατοµής, φύτευση
µε τη σωστή τοποθέτηση του φυτού µέσα στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του
λάκκου µέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο, λίπανση και
σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης. Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία του λιπάσµατος και του νερού
και η δαπάνη αποµάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες,
σακούλες, δοχεία κλπ).
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Τιµή µονάδας:

0.40 €
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Α.Τ. 375
Ε9.5
Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 4,50 - 12,00 lt
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ 5210
Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 4,50 - 12,00 lt, δηλαδή: φύτευση µε σωστή
τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι την
επιφάνεια του εδάφους, πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και
σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης. Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία του λιπάσµατος και του νερού
και η δαπάνη αποµάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες,
σακούλες (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Τιµή µονάδας: 1.30 €

Α.Τ. 376
Ε9.6
Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 12,50 - 22,00 lt
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ 5210
Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 12,50 - 22,00 lt, δηλαδή: φύτευση µε σωστή
τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι την
επιφάνεια του εδάφους, πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης, σχηµατισµός λεκάνης
άρδευσης και µια άρδευση του µε κατάκλυση της λεκάνης. Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία του
λιπάσµατος και του νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν
από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Τιµή µονάδας:

3.20 €

Α.Τ. 377
Ε9.7
Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 23 - 40 lt
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ 5210
Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 23 - 40 lt, δηλαδή: φύτευση µε σωστή τοποθέτηση του
φυτού στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι την επιφάνεια του εδάφους,
πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης και
µια άρδευση του µε κατάκλυση της λεκάνης. Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία του λιπάσµατος
και του νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη
φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Τιµή µονάδας:

4.50 €

Α.Τ. 378, Α.Τ. 379, Α.Τ. 380
Η1.1

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm

Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΗΛΜ 8
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Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm (SDR 21),
κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 (SF =
συντελεστής ασφαλείας = 1,40) για διατοµές έως Φ32 mm, δηλαδή σωλήνας, κάθε είδους
εξαρτήµατα και µικροϋλικά (καννάβι, τεφλόν κλπ). Προµήθεια σωλήνων και εξαρτηµάτων,
µεταφορά, προσέγγιση, και εργασία πλήρους τοποθέτησης επιφανειακά ή σε τάφρο, σύνδεσης,
ρυθµίσεων και δοκιµών για πλήρη λειτουργία. ∆εν περιλαµβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και
επίχωσης της τάφρου.
Κατ εξαίρεση, οι σωλήνες Φ 16 και Φ 20 mm των αρδευτικών γραµµών (γραµµές µε σταλάκτες),
θα είναι κατά EN 12201 ή κατά DIN 8072 µε συντελεστή ασφαλείας SF = 1,25 για να είναι δυνατή
η τοποθέτηση των σταλακτών.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)
Άρθρο
Η1.1.1
Η1.1.2
Η1.1.3
Η1.1.4
Η1.1.5
Η1.1.6
Η1.1.7
Η1.1.8
Η1.1.9
Η1.1.10

DN (mm)
Φ 16
Φ 20
Φ 25
Φ 32
Φ 40
Φ 50
Φ 63
Φ 75
Φ 90
Φ 110

Τιµή
µονάδας
0.35 €
0.55 €
0.95 €

Α.Τ. 381
Η8.2.6 Σταλακτηφόροι Φ20 mm από ΡΕ µε σταλάκτες αυτορυθµιζόµενους και µε
µηχανισµό αποτροπής απορροής του νερού από το σωλήνα
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΗΛΜ 8
Σταλακτηφόροι Φ20 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), µε ενσωµατωµένους σταλάκτες, µε λαβύρινθο
µακράς διαδροµής, θάλαµο αυτορύθµισης µε µεµβράνη και µε µηχανισµό αποτροπής απορροής
του νερού από το σωλήνα, µε οµοιοµορφία παροχής σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου
ISO 9261 για σταλάκτες κατηγορίας A', για πίεση λειτουργίας από 1,00 έως 3,00 atm.
Προµήθεια σωλήνων, εξαρτηµάτων σύνδεσης και µικροϋλικών, µεταφορά επί τόπου του έργου,
προσέγγιση και πλήρης εγκατάσταση σε τάφρο ή επιφανειακά, σύνδεση, ρυθµίσεις και δοκιµές
και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. ∆εν περιλαµβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της
τάφρου.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)
Άρθρο
Η8.2.6.1
Η8.2.6.2
Η8.2.6.3
Η8.2.6.4
Η8.2.6.5

Αποστάσεις
σταλακτών
33 cm
50 cm
75 cm
100 cm
125 cm

Τιµή
µονάδας
0.70 €
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Α.Τ. 382
Η8.1.1 Σταλάκτης αυτορυθµιζόµενος, επισκέψιµος
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΗΛΜ 8
Σταλάκτης επικαθήµενος, αυτορυθµιζόµενος, αυτοκαθαριζόµενος, επισκέψιµος, για πίεση
λειτουργίας από 0,6 έως 4,00 atm. Προµήθεια επί τόπου του έργου µε τα εξαρτήµατα σύνδεσης
και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών και παράδοση σε
πλήρη λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Τιµή µονάδας:

0.22 €

Α.Τ. 383
Η.9.2.5 Οικιακός προγραµµατιστής ρεύµατος εξωτερικού χώρου
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΗΛΜ 52
Οικιακός προγραµµατιστής άρδευσης, ρεύµατος, εξωτερικού χώρου, 3 τουλάχιστον ανεξάρτητων
προγραµµάτων για κάθε ελεγχόµενη ηλεκτροβάνα (Η/Β), µε 3 τουλάχιστον εκκινήσεις ανά ηµέρα
και πρόγραµµα, µε έξοδο εντάσεως τουλάχιστον 0,5 A ανά στάση, µε δυνατότητα εκκίνησης
αντλίας ή κεντρικής ηλεκτροβάνας και µε ενσωµατωµένο µετασχηµατιστή τροφοδοσίας.
Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου πλήρους προγραµµατιστή και πάσης φύσεως εξαρτηµάτων
καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραµµατισµού, ελέγχου, ρυθµίσεων, δοκιµών
κλπ. για κανονική λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Άρθρο
Η.9.2.5.1
Η.9.2.5.2
Η.9.2.5.3

Ελεγχόµενες Η/Β
4- 6
8-9
12

Τιµή µονάδος
210.00 €

Α.Τ. 384
Η.9.2.14.1 Στεγανό κουτί για προγραµµατιστές, µεταλλικό
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΗΛΜ 8
Στεγανό κουτί προγραµµατιστών, µεταλλικό, για τοποθέτηση προγραµµατιστών ή και κεφαλών
άρδευσης κλπ, µε πόρτα πάχους τουλάχιστον 1,2 mm, µε αντισκωριακή βαφή, µε εσωτερική
πλάκα στήριξης εξαρτηµάτων, µε στεγανοποιητικά παρεµβύσµατα στην πόρτα και στις διελεύσεις
καλωδίων, βαθµού προστασίας τουλάχιστον ΙΡ 65, µε κλειδαριά ασφαλείας, µε δυνατότητα
ανοίγµατος της πόρτας δεξιά ή αριστερά ή µε δύο πόρτες, µε όλα τα εξαρτήµατα υλικά και
µικροϋλικά και την εργασία τοποθέτησης.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Άρθρο
Η.9.2.14.1.1
Η.9.2.14.1.2
Η.9.2.14.1.3
Η.9.2.14.1.4

∆ιαστάσεις (cm)
πάχος (mm)
40Χ30Χ20/1,2
50Χ40Χ20/1,2
50Χ50Χ20/1,2
60Χ40Χ25/1,2

Τιµή µονάδος
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Η.9.2.14.1.5
60Χ50Χ25/1,2
Η.9.2.14.1.6
80Χ60Χ25.1,2
Α.Τ. 385
Η.9.2.15 Καλώδιο τύπου JIVV-U (πρώην ΝΥΥ)
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΗΛΜ 47
Καλώδιο τύπου JIVV-U (πρώην ΝΥΥ) και µικροϋλικά (κολάρα, κλέµµες κλπ) επί τόπου του
έργου, µε την εργασία πλήρους τοποθέτησης σε τάφρο ή σωλήνες διέλευσης καλωδίων,
διαµόρφωσης, σύνδεσης και ελέγχου.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Άρθρο

διατοµή (mm2)

Η.9.2.15.1
Η.9.2.15.2
Η.9.2.15.3
Η.9.2.15.4
Η.9.2.15.5
Η.9.2.15.6
Η.9.2.15.7
Η.9.2.15.8
Η.9.2.15.9
Η.9.2.15.10
Η.9.2.15.11
Η.9.2.15.12
Η.9.2.15.13
Η.9.2.15.14

2 x 1,5
3 x 1,5
4 x 1,5
5 x 1,5
7 x 1,5
10 x 1,5
2 x 2,5
3 x 2,5
4 x 2,5
5 x 2,5
2x4
3x4
4x4
5x4

Τιµή µονάδος

1.20 €

Α.Τ. 386
H9.1.2 Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 13,5 atm
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΗΛΜ 8
Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ονοµ. πίεσης 13,5 atm, περιοχής λειτουργίας από 0,7
µέχρι 13,5 atm, µε ή χωρίς µηχανισµό ρύθµισης παροχής (flow controller), εσωτερικής
εκτόνωσης, µε πηνίο (actuator) 24 V / AC. Προµήθεια βανών και µικροϋλικών, µεταφορά επί
τόπου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών για πλήρη λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Άρθρο
H9.1.2.1
H9.1.2.2
H9.1.2.3
H9.1.2.4
H9.1.2.5
H9.1.2.6
H9.1.2.7
H9.1.2.8
H9.1.2.9

Ονοµαστική διάµετρος
Τιµή µονάδας
Χωρίς µηχανισµό ρύθµισης πίεσης
Φ 1''
Φ 1 1/2''
Φ 2''
Φ 2 1/2''
Φ 3''
Με µηχανισµό ρύθµισης πίεσης
Φ 1''
115,00 €
Φ 1 1/2''
Φ 2''
Φ 2 1/2''
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Φ 3''

H9.1.2.10

Α.Τ. 387
Η7.2
Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, πλαστικά, ονοµαστικής πίεσης 10 atm
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΗΛΜ 8
Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, ονοµαστικής πίεσης 10 atm,
ενισχυµένο µε ίνες υάλου, µε απώλειες πίεσης στα 120 mesh,
µεγίστη παροχή µικρότερες από 0,50 atm. Προµήθεια επί τόπου
σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης,
παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

από πολυεστέρα ή νάϋλον
σε καθαρό φίλτρο, υπό την
του έργου µε τα εξαρτήµατα
ρυθµίσεων και δοκιµών και

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Άρθρο
Η7.2.1
Η7.2.2
Η7.2.3
Η7.2.4
Η7.2.5
Η7.2.6
Η7.2.7
Η7.2.8
Η7.2.9

Ονοµαστική
διάµετρος
Φ 3/4''
Φ 1'' κοντό
Φ 1'' µακρύ
Φ 1 1/2'' κοντό
Φ 1 1/2''
µακρύ
Φ 2'' κοντό
Φ 2'' µακρύ
Φ 3''
Φ 4''

ενεργή
επιφάνεια
cm2
90
440
510
440

max
παροχή
m3/h
4,00
5,00
6,00
7,00

510

11,00

880
1200
1750
1750

25,00
25,00
50,00
60,00

Τιµή
µονάδας
50.00 €

Α.Τ. 388
Η5.1
Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΗΛΜ 11
Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm. Προµήθεια επί τόπου του έργου µε τα
εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και
δοκιµών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Άρθρο
Η5.1.1
Η5.1.2
Η5.1.3
Η5.1.4
Η5.1.5
Η5.1.6
Η5.1.7
Η5.1.8
Η5.1.9

DN (ίντσες)
Φ 1/2''
Φ 3/4''
Φ 1''
Φ 1 1/4''
Φ 1 1/2''
Φ 2''
Φ 2 1/2''
Φ 3''
Φ 4''

Τιµή µονάδας

9.80 €
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Α.Τ. 389
Η4. 4 Ταυ µεταλλικά, γαλβανισµένα
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΗΛΜ 12
Ταυ µεταλλικά, γαλβανισµένα, επιτόπου του έργου, µε τα µικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία
σύνδεσης και δοκιµών, πλήρως τοποθετηµένα στην εγκατάσταση.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Άρθρο
Η4.4.1
Η4.4.2
Η4.4.3
Η4.4.4
Η4.4.5
Η4.4.6
Η4.4.7
Η4.4.8
Η4.4.9

Ονοµαστική
διάµετρος (ίντσες)
Φ½
Φ¾
Φ1
Φ1¼
Φ1½
Φ2
Φ2½
Φ3
Φ4

Τιµή µονάδας

3.50 €

Α.Τ. 390
Η4.6
Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισµένες
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΗΛΜ 12
Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισµένες, επιτόπου του έργου µε τα µικροϋλικά σύνδεσης και την
εργασία σύνδεσης και δοκιµών, πλήρως τοποθετηµένες στην εγκατάσταση.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Άρθρο
Η4.6.1
Η4.6.2
Η4.6.3
Η4.6.4
Η4.6.5
Η4.6.6
Η4.6.7
Η4.6.8
Η4.6.9

Ονοµαστική
Τιµή µονάδας
διάµετρος (ίντσες)
Φ½
Φ¾
Φ1
3.20 €
Φ1¼
Φ1½
Φ2
Φ2½
Φ3
Φ4

Α.Τ. 391
Η4. 9 Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισµένοι
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΗΛΜ 12
Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισµένοι, επιτόπου του έργου, µε τα µικροϋλικά σύνδεσης και την
εργασία σύνδεσης και δοκιµών, πλήρως τοποθετηµένοι στην εγκατάσταση.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Άρθρο
Η4. 9.1

DN (ίντσες)
Φ 1/2

Τιµή µονάδας
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Η4. 9.2
Η4. 9.3
Η4. 9.4
Η4. 9.5
Η4. 9.6
Η4. 9.7
Η4. 9.8
Η4. 9.9

Φ 3/4
Φ1
Φ 1 1/4
Φ 1 1/2
Φ2
Φ 2 1/2
Φ3
Φ4

2.80 €

Α.Τ. 392
Η4.2
Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισµένα
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΗΛΜ 12
Ρακόρ χαλύβδινα κωνικά γαλβανισµένα, επιτόπου του έργου µε τα µικροϋλικά σύνδεσης και την
εργασία σύνδεσης και δοκιµών, πλήρως τοποθετηµένα στην εγκατάσταση.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Άρθρο
Η4.2.1
Η4.2.2
Η4.2.3
Η4.2.4
Η4.2.5
Η4.2.6
Η4.2.7
Η4.2.8
Η4.2.9

Ονοµαστική
διάµετρος
(ίντσες)
Φ 1/2
Φ 3/4
Φ1
Φ 1 1/4
Φ 1 1/2
Φ2
Φ 2 1/2
Φ3
Φ4

Τιµή µονάδας

7.60 €

Ηράκλειο, 11/3 /2011

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Οι Μελετητές Μηχανικοί

Οι Επιβλέποντες Μηχανικοί

Αικατερίνη Περτσελάκη
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Σουλτάνα Καπζάλα
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Αγνή ΚουβελάΠαναγιωτάτου Αρχιτέκτων
Μηχανικός

Ζαφειρένια Καραγιαννάκη
Πολιτικός Μηχανικός
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Ηλίας Καλογεράκης
Πολιτικός Μηχανικός

Σαράντος Γέµελας
Μηχανολόγος Μηχανικός

∆ιονύσιος Ρόκοµας
Ηλ/γος Μηχανικός

Ερωφίλη Φραγκούλη
∆ασολόγος

Μιχαήλ Χατζιδάκης
Γεωπόνος

Ο Τµηµατάρχης

Παναγιώτης Καβουκλης
Πολιτικός Μηχανικός

Ευαγγελία Παπαδάκη-Μπιµπή
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Γεώργιος Κρητσωτάκης
Γεωλόγος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆ιευθυντής Τεχνικών Έργων

Ευάγγελος Φωσκολάκης
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθµό πρωτ. 59/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
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