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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

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

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

1.1.1

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

1.1.2

Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων
και βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών,
αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής
τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις
σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός
των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με
αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.
Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία
μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων
εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης,
λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την
Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές,
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο
αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου.
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Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του
συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα
διαχείρισή τους.
1.1.3

Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών
εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και
αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων
που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
(αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών
κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους
προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του
πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και
χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού
προσωπικού και των επιστατών με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή
αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή
οπουδήποτε αλλού.

1.1.4

Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία
εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των
δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο
ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους
όρους δημοπράτησης.

1.1.5

Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής
προκατασκευασμένων στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους
δημοπράτησης,
συγκροτημάτων
παραγωγής
θραυστών
υλικών
(σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., στον εργοταξιακό
χώρο ή εκτός αυτού.
Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου,
η κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η
εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές
δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων
υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις
ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των
εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους
(βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και
αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα
με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων
έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α)

Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει
παραχωρηθεί από το Δημόσιο

(β)

Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο
Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για
τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.

1.1.6

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

1.1.7

Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της
κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι
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δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων
εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της
αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής
ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων
προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της
εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και
μέχρι την οριστική παραλαβή τους.
1.1.8

Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των
πάσης φύσεως ‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και
τους λοιπούς όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και
δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.)

1.1.9

Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού
μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται
για συγκεκριμένες εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου
χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά
επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η
ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα
λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις
στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως
σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του
Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους
από το Έργο.
Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού
που διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε
άλλη αιτία.

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

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

(β)

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

(γ)

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

(δ)

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

στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών
(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές
υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης,
είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό
Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και
οχημάτων,
(ζ)

σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή
του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού
δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων
κλπ.).

1.1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και
οχημάτων στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:
(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για
την αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο
κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές
(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή
κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των
εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και
γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την
σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης
που προκύπτει από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την
προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και
οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών
και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη
αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης.
1.1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων,
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου,
εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την
χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών
εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής
μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές),
κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης
και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης
μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας
υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]),
1.1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που
απαντώνται στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων
εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών
στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των
πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα
υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.
1.1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων
(όταν αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη.

6

1.1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των
εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων
Ο.Κ.Ω.
1.1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών
εντός κοίτης ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα
παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των
προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων
και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα οσο και
τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται
διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.
1.1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και
ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη
εκτέλεση των εργασιών.
1.1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας
στα διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα
απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη
επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης
των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων
(προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει
έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.
1.1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων
Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις
εκτελούμενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και
φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι
περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου.
1.1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι
αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων
κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως
εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας,
ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση των
συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων
και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης
φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη
μεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή
διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή
εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών
ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες
εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή
ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν
απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή
επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά
την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς
όρους.
1.1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για
την εφαρμογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα,
καθαρισμός, δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες
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μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσμα των
παραπάνω εργασιών.
1.1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών,
φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων
συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο
στα τεύχη δημοπράτησης.
1.1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης
να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες
σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ.
1.1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις
αρμόδιες Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός
αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.
1.1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης
λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα
ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες,
υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και
ιδιαίτερα όταν:
(1)

τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση,

(2)

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

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών
Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης
φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες
αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού,
όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι,
δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών,
έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το
προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του
προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου
Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε:
(α)

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

Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση
κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ. γραφείων,
εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

(2)

Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του
Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

(3)

Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και
χώρων εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης.
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(4)

Εξοπλισμού κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη
διασφάλιση λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού
ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών
απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

(5)

Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων
μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των
χώρων κατά τρόπο αποδεκτό και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους
Περιβαλλοντικούς Όρους.

(6)

Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού
γενικής χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως
προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του έργου και αποκινητοποίησης με το
πέρας του προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης.

(7)

Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις
τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος.

(8)

Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και
Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

(9)

Για φόρους.

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

Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της
σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες:
(1)

Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών
(περιλαμβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών
σύμφωνα με τις προβλέψεις των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων)

(2)

Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την
προϋπόθεση μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε
περίπτωση μη μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται
υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες
περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες
αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες, με
εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν
περιλαμβάνονται.

(3)

Νομικής υποστήριξης

(4)

Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc μετάκληση
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(5)

Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού
π.χ. χρήση αυτοκινήτων

(6)

Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα
μεταφοράς προσωπικού

(7)

Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση
προς αυτούς

(8)

Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο

(9)

Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος

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

2

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
2.1.1

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των
εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων
βάσει αυτών επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων
υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε
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 ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους
εργασιών του παρόντος Τιμολογίου.

2.1.5

Αν το περιεχόμενο ένός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου,
που αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί
πλήρη αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του
συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα
επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που
περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο.
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2.1.6

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

2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ 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 κροκάλες ή αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης
των 150 MPa. Η εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής (δεν
αναμοχλέυονται με το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε
απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη)

2.2.2

ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά
και όχι περιοριστικά) να προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και
έτοιμα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα:
Χειρολαβές
-

Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με
τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο
ειδικό σύστημα κλειδώματος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο),
όπου απαιτείται.

-

Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με
τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό
ρύθμισης χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς
ασφαλείας.
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-

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).

-

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

ή

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης
-

Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας

-

Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος

-

Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες
πυρασφάλειας

-

Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου

-

Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με
βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα
αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο).

Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών
-

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

-

Μηχανισμός επαναφοράς
πυρασφάλειας.

-

Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση

-

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

-

Αναστολείς (stoppers)

όπως παραπάνω αλλά

με απαιτήσεις

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

Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ

-

Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας

-

Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα)

-

Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ

-

Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών
ασφαλείας, με Master Key

-

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
Δημοσίων Εργων"διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία
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άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαμβάνεται στην τιμή
του κάθε είδους κουφώματος.
2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²)
επιφανειών ή σε μέτρα μήκους (m) γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων
διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού. Από τις
επιμετρούμενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα
γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με
άλλο είδος χρωματισμού.
Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η
αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg
βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές
επιμετρούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την
Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο για τα
διάφορα είδη χρωματισμών.
Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην
ανωτέρω παράγραφο "Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε
άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί
Όροι".
Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος
τιμολογίου αναφέρονται σε πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος
από το δάπεδο εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για χρωματισμούς που
εκτελούνται σε ύψος μεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του
παρόντος τιμολογίου, τα οποία έχουν εφαρμογή όταν δεν πληρώνεται
ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωμάτων.
Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των
χρωμάτων, οι δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την
Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα με τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούμενου
στις οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία
αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων
κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται.
Όταν πρόκεται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ
ολοκλήρου, η επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το
γινόμενο της απλής συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος
(βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της
καταλαμβανόμενης από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα πλήρους, απλής
επιφάνειας, επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω:
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α/
α
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

Είδος

Συντελεστής

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

2,30
2,70
3,00

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

1,90
2,30
2,60

Υαλοστάσια :
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου
γ) με κάσσα επί μπατικού
δ) παραθύρων ρολλών
ε) σιδερένια
Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου
(χωρικού, γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών
Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των
εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου
Σιδερένιες θύρες :
α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα
β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές
γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά)
δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ
Προπετάσματα σιδηρά :
α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα
β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα
γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας)
Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά :
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου
β) πολυσυνθέτου σχεδίου
Θερμαντικά σώματα :
Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των
Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων
κατασκευής των θερμαντικών σωμάτων

1,00
1,40
1,80
1,60
1,00
3,70
2,60
2,80
2,00
1,00
1,60
2,50
1,00
1,60
1,00
1,50
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2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ
1. Τα αναφερόμενα στην συνέχεια στοιχεία προελεύσεως,
σκληρότητας και χρώματος μαρμάρων είναι ενδεικτικά κάποιων
από τις πιο διαδεδομένες ποικιλίες που παράγονται. Αυτό σε
καμμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι τα κοιτάσματα μαρμάρου των
διαφόρων περιοχών είναι ομοιόμορφα ως προς το χρώμα, την
σκληρότητα και τις λοιπές ιδιότητες. Άλλωστε και οι τιμές διάθεσης
των μαρμάρων κάθε περιοχής διαφοροποιούνται και μάλιστα
σημαντικά, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους.
Για τον λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών επίστρωσης
με μάρμαρα των ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαμβάνουν ιδιαιτέρως τιμή
"φατούρας" που επισημαίνεται με διπλό αστερίσκο.
2. Οι τιμές για την πλήρη εργασία αναφέρονται σε μάρμαρο
προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra), σκληρό
ή μαλακό κατά περίπτωση, και είναι ευνόητο ότι είναι απλώς
ενδεικτικές για επιστρώσεις με μάρμαρο μέσων ποιοτικών
χαρακτηριστικών.
3. Ο Μελετητής αφού επιλέξει τα χαρακτηριστικά του μαρμάρου που
θα χρησιμοποιήσει στο έργο (λ.χ. χρώμα, υφή, σκληρότητα,
διαθεσιμότητα στην περιοχή του έργου), πρέπει να κάνει έρευνα
αγοράς, να διαπιστώσει την τιμή διάθεσης του συγκεκριμένου
τύπου μαρμάρου και σ' αυτήν να προσθέσει την τιμή "φατούρας"
που προβλέπεται στο ΝΕΤ ΟΙΚ. Παράλληλα θα πρέπει να επέμβει
στην περιγραφή του άρθρου και να εισάγει εκεί τα επιθυμητά
χαρακτηριστικά του μαρμάρου.
Επειδή οι τιμές των μαρμάρων διαφέρουν σημαντικά, είναι σκόπμο
η επιλογή του τύπου να γίνεται σε συνεννόηση με την Δ/νουσα την
Μελέτη Υπηρεσία.
4. Επισημαίνεται ότι τα μάρμαρα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις
των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ EN 12058: Natural stone
flooring and stair - Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για
δάπεδα και σκάλες - Απαιτήσεις και ΕΛΟΤ EN 1469: Natural stone
cladding - Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για επενδύσεις
- Απαιτήσεις και να φέρουν σήμανση CE, σύμφωνα με την ΚΥΑ
10976/244, ΦΕΚ 973Β/18-07-2007.
ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας
1
2
3
4
5
6
7
8

Πεντέλης
Κοκκιναρά
Κοζάνης
Αγ. Μαρίνας
Καπανδριτίου
Μαραθώνα
Νάξου
Αλιβερίου

Λευκό
Τεφρόν
Λευκό
Λευκό συνεφώδες
Κιτρινωπό
Γκρί
Λευκό
Τεφρόχρουν – μελανό
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9
10
11
12

Μαραθώνα
Βέροιας
Θάσου
Πηλίου

Τεφρόχρουν – μελανό
Λευκό
Λευκό
Λευκό

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

Ερέτριας
Αμαρύνθου
Δομβραϊνης Θηβών
Δομβραϊνης Θηβών
Δομβραϊνης Θηβών
Στύρων
Λάρισας
Ιωαννίνων
Φαρσάλων
Ύδρας
Διονύσου

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

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

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

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

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

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

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Α. Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την
σήμανση [*] παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν
συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά
περίπτωση, υλικών ή προϊόντων.
Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη
του μεταφορικού έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις
συνθήκες εκτέλεσης του έργου.
Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου
καθορίζονται οι ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km
Σε αστικές περιοχές
- απόσταση < 5 km
- απόσταση ≥ 5 km
Εκτός πόλεως
· οδοί καλής βατότητας
- απόσταση < 5 km
- απόσταση ≥ 5 km
· οδοί κακής βατότητας
- απόσταση < 5 km
- απόσταση ≥ 5 km
· εργοταξιακές οδοί
- απόσταση < 3 km

0,28
0,21

0,20
0,19
0,25
0,21
0,22
18

- απόσταση ≥ 3 km
Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη
αναμονή φορτοεκφόρτωσης
(ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και
χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)

0,20
0,03

Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του
αστερίσκου [*] των άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων
οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα (m3), κατά τον τρόπο που
καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.
Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος
ή οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με
βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο
αντίστοιχο άρθρο.
Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν
τιμολόγιο (ΝΕΤ ΟΙΚ), προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων
που επισημαίνονται με [*], και αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε
καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη,
ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου).
Β. Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την
σήμανση [**] παρατίθεται η τιμή που αναλογεί στην καθαρή εργασία
(φατούρα) και τα βοηθητικά υλικά. Οταν διαφοροποιούνται τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά των κυρίων ενσωματουμένων υλικών,
έναντι αυτών που αναφέρονται στο Περιγραφικό Αρθρο, η
Δημοπρατούσα Αρχή θα προσαρμόζει ανάλογα τις τιμές εφαρμογής
(περιπτώσεις ξυλείας, καραμικών πλακιδίων και μαρμάρων
διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων).
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - μεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων
κατεδαφίσεων και αποξηλώσεων των άρθρων της ενότητας "22. Καθαιρέσεις", από
την θέση εκτέλεσης των εργασιών μέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς μεταφορά,
συμπεριλαμβάνονται ανηγμένες στις αντίστοιχες τιμές μονάδος.
Με τις τιμές των άρθρων 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56,
22.60, 22.61 και 22.62 αποζημιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων όταν
γίνονται μεμονωμένα και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως επικαλύπτουν
(τοίχος, πλάκα, υποστύλωμα, οροφή, δάπεδο κλπ).
Με τις τιμές των άρθρων 22.30, 22.35 και 22.40 αποζημιώνονται οι εργασίες
διάνοιξης οπών χωρίς τα συνήθη διατρητικά μέσα και δεν συμπεριλαμβάνουν τις
εργασίες απλών διατρήσεων με τα μέσα αυτά για την τοποθέτηση συνδετικών
μέσων στερέωσης, αγκυρώσεων, βλήτρων κλπ.

Α.1

ΑΤΟΕ N.Τ. 22.04.01

Καθαίρεση πλινθοδομών φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προς
διαχείρηση των αποβλήτων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2222
Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους, συμπεριλαμβάνονται τα πάσης
φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η
συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης. Ακόμα στην τιμή
συμπεριλαμβάνεται η φορτοεκφόρτωση επί αυτοκινήτου και η μεταφορά
προς διαχείρηση των αποβλήτων. "Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με
εργαλεία χειρός".
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.
ΕΥΡΩ 17.70
(Ολογράφως): δέκα επτά ευρώ και εβδομήντα λεπτά
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22.21

Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου
Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραμεικών
κλπ), καθώς και πλακών μαρμάρου οποιουδήποτε πάχους, με το κονίαμα
στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε ύψος. Συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη
των απαιτουμένων ικριωμάτων και η συσσώρευση των προϊόντων
καθαιρέσεως προς φόρτωση.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Α.2

ΑΤΟΕ Ν.Τ. 22.21.03
Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών
συμπεριλαμβάνεται η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά προς
διαχείρηση των αποβλήτων.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2238
ΕΥΡΩ 8,50
(Ολογράφως): οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά

Α.3

ΑΤΟΕ Ν.Τ. 22.23.01
Καθαίρεση επιχρισμάτων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2252
Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων,
ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων, μαρμαροκονιαμάτων,
ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και
θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από
το έδαφος εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η
συσσώρευση των προϊόντων, συμπεριλαμβάνεται και η
Φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά προς διαχείρηση των
αποβλήτων, (τυπικός όγκος άχρηστων 0,03 m3/m2), σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
ΕΥΡΩ 9,60
(Ολογράφως): εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά
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ΑΤΟΕ 22.37
Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα
Διάνοιξη αύλακος βάθους έως 0,10 m σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα, με
ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου.
Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία
μόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των προϊόντων αποξήλωσης
στις θέσεις φορτώσεως.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)
Α.4

22.37.01 Για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2269Α
ΕΥΡΩ 16,70
(Ολογράφως): δέκα έξη ευρώ και εβδομήντα
λεπτά

Α.5

ΑΤΟΕ Ν.Τ. 22.45.01
Αποξήλωση ξυλίνων θυρών, ντουλαπιών και κουφωμάτων αλουμινίου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275
Αποξήλωση ξυλίνων θυρών (χωρίς των κασσών), ξύλινων ντουλαπιών και
ξύλινης πόρτας εισόδου και κουφωμάτων αλουμινίου θυρών και
παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και πρεβαζιών, η
Φορτοεκφόρτωση
και μεταφορά
προς διαχείρηση των υλικών, ή
αποθήκευση.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου
ΕΥΡΩ 20,80
(Ολογράφως): είκοσι ευρώ και ογδόντα
λεπτά

Α.6

ΑΤΟΕ Ν.Τ. 22.53.01
Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275
Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένου του σκελετού
ανάρτησής τους και του μονωτικού υλικού πλήρωσης, σε οποιαδήποτε
θέση, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προς διαχείρηση των υλικών ή
αποθήκευση.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
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ΕΥΡΩ 9,60
(Ολογράφως): εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά
Α.7

ΑΤΟΕ Ν.Τ. 22.73 (ΣΧ.22.52 )
Κόστος

υποδοχής

σε

αποδεκτούς

χώρους,

των

αποβλήτων

από

κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) (απόβλητα καθαιρέσεων – μικτά
ρεύματα υλικών)
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2252 100%
Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές,
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) δυνάμει της υπ' αρίθµ. 11/19-09-2017 Εγκ. του
ΥΜΕ Σύμφωνα µε την υπ’ αρίθμ. 11 Εγκύκλιο/19-6-2017 Α.Π ∆ΝΣγ/οικ 44038/ΦΝ466
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος
υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010
(1312Β/2010) και εξειδικεύονται µε την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του
ΥΠΕΚΑ. Όπου «ως κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος
χρήσης του συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την
επέκεινα διαχείρισή τους».
Εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ.
Ρεύμα 2 : AΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ (ΑΝΑΜΙΚΤΑ) ρεύμα με ανάμικτα αξιοποιήσιμα
απόβλητα χώματος, σκυροδέματος οπλισμένου, πλακάκια, σουβάδες, ψευδοροφές
παντός τύπου, υαλοπίνακες, υδραυλικό και ηλεκτρολογικό υλικό παντός είδους και
οτιδήποτε υλικό απόβλητο προκύψει κατά την ανακαίνηση των κτιρίων, στα οποία δεν
υφίσταται η δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης για τη διαλογή στη πηγή
Περιγραφή ρεύματος ΑΕΚΚ: απόβλητα καθαιρέσεων (μικτά ρεύματα υλικών).
Τιμή ανά τόνο (ton).
Ευρώ : 29,55
Ολογράφως : είκοσι εννιά ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά

23

Α.8

ΑΤΟΕ 23.03
Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2303
Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από
μαδέρια, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα".
Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων
και στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του
έργου, η εργασία συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των
ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και των μεταλλικών μερών.
Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου,
δε θα παρουσιάζουν κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν
κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται
από την μελέτη του έργου η κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν
αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί μέρους τιμές μονάδος των
εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας.
Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της
οποίας εκτελούνται οι εργασίες, προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες
προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθος μεγαλύτερο από 0,20 m.
Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ,
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
ΕΥΡΩ 5,60
(Ολογράφως): πέντε ευρώ και εξήντα
λεπτά

Α.9

ΑΤΟΕ 23.14
Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2314.1
Επένδυση πρόσοψης ικριωμάτων με λινάτσες ή συνθετικά υφαντά φύλλα,
προσδεμένα με σύρμα ή συνδετήρες στα οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία
του ικριώματος. Η επικάλυψη θα είναι πλήρης και τα φύλλα επικάλυψης
επαρκώς τανυσμένα.
Επισημαίνεται ότι η επένδυση των εξωτερικών ικριωμάτων είναι
υποχρεωτική για όλες τις κατασκευές εντός κατοικημένων περιοχών.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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ΕΥΡΩ 0,65
(Ολογράφως): εξήντα πέντε
λεπτά

ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
ΑΤΟΕ 47.01
Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm
Toιχοδομές πάχους 19 cm με διάκενους τσιμεντοπλίνθους διαστάσεων
39x19x19 cm Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων
υλικών επί τόπου, η δαπάνη του απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού
ανάμιξης και τροφοδοσίας του κονιάματος, οι πλάγιες μεταφορές, τα
ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών και ο καθαρισμός του χώρου
από τα πάσης φύσεως υπολείμματα κονιαμάτων και τσιμεντοπλίνθων.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.
Γ.1

47.01.01
Μεασβεστοτσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1 : 2 1/2, των 150 kg τσιμέντου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4701
ΕΥΡΩ 19.70 (Ολογράφως): δέκα εννέα ευρώ και εβδομήντα
λεπτά

Γ.2

ΑΤΟΕ 71.36
Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7136
Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) εκτελούμενα με το μιστρί, χωρίς διάστρωση
λασπώματος, με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 επί τοίχων, σε οποιασδήποτε
στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με
κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου", σε δυο στρώσεις
ασβεστοτσιμεντοκονιάματος 1:2 (με άμμο μεσόκοκκη), τελικού μέσου
πάχους 15 mm,
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο
μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
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ΕΥΡΩ 8,40
(Ολογράφως): οκτώ ευρώ και σαράντα
λεπτά

ΟΜΑΔΑ Δ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Δ1

ΑΤΗΕ Ν8034.10.9
Γαλβανισμένη διάτρητη σχάρα, (συνεχούς γαλβανίσματος) πάχους σχάρας
0,6 mm και πλάτους 150mm.
Κωδ. Αναθεώρ. ΗΛΜ 5 100%
Γαλβανισμένη διάτρητη σχάρα, (συνεχούς γαλβανίσματος) πάχους σχάρας
0,6 mm και πλάτους 150mm, (τύπου διέλευσης καλωδιώσεων ή
σωληνώασεων), τοποθετημένη επί οπουδήποτε δομικού στοιχείου και σε
οποιοδήποτε ύψος εγκατάστασής της, οριζόντια ή κάθετα, για τη διέλευση
πλαστικών σωληνώσεων ύδρευσης ή θέρμανσης.
- Όλα τα υλικά και μικρουλικά στερέωσης της σχάρας επί των δομικών
στοιχείων, (κατάλληλοι πρόβολοι στερέωσης ή στηρίγματα τύπου Π από
την οροφή ανάλογου τύπου με την σχάρα, καθώς και τις ντίζες). Επίσης
περιλαμβάνονται και οι κατάλληλες γωνίες κάθε είδους των εσχαρών.
Όλα τα υλικά και μικρουλικά - που δεν περιγράφονται κατωτέρω, ανοιγμένα
σε εργασία. Παράδοση ενός μέτρου δικτύου σχάρας, πλήρως εγκατεστημένο
και σε πλήρη λειτουργία.
(1 m)

Τιμή ενός m : ΕΥΡΩ 11,89
Έντεκα ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά
Δ2

ΑΤΗΕ Ν 8041. Α.3.01
Πλαστικοί σωλήνες τριών στρωμάτων από πολυπροπυλένιο PP-R112 και
υαλονήματα, χρώματος λευκού. Διαμέτρου Φ 20X2,8mm
Κωδ. Αναθεώρ. ΗΛΜ 8 100%
Πλαστικοί σωλήνες τριών στρωμάτων από πολυπροπυλένιο PP-R112 και
υαλονήματα, χρώματος λευκού, για θέρμανση, ΡΝ 20 bar, κατά DIN 8077/78
και πιστοποιητικά SKZ (ειδική οδηγία HR 3.28 του Γερμανικού Ινστιτούτου
SKZ. & ΗΥ), καθώς και συντελεστή SDR τουλάχιστον 7,4. Κατασκευασμένος
από τρία στρώματα. Εσωτερικά και εξωτερικά από πολυπροπυλένιο PP-R112
και ενδιάμεσο στρώμα από μείγμα PP-R112 και ειδικό συνθετικό υαλώδες
υλικό. Το πολυπροπυλένιο θα είναι ειδικής κρυσταλλικότητας για υψηλές
μηχανικές αντοχές, ιδιαίτερα σε υψηλές θερμοκρασίες και για μεγάλη
διάρκειας ζωής ( κατηγορίας MRS 11,2.0 MPa δηλαδή PP-R 112). Θα
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διαθέτουν αυξημένες μηχανικές αντοχές και μειωμένο συντελεστή γραμμικής
διαστολής. Η σύνδεση των σωληνώσεων γίνεται θερμοκολλητικά.
Περιλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια κατασκευής και ανάπτυξης του
δικτύου, χρώματος λευκού επίσης, δηλαδή (κατάλληλα στηρίγματα βαρέως
τύπου, ταυ, μούφες κάθε είδους, γωνίες κάθε είδους, συστολές κάθε είδους,
μαστούς κάθε είδους αρσενικούς ή θηλυκούς, τάπες κ.λ.π.)
(1 m)
8041.Α.3.01 Διαμέτρου Φ 20X2,8mm
Τιμή ενός m : ΕΥΡΩ 6,03
Έξι ευρώ και τρία λεπτά

Δ3

ΑΤΗΕ Ν 8041.Α.3.02
Πλαστικοί σωλήνες τριών στρωμάτων από πολυπροπυλένιο PP-R112 και
υαλονήματα, χρώματος λευκού. Διαμέτρου Φ 25X3,5mm
Κωδ. Αναθεώρ. ΗΛΜ 8 100%
Πλαστικοί σωλήνες τριών στρωμάτων από πολυπροπυλένιο PP-R112 και
υαλονήματα, χρώματος λευκού, για θέρμανση, ΡΝ 20 bar, κατά DIN 8077/78
και πιστοποιητικά SKZ (ειδική οδηγία HR 3.28 του Γερμανικού Ινστιτούτου
SKZ. & ΗΥ), καθώς και συντελεστή SDR τουλάχιστον 7,4. Κατασκευασμένος
από τρία στρώματα. Εσωτερικά και εξωτερικά από πολυπροπυλένιο PP-R112
και ενδιάμεσο στρώμα από μείγμα PP-R112 και ειδικό συνθετικό υαλώδες
υλικό. Το πολυπροπυλένιο θα είναι ειδικής κρυσταλλικότητας για υψηλές
μηχανικές αντοχές, ιδιαίτερα σε υψηλές θερμοκρασίες και για μεγάλη
διάρκειας ζωής ( κατηγορίας MRS 11,2.0 MPa δηλαδή PP-R 112). Θα
διαθέτουν αυξημένες μηχανικές αντοχές και μειωμένο συντελεστή γραμμικής
διαστολής. Η σύνδεση των σωληνώσεων γίνεται θερμοκολλητικά.
Περιλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια κατασκευής και ανάπτυξης του
δικτύου, χρώματος λευκού επίσης, δηλαδή (κατάλληλα στηρίγματα βαρέως
τύπου, ταυ, μούφες κάθε είδους, γωνίες κάθε είδους, συστολές κάθε είδους,
μαστούς κάθε είδους αρσενικούς ή θηλυκούς, τάπες κ.λ.π.)
(1 m)
8041.Α.3.2 Διαμέτρου Φ 25X3,5mm
Τιμή ενός m : ΕΥΡΩ 8,07
Οκτώ ευρώ και επτά λεπτά

Δ4

ΑΤΗΕ Ν 8041.Α.3.03
Πλαστικοί σωλήνες τριών στρωμάτων από πολυπροπυλένιο PP-R112 και
υαλονήματα, χρώματος λευκού. Διαμέτρου Φ 32X4,4 mm
Κωδ. Αναθεώρ. ΗΛΜ 8 100%
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Πλαστικοί σωλήνες τριών στρωμάτων από πολυπροπυλένιο PP-R112 και
υαλονήματα, χρώματος λευκού, για θέρμανση, ΡΝ 20 bar, κατά DIN 8077/78
και πιστοποιητικά SKZ (ειδική οδηγία HR 3.28 του Γερμανικού Ινστιτούτου
SKZ. & ΗΥ), καθώς και συντελεστή SDR τουλάχιστον 7,4. Κατασκευασμένος
από τρία στρώματα. Εσωτερικά και εξωτερικά από πολυπροπυλένιο PP-R112
και ενδιάμεσο στρώμα από μείγμα PP-R112 και ειδικό συνθετικό υαλώδες
υλικό. Το πολυπροπυλένιο θα είναι ειδικής κρυσταλλικότητας για υψηλές
μηχανικές αντοχές, ιδιαίτερα σε υψηλές θερμοκρασίες και για μεγάλη
διάρκειας ζωής ( κατηγορίας MRS 11,2.0 MPa δηλαδή PP-R 112). Θα
διαθέτουν αυξημένες μηχανικές αντοχές και μειωμένο συντελεστή γραμμικής
διαστολής. Η σύνδεση των σωληνώσεων γίνεται θερμοκολλητικά.
Περιλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια κατασκευής και ανάπτυξης του
δικτύου, χρώματος λευκού επίσης, δηλαδή (κατάλληλα στηρίγματα βαρέως
τύπου, ταυ, μούφες κάθε είδους, γωνίες κάθε είδους, συστολές κάθε είδους,
μαστούς κάθε είδους αρσενικούς ή θηλυκούς, τάπες κ.λ.π.)
(1 m)
8041.Α.3.3 Διαμέτρου Φ 32X4,4mm
Τιμή ενός m : ΕΥΡΩ 10,29
Δέκα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά

Δ5

ΑΤΗΕ Ν 8041.Α.3.04
Πλαστικοί σωλήνες τριών στρωμάτων από πολυπροπυλένιο PP-R112 και
υαλονήματα, χρώματος λευκού. Διαμέτρου Φ 40X5,5 mm
Κωδ. Αναθεώρ. ΗΛΜ 8 100%
Πλαστικοί σωλήνες τριών στρωμάτων από πολυπροπυλένιο PP-R112 και
υαλονήματα, χρώματος λευκού, για θέρμανση, ΡΝ 20 bar, κατά DIN 8077/78
και πιστοποιητικά SKZ (ειδική οδηγία HR 3.28 του Γερμανικού Ινστιτούτου
SKZ. & ΗΥ), καθώς και συντελεστή SDR τουλάχιστον 7,4. Κατασκευασμένος
από τρία στρώματα. Εσωτερικά και εξωτερικά από πολυπροπυλένιο PP-R112
και ενδιάμεσο στρώμα από μείγμα PP-R112 και ειδικό συνθετικό υαλώδες
υλικό. Το πολυπροπυλένιο θα είναι ειδικής κρυσταλλικότητας για υψηλές
μηχανικές αντοχές, ιδιαίτερα σε υψηλές θερμοκρασίες και για μεγάλη
διάρκειας ζωής ( κατηγορίας MRS 11,2.0 MPa δηλαδή PP-R 112). Θα
διαθέτουν αυξημένες μηχανικές αντοχές και μειωμένο συντελεστή γραμμικής
διαστολής. Η σύνδεση των σωληνώσεων γίνεται θερμοκολλητικά.
Περιλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια κατασκευής και ανάπτυξης του
δικτύου, χρώματος λευκού επίσης, δηλαδή (κατάλληλα στηρίγματα βαρέως
τύπου, ταυ, μούφες κάθε είδους, γωνίες κάθε είδους, συστολές κάθε είδους,
μαστούς κάθε είδους αρσενικούς ή θηλυκούς, τάπες κ.λ.π.)
(1 m)
8041.Α.3.4 Διαμέτρου Φ 40X5,5mm
Τιμή ενός m : ΕΥΡΩ 13,55
Δέκα τρία ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά
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ΑΤΗΕ Ν 8041.Α.3.05
Πλαστικοί σωλήνες τριών στρωμάτων από πολυπροπυλένιο PP-R112 και
ϋαλονήματα. Διαμέτρου Φ 50X6,9 mm
Κωδ. Αναθεώρ. ΗΛΜ 8 100%
Πλαστικοί σωλήνες τριών στρωμάτων από πολυπροπυλένιο PP-R112 και
ϋαλονήματα, για θέρμανση, ΡΝ 20 bar, κατά DIN 8077/78 και πιστοποιητικά
SKZ (ειδική οδηγία HR 3.28 του Γερμανικού Ινστιτούτου SKZ. & ΗΥ), καθώς
και συντελεστή SDR τουλάχιστον 7,4. Κατασκευασμένος από τρία στρώματα.
Εσωτερικά και εξωτερικά από πολυπροπυλένιο PP-R112 και ενδιάμεσο
στρώμα από μείγμα PP-R112 και ειδικό συνθετικό υαλώδες υλικό. Το
πολυπροπυλένιο θα είναι ειδικής κρυσταλλικότητας για υψηλές μηχανικές
αντοχές, ιδιαίτερα σε υψηλές θερμοκρασίες και για μεγάλη διάρκειας ζωής (
κατηγορίας MRS 11,2.0 MPa δηλαδή PP-R 112). Θα διαθέτουν αυξημένες
μηχανικές αντοχές και μειωμένο συντελεστή γραμμικής διαστολής. Η σύνδεση
των σωληνώσεων γίνεται θερμοκολλητικά.
Περιλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια κατασκευής και ανάπτυξης του
δικτύου, δηλαδή (κατάλληλα στηρίγματα βαρέως τύπου, ταυ, μούφες κάθε
είδους, γωνίες κάθε είδους, συστολές κάθε είδους, μαστούς κάθε είδους
αρσενικούς ή θηλυκούς, τάπες κ.λ.π.).
(1 m)
8041.Α.3.5 Διαμέτρου Φ 50X6,9mm
Τιμή ενός m : ΕΥΡΩ 17,79
Δέκα επτά ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά

Δ7

ΑΤΗΕ Ν 8041.Α.3.06
Πλαστικοί σωλήνες τριών στρωμάτων από πολυπροπυλένιο PP-R112 και
ϋαλονήματα. Διαμέτρου Φ 63X8,6 mm
Κωδ. Αναθεώρ. ΗΛΜ 8 100%
Πλαστικοί σωλήνες τριών στρωμάτων από πολυπροπυλένιο PP-R112 και
ϋαλονήματα, για θέρμανση, ΡΝ 20 bar, κατά DIN 8077/78 και πιστοποιητικά
SKZ (ειδική οδηγία HR 3.28 του Γερμανικού Ινστιτούτου SKZ. & ΗΥ), καθώς
και συντελεστή SDR τουλάχιστον 7,4. Κατασκευασμένος από τρία στρώματα.
Εσωτερικά και εξωτερικά από πολυπροπυλένιο PP-R112 και ενδιάμεσο
στρώμα από μείγμα PP-R112 και ειδικό συνθετικό υαλώδες υλικό. Το
πολυπροπυλένιο θα είναι ειδικής κρυσταλλικότητας για υψηλές μηχανικές
αντοχές, ιδιαίτερα σε υψηλές θερμοκρασίες και για μεγάλη διάρκειας ζωής (
κατηγορίας MRS 11,2.0 MPa δηλαδή PP-R 112). Θα διαθέτουν αυξημένες
μηχανικές αντοχές και μειωμένο συντελεστή γραμμικής διαστολής. Η σύνδεση
των σωληνώσεων γίνεται θερμοκολλητικά.
Περιλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια κατασκευής και ανάπτυξης του
δικτύου, δηλαδή (κατάλληλα στηρίγματα βαρέως τύπου, ταυ, μούφες κάθε
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είδους, γωνίες κάθε είδους, συστολές κάθε είδους, μαστούς κάθε είδους
αρσενικούς ή θηλυκούς, τάπες κ.λ.π.).
(1 m)
8041.Α.3.6 Διαμέτρου Φ 63X8,6mm
Τιμή ενός m : ΕΥΡΩ 23,19
Είκοσι τρία ευρώ και δέκα εννέα λεπτά

Δ8

ΑΤΗΕ Ν 8041.Α.3.07
Πλαστικοί σωλήνες τριών στρωμάτων από πολυπροπυλένιο PP-R112 και
ϋαλονήματα. Διαμέτρου Φ 75X10,3 mm
Κωδ. Αναθεώρ. ΗΛΜ 8 100%
Πλαστικοί σωλήνες τριών στρωμάτων από πολυπροπυλένιο PP-R112 και
ϋαλονήματα, για θέρμανση, ΡΝ 20 bar, κατά DIN 8077/78 και πιστοποιητικά
SKZ (ειδική οδηγία HR 3.28 του Γερμανικού Ινστιτούτου SKZ. & ΗΥ), καθώς
και συντελεστή SDR τουλάχιστον 7,4. Κατασκευασμένος από τρία στρώματα.
Εσωτερικά και εξωτερικά από πολυπροπυλένιο PP-R112 και ενδιάμεσο
στρώμα από μείγμα PP-R112 και ειδικό συνθετικό υαλώδες υλικό. Το
πολυπροπυλένιο θα είναι ειδικής κρυσταλλικότητας για υψηλές μηχανικές
αντοχές, ιδιαίτερα σε υψηλές θερμοκρασίες και για μεγάλη διάρκειας ζωής (
κατηγορίας MRS 11,2.0 MPa δηλαδή PP-R 112). Θα διαθέτουν αυξημένες
μηχανικές αντοχές και μειωμένο συντελεστή γραμμικής διαστολής. Η σύνδεση
των σωληνώσεων γίνεται θερμοκολλητικά.
Περιλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια κατασκευής και ανάπτυξης του
δικτύου, δηλαδή (κατάλληλα στηρίγματα βαρέως τύπου, ταυ, μούφες κάθε
είδους, γωνίες κάθε είδους, συστολές κάθε είδους, μαστούς κάθε είδους
αρσενικούς ή θηλυκούς, τάπες κ.λ.π.).
(1 m)
8041.Α.3.7 Διαμέτρου Φ 75X10,3mm
Τιμή ενός m : ΕΥΡΩ 30,41
Τριάντα ευρώ και σαράντα ένα λεπτά

Δ9

ΑΤΗΕ Ν8034.10.6
Αποξήλωση σωληνώσεων κάθε είδους (σιδηροσωλήνων μαύρων,
γαλβανισμένων, ή πλαστικών) ή σωληνώσεων τύπου ευκάμπτου ‘’σπιράλ’’ ,
διαμέτρου έως 2 ins
Κωδ. Αναθεώρ. ΗΛΜ 4 100%
Αποξήλωση σωληνώσεων κάθε είδους (σιδηροσωλήνων μαύρων,
γαλβανισμένων, ή πλαστικών) ή σωληνώσεων τύπου ευκάμπτου ‘’σπιράλ’’ ,
διαμέτρου έως 2 ins, σε δίκτυο ύδρευσης, θέρμανσης/κλιματισμού,
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αποχέτευσης ή πυρόσβεσης, σε οποιοδήποτε σημείο της εγκατάστασης προς
απόρριψή τους, αντικατάστασή τους ή διευθέτησής τους. Περιλαμβάνει :
- Την προεργασία και τα υλικά για ασφαλή την διακοπή των δικτύων.
- Την αποξήλωση των σωληνώσεων με τις τυχόν μονώσεις τους και όλων
των ειδικών τεμαχίων επί αυτών και όλων των ειδών των στηριγμάτων,
καθώς και η απομάκρυνσή τους, σε σημείο που θα υποδειχθεί από την
Υπηρεσία.
- Την χρήση όλων των απαραίτητων εργαλείων για την αποξήλωση με
μηχανικά μέσα ή δια χειρός.
- Την προετοιμασία του δικτύου για την αποξήλωση (διακοπές παροχών
κτιρίων ή τμημάτων τους)
Δεν περιλαμβάνεται η αξία των νέων σωληνώσεων και των μονώσεων.
Για σωληνώσεις έως 2 ins
Τιμή ενός m : ΕΥΡΩ 1,83
Ένα ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά
Δ10

ΑΤΗΕ Ν8034.10.7
Αποξήλωση σωληνώσεων κάθε είδους (σιδηροσωλήνων μαύρων,
γαλβανισμένων, ή πλαστικών) ή σωληνώσεων τύπου ευκάμπτου ‘’σπιράλ’’ ,
διαμέτρου άνω των 2 ins.
Κωδ. Αναθεώρ. ΗΛΜ 4 100%
Αποξήλωση σωληνώσεων κάθε είδους (σιδηροσωλήνων μαύρων,
γαλβανισμένων, ή πλαστικών) ή σωληνώσεων τύπου ευκάμπτου ‘’σπιράλ’’ ,
διαμέτρου άνω των 2 ins, σε δίκτυο ύδρευσης, θέρμανσης/κλιματισμού,
αποχέτευσης ή πυρόσβεσης, σε οποιοδήποτε σημείο της εγκατάστασης
προς απόρριψή τους, αντικατάστασή τους ή διευθέτησής τους. Περιλαμβάνει
:
Την προεργασία και τα υλικά για ασφαλή την διακοπή των δικτύων.
Την αποξήλωση των σωληνώσεων με τις τυχόν μονώσεις τους και
όλων των ειδικών τεμαχίων επί αυτών και όλων των ειδών των στηριγμάτων,
καθώς και η απομάκρυνσή τους, σε σημείο που θα υποδειχθεί από την
Υπηρεσία.
Την χρήση όλων των απαραίτητων εργαλείων για την αποξήλωση με
μηχανικά μέσα ή δια χειρός.
Την προετοιμασία του δικτύου για την αποξήλωση (διακοπές
παροχών κτιρίων ή τμημάτων τους)
Δεν περιλαμβάνεται η αξία των νέων σωληνώσεων και των μονώσεων.
Για σωληνώσεις άνω των 2 ins
Τιμή ενός m : ΕΥΡΩ 2,57
Δύο ευρώ και πενήντα επτά λεπτά
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Δ11

ΑΤΗΕ Ν8431.22.1
Θερμαντικό σώμα panel 22/600/400 (αξονικού ύψους 600mm και μήκους
400 mm, τύπου 22 -δίστηλο , ενδεικτικού τύπου Radel Delonghi 22
600X400)
Κωδ. Αναθεώρ. ΗΛΜ 26 100%
Θερμαντικό σώμα panel 22/600/400 (αξονικού ύψους 600mm και μήκους
400mm, τύπου 22 - δίστηλο, ενδεικτικού τύπου Radel Delonghi 22 600X400),
κατά DIN EN 442, πίεσης λειτουργίας τουλάχιστον 10 bar, και πίεσης δοκιμής
13 bar, με θερμαντικές αποδόσεις ελεγμένες κατά DIN 4704.
Ο βηματισμός των υδροφόρων καναλιών είναι 25 mm και το πάχος ελάσματος
1,25 mm, ανώτατη θερμοκρασία λειτουργίας 110 βαθ.C. Η διαδικασία βαφής
θα γίνεται σε τρεις φάσεις:
1. Απολύμανση εν θερμώ, φωσφάτωση με υλικό τσίγκου-μαγγανίου εν
θερμώ.
2. Προβαφή με ηλεκτροστατική μέθοδο σε φούρνο θερμοκρασίας 180 βαθ. C
3. Τελική βαφή με εποξειδωτική σκόνη (εποξειδωτική ρητίνη, βερνίκι
πολυεστέρα RAL 9016) σε φούρνο 160 βαθ. C.
Με δυνατότητα εύκολης αφαίρεσης των πλαϊνών καλύμματα και της περσίδας
για τον καθαρισμό του σώματος. Παραδοτέα με τα κατάλληλα στηρίγματα
μέσα στη συσκευασία και συσκευασμένα από το εργοστάσιο με πλήρως
ανακυκλώσιμα υλικά : προστατευτικές γωνιές, κυματοειδές χαρτόνι και φιλμ
συρρικνώσεως.
Περιλαμβάνονται επίσης οι τάπες, τα εξαεριστικά, τα στηρίγματα και οι
ρυθμιστικές βαλβίδες.
Πλήρως εγκατεστημένο και συνδεμένο στο δίκτυο, δηλαδή στοιχεία σύνδεσης,
στηρίγματα τοίχου ή δαπέδου και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως.
Το θερμαντικό σώμα θα διαθέτει Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης και η εταιρεία
παραγωγής τους εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας που
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 για το αντίστοιχο
πεδίο δραστηριοτήτων. Επίσης το θερμαντικό σώμα θα καλύπτεται από
δεκαετή τουλάχιστον εγγύηση και θα διαθέτει όλα τα επιπρόσθετα και
απαιτούμενα πιστοποιητικά.
(1 τεμ)
Τιμή ενός τεμ : ΕΥΡΩ 52,45
Πενήντα δύο ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά

Δ12

ΑΤΗΕ Ν8431.22.2
Θερμαντικό σώμα panel 22/600/500 (αξονικού ύψους 600mm και μήκους
500 mm, τύπου 22 -δίστηλο , ενδεικτικού τύπου Radel Delonghi 22
600X500)
Κωδ. Αναθεώρ. ΗΛΜ 26 100%
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Θερμαντικό σώμα panel 22/600/500 (αξονικού ύψους 600mm και μήκους
500mm, τύπου 22 - δίστηλο, ενδεικτικού τύπου Radel Delonghi 22 600X500),
κατά DIN EN 442, πίεσης λειτουργίας τουλάχιστον 10 bar, και πίεσης δοκιμής
13 bar, με θερμαντικές αποδόσεις ελεγμένες κατά DIN 4704.
Ο βηματισμός των υδροφόρων καναλιών είναι 25 mm και το πάχος ελάσματος
1,25 mm, ανώτατη θερμοκρασία λειτουργίας 110 βαθ.C. Η διαδικασία βαφής
θα γίνεται σε τρεις φάσεις:
1. Απολύμανση εν θερμώ, φωσφάτωση με υλικό τσίγκου-μαγγανίου εν
θερμώ.
2. Προβαφή με ηλεκτροστατική μέθοδο σε φούρνο θερμοκρασίας 180 βαθ. C
3. Τελική βαφή με εποξειδωτική σκόνη (εποξειδωτική ρητίνη, βερνίκι
πολυεστέρα RAL 9016) σε φούρνο 160 βαθ. C.
Με δυνατότητα εύκολης αφαίρεσης των πλαϊνών καλύμματα και της περσίδας
για τον καθαρισμό του σώματος. Παραδοτέα με τα κατάλληλα στηρίγματα
μέσα στη συσκευασία και συσκευασμένα από το εργοστάσιο με πλήρως
ανακυκλώσιμα υλικά : προστατευτικές γωνιές, κυματοειδές χαρτόνι και φιλμ
συρρικνώσεως.
Περιλαμβάνονται επίσης οι τάπες, τα εξαεριστικά, τα στηρίγματα και οι
ρυθμιστικές βαλβίδες.
Πλήρως εγκατεστημένο και συνδεμένο στο δίκτυο, δηλαδή στοιχεία σύνδεσης,
στηρίγματα τοίχου ή δαπέδου και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως.
Το θερμαντικό σώμα θα διαθέτει Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης και η εταιρεία
παραγωγής τους εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας που
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 για το αντίστοιχο
πεδίο δραστηριοτήτων. Επίσης το θερμαντικό σώμα θα καλύπτεται από
δεκαετή τουλάχιστον εγγύηση και θα διαθέτει όλα τα επιπρόσθετα και
απαιτούμενα πιστοποιητικά.
(1 τεμ)
Τιμή ενός τεμ : ΕΥΡΩ 58,79
Πενήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά

Δ13

ΑΤΗΕ Ν8431.23.1
Θερμαντικό σώμα panel 22/900/500 (αξονικού ύψους 900mm και
μήκους500 mm, τύπου 22 -δίστηλο , ενδεικτικού τύπου Radel Delonghi 22
900X500)
Κωδ. Αναθεώρ. ΗΛΜ 26 100%
Θερμαντικό σώμα panel 22/900/500 (αξονικού ύψους 900mm και μήκους
500mm, τύπου 22 - δίστηλο, ενδεικτικού τύπου Radel Delonghi 22 900X500),
κατά DIN EN 442, πίεσης λειτουργίας τουλάχιστον 10 bar, και πίεσης δοκιμής
13 bar, με θερμαντικές αποδόσεις ελεγμένες κατά DIN 4704.
Ο βηματισμός των υδροφόρων καναλιών είναι 25 mm και το πάχος ελάσματος
1,25 mm, ανώτατη θερμοκρασία λειτουργίας 110 βαθ.C. Η διαδικασία βαφής
θα γίνεται σε τρεις φάσεις:
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1. Απολύμανση εν θερμώ, φωσφάτωση με υλικό τσίγκου-μαγγανίου εν
θερμώ.
2. Προβαφή με ηλεκτροστατική μέθοδο σε φούρνο θερμοκρασίας 180 βαθ. C
3. Τελική βαφή με εποξειδωτική σκόνη (εποξειδωτική ρητίνη, βερνίκι
πολυεστέρα RAL 9016) σε φούρνο 160 βαθ. C.
Με δυνατότητα εύκολης αφαίρεσης των πλαϊνών καλύμματα και της περσίδας
για τον καθαρισμό του σώματος. Παραδοτέα με τα κατάλληλα στηρίγματα
μέσα στη συσκευασία και συσκευασμένα από το εργοστάσιο με πλήρως
ανακυκλώσιμα υλικά : προστατευτικές γωνιές, κυματοειδές χαρτόνι και φιλμ
συρρικνώσεως.
Περιλαμβάνονται επίσης οι τάπες, τα εξαεριστικά, τα στηρίγματα και οι
ρυθμιστικές βαλβίδες.
Πλήρως εγκατεστημένο και συνδεμένο στο δίκτυο, δηλαδή στοιχεία σύνδεσης,
στηρίγματα τοίχου ή δαπέδου και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως.
Το θερμαντικό σώμα θα διαθέτει Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης και η εταιρεία
παραγωγής τους εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας που
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 για το αντίστοιχο
πεδίο δραστηριοτήτων. Επίσης το θερμαντικό σώμα θα καλύπτεται από
δεκαετή τουλάχιστον εγγύηση και θα διαθέτει όλα τα επιπρόσθετα και
απαιτούμενα πιστοποιητικά.
(1 τεμ)
Τιμή ενός τεμ : ΕΥΡΩ 106,21
Εκατόν έξι ευρώ και είκοσι ένα λεπτά

Δ14

ΑΤΗΕ Ν8431.23.2
Θερμαντικό σώμα panel 22/900/600 (αξονικού ύψους 900mm και
μήκους600 mm, τύπου 22 -δίστηλο , ενδεικτικού τύπου Radel Delonghi 22
900X600)
Κωδ. Αναθεώρ. ΗΛΜ 26 100%
Θερμαντικό σώμα panel 22/900/600 (αξονικού ύψους 900mm και μήκους
600mm, τύπου 22 - δίστηλο, ενδεικτικού τύπου Radel Delonghi 22 900X600),
κατά DIN EN 442, πίεσης λειτουργίας τουλάχιστον 10 bar, και πίεσης δοκιμής
13 bar, με θερμαντικές αποδόσεις ελεγμένες κατά DIN 4704.
Ο βηματισμός των υδροφόρων καναλιών είναι 25 mm και το πάχος ελάσματος
1,25 mm, ανώτατη θερμοκρασία λειτουργίας 110 βαθ.C. Η διαδικασία βαφής
θα γίνεται σε τρεις φάσεις:
1. Απολύμανση εν θερμώ, φωσφάτωση με υλικό τσίγκου-μαγγανίου εν
θερμώ.
2. Προβαφή με ηλεκτροστατική μέθοδο σε φούρνο θερμοκρασίας 180 βαθ. C
3. Τελική βαφή με εποξειδωτική σκόνη (εποξειδωτική ρητίνη, βερνίκι
πολυεστέρα RAL 9016) σε φούρνο 160 βαθ. C.
Με δυνατότητα εύκολης αφαίρεσης των πλαϊνών καλύμματα και της περσίδας
για τον καθαρισμό του σώματος. Παραδοτέα με τα κατάλληλα στηρίγματα
μέσα στη συσκευασία και συσκευασμένα από το εργοστάσιο με πλήρως
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ανακυκλώσιμα υλικά : προστατευτικές γωνιές, κυματοειδές χαρτόνι και φιλμ
συρρικνώσεως.
Περιλαμβάνονται επίσης οι τάπες, τα εξαεριστικά, τα στηρίγματα και οι
ρυθμιστικές βαλβίδες.
Πλήρως εγκατεστημένο και συνδεμένο στο δίκτυο, δηλαδή στοιχεία σύνδεσης,
στηρίγματα τοίχου ή δαπέδου και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως.
Το θερμαντικό σώμα θα διαθέτει Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης και η εταιρεία
παραγωγής τους εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας που
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 για το αντίστοιχο
πεδίο δραστηριοτήτων. Επίσης το θερμαντικό σώμα θα καλύπτεται από
δεκαετή τουλάχιστον εγγύηση και θα διαθέτει όλα τα επιπρόσθετα και
απαιτούμενα πιστοποιητικά.
(1 τεμ)
Τιμή ενός τεμ : ΕΥΡΩ 118,53
Εκατόν δέκα οκτώ ευρώ και πενήντα τρία λεπτά

Δ15

ΑΤΗΕ Ν8431.33.1
Θερμαντικό σώμα panel 33/600/500 (αξονικού ύψους 600mm και μήκους
500 mm, τύπου 33 -τρίστηλο , ενδεικτικού τύπου Radel Delonghi 33
600X500)
Κωδ. Αναθεώρ. ΗΛΜ 26 100%
Θερμαντικό σώμα panel 33/600/500 (αξονικού ύψους 600mm και μήκους
500mm, τύπου 33 - τρίστηλο, ενδεικτικού τύπου Radel Delonghi 33 600X500),
κατά DIN EN 442, πίεσης λειτουργίας τουλάχιστον 10 bar, και πίεσης δοκιμής
13 bar, με θερμαντικές αποδόσεις ελεγμένες κατά DIN 4704.
Ο βηματισμός των υδροφόρων καναλιών είναι 25 mm και το πάχος ελάσματος
1,25 mm, ανώτατη θερμοκρασία λειτουργίας 110 βαθ.C. Η διαδικασία βαφής
θα γίνεται σε τρεις φάσεις:
1. Απολύμανση εν θερμώ, φωσφάτωση με υλικό τσίγκου-μαγγανίου εν
θερμώ.
2. Προβαφή με ηλεκτροστατική μέθοδο σε φούρνο θερμοκρασίας 180 βαθ. C
3. Τελική βαφή με εποξειδωτική σκόνη (εποξειδωτική ρητίνη, βερνίκι
πολυεστέρα RAL 9016) σε φούρνο 160 βαθ. C.
Με δυνατότητα εύκολης αφαίρεσης των πλαϊνών καλύμματα και της περσίδας
για τον καθαρισμό του σώματος. Παραδοτέα με τα κατάλληλα στηρίγματα
μέσα στη συσκευασία και συσκευασμένα από το εργοστάσιο με πλήρως
ανακυκλώσιμα υλικά : προστατευτικές γωνιές, κυματοειδές χαρτόνι και φιλμ
συρρικνώσεως.
Περιλαμβάνονται επίσης οι τάπες, τα εξαεριστικά, τα στηρίγματα και οι
ρυθμιστικές βαλβίδες.
Πλήρως εγκατεστημένο και συνδεμένο στο δίκτυο, δηλαδή στοιχεία σύνδεσης,
στηρίγματα τοίχου ή δαπέδου και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως.
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Το θερμαντικό σώμα θα διαθέτει Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης και η εταιρεία
παραγωγής τους εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας που
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 για το αντίστοιχο
πεδίο δραστηριοτήτων. Επίσης το θερμαντικό σώμα θα καλύπτεται από
δεκαετή τουλάχιστον εγγύηση και θα διαθέτει όλα τα επιπρόσθετα και
απαιτούμενα πιστοποιητικά.
(1 τεμ)
Τιμή ενός τεμ : ΕΥΡΩ 70,00
Εβδομήντα ευρώ

Δ16

ΑΤΗΕ Ν8431.33.2
Θερμαντικό σώμα panel 33/600/700 (αξονικού ύψους 600mm και μήκους
700 mm, τύπου 33 -τρίστηλο , ενδεικτικού τύπου Radel Delonghi 33
600X700)
Κωδ. Αναθεώρ. ΗΛΜ 26 100%
Θερμαντικό σώμα panel 33/600/700 (αξονικού ύψους 600mm και μήκους
700mm, τύπου 33 - τρίστηλο, ενδεικτικού τύπου Radel Delonghi 33 600X700),
κατά DIN EN 442, πίεσης λειτουργίας τουλάχιστον 10 bar, και πίεσης δοκιμής
13 bar, με θερμαντικές αποδόσεις ελεγμένες κατά DIN 4704.
Ο βηματισμός των υδροφόρων καναλιών είναι 25 mm και το πάχος ελάσματος
1,25 mm, ανώτατη θερμοκρασία λειτουργίας 110 βαθ.C. Η διαδικασία βαφής
θα γίνεται σε τρεις φάσεις:
1. Απολύμανση εν θερμώ, φωσφάτωση με υλικό τσίγκου-μαγγανίου εν
θερμώ.
2. Προβαφή με ηλεκτροστατική μέθοδο σε φούρνο θερμοκρασίας 180 βαθ. C
3. Τελική βαφή με εποξειδωτική σκόνη (εποξειδωτική ρητίνη, βερνίκι
πολυεστέρα RAL 9016) σε φούρνο 160 βαθ. C.
Με δυνατότητα εύκολης αφαίρεσης των πλαϊνών καλύμματα και της περσίδας
για τον καθαρισμό του σώματος. Παραδοτέα με τα κατάλληλα στηρίγματα
μέσα στη συσκευασία και συσκευασμένα από το εργοστάσιο με πλήρως
ανακυκλώσιμα υλικά : προστατευτικές γωνιές, κυματοειδές χαρτόνι και φιλμ
συρρικνώσεως.
Περιλαμβάνονται επίσης οι τάπες, τα εξαεριστικά, τα στηρίγματα και οι
ρυθμιστικές βαλβίδες.
Πλήρως εγκατεστημένο και συνδεμένο στο δίκτυο, δηλαδή στοιχεία σύνδεσης,
στηρίγματα τοίχου ή δαπέδου και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως.
Το θερμαντικό σώμα θα διαθέτει Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης και η εταιρεία
παραγωγής τους εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας που
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 για το αντίστοιχο
πεδίο δραστηριοτήτων. Επίσης το θερμαντικό σώμα θα καλύπτεται από
δεκαετή τουλάχιστον εγγύηση και θα διαθέτει όλα τα επιπρόσθετα και
απαιτούμενα πιστοποιητικά.
(1 τεμ)
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Τιμή ενός τεμ : ΕΥΡΩ 87,91
Ογδόντα επτά ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά

Δ17

ΑΤΗΕ Ν8435.01
Αποξήλωση θερμαντικών σωμάτων κάθε είδους.
Κωδ. Αναθεώρ. ΗΛΜ 26 100%
Αποξήλωση θερμαντικών σωμάτων κάθε είδους. Περιλαμβάνονται :
- Η μετά προσοχής αποξήλωση των κάθε είδους υπαρχόντων θερμαντικών
σωμάτων, και των κάθε είδους στηριγμάτων τους, ανεξάρτητα του είδους,
του μεγέθους τους και του σημείου λειτουργίας τους.
- Την μεταφορά και απόθεση των αποξηλωμένων θερμαντικών σωμάτων,
σε τοποθεσία που θα ορίσει η επιβλέπουσα αρχή.
- Την αποκατάσταση των δομικών σημείων διέλευσης των παλαιών
σωληνώσεων και των στηριγμάτων.
Όλα τα ανωτέρω, καθώς και η χρήση των απαραίτητων μεταφορικών μέσων
και μηχανημάτων, ανοιγμένα σε εργασία.
(1 τεμ)
Τιμή ενός τεμ : ΕΥΡΩ 3,52
Τρία ευρώ και πενήντα δύο λεπτά

Δ18

ΑΤΗΕ Ν8540.2
Θερμική μόνωση χαλυβδοσωλήνων ή πλαστικών σωλήνων με εύκαμπτο
θερμομονωτικό υλικό τύπου ARMAFLEX, σωληνοειδές, πάχους 13mm.
Για σωλήνα διαμέτρου 11/4 έως 3 ins.
Κωδ. Αναθεώρ. ΗΛΜ 40 100%
Θερμική μόνωση χαλυβδοσωλήνων ή πλαστικών σωλήνων με εύκαμπτο
θερμομονωτικό υλικό τύπου ARMAFLEX, σωληνοειδές, πάχους 13m. Για
σωλήνα διαμέτρου 11/4 έως 3 ins.
-Κλειστής κυταρικής δομής, για την εξοικονόμηση ενέργειας και την
αποφυγή συμπυκνώσεων υδρατμών στις σωληνώσεις.
- Χαμηλής διασπορά της φλόγας και του καπνού, σύμφωνα με
πιστοποίηση από το ASTM E84 (Surface Burning Characteristics of
Building Materials).
- Πολύ χαμηλής θερμικής αγωγιμότητας, (ενδεικτικά λ 40°C=0,040
W/m*Κ), για την εξοικονόμηση ενέργειας.
- Εναρμονισμένη σύμφωνα με τον κανονισμό DIN1988/7 (κανονισμός
για του σωλήνες πόσιμου νερού για την αποφυγή της διάβρωσης και
τον σχηματισμό στερεών καταλοίπων).
37

- Φιλική προς το περιβάλλον, (απαλλαγμένη από αμίαντο,
χλωροφθοράνθρακες (CFCs), HFCs, HCFC, PBDEs, φορμαλδεΰδη και
ίνες.
Μετά των μικρουλικών για την στερέωση του υλικού και την στεγανοποίηση
των εγκαρσίων και κατά μήκος αρμών, (όπως αυτοκόλλητες ταινίες, κόλλες
κτλ.), καθώς και τη στεγανοποίηση όλων των ειδικών τεμαχίων του δικτύου,
δηλαδή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, με τα απαραίτητα υλικά
και μικρουλικά στερεώσεως και μονώσεως και η απαιτούμενη εργασία
πλήρους τοποθετήσεως.
Για σωλήνα διαμέτρου 11/4 έως 3 ins
(1 m)
Τιμή ενός m: ΕΥΡΩ 7,26
Επτά ευρώ και είκοσι έξι λεπτά

Δ19

ΑΤΗΕ Ν 8107.1
Αποξήλωση βαλβίδας ( βάνας) κάθε είδους και από κάθε είδους
εγκατάσταση. Διαμέτρου Φ 1/2 εως και Φ1 ins
Κωδ. Αναθεώρ. ΗΛΜ 11 100%
Αποξήλωση βαλβίδας ( βάνας ) κάθε είδους και από κάθε είδους εγκατάσταση
(ύδρευσης, θέρμανσης κ.λ.π.) δηλαδή εργασία αποκοχλίωσης από το δίκτυο,
διευθέτηση των άκρων και απομάκρυνση προς απόρριψη.
Διαμέτρου Φ 1/2 εως και Φ1 ins
Διαμέτρου Φ 1/2 εως και Φ1 ins
(1 τεμ)
Τιμή ενός m: ΕΥΡΩ 3,67
Τρία ευρώ και εξήντα επτά λεπτά

Δ20

ΑΤΗΕ Ν 8107.2
Αποξήλωση βαλβίδας ( βάνας) κάθε είδους και από κάθε είδους
εγκατάσταση. Διαμέτρου άνω των Φ 1ins.
Κωδ. Αναθεώρ. ΗΛΜ 11 100%
Αποξήλωση βαλβίδας ( βάνας ) κάθε είδους και από κάθε είδους εγκατάσταση
(ύδρευσης, θέρμανσης κ.λ.π.) δηλαδή εργασία αποκοχλίωσης από το δίκτυο,
διευθέτηση των άκρων και απομάκρυνση προς απόρριψη.
Διαμέτρου Φ 1/2 εως και Φ1 ins
Διαμέτρου άνω των Φ 1ins
(1 τεμ)
Τιμή ενός m: ΕΥΡΩ 5,14
Πέντε ευρώ και δέκα τέσσερα λεπτά
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Δ21

ΑΤΗΕ Ν 8040.6
Αποξήλωση προς διευθέτηση, προσαρμογή ή και επεξεργασία και
ακολούθως επανατοποθέτηση σιδηρών σωλήνων κάθε είδους, διαμέτρου 24 ins
Κωδ. Αναθεώρ. ΗΛΜ 4 100%
Αποξήλωση προς διευθέτηση, προσαρμογή ή και επεξεργασία και
ακολούθως επανατοποθέτηση σιδηρών σωλήνων κάθε είδους, διαμέτρου 2 4 ins, σε υπάρχοντα δίκτυα ύδρευσης, θέρμανσης, πυρόσβεσης ή
αποχέτευσης ομβρίων, ήτοι εργασία, αποκοχλίωσης των σωλήνων ή κόψιμο
αυτών, αποξήλωση αυτών από τα στηρίγματα τους, επεξεργασία (κόψιμο με
οξυγόνα, κολλήματα, προεκτάσεις, νέα πάσα, κ.λ.π.) και ακολούθως
επανατοποθέτηση και προσαρμογή στο δίκτυο.
Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, εργαλεία και αναλώσιμα κάθε είδους και
μικρουλικά καθώς και τα βαψίματα των σωληνώσεων.
(1 m)
Τιμή ενός m: ΕΥΡΩ 11,01
Έντεκα ευρώ και ένα λεπτά

Δ22

ΑΤΗΕ Ν8034.1
Επισκευή ή επιδιόρθωση μικρής έκτασης, σιδηροσωλήνων κάθε είδους.
Κωδ. Αναθεώρ. ΗΛΜ 4 100%
Επισκευή ή επιδιόρθωση μικρής έκτασης, σιδηροσωλήνων κάθε είδους
(μαύρων ή γαλβανισμένων), οποιοασδήποτε διαμέτρου, από διαρροές ή
φθορές, σε δίκτυο ύδρευσης, θέρμανσης/κλιματισμού ή πυρόσβεσης.
Περιλαμβάνει :
Την προεργασία και τα υλικά για ασφαλή την διακοπή των δικτύων.
Την επισκευή των διαρροών των σωληνώσεων με την χρήση
οιουδήποτε μέσου (συγκόληση ή κόλληση κάθε είδους, χρήση σαμαριού,
χρήση ρακόρ κ.λ.π.).
Όλα τα απαραίτητα ειδικά τεμάχια σύνδεσης ή αποκατάστασης
διαρροών καθώς και τις απαραίτητες βαφές.
Τις εργασίες επισκευών (ραφές) των σωληνώσεων.
Δεν περιλαμβάνεται η αξία των τυχόν τεμαχίων νέων σωληνώσεων και
των μονώσεων.
Τις δοκιμές του επισκευασμένου δικτύου.
(1 τεμ)
Τιμή ενός m: ΕΥΡΩ 16,52
Δέκα έξι ευρώ και πενήντα δύο λεπτά
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Δ23

ΟΙΚ N22.30.20
Κωδ. Αναθεώρ OΙΚ 2261.Α
Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές. Για οπές
επιφανείας έως 0,05 m².
Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος σε οπτοπλινθοδομές
οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε
ύψος και θέση του κτιρίου για την διέλευση κάθε είδους Η/Μ δικτύων.
Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή
προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία μόρφωσης των παρειών της οπής ή των
παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των αχρήστων
προϊόντων στις θέσεις φορτώσεως.
(1 τεμ)
Τιμή ενός τεμ : ΕΥΡΩ 10,40
Δέκα ευρώ και σαράντα λεπτά

Δ24

ΑΤΗΕ Ν8693.1.3
Ανακαίνιση υπάρχοντος και εγκατάσταση νέου πλήρους λεβητοστασίου με
χαλύβδινο λέβητα ισχύος τουλάχιστον 150.000 kcal/h, (174,5 kw),
συγκροτήματος κατοικιών ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ
Κωδ. Αναθεώρ. ΗΛΜ 28 100%
Ανακαίνιση υπάρχοντος και εγκατάσταση νέου πλήρους λεβητοστασίου με
χαλύβδινο λέβητα ισχύος 150.000 kcal/h, (174,5 kW), συγκροτήματος
κατοικιών ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ
Περιλαμβάνει:
1. Αποξηλώσεις
1.1 Την αποξήλωση όλων των κάθε είδους συσκευών και κάθε είδους
σωληνώσεων κ.λπ. του παλαιού λεβητοστασίου – εντός του χώρου του
λεβητοστασίου (λέβητας, κυκλοφορητές, καυστήρας, boiler, δοχείο διαστολής
κ.λπ.). Η αποξήλωση θα γίνεται με κάθε απαραίτητο μέσο (τεμαχισμός με
οξυγόνα ή πυροκόφτες, τροχούς κ.λπ.). Περιλαμβάνεται η μεταφορά των
προιόντων αποξήλωσης όπου κρίνει η Διευθύνουσα Υπηρεσία.
2. Λέβητας - θέρμανση
2.1 Τον αυτόνομο χαλύβδινο λέβητα, με θερμόμετρο, δείκτη στάθμης νερού
ισχύος τουλάχιστον (174,5 kW), ενδεικτικού τύπου HALCOTHERM L5 ND
2.2 Τον καυστήρα ελαφρού ακαθάρτου πετρελαίου με τον απαιτούμενο
ηλεκτροκινητήρα και τα
όργανα αυτοματισμού, 20 Kg ενδεικτικού τύπου riello.
2.3 Τους συλλέκτες προσαγωγής και επιστροφής του λέβητα με τους κλάδους
συνδέσεως προς
αυτόν (αριθμού εξόδων – εισόδου κατά αναλογία με τους παλαιούς
συλλέκτες). Περιλαμβάνονται οι βάνες και τα λοιπά όργανα ελέγχου και
ρύθμισης, κατά αναλογία με τα παλιά όργανα.
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2.4 Τον κυκλοφορητή θέρμανσης inverter ενδεικτικού τύπου Grundfos
MAGNA1 40-80 F 220 1x230V PN6/10. Κυκλοφορητής τύπου inverter,
μονοφασικός, ηλεκτρονικός, ικανότητας Q : 0-19m3 /h και H : 0- 8,0 m,
ενδεικτικού τύπου GRUNDFOS MAGNA 1 40-80F.
Ο κυκλοφορητής θα είναι υψηλής ενεργειακής απόδοσης, και πλήρως
εναρμονισμένος με την Ευρωπαική Οδηγία ΕuP Directive No 641/2009, με
κινητήρα μόνιμου μαγνήτη και ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας για την
αυτόματη μεταβολή στροφών του. Θα διαθέτει τουλάχιστον 9 προγράμματα
ρύθμισης (για σταθερή ταχύτητα, για αναλογική διαφορική πίεση και για
σταθερή διαφορική πίεση).
Με πτερωτή συνθετική μεγάλης αντοχής, άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα,
ρότορα από κατάλληλο υλικό για πυκνή μαγνητική ροή και κουζινέτα από
κεραμικό υψηλής αντοχής. Θα διαθέτει ψύκτρες, ενσωματωμένο αισθητήρα
διαφορικής πίεσης, εξωτερικό σήμα start – stop, και ελεύθερη επαφή
αναγγελίας βλάβης.
Στάθμη ήχου <43 db, με μόνωση F(IEC 85), περίβλημα κλάσης IPX4D (κατά
ΕΝ 60529) και EMC ( EN 55014-1:2006, EN 55014-2:1998, EN 61800-33:2008, EN 61100-3-2:2006.
Ο κυκλοφορητής θα φέρει πιστοποιήσεις κατά VDE, GS, CE, GOST R, και
WRAS. Επίσης θα διαθέτει τουλάχιστον 5 χρόνια εγγύηση.
Περιλαμβάνονται:
- Η επί τόπου τοποθέτηση και σύνδεση του κυκλοφορητή στο δίκτυο
σωληνώσεων θέρμανσης καθώς και η τυχόν απαραίτητη διευθέτηση των
υπαρχόντων σωλήνων του δικτύου, για τη φλαντζωτή ή με χρήση ρακόρ
τοποθέτησή του.
- Όλα τα υλικά και μικροϋλικά για την πλήρη τοποθέτηση του κυκλοφορητή
(φλάντζες, ρακόρ, κοχλίες και περικόχλια κ.λπ.).
- Η πλήρη ηλεκτρολογική σύνδεση του κυκλοφορητή στον ηλεκτρολογικό
πίνακα και η ρύθμισή του ηλεκτρονικά. Περιλαμβάνονται τα καλώδια, τα
κανάλια ή οι ηλ. σωλήνες και οι μικροαυτόματοι ασφάλισης του κυκλοφορητή
στον ηλεκτρολογικό πίνακα. Περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλιού
κυκλοφορητή και η μεταφορά του σε σημείο υπόδειξης της Υπηρεσίας.
Πλήρως τοποθετημένος και συνδεδεμένος και με δοκιμές λειτουργίας και
πλήρους εγκατάστασης.
2.5 Τον καπναγωγό συνδέσεως του λέβητα με την καπνοδόχο από
ανοξείδωτο σπιράλ (εύκαμπτο) κατάλληλου μήκους, πλήρως συνδεδεμένο με
την καπνοδόχο και τον λέβητα με τις ενισχύσεις στηρίξεως και συνδέσεως του
και τα όλα τα απαραίτητα ειδικά τεμάχια.
2.6 2 Θερμαντήρες νερού (boiler) 500 lit, πλήρη.
Περιλαμβάνει :
Την αποξήλωση του υπάρχοντος Boilers, ζεστού νερού χρήσης (όλες οι
απαραίτητες εργασίες, υλικά και μικροϋλικά αποξήλωσης του παλαιού boiler,
των σωληνώσεων κάθε είδους και διατομής και όλων των παλαιών ειδικών
τεμαχίων βάνες, ρακόρ κ.λπ.).
Την εγκατάσταση 2 νέων Boiler με ηλεκτρικές αντιστάσεις, λεβητοστασίου 500
lit έκαστο.
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Τα νέα BOILER θα είναι τύπου λεβητοστασίου Glass, χαλύβδινα διπλής
επισμάλτωσης, μόνωσης πολυουρεθάνης 50 mm, με καθοδική προστασία
ανοδίου του μαγνησίου και την ηλεκτρική αντίσταση. Πλήρως εγκατεστημένα
στα αντίστοιχα δίκτυα. Περιλαμβάνονται επίσης όλες οι αντίστοιχες
παρελκόμενες συσκευές :
- Ηλεκτροβάνες 11/2 πλήρως συνδεδεμένες.
- Βαλβίδες ασφαλείας 1΄΄ στα 6 bar
- Μειωτες – ρυθμιστές πίεσης νερού boiler.
2.7 Κυκλοφορητής τύπου inverter, μονοφασικός, ηλεκτρονικός, ικανότητας Q
: 0-3,8m3 /h και H : 0- 7,0 m, ενδεικτικού τύπου GRUNDFOS ALPHA 2 3280-180, για θέρμανση του boiler.
Ο κυκλοφορητής θα είναι υψηλής ενεργειακής απόδοσης (EEI<0,15), με
κινητήρα μόνιμου μαγνήτη και ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας
για την αυτόματη μεταβολή στροφών του. Θα διαθέτει ενδείξεις
ενεργειακής κατανάλωσης σε W, καθώς και παροχής.
Να είναι μονής κεφαλής, με συνδέσεις μέσω ρακόρ 1’’ ή 1 ¼’’ , με στόμια
αναρρόφησης/κατάθλιψης in-line, ίδιας ονομαστικής διαμέτρου. Με
πτερωτή από συνθετικό υλικό, περιεκτικότητας 30% σε γυαλί, για μεγάλη
αντοχή, άξονα και κουζινέτα από κεραμικό υλικό για υψηλή αντοχή στη
φθορά και αποφυγή επικαθίσεων, διαβρώσεων, ηλεκτρόλυσης και
συγκέντρωσης μεταλλικών γρεζιών λόγω του μόνιμου μαγνήτη. Θα
διαθέτει μονοκόμματο ανοξείδωτο χιτώνιο στάτη.
Θα διαθέτει σύστημα αυτόματης προσαρμογής στις ανάγκες τις
εγκατάστασης, καθώς επίσης και ενσωματωμένο έλεγχο διαφορικής
πίεσης για την απόδοση σταθερού ή αναλογικού μανομετρικού (συνολικά
10 διαφορετικά προγράμματα ελέγχου). Θα διαθέτει ακόμα πρόγραμμα
αυτόματης θερινής λειτουργίας προστασίας από κόλλημα λόγω ακινησίας,
ισχυρή ροπή εκκίνησης, πρόγραμμα αυτόματης μειωμένης νυκτερινής
λειτουργίας, αυτόματη εξαέρωση και προστασία από ξηρή λειτουργία.
Κλάση Μόνωσης F(κατά IEC 85), Περίβλημα κλάσης X4D (κατά IEC 345), διαθέτει ενσωματωμένες προστασίες κινητήρα με ένδειξη κατάστασης
και φέρει πιστοποιήσεις VDE, GS, CE. Επίσης θα διαθέτει τουλάχιστον 5
χρόνια εγγύηση.
Περιλαμβάνονται :
- Η επί τόπου τοποθέτηση και σύνδεση του κυκλοφορητή στο δίκτυο
σωληνώσεων ζεστού νερού, καθώς και η τυχόν απαραίτητη διευθέτηση
των υπαρχόντων σωλήνων του δικτύου, για την φλαντζωτή ή με χρήση
ρακόρ τοποθέτησή του.
- Όλα τα υλικά και μικροϋλικά για την πλήρη τοποθέτηση του κυκλοφορητή
(φλάντζες, ρακόρ, κοχλίες και περικόχλια κ.λπ.).
- Η πλήρη ηλεκτρολογική σύνδεση του κυκλοφορητή στον ηλεκτρολογικό
πίνακα και η ρύθμισή του ηλεκτρονικά.
- Περιλαμβάνονται τα καλώδια, τα κανάλια ή οι ηλ. σωλήνες και οι
μικροαυτόματοι ασφάλισης του κυκλοφορητή στον ηλεκτρολογικό πίνακα.
- Περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλιού κυκλοφορητή και η μεταφορά
του σε σημείο υπόδειξης της Υπηρεσίας.
Πλήρως τοποθετημένος και συνδεδεμένος και με δοκιμές λειτουργίας και
πλήρους εγκατάστασης.
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2.8 Kλειστό δοχείο διαστολής με μεμβράνη. Δοχείο διαστολής χωρητικότητας
150lt, κατάλληλο για κυκλώματα θέρμανσης ενδεικτικού τύπου Reflex .
Πλήρες με τα μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση,
σύνδεση, ρύθμιση και δοκιμές για παράδοση σε κανονική λειτουργία για
εγκατάσταση σε κύκλωμα θέρμανσης.
2.9 Σύστημα αυτόματης πληρώσεως εγκαταστάσεως του κλειστού δοχείου
διαστολής με προρύθμιση.
2.10 Την πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση του λεβητοστασίου από τον πίνακα
κινήσεως μέχρι τον καυστήρα, τον κυκλοφορητή το boiler κ.λπ. και τα όργανα
ασφαλείας και αυτόματης λειτουργίας αυτών.
2.11 Τα απαραίτητα υλικά και συσκευές ελέγχου και ρύθμισης (βάνες
ορειχάλκινες, θερμόμετρο εμβαπτίσεως κεντρικής θερμάνσεως ευθύ ή
γωνιακό με ορειχάλκινη θήκη περιοχής ενδείξεως 0 - 100 C, τον δείκτη
πετρελαίου, το φίλτρο πετρελαίου, τα μανομέτρα, την μαγνητική βαλβίδα
κ.λπ.).
2.12 Όλες της πλαστικές σωληνώσεις του λεβητοστασίου κατά αναλογία με
τις παλιές σωληνώσεις.
Πλαστικοί σωλήνες τριών στρωμάτων από πολυπροπυλένιο PP-R112 και
ϋαλονήματα, για θέρμανση, ΡΝ 20 bar, κατά DIN 8077/78 και πιστοποιητικά
SKZ (ειδική οδηγία HR 3.28 του Γερμανικού Ινστιτούτου SKZ. & ΗΥ), καθώς
και συντελεστή SDR τουλάχιστον 7,4. Κατασκευασμένος από τρία στρώματα.
Εσωτερικά και εξωτερικά από πολυπροπυλένιο PP-R112 και ενδιάμεσο
στρώμα από μείγμα PP-R112 και ειδικό συνθετικό υαλώδες υλικό. Το
πολυπροπυλένιο θα είναι ειδικής κρυσταλλικότητας για υψηλές μηχανικές
αντοχές, ιδιαίτερα σε υψηλές θερμοκρασίες και για μεγάλη διάρκειας ζωής (
κατηγορίας MRS 11,2.0 MPa δηλαδή PP-R 112). Θα διαθέτουν αυξημένες
μηχανικές αντοχές και μειωμένο συντελεστή γραμμικής διαστολής. Η σύνδεση
των σωληνώσεων γίνεται θερμοκολλητικά.
Περιλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια κατασκευής και ανάπτυξης του δικτύου
(δηλαδή κατάλληλα στηρίγματα βαρέως τύπου, ταυ, μούφες κάθε είδους,
γωνίες κάθε είδους, συστολές κάθε είδους, μαστούς κάθε είδους αρσενικούς
ή θηλυκούς, τάπες κ.λπ.).
2.13 Αυτόματο σύστημα αντιστάθμισης της εγκατάστασης θέρμανσης για
εξοικονόμηση ενέργειας.
Θα βασίζεται στον έλεγχο του νερού προσαγωγής και επιστροφής με βάση τις
καιρικές συνθήκες
και τη θερμοκρασία εξωτερικού περιβάλλοντος και αποτελούμενο από:
- τρίοδη βάνα αναμίξεως νερού
- κινητήρα (σερβομηχανισμό) βάνας αναμίξεως
- αισθητήριο νερού εμβαπτιζόμενο στην προσαγωγή εγκατάστασης
- αισθητήριο εξωτερικής θερμοκρασίας
- ελεγκτή αντιστάθμισης (κεντρική ηλεκτρονική μονάδα επεξεργασίας
εντολών)
Το σύστημα θα είναι πλήρες με όλα τα υλικά, όργανα και εξαρτήματα
(ηλεκτρική καλωδίωση, κ.λπ.). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και η εργασία
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τοποθέτησης, σύνδεσης, πλήρους εγκατάστασης και δοκιμής για ομαλή και
αυτόματη λειτουργία.
12.14 Ο υπάρχον κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας θα επανατοποθετηθεί
πλήρως μετά τις εργασίες ανακαίνισης.
Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση όλων των παραπάνω
κυρίων και βοηθητικών υλικών με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία
γιά την σύνδεση με τους κεντρικούς κλάδους θερμάνσεως, την δεξαμενή
πετρελαίου και την ηλεκτρική γραμμή κινήσεως του λεβητοστασίου, ρύθμιση
και παράδοση της όλης εγκαταστάσεως σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεμ)

Τιμή ενός τεμ : 12.971,30
Δώδεκα χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και τριάντα λεπτά

Δ25

ΑΤΗΕ N 8456.4
Συγκρότημα 4 πλαστικών δεξαμενών κατάλληλων
τετραγωνικών βαρέους τύπου 1000 λίτρων έκαστη.
Κωδ. Αναθεώρ. ΗΛΜ 29 100%

για

πετρέλαιο

Συγκρότημα 4 πλαστικών δεξαμενών κατάλληλων για πετρέλαιο τετραγωνικές
βαρέως τύπου, 1000 λίτρων έκαστη.
Ενισχυμένες με νευρώσεις κατάλληλες για αποθήκευση πετρελαίου, μαύρες.
Κατασκευής από πρωτογενές υλικό, μικρού βάρους, αντοχή στην έκθεση της
ηλιακής ακτινοβολίας, με εγγύηση γήρανσης τουλάχιστον 10 χρόνια.
Πλήρως μεταξύ τους συνδεδεμένες.
Η πλήρωση εκάστης θα γίνεται ιδιαίτερα με χειρισμό βανών.
Περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες και υλικά για την διευθέτηση των
υπαρχουσών σωληνώσεων πλήρωσης.
Περιλαμβάνονται επίσης οι αποξηλώσεις των παλαιών δεξαμενών. Η
αποξήλωση θα γίνεται με κάθε απαραίτητο μέσο (τεμαχισμός με οξυγόνα ή
πυροκόφτες, τροχούς κ.λπ.). Περιλαμβάνεται η μεταφορά των προιόντων
αποξήλωσης όπου κρίνει η Διευθύνουσα Υπηρεσία.
(1 τεμ)

Τιμή ενός τεμ : 1770,02
Χίλια επτακόσια εβδομήντα `ευρώ και δύο λεπτά

Δ26

ΑΤΗΕ Ν8151.2
Ανακαίνιση, ανακατασκευή και διαμόρφωση εκ νέου 1 (ενός) υπάρχοντος
τυπικού WC - λουτρού, διαμερίσματος του συγκροτήματος ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ.
Κωδ. Αναθεώρ. ΗΛΜ 14 100%
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Ανακαίνιση, ανακατασκευή και διαμόρφωση εκ νέου 1 (ενός) υπάρχοντος
τυπικού WC - λουτρού, διαμερίσματος του συγκροτήματος ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ.
Περιλαμβάνει :
α) Την αποξήλωση όλων των χωνευτών και ορατών υπαρχόντων κάθε είδους
σωληνώσεων παροχών ύδρευσης εντός του WC - λουτρού μετά προσοχής,
καθώς και την αποξήλωση όλων των υπαρχόντων ειδών υγιεινής (λεκάνης,
δοχείου πλύσεως λεκάνης, νιπτήρα, βρυσών, μπανιέρας κ.λ.π.). Πιο
συγκεκριμένα περιλαμβάνονται και όλες οι απαραίτητες εργασίες, υλικά και
μικρουλικά αποξήλωσης των παλαιών χωνευτών σωληνώσεων κάθε είδους
και διατομής και όλων των παλαιών ειδικών τεμαχίων (βάνες, ρακορ κ.λ.π.),
καθώς και όλες τις εργασίες εκσκαφών και εκσκαφών αυλάκων επί των κάθε
είδους δομικών στοιχείων για την χώνεψη των νέων σωληνώσεων και όλων
των απαραίτητων ειδικών τεμαχίων, με τα κατάλληλα εργαλεία μηχανικά ή δια
χειρός.
β) Την μεταφορά και απόρριψη όλων των προιόντων αποξήλωσης σε
κατάλληλο σημείο, οριζόμενο από τις τοπικές αρχές ή την Υπηρεσία, σε
οποιαδήποτε απόσταση από το έργο.
γ) Την πλήρη κατασκευή νέου δικτύου παροχών ύδρευσης εντός του WC σε
οποιοδήποτε δομικό στοιχείο – επίσης χωνευτό - με νέες πλαστικές
σωληνώσεις μονού τοιχώματος, διαστάσεων Φ20 (πάχους τουλάχιστον 3,4
mm) και όπου απαιτείται Φ25 (πάχους τουλάχιστον 4,2 mm).
Υλικό κατασκευής: Πολυπροπυλένιο PPR με ονομαστική πίεση λειτουργίας
PN 20 (SDR 6), από πολυπροπυλένιο Τύπου 3 (random copolymer of
polypropylene), κατάλληλες για πόσιμο νερό και θέρμανση, δυνατότητας έως
90ºC, με προδιαγραφές και πιστοποιητικά:
EN 12202
Διαστάσεις σωλήνων PP και απαιτούμενες δοκιμές ποιότητας.
DIN 8077
Διαστάσεις σωλήνων PP
DIN 8078
Απαιτούμενες δοκιμές ποιότητας
DIN 8076
Μεταλλικά μέρη εξαρτημάτων, μέθοδοι δοκιμών
DIN 16962 Εξαρτήματα PP, κατασκευή και δοκιμές
DIN 1988
Εφαρμογές σε πόσιμο νερό
DIN 16928 Γενικές οδηγίες για τις εφαρμογές συστημάτων από
θερμοπλαστικά υλικά .
DIN 4109
Μείωση θορύβου στις κτιριακές εγκαταστάσεις
DIN 2999
Εξαρτήματα PP με εσωτερικό μεταλλικό μέρος
DVS 2206-7 Θερμοσυγκόλληση θερμοπλαστικών υλικών
DVS 2208 Μηχανές και εξαρτήματα για θερμοσυγκόληση
EN 15874, WRAS (πόσιμο νερό).
Περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα ειδικά τεμάχια ανάπτυξης και
κατασκευής του νέου δικτύου σωληνώσεων (βάνες, 1 βάνα εντοιχισμού,
γωνίες κάθε είδους, μούφες, ταυ, ταυ συστολικά, σταυροί, ρακόρ, τάπες,
μαστοί και υδροληψίες κάθε είδους με μεταλλικό εσωτερικό κ.λ.π.). Το νέο
δίκτυο θα υποβληθεί στις κατάλληλες δοκιμές λειτουργίας του.
δ) Την πλήρη τοποθέτηση νέων ειδών υγιεινής :
Λεκάνη τουαλέτας από πορσελάνη Ευρωπαικού (καθημένου) τύπου
κατωστόμια ή πισωστόμια, δηλαδή λεκάνη και υλικά στερεώσεως και
συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και
συγκολλήσεως των στομίων. Συμπεριλαμβάνονται το λευκό καπάκι και το
αντίστοιχο δοχείο πλύσεως, πλήρες, με τον κατάλληλο πλωτήρα, τα ρακόρ
στομίων τροφοδοτήσεως και εκροής, τον κατάλληλο σωλήνα συνδέσεως
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σπιράλ και τούς γάντζους στηρίξεως, (ενδεικτικού τύπου DEAL STANDARD
Space G0401). Όλα τα ανωτέρω, πλήρως τοποθετημένα με όλα τα
απαραίτητα υλικά (υδραυλικά υλικά σύνδεσης, υλικά στερέωσης, σωλήνες
σπιράλ κ.λ.π.) και όλα τα μικρουλικά και την πλήρη εργασία, για πλήρη
λειτουργία.
Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης επίτοιχου με κολώνα αντίστοιχη,
κατάλληλων διαστάσεων (ενδεικτικού τύπου IDEAL STANDARD TESI II
LIGHT) και εταζέρα πορσελάνης οβαλ 50 - 60 cm (ενδεικτικού τύπου cerafina
oval) κατάλληλης διάστασης, πλήρης. Περιλαμβάνει την βαλβίδα, το σιφώνι
ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο, με την σύνδεσή του προς τα δίκτυα θερμού –
ψυχρού νερού μέσω γωνιακών διακοπτών χρωμέ, και τεμαχίων ευκάμπτων
σπιράλ σωλήνων χρωμέ με τα αντίστοιχα ρακόρ προσαρμογής και την
εταζέρα ως ανωτέρω. Όλα τα ανωτέρω, πλήρως τοποθετημένα με όλα τα
απαραίτητα υλικά (υδραυλικά υλικά σύνδεσης, υλικά στερέωσης, σωλήνες
σπιράλ κ.λ.π.) και όλα τα μικρουλικά και την πλήρη εργασία, για πλήρη
λειτουργία.
Στο νιπτήρα θα τοποθετηθεί αναμικτήρας κρύου – ζεστού νερού
(ενδεικτικός τύπος Ideal Standard CALISTA), επικαθήμενος, στον νιπτήρα,
κατασκευασμένος από ειδικά επεξεργασμένο χρώμιο που θα έχει υποστεί
ειδική επεξεργασία για ανθεκτικότητα στην χάραξη, τα αλκαλικά και τα οξέα
των απορρυπαντικών, άριστης ποιότητας πλήρως τοποθετημένος.
Συμπεριλαμβάνονται τα κάθε είδους υλικά και μικρουλικά σύνδεσης και
στερέωσης (ροζέτες, είδη στήριξης, σπιράλ κ.λ.π.), με τα υλικά και μικρουλικα
εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία για παράδοση των
παραπάνω σε πλήρη λειτουργία.
Στη ντουζιέρα θα τοποθετηθεί καταιονηστήρας ντουζιέρας (Αναμεικτική
μπαταρία μπάνιου - λουτρού) (ενδεικτικού τύπου Ιdeal Standard CALISTA) με
το τηλέφωνο ντουζ μιας λειτουργίας Φ70, το ανάλογο σπιράλ 1,5 m και την
κατάλληλη βάση στήριξης υψηλής ποιότητας. Θα διαθέτει, αναμεικτική
βαλβίδα ροής με υψηλό βαθμό ακρίβειας για εύκολη ρύθμιση της
θερμοκρασίας και της ποσότητας νερού. Θα έχει αθόρυβο μηχανισμό
λειτουργίας και ανθεκτικό δίσκο για μεγαλύτερη οικονομία στην κατανάλωση
και εξασφάλιση της ομαλής κίνησης της λαβής. Κατασκευασμένη από ειδικά
επεξεργασμένο χρώμιο που θα έχει υποστεί ειδική επεξεργασία για
ανθεκτικότητα στην χάραξη, τα αλκαλικά και τα οξέα των απορρυπαντικών.
Συμπεριλαμβάνονται τα κάθε είδους υλικά και μικρουλικά σύνδεσης και
στερέωσης (ροζέτες, είδη στήριξης, σπιράλ κ.λ.π.), με τα υλικά και μικρουλικα
εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία για παράδοση των
παραπάνω σε πλήρη λειτουργία.
Ντουζιέρα πορσελάνης τετράγωνη ενδεικτικών διαστάσεων 780Χ100Χ(1215)cm. με την κατάλληλη ορειχάλκινη βαλβίδα (τάπα) σιφωνιού. Θα είναι
κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας υαλώδης πορσελάνη με υψηλής
ποιότητας αντιολισθητική επιφάνεια. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά και
μικρουλικα εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία για παράδοση των
παραπάνω σε πλήρη λειτουργία. Περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες
εργασίες, μετά την αποξήλωση της υπάρχουσας μπανιέρας, για την
τοποθέτηση της ντουζιέρας.
ε. Εξοπλισμός Τουαλέτας (WC). Περιλαμβάνονται ο καθρέπτης διαστάσεων
περ. 60Χ60 μπιζουτέ, η inox χαρτοθήκη, οι inox 2 κρεμάστρες πετσετών, οι 2
inox σαπωνοθήκες (ντουζ και νιπτήρα) και η inox ποτηροθήκη.
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ζ. Σιφόνι δαπέδου και σχάρα. Θα είναι εξ ολοκλήρου από πλαστικό
(πολυμερές) και θα φέρει τις κατάλληλες εισόδους διαμέτρου DN40, και μιας
εξόδου ελάχιστης εξ. διαμέτρου DN50. Το σιφόνι θα φέρει περικόχλια και
δακτυλίους στεγάνωσης και δύο τουλάχιστον τάπες εισόδου εξ. διαμέτρου
DN40. Το σιφόνι επίσης θα φέρει ορειχάλκινη επινικελωμένη σχάρα περ.
115mm x 115mm.
Επίσης στην τιμή περιλαμβάνονται και κάθε είδους εργασίες μετά υλικών οι
οποίες δεν κατονομάζονται ρητά στο παρόν άρθρο, αλλά είναι αναγκαίες για
την σωστή και έντεχνη εκτέλεση των εγκαταστάσεων.
(1 τεμ)

Τιμή ενός τεμ : ΕΥΡΩ 1.209,24
Χίλια διακόσια εννέα ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά
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ΑΤΗΕ Ν8151.3
Ανακαίνιση, ανακατασκευή και διαμόρφωση εκ νέου 1 (ενός) υπάρχοντος
τυπικού WC, και 1 (μιας) αποθήκης/πλυντηρίου, διαμερίσματος του
συγκροτήματος ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ.
Κωδ. Αναθεώρ. ΗΛΜ 14 100%
Ανακαίνιση, ανακατασκευή και διαμόρφωση εκ νέου 1 (ενός) υπάρχοντος
τυπικού WC, και 1 (μιας) αποθήκης/πλυντηρίου, διαμερίσματος του
συγκροτήματος ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ..
Περιλαμβάνει :
α) Την αποξήλωση όλων των χωνευτών και ορατών υπαρχόντων κάθε είδους
σωληνώσεων παροχών ύδρευσης εντός του WC και αποθήκης μετά
προσοχής, καθώς και την αποξήλωση όλων των υπαρχόντων ειδών υγιεινής
(λεκάνης, δοχείου πλύσεως λεκάνης, νιπτήρα, βρυσών, κ.λπ.). Πιο
συγκεκριμένα περιλαμβάνονται και όλες οι απαραίτητες εργασίες, υλικά και
μικρουλικά αποξήλωσης των παλαιών χωνευτών σωληνώσεων κάθε είδους
και διατομής και όλων των παλαιών ειδικών τεμαχίων (βάνες, ρακορ κ.λπ.),
καθώς και όλες τις εργασίες εκσκαφών και εκσκαφών αυλάκων επί των κάθε
είδους δομικών στοιχείων για την χώνεψη των νέων σωληνώσεων και όλων
των απαραίτητων ειδικών τεμαχίων, με τα κατάλληλα εργαλεία μηχανικά ή δια
χειρός.
β) Την μεταφορά και απόρριψη όλων των προιόντων αποξήλωσης σε
κατάλληλο σημείο, οριζόμενο από τις τοπικές αρχές ή την Υπηρεσία, σε
οποιαδήποτε απόσταση από το έργο.
γ) Την πλήρη κατασκευή νέου δικτύου παροχών ύδρευσης εντός του WC και
της αποθήκης, σε οποιοδήποτε δομικό στοιχείο – επίσης χωνευτό - με νέες
πλαστικές σωληνώσεις μονού τοιχώματος, διαστάσεων Φ20 (πάχους
τουλάχιστον 3,4 mm) και όπου απαιτείται Φ25 (πάχους τουλάχιστον 4,2 mm).
Υλικό κατασκευής: Πολυπροπυλένιο PPR με ονομαστική πίεση λειτουργίας
PN 20 (SDR 6), από πολυπροπυλένιο Τύπου 3 (random copolymer of
polypropylene), κατάλληλες για πόσιμο νερό και θέρμανση, δυνατότητας έως
90ºC, με προδιαγραφές και πιστοποιητικά:
EN 12202
Διαστάσεις σωλήνων PP και απαιτούμενες δοκιμές ποιότητας.
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DIN 8077
Διαστάσεις σωλήνων PP
DIN 8078
Απαιτούμενες δοκιμές ποιότητας
DIN 8076
Μεταλλικά μέρη εξαρτημάτων, μέθοδοι δοκιμών
DIN 16962 Εξαρτήματα PP, κατασκευή και δοκιμές
DIN 1988
Εφαρμογές σε πόσιμο νερό
DIN 16928 Γενικές οδηγίες για τις εφαρμογές συστημάτων από
θερμοπλαστικά υλικά .
DIN 4109
Μείωση θορύβου στις κτιριακές εγκαταστάσεις
DIN 2999
Εξαρτήματα PP με εσωτερικό μεταλλικό μέρος
DVS 2206-7 Θερμοσυγκόλληση θερμοπλαστικών υλικών
DVS 2208 Μηχανές και εξαρτήματα για θερμοσυγκόληση
EN 15874, WRAS (πόσιμο νερό).
Περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα ειδικά τεμάχια ανάπτυξης και
κατασκευής του νέου δικτύου σωληνώσεων (βάνες, 1 βάνα εντοιχισμού,
γωνίες κάθε είδους, μούφες, ταυ, ταυ συστολικά, σταυροί, ρακόρ, τάπες,
μαστοί και υδροληψίες κάθε είδους με μεταλλικό εσωτερικό κ.λπ.). Το νέο
δίκτυο θα υποβληθεί στις κατάλληλες δοκιμές λειτουργίας του.
δ) Την πλήρη τοποθέτηση νέων ειδών υγιεινής :
Λεκάνη τουαλέτας από πορσελάνη Ευρωπαικού (καθημένου) τύπου
κατωστόμια ή πισωστόμια, δηλαδή λεκάνη και υλικά στερεώσεως και
συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και
συγκολλήσεως των στομίων. Συμπεριλαμβάνονται το λευκό καπάκι και το
αντίστοιχο δοχείο πλύσεως, πλήρες, με τον κατάλληλο πλωτήρα, τα ρακόρ
στομίων τροφοδοτήσεως και εκροής, τον κατάλληλο σωλήνα συνδέσεως
σπιράλ και τούς γάντζους στηρίξεως, (ενδεικτικού τύπου DEAL STANDARD
Space G0401). Όλα τα ανωτέρω, πλήρως τοποθετημένα με όλα τα
απαραίτητα υλικά (υδραυλικά υλικά σύνδεσης, υλικά στερέωσης, σωλήνες
σπιράλ κ.λπ.) και όλα τα μικρουλικά και την πλήρη εργασία, για πλήρη
λειτουργία.
Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης επίτοιχου κατάλληλων διαστάσεων
(ενδεικτικού τύπου IDEAL STANDARD TESI II LIGHT) και εταζέρα
πορσελάνης οβαλ 35 - 40 cm (ενδεικτικού τύπου cerafina oval) κατάλληλης
διάστασης, πλήρης. Περιλαμβάνει την βαλβίδα, το σιφώνι ορειχάλκινο
επιχρωμιωμένο, με την σύνδεσή του προς τα δίκτυα θερμού – ψυχρού νερού
μέσω γωνιακών διακοπτών χρωμέ, και τεμαχίων ευκάμπτων σπιράλ
σωλήνων χρωμέ με τα αντίστοιχα ρακόρ προσαρμογής και την εταζέρα ως
ανωτέρω. Όλα τα ανωτέρω, πλήρως τοποθετημένα με όλα τα απαραίτητα
υλικά (υδραυλικά υλικά σύνδεσης, υλικά στερέωσης, σωλήνες σπιράλ κ.λπ.)
και όλα τα μικρουλικά και την πλήρη εργασία, για πλήρη λειτουργία.
Στο νιπτήρα θα τοποθετηθεί αναμικτήρας κρύου – ζεστού νερού
(ενδεικτικός τύπος Ideal Standard CALISTA), επικαθήμενος, στον νιπτήρα,
κατασκευασμένος από ειδικά επεξεργασμένο χρώμιο που θα έχει υποστεί
ειδική επεξεργασία για ανθεκτικότητα στην χάραξη, τα αλκαλικά και τα οξέα
των απορρυπαντικών, άριστης ποιότητας πλήρως τοποθετημένος.
Συμπεριλαμβάνονται τα κάθε είδους υλικά και μικρουλικά σύνδεσης και
στερέωσης (ροζέτες, είδη στήριξης, σπιράλ κ.λπ.), με τα υλικά και μικρουλικα
εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία για παράδοση των
παραπάνω σε πλήρη λειτουργία.
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ε. Εξοπλισμός Τουαλέτας (WC). Περιλαμβάνονται ο καθρέπτης διαστάσεων
περ. 40Χ30 μπιζουτέ, η inox χαρτοθήκη, οι inox 1 κρεμάστρα πετσετών, 1
inox σαπωνοθήκη (νιπτήρα) και η inox ποτηροθήκη.
στ. Σιφόνι δαπέδου και σχάρα. Θα είναι εξ ολοκλήρου από πλαστικό
(πολυμερές) και θα φέρει τις κατάλληλες εισόδους διαμέτρου DN40, και μιας
εξόδου ελάχιστης εξ. διαμέτρου DN50. Το σιφόνι θα φέρει περικόχλια και
δακτυλίους στεγάνωσης και δύο τουλάχιστον τάπες εισόδου εξ. διαμέτρου
DN40. Το σιφόνι επίσης θα φέρει ορειχάλκινη επινικελωμένη σχάρα περ.
115mm x 115mm.
Ζ. Σιφόνι πλυντηρίου. Θα είναι πλήρες, από PVC, και θα έχει ροζέτα/καπάκι
inox. Ενδεικτικού τύπου Redi.
Επίσης στην τιμή περιλαμβάνονται και κάθε είδους εργασίες μετά υλικών οι
οποίες δεν κατονομάζονται ρητά στο παρόν άρθρο, αλλά είναι αναγκαίες για
την σωστή και έντεχνη εκτέλεση των εγκαταστάσεων.
(1 τεμ)

Τιμή ενός τεμ : 647,34 ΕΥΡΩ
Εξακόσια σαράντα επτά ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά
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ΑΤΗΕ Ν8151.4
Ανακαίνιση, ανακατασκευή και διαμόρφωση εκ νέου 1 (μίας) υπάρχουσας
τυπικής κουζίνας, διαμερίσματος του συγκροτήματος ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ.
Κωδ. Αναθεώρ. ΗΛΜ 14 100%
Ανακαίνιση, ανακατασκευή και διαμόρφωση εκ νέου 1 (μίας) υπάρχουσας
τυπικής κουζίνας, φοιτητικών εστιών.
Περιλαμβάνει :
α) Την αποξήλωση όλων των χωνευτών και ορατών υπαρχόντων κάθε είδους
σωληνώσεων παροχών ύδρευσης εντός της κουζίνας μετά προσοχής, καθώς
και την αποξήλωση όλων των υπαρχόντων ειδών χρήσης (ντουλάπια και
συρτάρια, νιπτήρα, βρυσών, κ.λπ.). Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνονται και
όλες οι απαραίτητες εργασίες, υλικά και μικρουλικά αποξήλωσης των
παλαιών χωνευτών σωληνώσεων κάθε είδους και διατομής και όλων των
παλαιών ειδικών τεμαχίων (βάνες, ρακορ κ.λπ.), καθώς και όλες τις εργασίες
εκσκαφών και εκσκαφών αυλάκων επί των κάθε είδους δομικών στοιχείων για
την χώνεψη των νέων σωληνώσεων και όλων των απαραίτητων ειδικών
τεμαχίων, με τα κατάλληλα εργαλεία μηχανικά ή δια χειρός.
β) Την μεταφορά και απόρριψη όλων των προιόντων αποξήλωσης σε
κατάλληλο σημείο, οριζόμενο από τις τοπικές αρχές ή την Υπηρεσία, σε
οποιαδήποτε απόσταση από το έργο.
γ) Την πλήρη κατασκευή νέου δικτύου παροχών ύδρευσης εντός της κουζίνας
σε οποιοδήποτε δομικό στοιχείο – επίσης χωνευτό - με νέες πλαστικές
σωληνώσεις μονού τοιχώματος, διαστάσεων Φ20 (πάχους τουλάχιστον 3,4
mm) και όπου απαιτείται Φ25 (πάχους τουλάχιστον 4,2 mm).
Υλικό κατασκευής: Πολυπροπυλένιο PPR με ονομαστική πίεση λειτουργίας
PN 20 (SDR 6), από πολυπροπυλένιο Τύπου 3 (random copolymer of
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polypropylene), κατάλληλες για πόσιμο νερό και θέρμανση, δυνατότητας έως
90ºC, με προδιαγραφές και πιστοποιητικά:
EN 12202
Διαστάσεις σωλήνων PP και απαιτούμενες δοκιμές ποιότητας.
DIN 8077
Διαστάσεις σωλήνων PP
DIN 8078
Απαιτούμενες δοκιμές ποιότητας
DIN 8076
Μεταλλικά μέρη εξαρτημάτων, μέθοδοι δοκιμών
DIN 16962 Εξαρτήματα PP, κατασκευή και δοκιμές
DIN 1988
Εφαρμογές σε πόσιμο νερό
DIN 16928 Γενικές οδηγίες για τις εφαρμογές συστημάτων από
θερμοπλαστικά υλικά .
DIN 4109
Μείωση θορύβου στις κτιριακές εγκαταστάσεις
DIN 2999
Εξαρτήματα PP με εσωτερικό μεταλλικό μέρος
DVS 2206-7 Θερμοσυγκόλληση θερμοπλαστικών υλικών
DVS 2208 Μηχανές και εξαρτήματα για θερμοσυγκόληση
EN 15874, WRAS (πόσιμο νερό).
Περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα ειδικά τεμάχια ανάπτυξης και
κατασκευής του νέου δικτύου σωληνώσεων (βάνες, 1 βάνα εντοιχισμού,
γωνίες κάθε είδους, μούφες, ταυ, ταυ συστολικά, σταυροί, ρακόρ, τάπες,
μαστοί και υδροληψίες κάθε είδους με μεταλλικό εσωτερικό κ.λπ.). Το νέο
δίκτυο θα υποβληθεί στις κατάλληλες δοκιμές λειτουργίας του.
δ) Την πλήρη τοποθέτηση νέων ειδών χρήσης :
Νεροχύτης 2 γουρνών ανοξείδωτος. Διαστάσεις Γουρνών περ. 340 x 400 x
150mm/340 x 400 x 150mm, τύπου λείος σατινέ, ένθετος (ενδ τύπου Maidtec
by Pyramis )
Περιλαμβάνονται οι βαλβίδες και τα σιφώνια από αντίστοιχο υλικό.
Στο νεροχύτη θα τοποθετηθεί αναμικτήρας κρύου – ζεστού νερού
επικαθήμενος, στον νεροχύτη, με ψηλό ρουξούνι (ώστε να διευκολύνει τον
χειρισμό ακόμη και των μεγάλων σκευών) κατασκευασμένος από ειδικά
επεξεργασμένο χρώμιο που θα έχει υποστεί ειδική επεξεργασία για
ανθεκτικότητα στην χάραξη, τα αλκαλικά και τα οξέα των απορρυπαντικών,
άριστης ποιότητας πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα κάθε
είδους υλικά και μικρουλικά σύνδεσης και στερέωσης (ροζέτες, είδη στήριξης,
σπιράλ κ.λπ.), με τα υλικά και μικρουλικα εγκαταστάσεως και συνδέσεως και
την εργασία για παράδοση των παραπάνω σε πλήρη λειτουργία.
Μηχανισμός φίλτρου νερού βρύσης, πλήρης με το φίλτρο του, χρώματος νίκελ
με 2 επιπρόσθετα ανταλλακτικά φίλτρα νερού, κατάλληλο για την
κατακράτηση τουλάχιστον κατά > 95% από τα ιζήματα, άμμο και σκουριές ,
>90% το χλώριο, > 70% των φυτοφαρμάκων. Το ανταλλακτικό φίλτρο νερού
πρέπει να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 3 μήνες (>1500 λίτρα
φιλτραρισμένο νερό). Περιλαμβάνει όλα τα υλικά και μικρουλικά τοποθέτησης
και στερέωσης. Πλήρως τοποθετημένος και εν λειτουργία στην βρύση του
νεροχύτη, καθώς και 2 επί τόπου επιπρόσθετα ανταλλακτικά φίλτρα.
Ε) Αποροφητήρας κουζίνας συρρόμενος πλάτους κατάλληλου (ενδ. 60 cm),
Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά σύνδεσης και στήριξης (σωληνώσεις σπιραλ,
γωνίες, περσίδα κ.λπ.)
Επίσης στην τιμή περιλαμβάνονται και κάθε είδους εργασίες μετά υλικών οι
οποίες δεν κατονομάζονται ρητά στο παρόν άρθρο, αλλά είναι αναγκαίες για
την σωστή και έντεχνη εκτέλεση των εγκαταστάσεων.
(1 τεμ)
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Τιμή ενός τεμ : ΕΥΡΩ 991,78
Εννιακόσια ενενήντα ένα ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά

Δ29

ΑΤΗΕ Ν 8041.Α.1.2
Εγκατάσταση πλαστικών σωλήνων από σκληρό πολυπροπυλένιο PPR - 80
(βελτιωμένου τύπου 3), με θερμική αυτοσυγκόλληση για ύδρευση, πράσινοι
ΡΝ 20 bar. Διαμέτρου Φ 20X3,4mm
Κωδ. Αναθεώρ. ΗΛΜ 8 100%
Εγκατάσταση πλαστικών σωλήνων από σκληρό πολυπροπυλένιο PPR - 80
(βελτιωμένου τύπου 3), με θερμική αυτοσυγκόλληση για ύδρευση, πράσινοι
ΡΝ 20 bar, (κατάλληλων για δίκτυο ύδρευσης πόσιμου νερού), (ενδεικτικού
τύπου INTERPLAST/aquaplus PPR 80 PN 20 SDR 6), κατά DIN 8077/78 και
EN ISO 15874 και με πιστοποιητικά SKZ, AENOR, DVGW, WRAS και
καταλληλότητας χρήσης για πόσιμο νερό. Οι σωλήνες θα διατίθενται
αποκλειστικά σε ευθεία τμήματα των 4 μέτρων και θα έχουν εκτύπωση ανά
μέτρο, όπου θα αναγράφεται η εμπορική ονομασία, η εξωτερική διάμετρος, το
πάχος τοιχώματος, η πίεση λειτουργίας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, οι
προδιαγραφές με τις οποίες παράγονται, όπως και κωδικό αριθμό που θα
δηλώνει την ημερομηνία και ώρα παραγωγής τους.
Η σύνδεση των σωληνώσεων θα γίνεται θερμοκολλητικά με τη χρήση των
κατάλληλων θερμοκολλητικών συσκευών.
Η εγκατάσταση των πλαστικών σωλήνων περιλαμβάνει :
1. Όλα τα απαραίτητα πλαστικά ειδικά τεμάχια για την ανάπτυξη του
δικτύου, ίδιου υλικού με αυτό των σωληνώσεων, δηλαδή μούφες, ταυ
όλων των ειδών, συστολές, γωνίες κάθε είδους, συστολικά ταυ κ.λπ.
2. Όλα τα μικτά ειδικά τεμάχια (πολυπροπυλενίου και ορείχαλκου),
δηλαδή μαστούς κάθε είδους, ρακορ, γωνίες, συστολές κ.λπ.
3. Όλα τα υλικά και μικρουλικά στήριξης των πλαστικών σωλήνων του
δικτύου, σε οποιοδήποτε ύψος τοποθέτησης, και επί οιουδήποτε
δομικού στοιχείου, ή επί εσχαρών, δηλαδή χαλύβδινα κατάλληλα
στηρίγματα επί τοίχων και οροφών ή στηρίγματα επί εσχαρών.
4. Όλες οι τυχόν εργασίες διάνοιξης ή διευθέτησης οπών για την διέλευση
των νέων σωληνώσεων, σε οποιοδήποτε δομικό στοιχείο και σε
οποιοδήποτε ύψος εργασίας.
5. Περιλαμβάνονται οι εργασίες αποξήλωσης και απομάκρυνσης των
αποξηλώσεων των παλαιών σωληνώσεων και παλαιών ειδικών
τεμαχίων του παλαιών δικτύων.
Δεν περιλαμβάνονται οι βάνες διακοπής καθώς και όσα δεν αναφέρονται
παραπάνω.
(1m)

Τιμή ενός m : ΕΥΡΩ 6,03
Έξι ευρώ και τρία λεπτά
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Δ30

ΑΤΗΕ Ν 8041.Α.1.3
Εγκατάσταση πλαστικών σωλήνων από σκληρό πολυπροπυλένιο PPR - 80
(βελτιωμένου τύπου 3), με θερμική αυτοσυγκόλληση για ύδρευση, πράσινοι
ΡΝ 20 bar. Διαμέτρου Φ 25X4,2mm
Κωδ. Αναθεώρ. ΗΛΜ 8 100%
Εγκατάσταση πλαστικών σωλήνων από σκληρό πολυπροπυλένιο PPR - 80
(βελτιωμένου τύπου 3), με θερμική αυτοσυγκόλληση για ύδρευση, πράσινοι
ΡΝ 20 bar, (κατάλληλων για δίκτυο ύδρευσης πόσιμου νερού), (ενδεικτικού
τύπου INTERPLAST/aquaplus PPR 80 PN 20 SDR 6), κατά DIN 8077/78 και
EN ISO 15874 και με πιστοποιητικά SKZ, AENOR, DVGW, WRAS και
καταλληλότητας χρήσης για πόσιμο νερό. Οι σωλήνες θα διατίθενται
αποκλειστικά σε ευθεία τμήματα των 4 μέτρων και θα έχουν εκτύπωση ανά
μέτρο, όπου θα αναγράφεται η εμπορική ονομασία, η εξωτερική διάμετρος, το
πάχος τοιχώματος, η πίεση λειτουργίας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, οι
προδιαγραφές με τις οποίες παράγονται, όπως και κωδικό αριθμό που θα
δηλώνει την ημερομηνία και ώρα παραγωγής τους.
Η σύνδεση των σωληνώσεων θα γίνεται θερμοκολλητικά με τη χρήση των
κατάλληλων θερμοκολλητικών συσκευών.
Η εγκατάσταση των πλαστικών σωλήνων περιλαμβάνει :
1. Όλα τα απαραίτητα πλαστικά ειδικά τεμάχια για την ανάπτυξη του
δικτύου, ίδιου υλικού με αυτό των σωληνώσεων, δηλαδή μούφες, ταυ
όλων των ειδών, συστολές, γωνίες κάθε είδους, συστολικά ταυ κ.λπ.
2. Όλα τα μικτά ειδικά τεμάχια (πολυπροπυλενίου και ορείχαλκου),
δηλαδή μαστούς κάθε είδους, ρακορ, γωνίες, συστολές κ.λπ.
3. Όλα τα υλικά και μικρουλικά στήριξης των πλαστικών σωλήνων του
δικτύου, σε οποιοδήποτε ύψος τοποθέτησης, και επί οιουδήποτε
δομικού στοιχείου, ή επί εσχαρών, δηλαδή χαλύβδινα κατάλληλα
στηρίγματα επί τοίχων και οροφών ή στηρίγματα επί εσχαρών.
4. Όλες οι τυχόν εργασίες διάνοιξης ή διευθέτησης οπών για την διέλευση
των νέων σωληνώσεων, σε οποιοδήποτε δομικό στοιχείο και σε
οποιοδήποτε ύψος εργασίας.
5. Περιλαμβάνονται οι εργασίες αποξήλωσης και απομάκρυνσης των
αποξηλώσεων των παλαιών σωληνώσεων και παλαιών ειδικών
τεμαχίων του παλαιών δικτύων.
Δεν περιλαμβάνονται οι βάνες διακοπής καθώς και όσα δεν αναφέρονται
παραπάνω.
(1m)

Τιμή ενός m : ΕΥΡΩ 7,66
Επτά ευρώ και εξήντα έξι λεπτά

Δ31

ΑΤΗΕ Ν 8041.Α.1.4
Εγκατάσταση πλαστικών σωλήνων από σκληρό πολυπροπυλένιο PPR - 80
(βελτιωμένου τύπου 3), με θερμική αυτοσυγκόλληση για ύδρευση, πράσινοι
ΡΝ 20 bar. Φ 32X5,4mm
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Κωδ. Αναθεώρ. ΗΛΜ 8 100%
Εγκατάσταση πλαστικών σωλήνων από σκληρό πολυπροπυλένιο PPR - 80
(βελτιωμένου τύπου 3), με θερμική αυτοσυγκόλληση για ύδρευση, πράσινοι
ΡΝ 20 bar, (κατάλληλων για δίκτυο ύδρευσης πόσιμου νερού), (ενδεικτικού
τύπου INTERPLAST/aquaplus PPR 80 PN 20 SDR 6), κατά DIN 8077/78 και
EN ISO 15874 και με πιστοποιητικά SKZ, AENOR, DVGW, WRAS και
καταλληλότητας χρήσης για πόσιμο νερό. Οι σωλήνες θα διατίθενται
αποκλειστικά σε ευθεία τμήματα των 4 μέτρων και θα έχουν εκτύπωση ανά
μέτρο, όπου θα αναγράφεται η εμπορική ονομασία, η εξωτερική διάμετρος,
το πάχος τοιχώματος, η πίεση λειτουργίας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος,
οι προδιαγραφές με τις οποίες παράγονται, όπως και κωδικό αριθμό που θα
δηλώνει την ημερομηνία και ώρα παραγωγής τους.
Η σύνδεση των σωληνώσεων θα γίνεται θερμοκολλητικά με τη χρήση των
κατάλληλων θερμοκολλητικών συσκευών.
Η εγκατάσταση των πλαστικών σωλήνων περιλαμβάνει :
1. Όλα τα απαραίτητα πλαστικά ειδικά τεμάχια για την ανάπτυξη του
δικτύου, ίδιου υλικού με αυτό των σωληνώσεων, δηλαδή μούφες, ταυ
όλων των ειδών, συστολές, γωνίες κάθε είδους, συστολικά ταυ κ.λπ.
2. Όλα τα μικτά ειδικά τεμάχια (πολυπροπυλενίου και ορείχαλκου),
δηλαδή μαστούς κάθε είδους, ρακορ, γωνίες, συστολές κ.λπ.
3. Όλα τα υλικά και μικρουλικά στήριξης των πλαστικών σωλήνων του
δικτύου, σε οποιοδήποτε ύψος τοποθέτησης, και επί οιουδήποτε
δομικού στοιχείου, ή επί εσχαρών, δηλαδή χαλύβδινα κατάλληλα
στηρίγματα επί τοίχων και οροφών ή στηρίγματα επί εσχαρών.
4. Όλες οι τυχόν εργασίες διάνοιξης ή διευθέτησης οπών για την
διέλευση των νέων σωληνώσεων, σε οποιοδήποτε δομικό στοιχείο
και σε οποιοδήποτε ύψος εργασίας.
5. Περιλαμβάνονται οι εργασίες αποξήλωσης και απομάκρυνσης των
αποξηλώσεων των παλαιών σωληνώσεων και παλαιών ειδικών
τεμαχίων του παλαιών δικτύων.
Δεν περιλαμβάνονται οι βάνες διακοπής καθώς και όσα δεν αναφέρονται
παραπάνω.
(1m)

Τιμή ενός m : ΕΥΡΩ 9,67
Εννέα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά

Δ32

ΑΤΗΕ Ν 8041.Α.1.5
Εγκατάσταση πλαστικών σωλήνων από σκληρό πολυπροπυλένιο PPR - 80
(βελτιωμένου τύπου 3), με θερμική αυτοσυγκόλληση για ύδρευση, πράσινοι
ΡΝ 20 bar. Φ 40X6,7mm
Κωδ. Αναθεώρ. ΗΛΜ 8 100%
Εγκατάσταση πλαστικών σωλήνων από σκληρό πολυπροπυλένιο PPR - 80
(βελτιωμένου τύπου 3), με θερμική αυτοσυγκόλληση για ύδρευση, πράσινοι
ΡΝ 20 bar, (κατάλληλων για δίκτυο ύδρευσης πόσιμου νερού), (ενδεικτικού
τύπου INTERPLAST/aquaplus PPR 80 PN 20 SDR 6), κατά DIN 8077/78 και
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EN ISO 15874 και με πιστοποιητικά SKZ, AENOR, DVGW, WRAS και
καταλληλότητας χρήσης για πόσιμο νερό. Οι σωλήνες θα διατίθενται
αποκλειστικά σε ευθεία τμήματα των 4 μέτρων και θα έχουν εκτύπωση ανά
μέτρο, όπου θα αναγράφεται η εμπορική ονομασία, η εξωτερική διάμετρος,
το πάχος τοιχώματος, η πίεση λειτουργίας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος,
οι προδιαγραφές με τις οποίες παράγονται, όπως και κωδικό αριθμό που θα
δηλώνει την ημερομηνία και ώρα παραγωγής τους.
Η σύνδεση των σωληνώσεων θα γίνεται θερμοκολλητικά με τη χρήση των
κατάλληλων θερμοκολλητικών συσκευών.
Η εγκατάσταση των πλαστικών σωλήνων περιλαμβάνει :
1. Όλα τα απαραίτητα πλαστικά ειδικά τεμάχια για την ανάπτυξη του
δικτύου, ίδιου υλικού με αυτό των σωληνώσεων, δηλαδή μούφες, ταυ
όλων των ειδών, συστολές, γωνίες κάθε είδους, συστολικά ταυ κ.λπ.
2. Όλα τα μικτά ειδικά τεμάχια (πολυπροπυλενίου και ορείχαλκου),
δηλαδή μαστούς κάθε είδους, ρακορ, γωνίες, συστολές κ.λπ.
3. Όλα τα υλικά και μικρουλικά στήριξης των πλαστικών σωλήνων του
δικτύου, σε οποιοδήποτε ύψος τοποθέτησης, και επί οιουδήποτε
δομικού στοιχείου, ή επί εσχαρών, δηλαδή χαλύβδινα κατάλληλα
στηρίγματα επί τοίχων και οροφών ή στηρίγματα επί εσχαρών.
4. Όλες οι τυχόν εργασίες διάνοιξης ή διευθέτησης οπών για την
διέλευση των νέων σωληνώσεων, σε οποιοδήποτε δομικό στοιχείο
και σε οποιοδήποτε ύψος εργασίας.
5. Περιλαμβάνονται οι εργασίες αποξήλωσης και απομάκρυνσης των
αποξηλώσεων των παλαιών σωληνώσεων και παλαιών ειδικών
τεμαχίων του παλαιών δικτύων.
Δεν περιλαμβάνονται οι βάνες διακοπής καθώς και όσα δεν αναφέρονται
παραπάνω.
(1m)
Τιμή ενός m : ΕΥΡΩ 12,92
Δώδεκα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά

Δ33

ΑΤΗΕ Ν 8041.Α.1.6
Εγκατάσταση πλαστικών σωλήνων από σκληρό πολυπροπυλένιο PPR - 80
(βελτιωμένου τύπου 3), με θερμική αυτοσυγκόλληση για ύδρευση, πράσινοι
ΡΝ 20 bar. Φ 50Χ 8,4mm
Κωδ. Αναθεώρ. ΗΛΜ 8 100%
Εγκατάσταση πλαστικών σωλήνων από σκληρό πολυπροπυλένιο PPR - 80
(βελτιωμένου τύπου 3), με θερμική αυτοσυγκόλληση για ύδρευση, πράσινοι
ΡΝ 20 bar, (κατάλληλων για δίκτυο ύδρευσης πόσιμου νερού), (ενδεικτικού
τύπου INTERPLAST/aquaplus PPR 80 PN 20 SDR 6), κατά DIN 8077/78 και
EN ISO 15874 και με πιστοποιητικά SKZ, AENOR, DVGW, WRAS και
καταλληλότητας χρήσης για πόσιμο νερό. Οι σωλήνες θα διατίθενται
αποκλειστικά σε ευθεία τμήματα των 4 μέτρων και θα έχουν εκτύπωση ανά
μέτρο, όπου θα αναγράφεται η εμπορική ονομασία, η εξωτερική διάμετρος,
το πάχος τοιχώματος, η πίεση λειτουργίας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος,
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οι προδιαγραφές με τις οποίες παράγονται, όπως και κωδικό αριθμό που θα
δηλώνει την ημερομηνία και ώρα παραγωγής τους.
Η σύνδεση των σωληνώσεων θα γίνεται θερμοκολλητικά με τη χρήση των
κατάλληλων θερμοκολλητικών συσκευών.
Η εγκατάσταση των πλαστικών σωλήνων περιλαμβάνει :
1. Όλα τα απαραίτητα πλαστικά ειδικά τεμάχια για την ανάπτυξη του
δικτύου, ίδιου υλικού με αυτό των σωληνώσεων, δηλαδή μούφες, ταυ
όλων των ειδών, συστολές, γωνίες κάθε είδους, συστολικά ταυ κ.λπ.
2. Όλα τα μικτά ειδικά τεμάχια (πολυπροπυλενίου και ορείχαλκου),
δηλαδή μαστούς κάθε είδους, ρακορ, γωνίες, συστολές κ.λπ.
3. Όλα τα υλικά και μικρουλικά στήριξης των πλαστικών σωλήνων του
δικτύου, σε οποιοδήποτε ύψος τοποθέτησης, και επί οιουδήποτε
δομικού στοιχείου, ή επί εσχαρών, δηλαδή χαλύβδινα κατάλληλα
στηρίγματα επί τοίχων και οροφών ή στηρίγματα επί εσχαρών.
4. Όλες οι τυχόν εργασίες διάνοιξης ή διευθέτησης οπών για την
διέλευση των νέων σωληνώσεων, σε οποιοδήποτε δομικό στοιχείο
και σε οποιοδήποτε ύψος εργασίας.
5. Περιλαμβάνονται οι εργασίες αποξήλωσης και απομάκρυνσης των
αποξηλώσεων των παλαιών σωληνώσεων και παλαιών ειδικών
τεμαχίων του παλαιών δικτύων.
Δεν περιλαμβάνονται οι βάνες διακοπής καθώς και όσα δεν αναφέρονται
παραπάνω.
(1 m)
Τιμή ενός m : ΕΥΡΩ 16,21
Δέκα έξι ευρώ και είκοσι ένα λεπτά

Δ34

ΑΤΗΕ 8104.4
Συρταρωτή βαλβίδα (βάνα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 11/4 ins
Κωδ. Αναθεώρ. ΗΛΜ 11 100%
(1 τεμ)
Τιμή ενός τεμ : ΕΥΡΩ 20,93
Είκοσι ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά

Δ35

ΑΤΗΕ 8104.5
Συρταρωτή βαλβίδα (βάνα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 11/2 ins
Κωδ. Αναθεώρ. ΗΛΜ 11 100%
(1 τεμ)
Τιμή ενός τεμ : ΕΥΡΩ 23,95
Είκοσι τρία ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά
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Δ36

ΑΤΗΕ 8104.7
Συρταρωτή βαλβίδα (βάνα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 2 ins
Κωδ. Αναθεώρ. ΗΛΜ 11 100%
(1 τεμ)
Τιμή ενός τεμ : ΕΥΡΩ 33,02
Τριάντα τρία ευρώ και δύο λεπτά

Δ37

ΟΙΚ Ν. 22.30.01
Διαπλάτυνση ή μεγέθυνση υπαρχόντων οπών ή φωλεών, ανεξαρτήτως
επιθυμητής τελικής διάστασης της οπής ή φωλεάς
Κωδ. Αναθεώρ. ΟΙΚ -2261. Α 100%
Διαπλάτυνση ή μεγέθυνση οπής ή φωλιάς για την διέλευση νέων
σωληνώσεων μεγαλυτέρων των παλαιών. Σε οπτοπλινθοδομές
οποιουδήποτε πάχους και τύπου , με ή χωρίς επίχρισμα , σε οποιοδήποτε
ύψος και θέση του κτιρίου .
Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή
προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία μόρφωσης των παρειών της οπής και η
συσσώρευση των αχρήστων προϊόντων στις θέσεις φορτώσεως .
1 τεμάχιο
Τιμή ενός τεμ ΕΥΡΩ : 5,40
(Ολογράφως) : Πέντε ευρώ και σαράντα λεπτά

Δ38

ΑΤΗΕ Ν8043.10.1
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από αυτοσβενόμενο πολυπροπυλένιο
PP3 τύπου Valsir Φ 40 mm
Κωδ. Αναθεώρ. ΗΛΜ 8 100%
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από αυτοσβενόμενο πολυπροπυλένιο
PP3 (τύπου Valsir). Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα θα παράγονται από
ομοιοπολυμερές πολυπροπυλένιο, και θα είναι χρώματος γκρι (RAL 7037), το
οποίο είναι ανθεκτικό στις υπεριώδεις ακτίνες UV. Τόσο η εσωτερική όσο και
η εξωτερική τους επιφάνεια θα είναι λεία, γυαλιστερή, χωρίς αυλακώσεις ή
άλλο ελάττωμα. Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν στα συστήματα
αποχέτευσης και υδρορροών σε οικιακά κτίρια. Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα
θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ 1451 για κτιριακές
εγκαταστάσεις : (Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για κτιριακή
αποχέτευση εσωτερικών χώρων -υψηλής και χαμηλής θερμοκρασίας- –
Πολυπροπυλένιου -ΡΡ).
Πλήρως τοποθετημένος σε δίκτυο, με το κατάλληλο (ή και 2) ποτήρι, τις κάθε
είδους γωνίες, τα κάθε είδους ταυ και ημιταύ, τις τάπες ελέγχου ροής, τις κάθε
είδους μούφες, τα κάθε είδους πλαστικά ρακόρ με ορειχάλκινο παξιμάδι, με
τις κάθε είδους συστολές, τα κάθε είδους σιφώνια και γωνίες και τους κάθε
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είδους συνδέσμους. Όλα τα παραπάνω ειδικά τεμάχια, τα υλικά συνδέσεως
στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως δοκιμών και
συνδέσεως.
Επιπρόσθετα συμπεριλαμβάνονται :
Οι αποξηλώσεις των υπαρχόντων παλαιών υπαρχόντων πλαστικών
δικτύων (αποχέτευσης, εξαερισμού και αερισμού) και όλων των συκευών και
τεμαχίων καθώς και οι απομάκρυνση των προιόντων αποξήλωσης σε
κατάλληλο σημείο σύμφωνα με την υπόδειξη της επιβλέπουσας υπηρεσίας.
Η διευθέτηση των πάσης φύσεως δομικών στοιχείων για την
προσαρμογή και για την εγκατάσταση των νέων δικτύων.
(1 m)
Τιμή ενός m ΕΥΡΩ : 7,40
(Ολογράφως) : Επτά ευρώ και σαράντα λεπτά
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ΑΤΗΕ Ν8043.10.2
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από αυτοσβενόμενο πολυπροπυλένιο
PP3 τύπου Valsir Φ 50 mm
Κωδ. Αναθεώρ. ΗΛΜ 8 100%
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από αυτοσβενόμενο πολυπροπυλένιο
PP3 (τύπου Valsir). Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα θα παράγονται από
ομοιοπολυμερές πολυπροπυλένιο, και θα είναι χρώματος γκρι (RAL 7037), το
οποίο είναι ανθεκτικό στις υπεριώδεις ακτίνες UV. Τόσο η εσωτερική όσο και
η εξωτερική τους επιφάνεια θα είναι λεία, γυαλιστερή, χωρίς αυλακώσεις ή
άλλο ελάττωμα. Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν στα συστήματα
αποχέτευσης και υδρορροών σε οικιακά κτίρια. Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα
θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ 1451 για κτιριακές
εγκαταστάσεις : (Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για κτιριακή
αποχέτευση εσωτερικών χώρων -υψηλής και χαμηλής θερμοκρασίας- –
Πολυπροπυλένιου -ΡΡ).
Πλήρως τοποθετημένος σε δίκτυο, με το κατάλληλο (ή και 2) ποτήρι, τις κάθε
είδους γωνίες, τα κάθε είδους ταυ και ημιταύ, τις τάπες ελέγχου ροής, τις κάθε
είδους μούφες, τα κάθε είδους πλαστικά ρακόρ με ορειχάλκινο παξιμάδι, με
τις κάθε είδους συστολές, τα κάθε είδους σιφώνια και γωνίες και τους κάθε
είδους συνδέσμους. Όλα τα παραπάνω ειδικά τεμάχια, τα υλικά συνδέσεως
στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως δοκιμών και
συνδέσεως.
Επιπρόσθετα συμπεριλαμβάνονται :
Οι αποξηλώσεις των υπαρχόντων παλαιών υπαρχόντων πλαστικών
δικτύων (αποχέτευσης, εξαερισμού και αερισμού) και όλων των συκευών και
τεμαχίων καθώς και οι απομάκρυνση των προιόντων αποξήλωσης σε
κατάλληλο σημείο σύμφωνα με την υπόδειξη της επιβλέπουσας υπηρεσίας.
Η διευθέτηση των πάσης φύσεως δομικών στοιχείων για την
προσαρμογή και για την εγκατάσταση των νέων δικτύων.
(1 m)
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Τιμή ενός m ΕΥΡΩ : 9,01
(Ολογράφως) : Εννέα ευρώ και ένα λεπτά
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ΑΤΗΕ Ν8043.10.3
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από αυτοσβενόμενο πολυπροπυλένιο
PP3 τύπου Valsir Φ 75 mm
Κωδ. Αναθεώρ. ΗΛΜ 8 100%
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από αυτοσβενόμενο πολυπροπυλένιο
PP3 (τύπου Valsir). Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα θα παράγονται από
ομοιοπολυμερές πολυπροπυλένιο, και θα είναι χρώματος γκρι (RAL 7037), το
οποίο είναι ανθεκτικό στις υπεριώδεις ακτίνες UV. Τόσο η εσωτερική όσο και
η εξωτερική τους επιφάνεια θα είναι λεία, γυαλιστερή, χωρίς αυλακώσεις ή
άλλο ελάττωμα. Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν στα συστήματα
αποχέτευσης και υδρορροών σε οικιακά κτίρια. Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα
θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ 1451 για κτιριακές
εγκαταστάσεις : (Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για κτιριακή
αποχέτευση εσωτερικών χώρων -υψηλής και χαμηλής θερμοκρασίας- –
Πολυπροπυλένιου -ΡΡ).
Πλήρως τοποθετημένος σε δίκτυο, με το κατάλληλο (ή και 2) ποτήρι, τις κάθε
είδους γωνίες, τα κάθε είδους ταυ και ημιταύ, τις τάπες ελέγχου ροής, τις κάθε
είδους μούφες, τα κάθε είδους πλαστικά ρακόρ με ορειχάλκινο παξιμάδι, με
τις κάθε είδους συστολές, τα κάθε είδους σιφώνια και γωνίες και τους κάθε
είδους συνδέσμους. Όλα τα παραπάνω ειδικά τεμάχια, τα υλικά συνδέσεως
στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως δοκιμών και
συνδέσεως.
Επιπρόσθετα συμπεριλαμβάνονται :
Οι αποξηλώσεις των υπαρχόντων παλαιών υπαρχόντων πλαστικών
δικτύων (αποχέτευσης, εξαερισμού και αερισμού) και όλων των συκευών και
τεμαχίων καθώς και οι απομάκρυνση των προιόντων αποξήλωσης σε
κατάλληλο σημείο σύμφωνα με την υπόδειξη της επιβλέπουσας υπηρεσίας.
Η διευθέτηση των πάσης φύσεως δομικών στοιχείων για την
προσαρμογή και για την εγκατάσταση των νέων δικτύων.
(1 m)
Τιμή ενός m ΕΥΡΩ : 9,50
(Ολογράφως) : Εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά
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ΑΤΗΕ Ν8043.10.4
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από αυτοσβενόμενο πολυπροπυλένιο
PP3 τύπου Valsir Φ 100 mm
Κωδ. Αναθεώρ. ΗΛΜ 8 100%
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Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από αυτοσβενόμενο πολυπροπυλένιο
PP3 (τύπου Valsir). Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα θα παράγονται από
ομοιοπολυμερές πολυπροπυλένιο, και θα είναι χρώματος γκρι (RAL 7037), το
οποίο είναι ανθεκτικό στις υπεριώδεις ακτίνες UV. Τόσο η εσωτερική όσο και
η εξωτερική τους επιφάνεια θα είναι λεία, γυαλιστερή, χωρίς αυλακώσεις ή
άλλο ελάττωμα. Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν στα συστήματα
αποχέτευσης και υδρορροών σε οικιακά κτίρια. Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα
θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ 1451 για κτιριακές
εγκαταστάσεις : (Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για κτιριακή
αποχέτευση εσωτερικών χώρων -υψηλής και χαμηλής θερμοκρασίας- –
Πολυπροπυλένιου -ΡΡ).
Πλήρως τοποθετημένος σε δίκτυο, με το κατάλληλο (ή και 2) ποτήρι, τις κάθε
είδους γωνίες, τα κάθε είδους ταυ και ημιταύ, τις τάπες ελέγχου ροής, τις κάθε
είδους μούφες, τα κάθε είδους πλαστικά ρακόρ με ορειχάλκινο παξιμάδι, με
τις κάθε είδους συστολές, τα κάθε είδους σιφώνια και γωνίες και τους κάθε
είδους συνδέσμους. Όλα τα παραπάνω ειδικά τεμάχια, τα υλικά συνδέσεως
στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως δοκιμών και
συνδέσεως.
Επιπρόσθετα συμπεριλαμβάνονται :
Οι αποξηλώσεις των υπαρχόντων παλαιών υπαρχόντων πλαστικών
δικτύων (αποχέτευσης, εξαερισμού και αερισμού) και όλων των συκευών και
τεμαχίων καθώς και οι απομάκρυνση των προιόντων αποξήλωσης σε
κατάλληλο σημείο σύμφωνα με την υπόδειξη της επιβλέπουσας υπηρεσίας.
Η διευθέτηση των πάσης φύσεως δομικών στοιχείων για την
προσαρμογή και για την εγκατάσταση των νέων δικτύων.
(1 m)
Τιμή ενός m ΕΥΡΩ : 13,04
(Ολογράφως) : Δέκα τρία ευρώ και τέσσερα λεπτά
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ΑΤΗΕ Ν8043.10.5
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από αυτοσβενόμενο πολυπροπυλένιο
PP3 τύπου Valsir Φ 125 mm
Κωδ. Αναθεώρ. ΗΛΜ 8 100%
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από αυτοσβενόμενο πολυπροπυλένιο
PP3 (τύπου Valsir). Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα θα παράγονται από
ομοιοπολυμερές πολυπροπυλένιο, και θα είναι χρώματος γκρι (RAL 7037), το
οποίο είναι ανθεκτικό στις υπεριώδεις ακτίνες UV. Τόσο η εσωτερική όσο και
η εξωτερική τους επιφάνεια θα είναι λεία, γυαλιστερή, χωρίς αυλακώσεις ή
άλλο ελάττωμα. Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν στα συστήματα
αποχέτευσης και υδρορροών σε οικιακά κτίρια. Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα
θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ 1451 για κτιριακές
εγκαταστάσεις : (Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για κτιριακή
αποχέτευση εσωτερικών χώρων -υψηλής και χαμηλής θερμοκρασίας- –
Πολυπροπυλένιου -ΡΡ).
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Πλήρως τοποθετημένος σε δίκτυο, με το κατάλληλο (ή και 2) ποτήρι, τις κάθε
είδους γωνίες, τα κάθε είδους ταυ και ημιταύ, τις τάπες ελέγχου ροής, τις κάθε
είδους μούφες, τα κάθε είδους πλαστικά ρακόρ με ορειχάλκινο παξιμάδι, με
τις κάθε είδους συστολές, τα κάθε είδους σιφώνια και γωνίες και τους κάθε
είδους συνδέσμους. Όλα τα παραπάνω ειδικά τεμάχια, τα υλικά συνδέσεως
στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως δοκιμών και
συνδέσεως.
Επιπρόσθετα συμπεριλαμβάνονται :
Οι αποξηλώσεις των υπαρχόντων παλαιών υπαρχόντων πλαστικών
δικτύων (αποχέτευσης, εξαερισμού και αερισμού) και όλων των συκευών και
τεμαχίων καθώς και οι απομάκρυνση των προιόντων αποξήλωσης σε
κατάλληλο σημείο σύμφωνα με την υπόδειξη της επιβλέπουσας υπηρεσίας.
Η διευθέτηση των πάσης φύσεως δομικών στοιχείων για την
προσαρμογή και για την εγκατάσταση των νέων δικτύων.
(1 μμ)
Τιμή ενός m ΕΥΡΩ : 19,29
(Ολογράφως) : Δέκα εννέα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά
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ΟΙΚ Ν22.30.10
Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, μερικώς με την
εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής για την διαπλάτυνση ή και
μεγέθυνση υπαρχόντων οπών ή φωλεών σωληνώσεων απορροής ομβρίων.
Κωδ. Αναθεώρ.
ΟΙΚ 2261. Α 50% - ΟΙΚ 2226 50%
Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, μερικώς με την
εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής για την διαπλάτυνση ή και
μεγέθυνση υπαρχόντων οπών ή φωλεών σωληνώσεων απορροής ομβρίων.
Σε οπλισμένο σκυρόδεμα οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς
επίχρισμα , σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου, με διατήρηση του
υπολοίπου δομήματος άθικτου.
Περιλαμβάνονται :
Τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές
αντιστηρίξεις,
η εργασία μόρφωσης των παρειών της οπής και η
συσσώρευση των αχρήστων προϊόντων στις θέσεις φορτώσεως.
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου
εξοπλισμού και εργαλείων, των μέσων κοπής του οπλισμού (με τα σχετικά
αναλώσιμα), των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η
συσσώρευση των προϊόντων ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων
σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου
σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".
Καθαιρέσεις στοιχείων δομημάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα με υψηλές
απαιτήσεις ακριβείας, ελαχιστοποίηση της όχλησης (λ.χ. εκτέλεση εργασιών
σε κτίρια εν λειτουργία) και αποφυγή ζημιών σε παρακείμενες ευπαθείς
εγκαταστάσεις ή κατασκευές, με χρήση συστημάτων συρματοκοπής,
δισκοκοπής, αδαμαντοκοπής, υδροκοπήςκλπ συναφών τεχνολογιών.
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Η διαμόρφωση (διαπλάτυνση) των υπαρχόντων οπών ή και φωλεών
στο σημείο απορροής των ομβρίων υδάτων του δώματος, η τοποθέτηση
σωλήνωσης 100 mm και ακολούθως η κατάλληλη σύνδεσή της με τις
υπάρχουσες κάθετες οδρορροές.
(1 τεμ)
Τιμή ενός τεμ : ΕΥΡΩ : 440,10
Τετρακόσια σαράντα ευρώ και δέκα λεπτά
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ΑΤΗΕ Ν 8062.03
Υδρορροή κυκλικής διατομής, από γαλβανισμένη σωλήνα Φ 3’ – 5’, σε
οποιοδήποτε σημείο και ύψος.
Κωδ. Αναθεώρ. ΗΛΜ 1 100%
Υδρορροή κυκλικής διατομής, από γαλβανισμένη σωλήνα Φ 3’ – 5’, σε
οποιοδήποτε σημείο και ύψος, με τα εξαρτήματα σύνδεσης και στερέωσης,
πλήρης, δηλ. υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης
και στήριξης, συμπεριλαμβανομένων των τυχών απαραίτητων ικριωμάτων,
των ειδικών τεμαχίων αλλαγής κατεύθυνσης, των υλικών σύνδεσης, των
στηριγμάτων στερέωσης, τοποθετούμενων στις αλλαγές κατεύθυνσης και
ενδιαμέσως το πολύ ανά 1m, την εργασία τοποθέτησης και σύνδεσης, δοκιμές
και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Περιλαμβάνεται η τυχόν αποξήλωση της παλιάς υδροροής και η μεταφορά
των προιόντων αποξήλωσης όπου ορίσει η Υπηρεσία.
(Μέτρηση σε μέτρα μήκους m)
Τιμή ενός m : ΕΥΡΩ 17,97
Δέκα επτά ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά
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ΑΤΗΕ Ν8732.20
Εργασία μικρής έκτασης επισκευής, διευθέτησης, μετατόπισης ή
αποκατάστασης ενός ηλεκτρολογικού σημείου.
Κωδ. Αναθεώρ. ΗΛΜ 41 100%
Εργασία μικρής έκτασης, επισκευής, διευθέτησης, μετατόπισης ή
αποκατάστασης ενός ηλεκτρολογικού σημείου ή ηλεκτρολογικής γραμμής
(φωτιστικό σώμα κάθε είδους, υλικά ασφαλείας ηλεκτρικού Πίνακα,
ρευματοδότες κάθε είδους, διακόπτες, μπουτόν κ.λπ.), οιουδήποτε κτηριακού
στεγασμένου χώρου. Περιλαμβάνει :
-Την μετάβαση επί τόπου του συνεργείου των τεχνιτών, προς επιθεώρηση και
πιστοποίηση της ηλεκτρολογικής βλάβης ή του είδους της εργασίας.
-Την αποκατάσταση της βλάβης ή την διευθέτηση του ηλεκτρολογικού
σημείου ή την μετατόπιση του ηλεκτρολογικού σημείου και ακολούθως την
αναγκαία δοκιμή του σημείου που επισκευάστηκε, διευθετήθηκε ή
μετατοπίστηκε.
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- Όλα τα υλικά και μικροϋλικά για τις ανωτέρω εργασίες.
Δεν περιλαμβάνονται οι κάθε είδους καλωδιώσεις, κανάλια, σωλήνες, καθώς
και οι διακόπτες, ρευματοδότες κ.λπ.
Όλα τα υλικά και Μικροϋλικά και λοιπές δαπάνες ανηγμένες σε εργασία
(1 τεμ)

Τιμή ενός τεμ : ΕΥΡΩ 44,04
Σαράντα τέσσερα ευρώ και τέσσερα λεπτά
Δ46

ΑΤΗΕ Ν8973.4.22
Εργασίες αποκατάστασης (ένωσης) κομμένων ή βραχυκυκλωμένων
καλωδιώσεων.
Κωδ. Αναθεώρ. ΗΛΜ 60 100%
Εργασίες αποκατάστασης (ένωσης) κομμένων ή βραχυκυκλωμένων
καλωδιώσεων παροχής ισχυρών ρευμάτων κάθε είδους και σε οποιοδήποτε
σημείο της εγκατάστασης.
Περιλαμβάνει :
Την αποκατάσταση της βλάβης (ένωση) του καλωδίου με κατάλληλη
σύνδεση με κλέμμα ή κατάλληλη μούφα χυτορητίνης υψηλής αντοχής
ανάλογα με το είδος του καλωδίου, το περιβάλλον διέλευσης και σύμφωνα με
τις οδηγίες της επίβλεψης του έργου.
- Τον ηλεκτρολογικό έλεγχο της σύνδεσης πριν και μετά την εργασία
αποκατάστασης και όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς εκτέλεση της
εργασίας (διακοπή παροχής και επαναλειτουργία)
Δεν περιλαμβάνει τις κάθε είδους καλωδιώσεις που είναι απαραίτητες
για την ένωση και αποκατάσταση της βλάβης.
Όλα τα παραπάνω υλικά και μικροϋλικά, ανοιγμένα σε εργασία και παράδοση
των καλωδιώσεων σε πλήρη λειτουργία.
(1 τεμ)

Τιμή ενός τεμ : ΕΥΡΩ 11,01
Έντεκα ευρώ και ένα λεπτό

Δ47

ΑΤΗΕ 8735.2.2
Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 80 Χ 80mm.
Κωδ. Αναθεώρ. ΗΛΜ 41 100%
Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 80 Χ 80mm. Κυτίο διακλαδώσεως, ορατό ή
εντοιχισμένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο και μικροϋλικά (γύψος, πίσσα μονωτική,
κανάβα, μινίο, ξύλινα τακάκια, βίδες, μαστοί διαστολές, συστολές, κόντρα,
παξιμάδια, τάπες) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και
συνδέσεως.
(1 τεμ)
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Τιμή ενός τεμ : ΕΥΡΩ 4,76
Τέσσερα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά

Δ48

ΑΤΗΕ Ν 8733.1.2
Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό, με καπάκι, ορατό διαστάσεων
15x10mm
Κωδ. Αναθεώρ. ΗΛΜ 41 100%
Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό, με καπάκι, ορατό διαστάσεων
15x10mm, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά
σύνδεσης και στερέωσης, πλήρως εγκαταστημένο.
(1 m)

Τιμή ενός m : ΕΥΡΩ 4,30
Τέσσερα ευρώ και τριάντα λεπτά

Δ49

ΑΤΗΕ Ν 8733.1.3
Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό, με καπάκι, ορατό διαστάσεων 25 Χ
25 mm
Κωδ. Αναθεώρ. ΗΛΜ 41 100%
Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό, με καπάκι, ορατό διαστάσεων 25 Χ 25
mm δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά
σύνδεσης και στερέωσης, πλήρως εγκαταστημένο.
(1 m)

Τιμή ενός m : ΕΥΡΩ 5,28
Πέντε ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά

Δ50

ΑΤΗΕ Ν 8733.1.4
Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό, με καπάκι, ορατό διαστάσεων 40 Χ
40 mm ή 60 Χ 25 mm
Κωδ. Αναθεώρ. ΗΛΜ 41 100%
Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό, με καπάκι, ορατό διαστάσεων 40 Χ 40
mm ή 60 Χ 25 mm δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, με όλα τα υλικά και
μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης, πλήρως εγκαταστημένο.
(1 m)

63

Τιμή ενός m : ΕΥΡΩ 7,11
Επτά ευρώ και έντεκα λεπτά

Δ51

ΑΤΗΕ Ν 8795.2.1
Καθαρισμός και συντήρηση ενός φωτιστικού σώματος οποιουδήποτε
μεγέθους, τύπου ή διάστασης
Κωδ. Αναθεώρ. ΗΛΜ 60 100%
Καθαρισμός και συντήρηση ενός φωτιστικού σώματος οποιουδήποτε
μεγέθους, τύπου ή διάστασης και σε οποιοδήποτε σημείο κτηρίου σε
οποιοδήποτε ύψος. Περιλαμβάνει :
α) Tον καθαρισμό του φωτιστικού σώματος με κατάλληλη μέθοδο (πλύση ή
αέρα κ.λπ.) .
β) Τον έλεγχο λειτουργίας του φωτιστικού σώματος και την συντήρησή του.
γ) Όλα τα υλικά, μικροϋλικά ή μηχανήματα , που είναι απαραίτητα για τις
παραπάνω εργασίες.
Επίσης περιλαμβάνεται και όλη την προετοιμασία, των ηλεκτρολογικών
δικτύων, για πλήρη και απρόσκοπτη λειτουργία των φωτιστικών σωμάτων.
Υλικά, μικροϋλικά και μηχανήματα ανοιγμένα σε εργασία
(1 τεμ)

Τιμή ενός τεμ : ΕΥΡΩ 7,04
Επτά ευρώ και τέσσερα λεπτά

Δ52

ΑΤΗΕ N8732.20
Αντικατάσταση ενός ηλεκτρολογικού σημείου/εξαρτήματος σε δίκτυο
εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά αναλογία του παλαιού
ηλεκτρολογικού σημείου/εξαρτήματος.
Κωδ. Αναθεώρ. ΗΛΜ 41 100%
Αντικατάσταση ενός ηλεκτρολογικού σημείου/εξαρτήματος (ρευματοδότης
σούκο κάθε είδους, διακόπτες κάθε είδους μονοί ή διπλοί ή αλε ρετουρ,
χωνευτοί ή εμφανείς, μπουτόν κάθε είδους και κουδούνια, μπουτόν
κλιμακοστασίου ή μικροαυτόματου ή ρελέ εντός πινάκα) σε οποιοδήποτε
σημείο φωτισμού ή κίνησης ή εντός πίνακα, σε δίκτυο εσωτερικών ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων, οιουδήποτε κτηριακού στεγασμένου χώρου. Περιλαμβάνει :
- Την αποξήλωση του παλαιού ηλεκτρολογικού σημείου (ρευματοδότης
σούκο κάθε είδους, διακόπτες κάθε είδους μονοί ή διπλοί ή αλε ρετουρ,
χωνευτοί ή εμφανείς, μπουτόν, κάθε είδους ή ρελέ εντός πινάκα) και την
απομάκρυνση σε σημείο επιλογής της διευθύνουσας υπηρεσίας.
- Τον έλεγχο των καλωδιώσεων και την αποκατάσταση των τυχόν βλαβών
στις παροχές.
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- Την τοποθέτηση του νέου ηλεκτρολογικού σημείου/εξαρτήματος αναλόγου
με το παλαιό, αρίστης ποιότητας, και ακολούθως την αναγκαία δοκιμή
λειτουργίας του.
Υλικά, μικροϋλικά και λοιπές δαπάνες ανηγμένες σε εργασία
(1 τεμ)

Τιμή τεμ : ΕΥΡΩ 18,35
Δέκα οκτώ ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά

Δ53

ΑΤΗΕ N8987
Αντικατάσταση φωτιστικού σώματος οροφής χωνευτό τύπου σποτ
προστασίας ΙΡ 44 στεγανό, με λαμπτήρα LED
Κωδ. Αναθεώρ. ΗΛΜ 59 100%
Αντικατάσταση φωτιστικού σώματος οροφής χωνευτό τύπου σποτ (μεγέθους
ανάλογου προς τα παλαιά), προστασίας ΙΡ 44 στεγανό, με λαμπτήρα LED,
βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή σε απόxρωση επιλογής της υπηρεσίας με
ενσωματωμένα τα όργανα αφής, δηλ., λυxνιολαβές, τον λαμπτήρα και το
μετασχηματιστή τροφοδότησης.
Περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού φωτιστικού σώματος και η
απομάκρυνσή του σε σημείο επιλογής της διευθύνουσας υπηρεσίας.
Περιλαμβάνονται επίσης τα κάθε είδους στηρίγματα και οι κάθε είδους
απαραίτητες εργασίες προσαρμογής για την τοποθέτηση του φωτιστικού
σώματος στις θέσεις των παλαιών φωτιστικών σωμάτων.
Με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά και εξαρτήματα, συνδετήρες, στηρίγματα
και την εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης, για παράδοση σε
πλήρη λειτουργία.
(1 τεμ)

Τιμή ενός τεμ : ΕΥΡΩ 47,75
Σαράντα επτά ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά
.
Δ54

ΑΤΗΕ N8983.10.1.1
Αντικατάσταση φωτιστικού σώματος πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής
σφαιρικού κώδωνα (αρματούρα) προστασίας ΙΡ 44 στεγανό με λαμπτήρα 60
W πυρακτώσεως.
Κωδ. Αναθεώρ. ΗΛΜ 59 100%
Αντικατάσταση φωτιστικού σώματος πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής
σφαιρικού κώδωνα (αρματούρα) προστασίας ΙΡ 44 στεγανό με λαμπτήρα 60
W πυρακτώσεως.
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Περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού φωτιστικού σώματος και η
απομάκρυνσή του σε σημείο επιλογής της διευθύνουσας υπηρεσίας.
Περιλαμβάνονται επίσης τα κάθε είδους στηρίγματα και οι κάθε είδους
απαραίτητες εργασίες προσαρμογής για την τοποθέτηση του φωτιστικού
σώματος στις θέσεις των παλαιών φωτιστικών σωμάτων.
Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και
λαμπτήρων, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.
(1 τεμ)

Τιμή ενός τεμ : ΕΥΡΩ 36,91
Τριάντα έξι ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά

Δ55

ΑΤΗΕ Ν8982.6.1.1
Αντικατάσταση φωτιστικού σώματος πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής με
ελειψ. κώδωνα και προφυλακτήρα (χελώνα), προστασίας ΙΡ 44 στεγανό,
βακελίτου, με λαμπτήρα 60 W πυρακτώσεως
Κωδ. Αναθεώρ. ΗΛΜ 60 100%
Αντικατάσταση φωτιστικού σώματος πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής με
ελειψ. κώδωνα και προφυλακτήρα (χελώνα), προστασίας ΙΡ 44 στεγανό,
βακελίτου, με λαμπτήρα 60 W πυρακτώσεως
Περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού φωτιστικού σώματος και η
απομάκρυνσή του σε σημείο επιλογής της διευθύνουσας υπηρεσίας.
Περιλαμβάνονται επίσης τα κάθε είδους στηρίγματα και οι κάθε είδους
απαραίτητες εργασίες προσαρμογής για την τοποθέτηση του φωτιστικού
σώματος στις θέσεις των παλαιών φωτιστικών σωμάτων.
Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και
λαμπτήρων, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.
(1 τεμ)

Τιμή ενός τεμ : ΕΥΡΩ 34,87
Τριάντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά

Δ56

ΑΤΗΕ Ν 8972.23
Προβολέας αλουμινίου L.E.D., ισχύος 100W
Κωδ. Αναθεώρ. ΗΛΜ 55 100%
Προβολέας αλουμινίου L.E.D., ισχύος 100W, φωτεινότητας τουλάχιστον
8.000 Lm, αδιάβροχος (ΙP65), κατάλληλος για εξωτερικούς χώρους, με γωνία
προβολής 120ο και πιστοποιητικό CE. Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και
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μικροϋλικά (στηρίγματα, γωνίες, μικροεξαρτήματα), εγκατεστημένος σε πλήρη
λειτουργία.
(1 τεμ)

Τιμή ενός τεμ : ΕΥΡΩ 35,89
Τριάντα πέντε ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά

Δ57

ΑΤΗΕ Ν8320.5
Διαχωρισμός κυκλωμάτων φωτισμού ή ρευματοδοτών
Κωδ. Αναθεώρ. ΗΛΜ 26 100%
Αλλαγή ρυθμίσεως ελέγχου λειτουργίας φωτιστικών σωμάτων κάθε είδους ή
λειτουργίας ρευματοδοτών σε έναν χώρο (δωμάτιο κ.λπ.), ήτοι διαχωρισμός
κυκλωμάτων φωτισμού ή ρευματοδοτών, καλώδια, διακόπτες απλοί ή διπλοί
ή alle ret our, ρευματοδότες και μικροϋλικά που απαιτούνται και εργασία για
την σύνδεση αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση των φωτιστικών ή των
ρευματοδοτών και παράδοση σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας γιά κάθε
χώρο.
(1 τεμ)

Τιμή ενός τεμ : ΕΥΡΩ 36,70
Τριάντα έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά

Δ58

ΑΤΗΕ Ν8983.6
Αντικατάσταση φωτιστικού σώματος οροφής ενός χώρου διαμερίσματος , με
φωτιστικό σώμα τύπου πλαφονιέρας με λαμπτήρα LED 1x16W
Κωδ. Αναθεώρ. ΗΛΜ 60 100%
Αντικατάσταση φωτιστικού σώματος οροφής ενός χώρου διαμερίσματος, με
φωτιστικό σώμα τύπου πλαφονιέρας με λαμπτήρα LED 1x16W, (ενδεικτικού
τύπου Μεταλλική Λευκή PALERMO 2 Eglo), φωτεινότητας 1500 lm,
θερμοκρασία Φωτός 3000K, θερμού λευκού φώτός, μέσου όρος ζωής 25.000
h, ενεργειακής Κλάσης A.
Εξωτερικό Περίβλημα Ατσάλι, χρώμα εξωτερικού περιβλήματος λευκό, υλικό
γυαλί.
Περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού φωτιστικού σώματος και η
απομάκρυνσή του σε σημείο επιλογής της διευθύνουσας υπηρεσίας.
Περιλαμβάνονται επίσης τα κάθε είδους στηρίγματα και οι κάθε είδους
απαραίτητες εργασίες προσαρμογής για την τοποθέτηση του φωτιστικού
σώματος στις θέσεις των παλαιών φωτιστικών σωμάτων.
Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και
λαμπτήρων, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.
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(1 τεμ)

Τιμή ενός τεμ : ΕΥΡΩ 90,97
Ενενήντα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά

Δ59

ΑΤΗΕ 62.10.40.01
Καλώδιο τύπου H05VV-R (NYM), ονομαστικής τάσης 300/500V μόνωση και
μανδύα από PVC, διατομής 3 Χ 1,5mm2
Κωδ. Αναθεώρ. ΗΛΜ 46 100%
Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε εσχάρα,
σε κανάλι, κλπ.) καλωδίων ονομαστικής τάσης 300 / 500 V τύπου H05VV-R
(πολύκλωνος αγωγός), με χάλκινους αγωγούς με μόνωση και μανδύα από
PVC, περιλαμβανομένων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης
(ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες
σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων.
(1 m)

Τιμή ενός m : ΕΥΡΩ 2,30
Δύο ευρώ και τριάντα λεπτά

Δ60

ΑΤΗΕ 62.10.40.02
Καλώδιο τύπου H05VV-R (NYM), ονομαστικής τάσης 300/500V μόνωση και
μανδύα από PVC, διατομής 3 Χ 2,5mm2
Κωδ. Αναθεώρ. ΗΛΜ 46 100%
(1 m)

Τιμή ενός m : ΕΥΡΩ 4,10
Τέσσερα ευρώ και δέκα λεπτά

Δ61

ΑΤΗΕ Ν8840.7
Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα ανάλογου με τον παλιό, χωνευτού, με
θύρα προστασίας με όλα τα όργανα προστασίας και ρυθμίσεως για 1
διαμέρισμα του συγκροτήματος ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ
Κωδ. Αναθεώρ. ΗΛΜ 52 100%
Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα ανάλογου με τον παλιό, χωνευτού, με θύρα
προστασίας, με όλα τα όργανα προστασίας και ρυθμίσεως για 1 διαμέρισμα
του συγκροτήματος ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ.
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Περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού χωνευτού ηλεκτρικού πίνακα και
η απομάκρυνσή του σε σημείο επιλογής της διευθύνουσας υπηρεσίας.
Περιλαμβάνονται τα κάθε είδους στηρίγματα και οι κάθε είδους απαραίτητες
εργασίες προσαρμογής (δηλ. τυχόν διεύρυνση των θέσεων επί των δομικών
στοιχείων για την προσαρμογή και τοποθέτηση του νέου πίνακα στην νέα
θέση του), καθώς και η εργασία της πλήρους εσωτερικής συνδεσμολογίας
όλων των οργάνων με τις υπάρχουσες καλωδιώσεις του εντός αυτού
Περιλαμβάνονται επιπρόσθετα και όλες οι απαραίτητες εργασίες πλήρους
αποκατάστασης των πάσης φύσεως οικοδομικών στοιχείων, μετά την
τοποθέτηση του νέου πίνακα.
Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση του νέου πίνακα και
ηλεκτρολογική σύνδεση, οι δοκιμές και η παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
Το ηλεκτρολογικό υλικό που θα εγκατασταθεί στον ηλεκτρικό πίνακα
είναι:
- Ασφαλειοδιακόπτης φορτίου 25 Α (1 τεμ)
- Ενδεικτική λυχνία (1 τεμ)
- Διακόπτης διαφυγής έντασης 40 Α (1 τεμ)
- Ασφαλειοδιακόπτης διπλός (χειριστήριο) 20 Α (1 τεμ)
- Μικροαυτόματος 16 Α (4 τεμάχια)
- Μικροαυτόματος 10 Α (4 τεμάχια)
(1 τεμ)

Τιμή ενός τεμ : ΕΥΡΩ 347,15
Τριακόσια σαράντα επτά ευρώ και δέκα πέντε λεπτά

Δ62

ΑΤΗΕ Ν8840.8
Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα ανάλογου με τον παλιό, χωνευτού, με
θύρα προστασίας με όλα τα όργανα προστασίας και ρυθμίσεως για το
κλιμακοστάσιο και κοινόχρηστους χώρους του συγκροτήματος ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ
Κωδ. Αναθεώρ. ΗΛΜ 52 100%
Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα ανάλογου με τον παλιό, χωνευτού, με θύρα
προστασίας με όλα τα όργανα προστασίας και ρυθμίσως για το κλιμακοστάσιο
και κοινόχρηστους χώρους του συγκροτήματος ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ.
Περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού χωνευτού ηλεκτρικού πίνακα και
η απομάκρυνσή του σε σημείο επιλογής της διευθύνουσας υπηρεσίας.
Περιλαμβάνονται τα κάθε είδους στηρίγματα και οι κάθε είδους απαραίτητες
εργασίες προσαρμογής (δηλ. τυχόν διεύρυνση των θέσεων επί των δομικών
στοιχείων για την προσαρμογή και τοποθέτηση του νέου πίνακα στην νέα
θέση του), καθώς και η εργασία της πλήρους εσωτερικής συνδεσμολογίας
όλων των οργάνων με τις υπάρχουσες καλωδιώσεις του εντός αυτού
Περιλαμβάνονται επιπρόσθετα και όλες οι απαραίτητες εργασίες πλήρους
αποκατάστασης των πάσης φύσεως οικοδομικών στοιχείων, μετά την
τοποθέτηση του νέου πίνακα.
Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση του νέου πίνακα και
ηλεκτρολογική σύνδεση, οι δοκιμές και η παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
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Ενδεικτικά το ηλεκτρολογικό υλικό που θα εγκατασταθεί στον ηλεκτρικό
πίνακα
είναι:
- Ασφαλειοδιακόπτης φορτίου τριφασικός 50 Α (1 τεμ)
- Ενδεικτική λυχνία (3 τεμ)
- Διακόπτης διαφυγής έντασης 63 Α (1 τεμ)
- Ασφαλειοδιακόπτης τριφασικός 40 Α (2 τεμ)
- Μικροαυτόματος 16 Α (4 τεμάχια)
- Μικροαυτόματος 10 Α (4 τεμάχια)
- Αυτόματος κλιμακοστασίου (1 τεμάχιο)
- Ρελέ ράγας μονοφασικό 20 Α (τεμάχια 1)
(1 τεμ)

Τιμή ενός τεμ : ΕΥΡΩ 794,10
Επτακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και δέκα λεπτά

Δ63

ΑΤΗΕ Ν8840.9
Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα, ορατού μεταλλικού, με όλα τα όργανα
προστασίας και ρυθμίσεως για το λεβητοστάσιο του συγκροτήματος
ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ.
Κωδ. Αναθεώρ. ΗΛΜ 52 100%
Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα, ορατού, με όλα τα όργανα προστασίας και
ρυθμίσεως για το λεβητοστάσιο του συγκροτήματος ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ.
Περιλαμβάνει :
Ερμάριο ενδεικτικά : 500mmX600mmX150mm IP66 και τις ανάλογες μετώπη
& ράγα του πίνακα.
Περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού ηλεκτρικού πίνακα και η
απομάκρυνσή του σε σημείο επιλογής της διευθύνουσας υπηρεσίας.
Περιλαμβάνονται τα κάθε είδους στηρίγματα και οι κάθε είδους απαραίτητες
εργασίες προσαρμογής, καθώς και η εργασία της πλήρους εσωτερικής
συνδεσμολογίας όλων των οργάνων με τις υπάρχουσες καλωδιώσεις του
εντός αυτού
Περιλαμβάνονται επιπρόσθετα και όλες οι απαραίτητες εργασίες πλήρους
αποκατάστασης των πάσης φύσεως οικοδομικών στοιχείων, μετά την
τοποθέτηση του νέου πίνακα.
Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση του νέου πίνακα και
ηλεκτρολογική σύνδεση, οι δοκιμές και η παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
Ενδεικτικά, το ηλεκτρολογικό υλικό που θα εγκατασταθεί στον ηλεκτρικό
πίνακα
είναι:
- Ασφαλειοδιακόπτης φορτίου τριφασικός 35 Α (1 τεμ)
- Ενδεικτική λυχνία (3 τεμ)
- Διακόπτης διαφυγής έντασης τριφασικό 40 Α (1 τεμ)
- Μικροαυτόματος 20 Α (8 τεμάχια)
- Μικροαυτόματος 16 Α (3 τεμάχια)
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- Μικροαυτόματος 10 Α (3 τεμάχια)
- Χρονοδιακόπτης ημερήσιος ράγας με εφεδρεία (2 τεμάχια)
- Ρελέ τριφασικό 40 Α (2 τεμάχια)
(1 τεμ)

Τιμή ενός τεμ : ΕΥΡΩ 1060,60
Χίλια εξήντα ευρώ και εξήντα λεπτά

Δ64

ΑΤΗΕ Ν8320.02.10
Αποξήλωση καλωδίου οποιασδήποτε διατομής.
Κωδ. Αναθεώρ. ΗΛΜ 47 100%
Αποξήλωση καλωδίου οιασδήποτε διατομής σε υπάρχουσα εγκατάσταση ή
εγκιβωτισμένο σε κανάλι ή σωλήνα. Απομόνωση ή ηλεκτρική μόνωση
εναπομενουσών τυχόν καλωδιώσεων ή αναμονών. Παράδοση υπόλοιπου
δικτύου σε κατάσταση λειτουργίας. Εργασία αποξηλώσεως, μεταφορά υλικών
και παράδοσή τους στην Υπηρεσία.
(1 m)

Τιμή ενός m : ΕΥΡΩ 0,30
Τριάντα λεπτά
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ΑΤΗΕ Ν 8840.12.1
Εργασίες μετατόπισης ενός ηλεκτρολογικού πίνακα σε παραπλήσιο σημείο
άνω του 1 m.
Κωδ. Αναθεώρ. ΗΛΜ 52 100%
Εργασίες μετατόπισης ενός ηλεκτρολογικού πίνακα σε παραπλήσιο σημείο
άνω του 1 m εκ χαλυβδοελάσματος ή πλαστικού με όλα τα όργανά του (
διακοπτών, ασφαλειών, ενδεικτικών λυχνιών κλπ). Περιλαμβάνει :
- Την μετά προσοχής αποξήλωση του πίνακα με τα όλα τα όργανά του.
- Την επανατοποθέτηση των πινάκων και των οργάνων τους καθώς και
των καλωδιώσεών του εντός του πίνακα.
- Δεν περιλαμβάνονται οι νέες καλωδιώσεις, τα κανάλια ή οι ηλ. σωλήνες
και οι τυχόν νέοι μικροαυτόματοι ασφάλισης στον ηλεκτρολογικό
πίνακα.
- Υλικά και μικροϋλικά ανοιγμένα σε εργασία
(1 τεμ)

Τιμή ενός τεμ : ΕΥΡΩ 113,12
Εκατόν δέκα τρία ευρώ και δώδεκα λεπτά
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Δ66

ATHE Ν. 8733.3.4
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός από HDPE, διπλού δομημένου
τοιχώματος, διατομής Φ63
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 61 100%
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός από HDPE υπογείου τύπου,
διπλού δομημένου τοιχώματος ενδεικτικού τύπου "Kouvidis GeonFlex N750"
διατομής Φ63, σε μορφή διαμορφώσιμου σωλήνα - σπιράλ, με αντίσταση σε
συμπίεση ≥750Nt, με θερμοκρασία εφαρμογής -5 oC έως 90 oC, αντίστασης
εισδοχής στερεών αντικειµένων IP 44, αντίστασης εισροής νερού IP 68, από
ειδικά σταθεροποιηµένο θερµοπλαστικό υλικό HDPE χρώματος μαύρου RAL
9004, ελεύθερο αλογόνων και βαρέων µετάλλων (RoHS), ανθεκτικό στην
ηλιακή ακτινοβολία (UV) >5 χρόνια, διαθέτει ειδικό υλικό που να διευκολύνει
την όδευση καλωδίων, στο εσωτερικό του τοίχωµα περιλαµβάνει απωθητικό
τρωκτικών, διαθέτει οδηγό καλωδίου με αντοχή στο εφελκυσµό ≥ 650 Nt,
διαθέτει την απαραίτητη διαμήκη κόκκινη (RAL 3020) χρωµατική ανεξίτηλη
σήµανση (προστασία αγωγών ισχυρών ρευµάτων), σύμφωνα με τα
Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 12613 & ΕΝ 50520. Συμμορφούμενο με τις
απαιτήσεις των Ευρωπαϊκων Οδηγιών 2014/35/EU (LVD) και 2011/65/EU
(RoHS), καθώς και τα πρότυπα EN 61386-1:2008 και EN 61386-24:2010.
Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης,
πλήρως εγκαταστημένος.
(1m)
Τιμή 1m: ΕΥΡΩ 3,85
Τρία ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά
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ATHE Ν. 8733.3.5
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός,
δομημένου τοιχώματος, διατομής Φ32
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 61 100%

διαμορφώσιμος,

διπλού

Πλαστικός σωλήνας για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις διαμορφώσιμος
κυματοειδής σωλήνας (σπιράλ) διπλού δομημένου τοιχώματος με αντοχή
στην συμπίεση κατά ελάχιστο 750Nt, υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο
(HDPE) ελεύθερο βαρέων μετάλλων (RoHS), ενδεικτικού τύπου «KOUVIDIS
CONFLEX HF». Μέρος της σωλήνας αποτελούν και τα κολάρα στήριξης σε
τοίχο. Τα εργοστάσια κατασκευής να διαθέτουν πιστοποίηση ISO 9001 και
περιβαντολλογικό ISO 14001.
Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης,
πλήρως εγκαταστημένος.
(1m)
Τιμή 1m: ΕΥΡΩ 2,87
Δύο ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά
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Δ68

ΑΤΗΕ Ν 8735.20
Κυτίο διακλάδωσης καλωδίων πλαστικό, επίτοιχο, με καπάκι διαστάσεων
101x101x51mm
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 41 100%
Πλαστικό κουτί διακλάδωσης (Μπουάτ) με καπάκι στεγανότητας IP55 ή IP56,
κατάλληλο για είσοδο σωληνώσεων Φ25 με επίτοιχη εξωτερική στήριξη, για
διανομή καλωδίων, διαστάσεων 101mm x101mm x51mm. Περιλαμβάνονται
όλα τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης, πλήρως
εγκαταστημένο.
(1 τεμ)
Τιμή ενός τεμ: ΕΥΡΩ 8,60
Οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτά

Δ69

ΑΤΗΕ Ν 8735.21
Κυτίο διακλάδωσης καλωδίων, πλαστικό επίτοιχο, με καπάκι διαστάσεων
190x140x70mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%
Πλαστικό κουτί διακλάδωσης (Μπουάτ) με καπάκι στεγανότητας IP55 ή IP56,
κατάλληλο για είσοδο σωληνώσεων Φ63, Φ50, Φ40, Φ32, Φ25 με επίτοιχη
εξωτερική στήριξη, για διανομή καλωδίων, διαστάσεων 190x140x70mm. Τα
εργοστάσια κατασκευής να διαθέτουν πιστοποίηση ISO 9001 και
περιβαντολλογικό ISO 14001.
Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης,
πλήρως εγκαταστημένο.
(1 τεμ)
Τιμή ενός τεμ: ΕΥΡΩ 20,00
Είκοσι ευρώ

Δ70

ΑΤΗΕ Ν 8768.1.1
Καλώδιο δικτύου UTP 4Χ2Χ23, Cat 6
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 48 100%
Αθωράκιστο (UTP) καλώδιο, 4 συνεστραμμένων ζευγών, 100 Ohm,
εξωτερικού μανδύα από PVC, αγωγούς 23 AWG, μονόκλωνο. Πλήρως
συμβατό με τις προτάσεις των ISO/IEC & ΕΙΑ/ΤΙΑ για την “CAT-6”. 100%
κατάλληλο για πρωτόκολλα μεγάλης ταχύτητας που χρησιμοποιούν full
duplex μετάδοση και στα 4 ζεύγη του καλωδίου ταυτόχρονα (όπως το GigaBit
Ethernet). Ειδικά η τιμή των παραμέτρων “ΝΕΧT” (Near-End-Crosstalk) και
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“ACR” (Attenuation-to-Crosstalk Ratio), πρέπει να είναι η κάθε μια,
τουλάχιστο 6 db μεγαλύτερες από την ελάχιστα απαιτούμενη τιμή της CAT-6,
των Διεθνών Προτύπων ISO/IEC 111801 και EIA/TIA 568Β, για όλο το φάσμα
συχνοτήτων έως και τα 1000 MHz (αναλυτικές τιμές στον πίνακα
χαρακτηριστικών μετάδοσης που ακολουθεί). Ονομαστική Ταχύτητα
Διάδοσης (Nominal Velocity of Propagation – NVP) (%) : 70. Ο εξωτερικός
Μανδύας πρέπει να φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις : Όνομα κατασκευαστή,
Τύπο καλωδίου, Κατηγορία, Ένδειξη μήκους σε Μέτρα, Πιστοποίηση.Η
συσκευασία του καλωδίου πρέπει να είναι σε κουτιά η σε στροφεία. Η χώρα
προέλευσης θα πρέπει να είναι Ευρωπαϊκή και τα εργοστάσια κατασκευής να
διαθέτουν πιστοποίηση ISO 9001 και περιβαντολλογικό ISO 14001.
Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης,
πλήρως εγκαταστημένο.
Τιμή ενός m : ΕΥΡΩ 1,25
Ένα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά
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ΑΤΗΕ Ν 8798.4.4
Κατανεμητής καλωδίων Patch Panel 24-ports UTP Cat6, 1U
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 61 100%
Κατανεμητής καλωδίων Patch Panel, πλάτους 19’’, για τοποθέτηση σε
ικρίωμα (Rack) 19’’, Το patch panel μπορεί να είναι αρθρωτού τύπου
(modular) ή προεγκατεστημένο, μεταλλικό με ανοδειωμένη βαφή μέσα-έξω με
αρίθμηση και θέσεις για σήμανση. Θα διαθέτει μεταλλική ποδιά με οπίσθια
στηρίγματα για την στήριξη του κάθε καλωδίου που τερματίζει σε ομφαλό για
την ταξινόμηση των καλωδίων και την στήριξη με δεματικά. Το patch panel θα
είναι πιστοποιημένο για κατηγορία CAT6 για εφαρμογές μέχρι 250 MHz
10/100Base-T και 1GBase-T και θα καλύπτει τουλάχιστον τις προδιαγραφές
EN 50173 ή εναλλακτικά ISO/IEC 11801. Ο τερματισμός θα είναι κατά ΕΙΑ/ΤΙΑ
568B. Το Patch Panel θα έχει μέγεθος 1U με 24 θύρες πλήρες με τους
αντίστοιχους 24 ομφαλούς και μπορεί να είναι αρθρωτό ή προεγκατεστημένο.Τα εργοστάσια κατασκευής να διαθέτουν πιστοποίηση ISO
9001 και περιβαντολλογικό ISO 14001.
Θα περιλαμβάνει οριζόντιο οδηγό καλωδίων είναι ύψους 1U, με καπάκι για
την προστασία των καλωδίων. Το υλικό κατασκευής είναι πλαστικό (ABS) ή
μεταλλικά με ανοδειωμένη βαφή μέσα-έξω. Το βάθος των οδηγών είναι
τουλάχιστον 5,5 cm. Τα εργοστάσια κατασκευής να διαθέτουν πιστοποίηση
ISO 9001 και περιβαντολλογικό ISO 14001
Δηλαδή προμήθεια, παράδοση, εγκατάσταση και σύνδεση patch panel εντός
rack, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων υλικών, μικροϋλικών
(βίδες, cable ties, labels, jack utp cat 6 κ.λπ.) και εργασίας πλήρους
τοποθέτησης, ελέγχου, δοκιμών και παράδοσης σε πλήρη και κανονική
λειτουργία.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)
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Τιμή ενός τεμ : ΕΥΡΩ 192,00
Εκατόν ενενήντα δύο ευρώ
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ΑΤΗΕ Ν 8809.2.1.5
Πρίζα DATA RJ45 επίτοιχη εξωτερική κατηγορίας UTP CAT 6, σε λειτουργία
με πιστοποίηση από ειδικό όργανο μέτρησης.
Κωδ. Αναθεώρ. ΗΛΜ 49 100%
Πρίζα RJ45 επίτοιχη εξωτερική κατηγορίας UTP CAT 6, σε λειτουργία με
πιστοποίηση από ειδικό όργανο μέτρησης.
Πρίζα κατηγορίας 6 με δυνατότητα διπλών παροχών RJ45 των τεσσάρων
ζευγών κατηγορίας cat6 ή ανώτερη. Θα είναι στιβαρής κατασκευής για
σύνδεση με καλώδιο UTP κατάλληλες για μετάδοση δεδομένων σε υψηλές
ταχύτητες (έως 250 MHz – εφαρμογές 1 Gigabit Ethernet). Θα είναι εξωτερική
και θα αναρτάται εντός εξωτερικού κυτίου με βίδωμα πάνω σε μεταλλικό
πλαίσιο. Όλα τα επιμέρους τμήματα της πρίζας (κουτί, πρόσοψη, ομφαλός)
θα πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή. Η πρίζα θα πρέπει να είναι
αρθρωτή ώστε οι ομφαλοί να μπορούν να αλλάξουν σε περίπτωση βλάβης.
Θα ακολουθούν τα πρότυπα ANSI/TIA /EIA 568B2-1, IEC 603-7 ή IEC 606037 Οι διαστάσεις του κουτιού θα είναι εξωτερικές όχι μικρότερες από 75x75
mm. Τα εργοστάσια κατασκευής να διαθέτουν πιστοποίηση ISO 9001 και
περιβαλλοντολογικό ISO 14001.
Τμήματα πρίζας: Θα αποτελείται από το κουτί, την πρόσοψη, τις βάσεις
στήριξης των ομφαλών, 1 ομφαλό ανά πρίζα στους οποίος τερματίζεται το
καλώδιο και στην θέση του δεύτερου ομφαλού θα υπάρχει κατάλληλο καπάκι
(τυφλό) για μελλοντική εγκατάσταση του δεύτερου ομφαλού. Περιλαμβάνονται
όλα τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης, πλήρως
εγκαταστημένη.
Η μέτρηση θα για την πιστοποίηση θα πρέπει να τυπωθεί και να παραδοθεί
στην Διεύθυνση Τεχνικών έργων ΔΠΘ. κέντρο λειτουργίας δικτύου του Δ.Π.Θ.
Πλήρως συνδεδεμένη και σε πλήρη λειτουργία.
(1 τεμ)

Τιμή ενός τεμ : ΕΥΡΩ 12,5
Δώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτά
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ΑΤΗΕ Ν8898.1
Πλήρης εγκατάσταση δικτύου σήματος κεραίας TV
Κωδ. Αναθεώρ. ΗΛΜ 49 100%
Πλήρη εγκατάσταση δικτύου σήματος κεραίας TV. Περιλαμβάνει :
Κεραία λήψης για τηλεόραση και ραδιόφωνο, ιστό στήριξης των κεραιών,
ενισχυτή σήματος,
διανεμητή σήματος, καλώδιο 75Ω, πρίζες παροχής σήματος (κεραιοδότες).
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-

Η κεντρική κεραία λήψης τηλεόρασης θα είναι πάνω σε μεταλλικό ιστό, ο
οποίος θα τοποθετηθεί στο δώμα.
- Ο ενισχυτής επίγειου σήματος 30dB 4IN 2OUT ή ισοδύναμο.
- Τους κεραιοδότες, ενδεικτικού τύπου BOSCH ή ισοδύναμο και θα
χρησιμεύουν για την σύνδεση των συσκευών τηλεόρασης με το σήμα της
κεραίας. Θα είναι χωνευτοί ή ορατοί, οι διακλαδώσεις των ομοαξονικών
καλωδίων που χρειάζονται για την διαμόρφωση του δικτύου διανομής θα
γίνονται σε ειδικούς διακλαδωτήρες μιας εισόδου και δύο εξόδων με
απόσβεση 4.3 db. Συνολικά 12 πρίζες.
- Τις καλωδιώσεις και τους στυπιοθλήπτες. Το καλώδιο που θα
εγκατασταθεί θα είναι ομοαξονικό τύπος BIOKAL T 508 AL ή ισοδύναμο,
75 Ω επικασσιτερωμένο με απόσβεση σήματος 11.5 db / 100 m στα 200
MHZ.
Επίσης στην τιμή περιλαμβάνονται και κάθε είδους εργασίες μετά υλικών οι
οποίες δεν κατονομάζονται ρητά στο παρόν άρθρο, αλλά είναι αναγκαίες για
την σωστή και έντεχνη εκτέλεση των ανωτέρω εγκαταστάσεων.
Πλήρως συνδεδεμένο και σε πλήρη λειτουργία. Όλα τα υλικά και μικρουλικά
για τις ανωτέρω εργασίες.
(1 τεμ)

Τιμή τεμ : 870,20 ΕΥΡΩ
Οκτακόσια εβδομήντα ευρώ και είκοσι λεπτά

Δ74

ΑΤΗΕ Ν 8993.11.3
Επίτοιχο Ερμάριο (Rack) 19'' χωρητικότητας 16U
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 61 100%
Επίτοιχος κατανεµητής δικτύου Rack 19'' χωρητικότητας 16U εξωτερικών
διαστάσεων 600mmx600mmx824mm (πλάτος , βάθος, ύψος). Κατασκευή
από χάλυβα, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή. To Rack θα έχει τέτοια
κατασκευή ώστε να μπορεί να αποσυναρμολογείτε με βίδες. Θα διατίθεται
εμπρόσθια διαφανής πόρτα από κρύσταλλο ασφαλείας. Η πόρτα ανοίγει είτε
δεξιά είτε αριστερά και ασφαλίζει με κλειδαριά ασφαλείας. Τα πλαϊνά μέρη της
καμπίνας είναι αποσπώμενα και ασφαλιζόμενα με ενσωματωμένες
κλειδαριές.
Δυνατότητα
προσάρτησης
εξοπλισμού
ανεμιστήρων,
θερμομέτρου. Βάρος φορτίου εξοπλισμού τουλάχιστον 75 κιλά.
Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης,
πλήρως εγκαταστημένο.
(1 τεμ)
Τιμή ενός τεμ: ΕΥΡΩ 450,00
Τετρακόσια πενήντα ευρώ
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Δ75

ΑΤΗΕ Ν 8993.11.4
Επίτοιχος Κατανεμητής, πλαστικός, 100 ζευγών
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 61 100%
Επίτοιχος κατανεμητής, πλαστικός που χρησιμοποιείται για την διασύνδεση &
διανομή τηλ. Δικτύων. Θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις διεθνείς
προδιαγραφές DIN 40050, IEC 529 για εσωτ. χώρους με δείκτη στεγανότητας
(IP 43), από υλικό πλαστικό ABS (αυτοσβενούμενο), RoHS Compliant
χρωματισμού Γκρι RAL 7035. Θα είναι “Διαιρούμενου Τύπου” και θα διαθέτει:
Πλήρη εξοπλισμό για τον τερματισμό και την διέλευση - ταξινόμηση των
καλωδίων.
Μεταλλικές βάσεις για την στήριξη οριολωρίδων 8 ζευγών ¨Ενδεικτικού τύπου
LSA-PLUS¨ (Αντιμαγνητικό ανοξείδωτο έλασμα AISI 304).
Πλευρικά συρόμενα καλύμματα με δυνατότητα διέλευσης ανοιγμάτων
καλωδίων (διατομών : Φ12, Φ22, Φ30).
Περιμετρικούς οργανωτές στερέωσης - ταξινόμησης καλωδίων μικτονόμησης,
βάσεις δεματικών για την σταθεροποίηση των εισερχομένων καλωδίων και
βίδες για την στήριξη του κατανεμητή.
Καλώδιο με κεντρικό σημείο γείωσης (με ειδική μπάρα στερέωσης καλωδίων).
Θα διαθέτει πόρτα με “κλειδαριά” ασφαλείας (2 κλειδιά) για την ασφάλιση του
κατανεμητή και αυτοκόλλητο πίνακα σήμανσης τηλ.ζευγών.
Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης,
πλήρως εγκαταστημένος.
(1 τεμ)
Τιμή ενός τεμ: ΕΥΡΩ 80,00
Ογδόντα ευρώ

Δ76

ΑΤΗΕ Ν 8993.20
Οριολωρίδα (Ρεγκλέτα) 8 ζευγών – CAT5e
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 51 100%
Οριολωρίδα διαχωριστική για 8 ζεύγη καλωδίων UTP - CAT5E
Κατασκευασμένη και πιστοποιημένη σύμφωνα με τις προδιαγραφές EIA/TIA
568A ISO 11801 καλύπτοντας τις προϋποθέσεις κατηγορίας 5E. Θα είναι
ενδεικτικού τύπου LSA-PROFIL "T.Krone": Θα δύναται να τοποθετηθεί σε
μεταλλικές βάσεις οριολωρίδων καθώς και σε στρογγυλές ράβδους στήριξης
(κατανεμητών & subracks). Θα είναι κατασκευασμένη από πλαστικό υλικό
PBT (Αυτοσβεννύμενο) σύμφωνα με το UL 94V0.
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Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης,
πλήρως εγκαταστημένή.
(1 τεμ)
Τιμή ενός τεμ: ΕΥΡΩ 15,50
Δεκαπέντε ευρώ και πενήντα λεπτά
Δ77

ΑΤΗΕ Ν 8993.21
Βάση στήριξης οριολωρίδων (Ρεγκλετών)
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 51 100%
Βάση στήριξης (panel) κατάλληλη για τοποθέτηση εντός ερμαρίου ικριώματος 19’’ (Rack), με ύψος: 1U, μέγιστης χωρητικότητα: έως 60 ζεύγη,
που διαθέτει ανοξείδωτες αντιμαγνητικές (AISI 304) μεταλλικές βάσεις έως 6
θέσεων για την στήριξη οριολωρίδων 8 ζευγών & Cat5e. Επίσης θα
περιλαμβάνει εμπρόσθια ανοίγματα στο panel για την διέλευση των
καλωδίων, δεματικά και καλώδιo γειώσης με κεντρικό σημείο γείωσης, ειδικές
βίδες με πλαστικές ροδέλες και παξιμάδια ασφαλείας για τη τοποθέτηση στο
RACK. Θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές IEC
297-2,
EN
60950 και
θα
καλύπτεται
από
πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητος ISO
9001 και περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001.
Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης,
πλήρως εγκαταστημένη.
(1 τεμ)
Τιμή ενός τεμ: ΕΥΡΩ 20,00
Είκοσι ευρώ

Δ78

ΑΤΗΕ Ν9612
Εγκατάσταση θυροτηλεφώνων πλήρης για 12 διαμερίσματα συγκροτήματος
ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ.
Κωδ. Αναθεώρ. ΗΛΜ 52 100%
Πλήρες σύστημα θυροτηλεφώνων. Περιλαμβάνει :
Την αποξήλωση του παλαιού συστήματος θυροτηλεφώνων.
Μπουτονιέρα εξωτερική 12 πλήκτρων (ενδεικτικού τύπου Prestige)
κατάλληλη για χωνευτή τοποθέτηση.
Θυρομεγάφωνο, φωτιζόμενο μπουτόν κλήσης και φωτιζόμενη ετικέτα
ονόματος
12 συσκευές θυροτηλεφώνων της (ενδεικτικά τύπου Iris).
Τροφοδοτικό για τοποθέτηση επίτοιχη ή σε ράγα πίνακα.
Όλα τα υλικά και μικρουλικά για τις ανωτέρω εργασίες, καθώς και οι
απαραίτητες εργασίες τυχόν διαπλάτυνσης και αποκατάστασης του δομικού
στοιχείου τοποθέτησης.
78

Πλήρως συνδεδεμένο και σε πλήρη λειτουργία. Όλα τα υλικά και μικρουλικά
για τις ανωτέρω εργασίες.
Επίσης στην τιμή περιλαμβάνονται και κάθε είδους εργασίες μετά υλικών οι
οποίες δεν κατονομάζονται ρητά στο παρόν άρθρο, αλλά είναι αναγκαίες για
την σωστή και έντεχνη εκτέλεση των εγκαταστάσεων.
Δεν περιλαμβάνονται οι κάθε είδους καλωδιώσεις, κανάλια, σωλήνες, καθώς
και οι διακόπτες, ρευματοδότες κ.λπ.
(1 τεμ)

Τιμή ενός τεμ : ΕΥΡΩ 701,20
Επτακόσια ένα ευρώ και είκοσι λεπτά

ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ
ΑΤΟΕ 73.33
Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331
Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα,
έγχρωμα, υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη
"GROUP 4", διαστάσεων 20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου
εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00
"Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των
πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450
kg τσιμέντου, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την
υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600
kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο υλικό πληρώσεως συμβατό με
τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του
δαπέδου.
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και
καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Ε.1

73.33.02 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων
30x30 cm
ΕΥΡΩ 33,50
(Ολογράφως): τριάντα τρία ευρώ και πενήντα
λεπτά
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ΑΤΟΕ 73.34
Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1
Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά,
αντοχής σε απότριψη "GROUP 1", οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με
κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".
Περολαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1
έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, με
πρόσμικτο βελτιωτικό της πρόσφυσης με την επιφάνεια εφαρμογής, ή με
κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα
υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg
τσιμέντου, μαύρου χρώματος, το αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό
υλικό συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής καθαρισμός των
τελικών επιφανειών του τοίχου και η διαμόρφωση οπών για την διέλευση
υδραυλικών σωληνώσεων, διακοπτών, ρευματοδοτών κ.λπ.
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και
καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Ε.2
cm

73.34.02 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30
ΕΥΡΩ 36,00
(Ολογράφως): τριάντα έξη ευρώ
ΑΤΟΕ 73.36
Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις
Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με
δύο στρώσεις τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου με άμμο
χονδρόκοκκη και τρίτη στρώση με πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg
τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ε.3

73.36.02 Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,5 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7336
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ΕΥΡΩ 15,70
(Ολογράφως): δέκα πέντε ευρώ και εβδομήντα
λεπτά

Ε.4

ΑΤΟΕ 74.16. ΠΤΟΕ 74.16 Λειότριψη υφιστάμενων επιφανειών μωσαϊκών
ή μαρμάρων με Μηχανή λειότριψης & σβουράκι.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7416
Λειότριψη υφιστάμενων επιφανειών μωσαϊκών ή μαρμάρων με μηχανή
λειότριψης & σβουράκι.
Περιλαμβάνονται τα υλικά και η εργασία για καθαρισμό της επιφανείας τη
λειότριψη επιφάνειας μωσαϊκών ή μαρμάρων και η συσσώρευση και η
απομάκρυνση όλων των αχρήστων.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 15,89
(Ολογράφως): Δέκα πέντε ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά

74.30
Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου
Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, ορθογωνισμένες,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με
φυσικούς λίθους".
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου
επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή
γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης,
στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης
Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra)

E.5

74.30.01 Επιστρώσεις με πλάκες μαλακού μαρμάρου, πάχους 2 cm, σε
αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7431
ΕΥΡΩ 85,50
81

(Ολογράφως): ογδόντα πέντε ευρώ και πενήντα
λεπτά
ΑΤΟΕ 75.31
Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο
Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου
επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή
γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης
εγκοπής (ποταμού) κάτω από το εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης,
αρμολογήματος και καθαρισμού
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης
Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra)
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

E.6

75.31.01

Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7531
ΕΥΡΩ 78,50
(Ολογράφως): εβδομήντα οκτώ ευρώ και πενήντα
λεπτά

ΑΤΟΕ 75.41
Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό
Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m ευθειών ή λοξών, με μάρμαρο
λευκό, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με
φυσικούς λίθους".
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου
επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή
γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης,
στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης
Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra)
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) προσθίας ακμής βατήρων
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E.7

75.41.01 Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους 3 / 2 cm
(βατήρων/μετώπων)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7541
ΕΥΡΩ 39,00
(Ολογράφως): τριάντα εννέα ευρώ

o
ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

Για τις εργασίες κατασκευής ξυλίνων τοιχωμάτων της ενότητας 54 των ΝΕΤ
ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εργασίες και υλικά:
- Ολα τα απαιτούμενα συνδετικά μέσα, όπως γαλβανισμένα εν
θερμώ καρφιά, ξυλόβιδες, ξυλουργικές κόλλες, γαλβανισμένα
μεταλλικά ειδικά τεμάχια και στηρίγματα, βύσματα χημικά ή
εκτονούμενα κλπ.
- Η προστασία της ξυλείας από τα έντομα.
- Τα ελαστικά παρεμβύσματα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασμών
ή κρούσεων από οποιοδήποτε συνθετικό υλικό, οι μαστίχες
σφράγισης αρμών (ακρυλικές, σιλικόνης, πολυουραιθάνης κλπ),
- Τα στηρίγματα της κάσσας (τρία ανά ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα
στο πανωκάσι για τα δίφυλλα κουφώματα ) από εν θερμώ
γαλβανισμένη λάμα διαστάσεων τουλάχιστον 2x30 mm, μαζί με την
τσιμεντοκονία ή ανάλογο υλικό στήριξης της κάσσας,
- Οι σύνδέσμοι ακαμψίας για την προσωρινή τοποθέτηση των
κουφωμάτων μέχρι τη πήξη των κονιαμάτων στήριξης,
- Τα περιθώρια (περβάζια) διαστάσεων τουλάχιστον 12x50 mm, ή
ημικυκλικό αρμοκάλυπτρο διαστάσεων τουλάχιστον 2,5x2,5 mm
(εκτός αν ορίζονται μεγαλύτερα στα επιμέρους άθρα),
- Oι ενδεχόμενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώματα με
ποδιά,
- Oι προδιαμορφωμένες στο εργαστήριο υποδοχές στροφέων,
κλειδαριών και λοιπών εξαρτημάτων,
- Η σήμανση των φύλλων για την μονοσήμαντη αντιστοίχησή τους,
- Τα ενδεχόμενα ξύλινα κατωκάσια,
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- Οι ψευτόκασες (αν αφαιρούνται επιτρέπεται να είναι από
μοριοσανίδα 25 mm ενώ αν παραμένουν θα είναι από εμποτισμένη
ξυλεία πάχους 22 mm) και η στήριξή τους,
- Τα ενδεχόμενα πηχάκια συγκράτησης υαλοπινάκων,
- Τα υλικά πλήρωσης πρεσσαριστών φύλλων (πετροβάμβακας κλπ)
- Ολα τα μεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης,
στροφής και γενικά της ασφάλισης και κίνησής των κουφωμάτων,
εκτός αυτών που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο ή
αναφέρονται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο,
β) Στις τιμές μονάδας δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη (εκτός αν
ορίζεται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο):
- για κλείθρα, χειρολαβές, σύρτες,
- για ενδεχόμενα ειδικά μεταλλικά κατωκάσια.
γ) Οι τιμές μονάδας (Τ1) των άρθρων ισχύουν και για μεταβολές των
διαστάσεων της βασικής δομικής ξυλείας του κουφώματος μέχρι 10%.
Πέραν του ως άνω ποσοστού αυτού, η αντίστοιχη τιμή (T2) θα
προσδιορίζεται βάσει του τύπου:
Τ2 = Τ1 x (V2 / [1,10 x V1]), όπου V1 ο αρχικός συμβατικά
προβλεπόμενος στο τιμολόγιο όγκος ξυλείας και V2 ο νέος.

ΑΤΟΕ 53.50
Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm
Σοβατεπιά από ξυλεία τύπου Σουηδίας πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους
τουλάχιστον 12 mm και μήκους τουλάχιστον 2,00 m, πλήρως κατεργασμένα
και τοποθετημένα με ατσαλόπροκες ή UPAT και ξυλόβιδες ανά 0,80 m και
οπωσδήποτε στις συνδέσεις των περιθωρίων και σε κάθε πλευρά των
γωνιών (καλύπτονται με στόκο στην απόχρωση του ξύλου), με τα
ψευδοσοβατεπιά που τοποθετούνται στον ανεπίχριστο τοίχο, τις εγκοπέςαρμούς αερισμού και τα ειδικά προς τούτο σοβατεπιά με ανοξείδωτη σίτα για
τη δημιουργία διακένου αερισμού (στις απαιτούμενες θέσεις), πλήρως
τοποθετημένα.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)
ΣΤ.1

53.50.02

Από ξυλεία τύπου Σουηδίας
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5352
ΕΥΡΩ 6,20
Ολογράφως: έξη ευρώ και είκοσι
λεπτά

ΑΤΟΕ 54.46
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Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές
Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με περιθώρια
(περβάζια) 2x5,5 cm και στις δύο όψεις με φύλλα πρεσσαριστά με κόντρα πλακέ, πλήρη ή με φεγγίτη, συνολικού πάχους 5 cm αποτελούμενα από
πλαίσιο 4x7 cm με ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς με ξύλο διαστάσεων
4x5x40 cm, με σκελετό σταυρωτό από ξύλα "μισοχαρακτά" 4x5 cm ανά 15
cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές "μισοχαρακτές" καθαρής διατομής
τουλάχιστον 36x8 mm με κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε κάθε
πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά
αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και
χειρολαβές) και μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και
στερέωση περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής
κλειδαριάς και χειρολαβών,
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
ΣΤ.2

ΑΤΟΕ ΝΤ.54.46.04
Θύρα πρεσσαριστή άνευ κάσσας
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5446.1
Μονόφυλλη με πλήρη προσαρμογή στις υπάρχουσες μεταλικές κάσσες, εκ
ξυλείας λευκής τύπου Ρουμανίας και κόντρα πλακέ πάχους 5mm
αποτελούμενο από πλαίσιο διατομής 35χ35 mm και αχελετό κυψελωτό
πάχους 8mm ανά 100χ100 mm εκ πήχεων ξυλείας λευκής τύπου Ρουμανίας
επένδυση πρεσσαριστή και στις δύο όψεις εκ κόντρα πλακέ υπενδεδυμένο
με πλακάζ επιλογής χρώματος των επιβλεπόντων. Ήτοι ξυλεία, κόντρα
πλακέ με πλακάζ, υλικά σύνδεσης, τοποθετήσεως και λειτουργείας, μετά
των κλείθρων και χειρολαβών ως και εργασία πλήρους κατασκευής και
τοποθετήσεως των κλείθρων και χειρολαβών. .
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
ΕΥΡΩ 112,00
(Ολογράφως): εκατόν δώδεκα ευρώ

ΣΤ.3

ΑΤΟΕ 54.72
Φύλλα ερμαρίων πρεσσαριστά
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5472.1
Φύλλα ερμαρίων πρεσσαριστά από λευκή ξυλεία, οποποιωνδήποτε
διαστάσεων μονόφυλλα ή πολύφυλλα σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα", με τετράξυλο (κάσσα) 5x6,5
cm με περιθώρια (περβάζια) 2x5 cm συνολικού πάχους 3 cm, με σκελετό
από λευκή ξυλεία διατομής 2,5x7 cm και τραβέρσες 2,5x5 cm ανά το πολύ
8 cm, επενδυμένα μέσα έξω με κόντρα πλακέ πάχους 4 mm και εν γένει
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υλικά κατασκευής, ανάρτησης, στήριξης και λειτουργίας και εργασία
πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 106,00
(Ολογράφως): εκατό ν έξη ευρώ
ΑΤΟΕ 56.04
Ράφια ή χωρίσματα από μοριοσανίδες
Ράφια ή χωρίσματα πάχους 22 mm από μοριοσανίδες οιουδήποτε πλάτους
και μήκους και οιουδήποτε σχεδίου, με πηχάκια συγκολλημένα και
καρφωμένα στις εμφανείς ακμές, εδραζόμενα είτε απ' ευθείας επί άλλων
κατακορύφων τμημάτων της κατασκευής μέσω εντορμιών ή καρφωτών
πηχίσκων και γενικά υλικά επί τόπου και εργασία για πλήρη κατασκευή και
τοποθέτηση σε τοίχους, ντουλάπια ή ερμάρια, σύμφωνα με την μελέτη και
την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας πραγματικής ραφιών ή χωρισμάτων.
ΣΤ.4

56.04.01
Ράφια ή χωρίσματα πάχους 22 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5604
ΕΥΡΩ 39,00
(Ολογράφως): τριάντα εννέα ευρώ και πανήντα
λεπτά

ΣΤ.5

ΑΤΟΕ 56.11
Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m 2
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1
Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2, οιουδήποτε
σχεδίου και διαστάσεων, μη εμφανή, καλυπτόμενα από φύλλο ντουλαπιού,
με πλαίσο από τεμάχια λευκής ξυλείας πάχους 16 mm επενδυμένα με
μελαμίνη ,περαστά και κολλητά, με οπές ή τομές στο "πρόσωπο" ή
χειρολαβές και με πυθμένα από μοριοσανίδα (hard board) επενδυμένη με
μελαμίνη περαστή και κολλητή και με οδηγούς λειτουργίας του συρταριού
μεταλλικούς απλούς σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00
"Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ".
Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά (επενδυμένη με μελαμίνη ξυλεία,
μοριοσανίδα επενδυμένη), ται μικροϋλικά και η εργασία κατασκευής και
τοποθέτησης, Δεν περιλαμβάνονται ράφια και ειδικά τεμάχια εξοπλισμού.
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ 33,50
(Ολογράφως): τριάντα τρία ευρώ και πενήντα
λεπτά
ΣΤ.6

ΑΤΟΕ 56.21
Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5617
Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL πάχους 32
mm και πλάτους 90 cm περίπου, που περιλαμβάνει:
α) Το στοιχείο του πάγκου συνολικού πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm,
με επικάλυψη από άκαυστη φορμάϊκα, με περιθώριο από ταινία PVC
πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές στα εμφανή σόκορα, το οποίο
συγκολλάται στην υπάρχουσα υποδομή με κατάλληλη συμβατή κόλλα.
β) Ανοιγμα οιουδήποτε σχεδίου, το οποίο διαμορφώνεται με κοπή του
πάγκου για την υποδοχή του επικαθήμενου νεροχύτη, σύμφωνα με την
μελέτη.
γ) Την σφράγιση των περιμετρικών αρμών (επαφή με τον τοίχο ή άλλες
κατασκευές) με αντιμικροβιακή σιλικόνη, σύμφωνα με τις οδηγίες του
προμηθευτή του σφραγιστικού υλικού.
Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης,
στερέωσης, επεξεργασίας των τελικών επιφανειών, υλικά & μικροϋλικά επί
τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και τα κατασκευαστικά σχέδια.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης
ΕΥΡΩ 28,00
(Ολογράφως): είκοσι οκτώ ευρώ

ΣΤ.7

ΑΤΟΕ 56.23
Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1
Ερμάρια κουζίνας δαπέδου, μή τυποποιημένα, με βάθος 60 cm, με "κουτιά"
από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με
μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1,0 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα
από PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες
ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες εντορμίες, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ", με τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά:
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 Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα
 Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάϊκα πάχους 8
mm
 Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από
μοριοσανίδες επενδυμένες και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm),
συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο
από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με στρογγυλευμένες
ακμές.
 Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε
χρώματος, εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού
πάχους 18 mm, με περιθώρια από ταινία PVC πάχους 3 mm με
στρογγυλευμένες ακμές.
 Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών
μεντεσέδων βαρέως τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και
ρυθμιζομένων.
 Στήριξη της κατασκευής σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά με απόληξη από
πλαστικό προφίλ για την προστασία τους από την υγρασία
 Κουμπωτή μπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης
πάχους 1,0 mm.
Εάν προβλέπονται συρτάρια τιμολογούνται ιδιαίτερα,
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας όψης
ΕΥΡΩ 225,00
(Ολογράφως): διακόσια είκοσι πέντε ευρώ
ΣΤ.8

ΑΤΟΕ 56.24
Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1
Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστα, μή τυποποιημένα, με βάθος 35 cm, με
"κουτιά" από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα
με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1,0 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά
σόκορα από ταινίες PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με
ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες εντορμίες, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα", με τα
ακόλουθα χαρακτηριστικά:
 Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα
 Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάϊκα πάχους 8
mm
 Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από
μοριοσανίδες επενδυμένες και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm),
συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο
από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με στρογγυλευμένες
ακμές.
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 Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε
χρώματος, εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού
πάχους 18 mm, με περιθώρια από ταινία PVC πάχους 3 mm με
στρογγυλευμένες ακμές.
 Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών
μεντεσέδων βαρέως τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και
ρυθμιζομένων.
Εάν προβλέπεται ειδικός εξοπλισμός τιμολογείται ιδιαίτερα,
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης
ΕΥΡΩ 180,00
(Ολογράφως): εκατόν ογδόντα ευρώ
ΣΤ.9

ΑΤΟΕ 61.30
Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6118
Κατασκευή επιπέδου ή βαθμιδωτού ελαφρού μεταλλικού σκελετού
ψευδοροφής σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο, αποτελούμενου από
απλές διατομές γαλβανισμένου μορφοσίδηρου ή διατομές γαλβανισμένης
στραντζαριστής λαμαρίνας, ειδικές γαλβανισμένες ράβδους, γάντζους,
γωνίες και κοχλιωτούς συνδέσμους οριζοντίωσης, αναρτημένου με
γαλβανισμένα βύσματα μηχανικής ή χημικής αγκύρωσης, και γενικά
μορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και
μικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και
στερέωσης.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
ΕΥΡΩ 3,10
(Ολογράφως): τρία ευρώ και δέκα
λεπτά
ΑΤΟΕ 64.01
Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων,
περιφράξεων κλπ., από ράβδους συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται
η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης
καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση
των κιγκλιδωμάτων.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
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ΣΤ.10

64.01.01
Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401
ΕΥΡΩ 4,50
Ολογράφως: τέσσερα ευρώ και πενήντα
λεπτά
ΑΤΟΕ 65.02
Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες
Υαλόθυρες από αλουμίνιο, ανοιγόμενες με μεντεσέδες, οποποιωνδήποτε
διαστάσεων,σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00
"Κουφώματα Αλουμινίου".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
65.02.01
Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο

ΣΤ.11

65.02.01.03
Υαλόθυρες ανοιγόμενες, δίφυλλες, με σταθερό φεγγίτη
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6504
ΕΥΡΩ 145,00
(Ολογράφως): εκατόν σαράντα πέντε ευρώ

ΣΤ.12

ΑΤΟΕ Ν.Τ. 65.10.01
Μπαλκονόπορτες από αλουμίνιο μονόφυλλες ανοιγόμενες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6510
Μπαλκονόπορτες μονόφυλλες, ανοιγόμενες με μεντεσέδες, με οδηγούς
ρολλών από αλουμίνιο (μη περιλαμβανομένου του ρολλού), οποιασδήποτε
αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, σύμφωνα με την μελέτη και
την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 140,00
(Ολογράφως): εκατόν σαράντα ευρώ
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ΑΤΟΕ 65.17
Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα
Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά
υαλοστασίων συνθέτου κουφώματος), οποιασδήποτε αναλογίας
διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας (πλαισίου), σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΣΤ.13

ΑΤΟΕ 65.17.06
Υαλοστάσια δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα),
με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6524
ΕΥΡΩ 135,00
Ολογράφως: εκατόν τριάντα πέντε ευρώ

ΣΤ.14

ATOE N.Τ. 65.25.01
Κινητές σίτες αερισμού με δύο φύλλα σιρόμενα (επάλληλα) με προσαρμογή
στα νέα αλουμίνια.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6530
Κινητές σίτες αερισμού από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για την
παρεμπόδιση εισόδου εντόμων, τοποθετούμενες σε σκελετό από διατομές
αλουμινίου. Πλαίσιο με εφαρμοσμένη την σίτα, στα νέα αλουμίνια σκελετός
(οδηγοί κλπ), μικροϋλικά και εργασία διαμόρφωσης και τοποθέτησης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας.
ΕΥΡΩ 55,00
(Ολογράφως): πενήντα πέντε ευρώ

ΟΜΑΔΑ Ζ¨: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΟΙΩΜΑΤΑ

Ζ.1

ATOE N 65.50.05 ΣΧ.65.50
Πλαστικά Παντζούρια (ρολά)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6541
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Πλαστικά Παντζούρια (ρολά), πανομοιότυπα των υπαρχόντων με οδηγούς
ρολών από αλουμίνιο και πλήρη προσαρμογή στα νέα υαλοστάσια και
μπαλκονόπορτες, με πλήρη μηχανισμό, υλικά και μικρούλικά πλήρους
κατασκευής και τοποθέτησης.
Τιμή ανά m2 επιφάνειας.
ΕΥΡΩ 120,00
Ολογράφως: εκατόν είκοσι ευρώ
ΑΤΟΕ 76.27
Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2
Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί
ή πολλαπλοί (LAMINATED), oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης,
βαθμού φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό".
πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη Πλήρης
περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Ζ.2

76.27.01 Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5
mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)

ΕΥΡΩ 50,00
(Ολογράφως): πενήντα ευρώ
Ζ.3

ΑΤΟΕ 77.15
Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7735
Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί
επιφανειών επιχρισμάτων".
Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσματος, αφαίρεση των
ανωμαλιών, καθαρισμός, λείανση με γυαλόχαρτο, αστάρωμα με κατάλληλο
υλικό βάσεως ακρυλικής ρητίνης, διαλύτου, ή ακρυλικού μικρομοριακού
υλικού βάσεως νερού, με αντοχή στα αλκάλια.
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 1,70
(Ολογράφως): ένα ευρώ και εβδομήντα
λεπτά
ΑΤΟΕ 77.27
Λάδωμα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών
Λάδωμα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών, περιθωρίων κλπ, σύμφωνα με
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".
Επιμελής καθαρισμός και ψιλοστοκάρισμα όπου απαιτείται, τρίψιμο και
καθαρισμός των στοκαρισμάτων, στρώση ωμού λινελαίου, επάλειψη με
παρκετίνη και στίλβωση.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Ζ.4

77.27.02
Διπλό λάδωμα και στίλβωση
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7749
ΕΥΡΩ 2,25
(Ολογράφως): δύο ευρώ και είκοσι πέντε
λεπτά

Ζ.5

ΑΤΟΕ 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, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-1005-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 6,70
(Ολογράφως): έξη ευρώ και εβδομήντα
λεπτά
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Ζ.6

ΑΤΟΕ 77.55
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή
ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7755
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και
την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός
σιδηρών επιφανειών".
Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση
αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις
ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία,
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 6,70
(Ολογράφως): έξη ευρώ και εβδομήντα
λεπτά
ΑΤΟΕ 77.67
Χρωματισμοί σωληνώσεων
Χρωματισμοί σωληνώσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-1003-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων

Ζ.7

77.67.03
Διαμέτρου από 2 1/2 έως 3"
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7767.6
ΕΥΡΩ 3,40
(Ολογράφως): τρία ευρώ και σαράντα
λεπτά

Ζ.8

ΑΤΟΕ 77.68
Απόξεση και βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7768
Συμπληρωματική επεξεργασία της επιφανείας του δαπέδου για την επίτευξη
λείας επιφάνειας κατάλληλης για βερνίκωμα: πλήρης απόξεση της
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επιφανείας με κατάλληλο μηχάνημα εφοδιασμένο με απορροφητήρα,
ψιλοστοκάρισμα, 1η στρώση βερνικιού, τρίψιμο και καθάρισμα, 2η στρώση
εκτελουμένη όπως πρώτη και 3η στρώση (τελική) χωρίς τριψιμο. Υλικά,
μικροϋλικά και εξοπλισμός επί τόπου και εργασία.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 7,30
(Ολογράφως): επτά ευρώ και τριάντα
λεπτά
ΑΤΟΕ 77.80
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς
χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο
διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".
Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του
τελικού χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Ζ.9

77.80.01 Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής
στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως
ΕΥΡΩ 9,00
(Ολογράφως): εννέα ευρώ

Ζ.10

77.80.02 Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή
στυρενιο- ακριλικής βάσεως.
ΕΥΡΩ 10,10
(Ολογράφως): δέκα ευρώ και δέκα
λεπτά
ΑΤΟΕ 77.84
Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς
ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7786.1
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Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς
ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί
επιφανειών επιχρισμάτων".
Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές
των γυψοσανίδων, αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της
γυψοσανίδας (για την μείωση της απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση
δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής
βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα και εργασία.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Ζ.11

77.84.02
Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας
ΕΥΡΩ 12,40
(Ολογράφως): δώδεκα ευρώ και σαράντα
λεπτά

Ζ.12

ΑΤΟΕ 77.99
Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7797
Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως ανά 2,00 m ή κλάσμα
αυτών προσθέτου ύψους, πέραν των 5,00 m ύψους από του κατά
περίπτωσιν δαπέδου εργασίας (εδάφους, πεζοδρομίου, δαπέδου, ορόφου,
εξωστών).
Το παρόν άρθρο δεν αφαρμόζεται όταν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή
ικριωμάτων για την εκέλεση εργασιών επί κατακορύφων επιφανειών ή
οροφών.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 0,34
(Ολογράφως): τριάντα τέσσερα
λεπτά
ΑΤΟΕ 78.05
Γυψοσανίδες
Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
520, με σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν
ψευδοροφών, εμβαδού ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή
μη (ο τυχόν σκελετός τιμολογείται ιδιαιτέρως).
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Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους
τοποθετήσεως.
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου
φύλλου μικρότερου από 0.72 m2, οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως
78.05.12 προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ζ.13

78.05.10
Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809
ΕΥΡΩ 16,80
(Ολογράφως): δέκα έξη ευρώ και ογδόντα
λεπτά
ΑΤΟΕ 78.30
Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809
Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από έτοιμες πλάκες
τυποποιημένων διαστάσεων αναρτημένη από υπάρχοντα σκελετό, σε
οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-10-01 "Ψευδοροφές με
γυψοσανίδες".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
α) Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για
την εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της
ψευδοροφής.
β) Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης
των πλακών και τελειωμάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο
αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής και αισθητικού αποτελέσματος
γ) Η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα,
απόχρωσης της επιλογής της Υπηρεσίας.
δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τοποθετημένης ψευδοροφής
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Ζ.14

78.30.01
Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm,
διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm
ΕΥΡΩ 25,90
(Ολογράφως): είκοσι πέντε ευρώ και ενενήντα
λεπτά
ΑΤΟΕ 79.11
Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912
Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-06-01-01 "Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές
μεμβράνες".
Περιλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών, ο επιμελής
καθαρισμός της επιφάνειας εφαρμογής, η επάλειψη με θερμή οξειδωμένη
ασφαλτόκολλα, η αλληλοκάλυψη των γειτονικών λωρίδων της στρώσης
κατά 15 cm και η θερμοκόλληση στις απολήξεις (άκρα), στις θέσεις
διέλευσης σωληνώσεων, καθώς και στις ακμές, γωνίες και συναρμογές, και
απολήξεις.
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας

Ζ.15

79.11.01
Μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλέγμα και με
ορυκτών ψηφίδων

επικάλυψη

ΕΥΡΩ 14,60
(Ολογράφως): δέκα τέσσερα ευρώ και εξήντα
λεπτά
Ζ.16

ΑΤΟΕ 79.37
Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές
πολυουρεθανικό υλικό
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7936
Πλήρωση οριζοντίων αρμών διαστολής, πλάτους έως 25 mm και ελάχιστου
βάθους 5 έως 8 mm, οποποιωνδήποτε δομικών στοιχείων, με ελαστομερές
πολυουρεθανικό υλικό και ελαστικό κορδόνι κλειστών κυψελών σε βάθος
ίσο με τό 0,70 έως 0,80 του πλάτους του αρμού και όχι λιγώτερο από 7mm,
σύμφωνα με την μελέτη, τις οδηγίες του προμηθευτή και την ΕΤΕΠ 08-0502-05 "Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή
υλικά".
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Στην περίπτωση αρμού πλάτους μεγαλυτέρου των 25 mm, η παρούσα τιμή
μονάδος προσαρμόζεται αναλογικά.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αρμού
ΕΥΡΩ 11,20
Ολογράφως: έντεκα ευρώ και είκοσι
λεπτά
ΟΔΟ Β-95
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ
ΥΠΟΣΤΕΙ ΦΘΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ
ΧΛΩΡΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ
ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ 2412)
Στην τιμή μονάδος προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες:
 Επιμελής καθαρισμός της επιφανείας του σκυροδέματος από όλα τα σαθρά τεμάχια
(ιδιαίτερα στην περιοχή των αρθρώσεων Gerber).
 Εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης για την αντιμετώπιση της διάβρωσης του
οπλισμού που οφείλεται στην εισχώρηση χλωριόντων και την ενανθράκωση του
σκυροδέματος.
 Αποκατάσταση της διατομής με εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων.
Η πορεία εκτέλεσης των εργασιών αποκατάστασης έχει ως εξής:
- Επιμελής καθαρισμός των επιφανειών των διαμήκων και εγκάρσιων δοκών με
υδροβολή υψηλής πίεσης για την αφαίρεση όλων των σαθρών σκυροδεμάτων
(αποτελέσματα διόγκωσης, αποφλοίωσης, απολέπισης, αποκόλλησης κλπ λόγω
της διάβρωσης του οπλισμού από την εισχώρηση χλωριόντων και την
προοδευτική ενανθράκωση του σκυροδέματος).
Κατά την φάση αυτή οι εκτεθειμένες ράβδοι οπλισμού (θα είναι διαβρωμένες στο
σύνολό τους) θα καθαρισθούν επιμελώς με τοπική υδροβολή υψηλής πιέσεως ή
αμμοβολή ή/και χρήση ηλεκτροεργαλειών χειρός με συρματόβουρτσα, ούτως ώστε
να αποκτήσουν καθαρή μεταλλική επιφάνεια ποιότητος Sa 2 1/2 κατά τους
Σουηδικούς κανονισμούς.
- Εφαρμογή αναστολέα διάβρωσης σε παχύρευστη μορφή επί των εκτεθειμένων
ράβδων οπλισμού με πινέλο ή ρολλό.
- Πλήρωση κοιλοτήτων και κάλυψη εκτεθειμένων οπλισμών (που έχουν ήδη
επικαλυφθεί με αναστολέα διάβρωσης) με επισκευαστικό κονίαμα δύο
συστατικών, βιομηχανικής προέλευσης, με εκτόξευση, μυστρί ή σπάτουλα. Στο
επισκευαστικό κονίαμα θα προστεθεί αναστολέας διάβρωσης ως πρόσθετο
(admixture), ενώ συνιστάται η προσθήκη ινών προπυλενίου για την αποφυγή της
πλαστικής ρηγματώσεως. Το απαιτούμενο εργάσιμο και η συνεκτικότητα
(consistancy) του επισκευαστικού κονιάματος (ιδιαίτερα στις περιοχές των κάτω
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πελμάτων των δοκών) θα ρυθμισθεί με κατάλληλα πρόσθετα, συμβατά με τα υλικά
του κονιάματος (σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού των υλικών).
Οι επεμβάσεις της κατηγορίας αυτής θα είναι τοπικού χαρακτήρα.
- Ψεκασμός ολόκληρης της εκτεθειμένης επιφανείας του σκυροδέματος (αφού έχει
ολοκληρωθεί οι ανωτέρω εργασίες) με υγρό αναστολέα διάβρωσης για την
εξασφάλιση προστασίας στο σύνολο του περιμετρικού οπλισμού των διαφόρων
στοιχείων του φορέα, δεδομένου ότι με την υδροβολή δεν απομακρύνεται όλο το
ενανθρακωμένο σκυρόδεμα, παρά μόνον αυτό που έχει ήδη χαλαρώσει και
ρηγματωθεί.

Οι αναστολείς διάβρωσης πρέπει να είναι κατεισδύοντος τύπου (διαχεόμενοι)
(migrating corrosion inhibitors).
- Βαφή των εκτεθειμένων επιφανειών του φορέα με χρώμα ακρυλικής βάσης
(σιλοξανικές βαφές), υψηλής διαπνοής και υψηλής αντίστασης στην διείσδυση
νερού και χλωριδίων. Εφαρμογή με ψεκασμό ή (τοπικό) με ρολλό.
Στην τιμή της μονάδος περιλαμβάνονται:


Τα πάσης φύσεως ενσωματούμενα υλικά (κύρια και βοηθητικά) του συστήματος
που θα προταθεί από τον Ανάδοχο και θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.
 Το σύστημα υλικών (αναστολές διάβρωσης, επισκευαστικά κονιώματα, πρόσθετα,
βαφές κλπ) θα πρέπει να έχει επιτυχώς εφαρμοσθεί σε παρεμφερή έργα.
 Ο Ανάδοχος με την έκθεση μεθοδολογίας θα υποβάλει και υλικά τεκμηρίωσης της
επιτυχούς εφαρμογής των προτεινομένων υλικών (βεβαιώσεις ΚτΕ, τεχνικές
εκθέσεις, φωτογραφικό υλικό κλπ).
 Οι δαπάνες προετοιμασίας, ανάμειξης και εφαρμογής των υλικών (εργατική
δαπάνη, εξοπλισμός, μέσα) σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου πραγωγής
αυτών.
 Οι προσωρινές κατασκευές και ικριώματα προσέγγισης στις θέσεις εφαρμογής ή
εναλλακτικά η χρήση ειδικού εξοπλισμού προσέγγισης (καδοφόρα οχήματα,
αυτοκινούμενες διαβάθρες, αναρτημένοι σιδηρότυποι, ειδικές παντεταρισμένες
λύσεις κ.ο.κ.)
 Οι δαπάνες εκτέλεσης των πάσης φύσεως εργαστηριακών δοκιμών
 Οι δαπάνες των μέτρων ασφαλείας για την εκτέλεση εργασιών σε μεγάλα ύψη και
τον χειρισμό τοξικών ή δραστικών χημικών (εποξειδικά υλικά κλπ).
(προστατευτικές κατασκευές, μέσα ατομικής προστασίας προσωπικού).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας φορέα ή βάθρων που αποκαθίστανται ως
άνω για τις ακόλουθες περιπτώσεις εφαρμογής.
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Z.17

ΟΔΟ Β-95.1 Σε στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα σε ύψος από το
δάπεδο εργασίας μικρότερο των 10,0 m, με σποραδική εφαρμογή
επισκευαστικών κονιαμάτων (επιφανείας με σποραδικές οξειδώσεις
οπλισμού)
ΕΥΡΩ 86,50
Ολογράφως: ογδόντα έξη ευρώ και πενήντα λεπτά

Ξάνθη 25 - 2 - 2020
Οι Συντάξαντες

Κωστούλα
Θεοδωροπούλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Κομοτηνή 25 - 2 - 2020
Για το τμήμα μελετών
Ο αν. Προϊστάμενος

Κομοτηνή 25 - 2 - 2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αν. Προϊσταμένη της
ΔΤΕ του ΔΠΘ

Τριαντάφυλλος Γλένης
Πολιτικός Μηχανικός

Βατσιτσή Ελένη
Πολιτικός Μηχανικός

Γεράσιμος Μποφίλιος
Μηχ/γος Μηχ/κός (Τ.Ε.)

101

