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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.01.02 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1104

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

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

τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου.

 Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα

Τιμή ανά τόνο (ton).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,65

(Ολογράφως) : ένα και εξήντα πέντε λεπτά

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

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1136

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως.

 Δια μέσου οδών καλής βατότητας.

 Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40km/h.

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,35

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά

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

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2124

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

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

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

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

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

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

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

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

 Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.

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

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

ΕΥΡΩ : 4,50 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : έξι και εξήντα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)

(0,21€/m3.km)      10  x 0,21 =    2,10

Συνολικό κόστος άρθρου 6,60

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,60

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

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή

τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως
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10,00 m, με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και

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

σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων".

Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο

αστερίσκος    , ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.40.02 Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2272Α

Διάνοιξη οπής ή φωλεάς επί αόπλου σκυροδέματος, 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 αχρήστων προϊόντων στις θέσεις φορτώσεως.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις οπών επιφανείας έως 0,50 m2 σε στοιχεία

σκυροδέματος πάχους έως 0,25 m. Η διάνοιξη οπών μεγαλύτερης επιφανείας ή επί στοιχείων

μεγαλυτέρου πάχους τιμολογείται με τα άρθρα 22.10.01 ή  22.22.10.02.

 Για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 28,00

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.40 Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2177

Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων με ζεμπίλι, τζιβιέρα,

μονότροχο και λοιπά παρεμφερή μέσα, ανά δεκάμετρο μέσης οριζόντιας απόστασης. Η απόσταση της

καθ' ύψος μεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια με συντελεστή προσαύξησης 2,0.

Tιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

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

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236

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

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

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

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.

 .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,90

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275
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Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και

πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με

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

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

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.56.00 Καθαίρεση μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταλλικών στοιχείων και κατασκευών

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6102

[Καθαίρεση μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταλλικών κατασκευών πάσης φύσεως (πλην σκελετών

στεγών) σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, με μηχανικές ή θερμικές μεθόδους.

Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση ή

αποθήκευση σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-02-02 «Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών με

θερμικές μεθόδους».

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισμών.

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,45

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.08 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου.

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6069.1

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης

ορυχείου ή χειμάρρου, σύμφωνα με τις αντίστοιχες τυπικές διατομές της μελέτης

και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 "Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια της άμμου (εξόρυξη, κοσκίνισμα κλπ) και η μεταφορά της επί τόπου

του έργου

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

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης

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

για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

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

γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών).

ΕΥΡΩ : 5,50 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : δέκα και σαράντα πέντε λεπτά

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

(0,21€/m3.km)      23,55 x 0,21 =    4,95

Συνολικό κόστος άρθρου 10,45

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,45

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\76.27.03 Τυποποιημένα ανοιγόμενα & ανακλινόμενα, σταθερά, επάλληλα με ή χωρίς φεγγίτη,
συνθετικά κουφώματα οποιοδήποτε χρώματος με δίδυμους ενεργειακούς υαλοπίνακες

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6501

[Τυποποιημένα ανοιγόμενα & ανακλινόμενα, σταθερά, επάλληλα με ή χωρίς φεγγίτη, συνθετικά

εξαθαλαμικά κουφώματα χρώματος επιλογής της Επίβλεψης με μεταλλική ενίσχυση στο εσωτερικό τους,

από πολυβινιλοχλορίδιο (PVC) βιομηχανικής κατασκευής, με διάταξη των επιμέρους στοιχείων τους

ανάλογα με την "σειρά" τους, με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα. Τα κουφώματα μπορεί να

είναι ανοιγόμενα & ανακλινόμενα ή σταθερά ή επάλληλα με ή χωρίς φεγγίτη. Διαθέτουν 3

περιμετρικά λάστιχα. Η γεωμετρία τους είναι ειδικά σχεδιασμένη και η πρώτη ύλη από EPDM μαύρου

χρώματος. Οι ανοξείδωτοι περιμετρικοί μηχανισμοί των ανοιγόμενων κουφωμάτων σφραγίζουν το

κούφωμα. Η εφαρμογή των υαλώσεων στο πλαίσιο του κουφώματος γίνεται με ειδικό ελαστικό Botile.
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Θα φέρουν δίδυμους ενεργειακούς υαλοπίνακες με επίστρωση χαμηλής εκπομπής ενός φύλλου με

διάκενο 16mm με πλήρωση argon και πάχος υάλου 4 mm (4-16-4) με Ug <1,1 W / (m2*K). Συντελεστής

θερμοπερατότητας ανοίγματος Uw <1,5 W/m2K. Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και

τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας. Η εργασία

πραγματοποιείται με προσοχή και περιλαμβάνεται η αποκατάσταση των νέων διαμορφωμένων ανοιγμάτων

(μερεμετίσματα κατά την τοποθέτηση και αποξήλωση, την διατήρηση και επανατοποθέτηση των

υφιστάμενων τμημάτων των ποδιών). Στην παρούσα τιμή περιλαμβάνεται η προσεκτική αποξήλωση και

επανατοποθέτηση υφιστάμενων κιγκλιδωμάτων στην ίδια θέση και στο ίδιο άνοιγμα. Στην τιμή

περιλαμβάνεται η δαπάνη και η εργασία για την αποκατάσταση των επιχρισμάτων και βαφών εσωτερικά

του ανοίγματος (περιμετρικά) όπου απαιτείται. Στις εργασίες αντικατάστασης συμπεριλαμβάνεται η

αντικατάσταση όπου απαιτείται (πχ φθορά κατά την αποξήλωση) των περιμετρικών (ανωκάσι,

κατωκάσι, λαμπάδες) μαρμάρων με αντίστοιχα της υφιστάμενης κατάστασης.

Πλήρης εργασία που περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση των νέων κουφωμάτων με υαλοπίνακες

συμπεριλαμβανομένων των ειδών κιγκαλερίας και λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών

διατάξεων για την λειτουργία των φεγγιτών σε μεγάλο ύψος και όλους του πρόσθετους μηχανισμούς,

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τις οδηγίες του κατασκευαστή, τις οδηγίες της επίβλεψης

και την ΕΤΕΠ 1501-03-08-04-00 «Πόρτες και παράθυρα από συνθετικά υλικά», πλήρως τοποθετημένα

και στερεωμένα. Η τυπολογία και οι διαστάσεις των κουφωμάτων θα είναι ίδια με την υφιστάμενη

μετά την έγκριση της υπηρεσίας. Η ολοκληρωμένη κατασκευή ενός κουφώματος θα πρέπει να φέρει

σήμανση CE και να συνοδεύεται από έγγραφα της μηχανικής και θερμομονωτικής του συμπεριφοράς.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 219,00

(Ολογράφως) : διακόσια δέκα εννέα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 4.09.02 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων,
που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4521Β

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος

ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά στρώσεις πάχους

έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης

3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση,

συμπυκνωμένου πάχους 50 mm

4. Διάστρωση και συμπύκνωση ασφαλτομίγματος παραγόμενου εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση,

συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον κατά στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους έως 50 mm.

5. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής διπλής ασφαλτικής

στρώσης

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων

υλικών, η λήψη μέτρων για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η

απασχόληση προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών,

καθώς και η συλλογή και απομάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων υλικών και ο καθαρισμός

του οδοστρώματος με χρήση μηχανικού σαρώθρου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή ανεξαρτήτως της εκτάσεως των αποκαταστάσεων και των

κυκλοφοριακών συνθηκών στην θέση εκτέλεσης των εργασιών. Οι επιμέρους εργασίες

θα εκτελούνται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου

έργων οδοποιίας (ΝΕΤ ΟΔΟ).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώματος, ανάλογα με το πάχος των

ασφαλτικών στρώσεων που προϋπήρχαν, ως εξής:

 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,00

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ
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Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 4.10 Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων
υπογείων δικτύων.

A.T. : 13

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6804

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί

για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των

τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς

φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής,

χρωματισμού και διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής

επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03

"Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών

επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος,

στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα

οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων,

λιθοσωμάτων κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις

(εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να εναρμονίζονται πλήρως προς την

περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια της ζώνης αποκατάστασης  οι

πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της

ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της

επίστρωσης θα αντικαθίστανται με πλήρεις).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους ανακατασκευής και επαναφοράς επίστρωσης

πεζοδρομίου

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,00

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.05.04 Σκυροδέματα μικρών έργων  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

A.T. : 14

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214

Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος ή

αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού

τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών

ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την

δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η

εργασία ανάμιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης,

σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος

στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα

θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση

μέχρι 50 m3 σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με τη

τιμή του άρθρου 32.02.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 106,00

(Ολογράφως) : εκατόν έξι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.25.03 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της
χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3  για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

A.T. : 15

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3223Α.5

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η
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συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο

δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης μηχανημάτων και εργατοτεχνικού

προσωπικού.

Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν

υπερβαίνει τα 30.00 m3 στην συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί μεμονωμένο

επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώμα κλπ) που δεν μπορεί να κατασκευαστεί

μαζί με άλλα.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με

τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

A.T. : 16

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3811

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την

διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων

εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα

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

(τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων

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

καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την

διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\71.21.01 Επιχρίσματα με κόλλα και σοβά και αποκατάσταση υπόβασης

A.T. : 17

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121

[Επιχρίσματα εξωτερικών δομικών επιφανειών που περιλαμβάνουν:

α) Συντήρηση οπλισμού που περιλαμβάνει τις ακόλουθες διαδικασίες :

• Τρίψιμο οξειδωμένης επιφάνειας οπλισμού

• Διαβροχή των σημείων μέχρι κορεσμού

• Επάλειψη των οπλισμών με κονίαμα που περιέχει αναστολέα διάβρωσης

β) Συγκολλητικό κονίαμα υψηλής αντοχής και συγκολλητικής ικανότητας, κατάλληλο για επικάλυψη

επί του υπάρχοντος υποστρώματος

γ) Αντιρρρηγματικό επίχρισμα υψηλής αντοχής, εντός του οποίου τοποθετείται πλέγμα ενίσχυσης

δ) Πλέγμα ενίσχυσης υψηλής αντοχής, με αντοχή σε θλίψη κατά DIN EN ISO 13934-1

ε) Αστάρι

ζ) Έγχρωμος έτοιμος υδατοαπωθητικός σιλοκονούχος ακρυλικός σοβάς φινιρίσματος DECOR με πάχος 2

mm σε κατανάλωση 3,6 kg/m2

η) Όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά (γωνιόκρανα, νεροσταλάκτες, οδηγούς εκκίνησης, κτλ)

ανηγμένα στην επιφάνεια των εξωτερικών δομικών στοιχείων

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

προδιαγραφές και την ΕΤΕΠ 03-06-02-04 "Σύστημα μόνωσης εξωτερικού κελύφους κτιρίου με

διογκωμένη πολυστερίνη και λεπτά οπλισμένα συνθετικά επιχρίσματα"

1 Κονίαμα με τροποποιημένα πολυμερή και αναστολέα διάβρωσης για επισκευές και

υπερκείμενες επιφάνειας  (18kg/m2) m2 1,00 X 14,76 = 12,54

2 Κόλλα θερμοπρόσοψης με χαλαζιακή άμμο (βασική στρώση) με κατανάλωση 8 kg/m2

m2 1,00 X 8x0,36 = 2,88
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3 Γωνιόκρανο με υαλόπλεγμα (1,5 €/m, μήκος εφαρμογής 2.500m, τιμή/m2=2500/5867,84)

*1,5 M2 1,00 X 0,64 = 0,64

4 Υαλόπλεγμα λευκό 4χ4,9 βάρους 160g/m2 M2 1,00 X 0,60 =

0,60

5 Ακρυλικό αστάρι βασικής στρώσης με ολίσθηση <0,5mm και πρόσφυση >2,00 Ν/mm2 και

κατανάλωση 0,5 kg/m2 με 3mm πάχος

επιχρίσματος Μ2 1,00 Χ 0,45x1,46 = 0,66

6 Έγχρωμος έτοιμος υδατοαπωθητικος σιλικονούχος ακρυλικός σοβάς φινιρίσματος DECOR με

πάχος 2 mm και κατανάλωση 3,6 kg/m2 M2 1,00 X 3,60x1,46 =

5,04

8 Τεχνίτης

 ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 h 0,30 x 19,87 = 5,96

9 Βοηθός

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 h 0,30 X 15,31 = 4,59

 Άθροισμα 32,91

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

]
Ευρώ (Αριθμητικά) : 32,91

(Ολογράφως) : τριάντα δύο και ενενήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.01 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, λείοι κατηγορίας Β500A

A.T. : 18

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3872

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

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

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

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

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

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

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

κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών

Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη

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

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

οπλισμού.

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

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

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

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

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

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

των οπλισμών.

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

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

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει

ζυγολογίου.

          |           Πεδίο εφαρμογής                    |

__________|______________________________________________|______________________

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

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

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

__________|________|________________|____________________|_________|____________

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

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

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

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

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

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

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

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

  8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395
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 10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

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

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ

Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

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

συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.

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

δάπεδο εργασίας.

Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

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

 Χαλύβδινοι οπλισμοί λείοι κατηγορίας Β500A.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου

σύμφωνα με την μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,13

(Ολογράφως) : ένα και δέκα τρία λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.1.1 Καλύμματα φρεατίων από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron)

A.T. : 19

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752

[ Καλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας ικανότητας D που

προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης).

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου και του πλαισίου

έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με χρήση στερεών

υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα.

Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή

επιμέτρηση με ζύγιση)

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης , ανεξαρτήτως της

φέρουσας ικανότητας.

( 1 Kg ) Χιλιόγραμμο (Κιλό)

]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,80

(Ολογράφως) : ένα και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8552.100.10 Αερόψυκτη αντλία θερμότητας θερμικής ισχύος 230 kWth περίπου

A.T. : 20

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 37

[Αντλία θερμότητας αέρα-νερού (αερόψυκτη), με θερμική ισχύ 230 kWth (+-10%), με ψυκτικό R410A,

με COP> 3.4  (βάσει EN 14511), με σήμανση Ecodesign και πιστοποίηση Eurovent, τριφασική

400V/50Hz, με δυνατότητα σύνδεσης με σύστημα BMS και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις τεχνικές

προδιαγραφές, στην τεχνική περιγραφή και στα σχέδια της μελέτης. Η μονάδα νοείται πλήρης με τα

υλικά, όργανα και εξαρτήματα, μονώσεις, ηλεκτρική καλωδίωση και συνδεσμολογία, χειριστήριο

καθώς και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης για την ομαλή και αυτόματη

λειτουργία. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η έδραση σε βάση σκυροδέματος και τα αντικραδασμικά.

Ονομαστικής θερμική ισχύος περίπου 230 KWth
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( 1 τεμ ) Τεμάχιο

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 60.611,60

(Ολογράφως) : εξήντα χιλιάδες εξακόσια έντεκα και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8552.300.28 Γεωθερμική αντλία θερμότητας θερμικής ισχύος 730 kWth, ψυκτικής ισχύος 680 kWc
περίπου

A.T. : 21

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 37

[Αντλία θερμότητας νερού-νερού (υδρόψυκτη), με θερμική ισχύ 730 kWth (+-10%), με ψυκτικό

R1234ze, με COP> 4.6  (βάσει EN 14511 συνθήκες 40/45οC και 10/15οC), με σήμανση Ecodesign και

πιστοποίηση Eurovent, τριφασική 400V/50Hz, με δυνατότητα σύνδεσης με σύστημα BMS και σύμφωνα με

όσα αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, στην τεχνική περιγραφή και στα σχέδια της μελέτης.

Η μονάδα νοείται πλήρης με τα υλικά, όργανα και εξαρτήματα, μονώσεις, ηλεκτρική καλωδίωση και

συνδεσμολογία, χειριστήριο καθώς και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης για

την ομαλή και αυτόματη λειτουργία. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η έδραση σε βάση σκυροδέματος

και τα αντικραδασμικά.

Ονομαστικής θερμική ισχύος περίπου 730 KWth

( 1 τεμ ) Τεμάχιο

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 183.220,00

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα τρείς χιλιάδες διακόσια είκοσι

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8552.300.8 Γεωθερμική αντλία θερμότητας θερμικής ισχύος 140 kWth, περίπου

A.T. : 22

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 37

[Αντλία θερμότητας νερού-νερού (υδρόψυκτη), με θερμική ισχύ 140 kWth (+-10%), με ψυκτικό R410,

με COP> 2.7  (βάσει EN 14511 συνθήκες 60/65οC και 10/15οC), με σήμανση Ecodesign και

πιστοποίηση Eurovent, τριφασική 400V/50Hz, με δυνατότητα σύνδεσης με σύστημα BMS και σύμφωνα με

όσα αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, στην τεχνική περιγραφή και στα σχέδια της μελέτης.

Η μονάδα νοείται πλήρης με τα υλικά, όργανα και εξαρτήματα, μονώσεις, ηλεκτρική καλωδίωση και

συνδεσμολογία, χειριστήριο καθώς και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης για

την ομαλή και αυτόματη λειτουργία. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η έδραση σε βάση σκυροδέματος

και τα αντικραδασμικά.

Ονομαστικής θερμική ισχύος περίπου 140 KWth

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22.285,00

(Ολογράφως) : είκοσι δύο χιλιάδες διακόσια ογδόντα πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8606.2 Κατασκευή κατακόρυφου γεωεναλλάκτη μονού U βάθους 100 m

A.T. : 23

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 7107.1

[Εγκατάσταση κατακόρυφου γεωεναλλάκτη μονού U, σε γεώτρηση βάθους 100 m, πλήρης, που

περιλαμβάνει:

α)Σωλήνα από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, PE-100 Φ40mm, SDR11, κατάλληλος για γεωθερμικά

δίκτυα, πίεσης λειτουργίας 10bar, με γωνία 180 (U-tube) στο κάτω άκρο του γεωεναλλάκτη

προκατασκευασμένη και ελεγμένη από το εργοστάσιο παραγωγής των σωλήνων (περιλαμβάνεται το

απαιτούμενο βαρίδιο για την τοποθέτηση). Το μήκος του σωλήνα λαμβάνεται μέχρι το γεωσυλλέκτη

στον οποίο συνδέεται κάθε γεωεναλλάκτης, ήτοι περιλαμβάνεται και το οριζόντιο τμήμα.

β)Πλήρωση γεώτρησης (Grouting) με θερμοαγώγιμο ένεμα (αγωγιμότητα 1.5W/mK) με χρήση σωλήνα

πλήρωσης (Tremie pipe) από τη βάση της γεώτρησης προς τα επάνω.

γ)Έλεγχο του γεμίσματος της γεώτρησης με δείγμα του ενέματος που θα ληφθεί επιτόπου και θα

ελεγχθεί για την θερμική του αγωγιμότητα σύμφωνα με το "ASTM D-5334 Determination of Thermal

Conductivity of Soil and Soft Rock by the Thermal Needle Probe Procedure".

δ)Πλήρωση του γεωεναλλάκτη με διάλυμα φιλικό προς το περιβάλλον, το οποίο δεν θα παγώνει έως

και στους -6°C και εξαέρωση του κυκλώματος με κατάλληλη συσκευή εξαέρωσης.

ε)Κάθε υλικό, μικροϋλικό και εργασία για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τις

προδιαγραφές της μελέτης ανεξάρτητα αν δεν προδιαγράφεται ή δεν προσδιορίζεται ρητά και είναι

αναγκαίο για τη λειτουργία του γεωεναλλάκτη.
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 Yλικά

α. Σωλήνα από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, PE-100 Φ40mm, πίεσης λειτουργίας 16bar, με

γωνία 180 (U-tube) στο κάτω άκρο του γεωεναλλάκτη προκατασκευασμένη

Ν\568.1 m 100,00x 3,2 = 320,00

β. Γέμισμα γεώτρησης (Grouting) με θερμοαγώγιμο ένεμα (αγωγιμότητα 1.5W/mK)

Ν\026.1 τεμ. 1,00x 120 = 120,00

γ. Άμμος quartz

Ν\051 kg 750,00x 0,14 = 105,00

δ. Μικροϋλικά (έρμα, νερό, αντιψυκτικό κλπ.)

0,10 του α+β+γ

0,10x (320+120+ 105) = 54,50

Εργασία

Τεχν (003) h 10,00x 19,87 = 198,70

Βοηθ (002) h 10,00x 16,85 = 168,50

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

Άθροισμα 1069,70

]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 966,70

(Ολογράφως) : εννιακόσια εξήντα έξι και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9761.309.8 Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από υψηλής
πυκνότητας πολυαιθυλένιο ή PVC, πολυστρωματικός σωλήνας πολυπροπυλενίου υψηλής
κρυσταλλικότητας με υαλονήματα (PPR-CT), SDR 9 κατά DIN 8077/78, εξωτερικής
διαμέτρου σωλήνας Φ125

A.T. : 24

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

[      Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από PVC ή υψηλής πυκνότητας

πολυαιθυλένιο, πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο πολυστρωματικός με υαλονήματα PPR-CT, SDR9,

αντοχής σε πίεση 20 bar, εξωτερικής διαμέτρου 125mm, δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους

τυποποιημένα ειδικά τεμάχια, άγκιστρα - υλικά στερεώσεως και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία

πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως

( 1 m ) Μέτρο

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 92,92

(Ολογράφως) : ενενήντα δύο και ενενήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9761.309.9 Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από υψηλής
πυκνότητας πολυαιθυλένιο ή PVC, πολυστρωματικός σωλήνας πολυπροπυλενίου υψηλής
κρυσταλλικότητας με υαλονήματα (PPR-CT), SDR 9 κατά DIN 8077/78, εξωτερικής
διαμέτρου σωλήνας Φ160

A.T. : 25

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

[Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από PVC ή υψηλής πυκνότητας

πολυαιθυλένιο, πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο πολυστρωματικός με υαλονήματα PPR-CT, SDR9,

αντοχής σε πίεση 20 bar, εξωτερικής διαμέτρου 160mm, δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους

τυποποιημένα ειδικά τεμάχια, άγκιστρα - υλικά στερεώσεως και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία

πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως

( 1 m ) Μέτρο

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 115,67

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα πέντε και εξήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9761.309.5 Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από υψηλής
πυκνότητας πολυαιθυλένιο ή PVC, πολυστρωματικός σωλήνας πολυπροπυλενίου υψηλής
κρυσταλλικότητας με υαλονήματα (PPR-CT), SDR 9 κατά DIN 8077/78, εξωτερικής
διαμέτρου σωλήνας Φ75

A.T. : 26

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

[Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από PVC ή υψηλής πυκνότητας
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πολυαιθυλένιο, πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο πολυστρωματικός με υαλονήματα PPR-CT, SDR9,

αντοχής σε πίεση 20 bar, εξωτερικής διαμέτρου 75mm, δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους τυποποιημένα

ειδικά τεμάχια, άγκιστρα - υλικά στερεώσεως και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως

( 1 m ) Μέτρο

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 39,31

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα και τριάντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9761.310.7 Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από υψηλής
πυκνότητας πολυαιθυλένιο ή PVC, πολυστρωματικός σωλήνας πολυπροπυλενίου υψηλής
κρυσταλλικότητας με υαλονήματα (PPR-CT), SDR 11 κατά DIN 8077/78, εξωτερικής
διαμέτρου σωλήνας Φ110

A.T. : 27

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

[Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από PVC ή υψηλής πυκνότητας

πολυαιθυλένιο, πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο πολυστρωματικός με υαλονήματα PPR-CT,

SDR11, αντοχής σε πίεση 20 bar, εξωτερικής διαμέτρου 110mm, δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους

τυποποιημένα ειδικά τεμάχια, άγκιστρα - υλικά στερεώσεως και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία

πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως

( 1 m ) Μέτρο

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 56,87

(Ολογράφως) : πενήντα έξι και ογδόντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9761.310.6 Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από υψηλής
πυκνότητας πολυαιθυλένιο ή PVC, πολυστρωματικός σωλήνας πολυπροπυλενίου υψηλής
κρυσταλλικότητας με υαλονήματα (PPR-CT), SDR11 κατά DIN 8077/78, εξωτερικής
διαμέτρου σωλήνας Φ90

A.T. : 28

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

[Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από PVC ή υψηλής πυκνότητας

πολυαιθυλένιο, πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο πολυστρωματικός με υαλονήματα PPR-CT, SDR

11, αντοχής σε πίεση 20 bar, εξωτερικής διαμέτρου 90mm, δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους

τυποποιημένα ειδικά τεμάχια, άγκιστρα - υλικά στερεώσεως και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία

πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως

( 1 m ) Μέτρο

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 44,78

(Ολογράφως) : σαράντα τέσσερα και εβδομήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9761.310.9 Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από υψηλής
πυκνότητας πολυαιθυλένιο ή PVC, πολυστρωματικός σωλήνας πολυπροπυλενίου υψηλής
κρυσταλλικότητας με υαλονήματα (PPR-CT), SDR11 κατά DIN 8077/78, εξωτερικής
διαμέτρου σωλήνας Φ160

A.T. : 29

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

[Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από PVC ή υψηλής πυκνότητας

πολυαιθυλένιο, πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο πολυστρωματικός με υαλονήματα PPR-CT, SDR

11, αντοχής σε πίεση 20 bar, εξωτερικής διαμέτρου 160mm, δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους

τυποποιημένα ειδικά τεμάχια, άγκιστρα - υλικά στερεώσεως και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία

πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως

( 1 m ) Μέτρο

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 109,43

(Ολογράφως) : εκατόν εννέα και σαράντα τρία λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9761.310.10 Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από υψηλής
πυκνότητας πολυαιθυλένιο ή PVC, πολυστρωματικός σωλήνας πολυπροπυλενίου υψηλής
κρυσταλλικότητας με υαλονήματα (PPR-CT), SDR11 κατά DIN 8077/78, εξωτερικής
διαμέτρου σωλήνας Φ200

A.T. : 30

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

[Προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερική προστασία από PVC ή υψηλής πυκνότητας

πολυαιθυλένιο, πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο πολυστρωματικός με υαλονήματα PPR-CT, SDR

11, αντοχής σε πίεση 20 bar, εξωτερικής διαμέτρου 200mm, δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους

τυποποιημένα ειδικά τεμάχια, άγκιστρα - υλικά στερεώσεως και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία

πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως

( 1 m ) Μέτρο

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 157,03

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα επτά και τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\3319.1 Ειδικό δικτυωτό πλαστικό πλέγμα για τη σήμανση υπογείων αγωγών πλάτους 0,80m.

A.T. : 31

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

[Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ειδικού δικτυωτού πλαστικού πλέγματος για τη σήμανση

υπογείων αγωγών σε χρώμα κόκκινο με διαστάσεις οπής (μάτι) 10χ3cm ήτοι πλέγμα και της εργασίας

τοποθετήσεώς του σε βάθος 30εκ κάτω της τελικής επιφάνειας.

( 1 m ) Μέτρο

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,73

(Ολογράφως) : ένα και εβδομήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8106.5 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη (ball valve) πίεσης λειτουργίας έως 16 atm,
ολικής διατομής, βαρέως τύπου με λαβή, ον. διαμέτρου Φ1 ½’’

A.T. : 32

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

[Σφαιρική βαλβίδα ορειxάλκινη (ball valve)  πίεσης λειτουργίας έως 16 atm, ολικής διατομής

βαρέως τύπου με λαβή, με κλεισιμο 1/4 της στροφής και έδρα τεφλόν, με τα υλικά και μικροϋλικά

σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης. Ον. διαμέτρου Φ 1 ½’’

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

1 Σφαιρική βαλβίδα ορειχάλκινη 16 atm, Φ 1 ½΄΄

 ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ Ν610.1.5 τεμ 1,03 x 33,86 = 33,86

2 Τεχνίτης

 ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 h 0,20 x 19,87 = 3,97

 Άθροισμα 37,83

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 37,83

(Ολογράφως) : τριάντα επτά και ογδόντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8601.200.10 Έξοδος με το ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανομέα θερμού ή ψυχρού νερού
χρήσεως από πολυπροπυλένιο (PPRCT, SDR 11 κατά DIN 8077/78, διαμέτρου διανομέα ή
συλλέκτη Φ110mm

A.T. : 33

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6

[Έξοδος με το ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανομέα θερμού ή ψυχρού νερού χρήσεως από

πολυπροπυλένιο (PPRCT), SDR 11 κατά DIN 8077/78, πλήρως εγκατεστημένη, δηλαδή προμήθεια

προσκόμιση, υλικά και μικροϋλικά, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα, δοκιμών πιέσεως, και

παράδοση σε λειτουργία, διαμέτρου διανομέα ή συλλέκτη Φ110mm

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

 ]
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 29,58

(Ολογράφως) : είκοσι εννέα και πενήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9152.300.3 Δικλείδα απομόνωσης τύπου πεταλούδας με φλαντζωτά άκρα με μηχανισμό χειρισμού
χειροκίνητο διαμέτρου Φ110

A.T. : 34

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 84

[      Δικλείδα απομόνωσης τύπου πεταλούδας με χυτό σώμα και δίσκο από πολυπροπυλένιο (PP) και

μεταλλικές φλάντζες πλαστικοποιημένες, υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως και τους απαιτούμενους

λαιμούς συγκόλλησης και τις περαστές φλάντζες της PPR σωλήνωσης, δηλαδή προμήθεια,

φορτοεκφόρτωση και μεταφορά επί τόπου του έργου ανηγμένα σε εργασία, καθώς και η εργασία

εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία τύπου

πεταλούδας με μηχανισμό χειρισμού χειροκίνητο, διαμέτρου Φ110 mm

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

1 Δικλείδα τύπου πεταλούδας με φλαντζωτά άκρα με χυτό σώμα και δίκσο από PP με

προσαύξηση 10% για μικροϋλικά 110mm

 ΥΛΙΚΟ NATHE N921.300.4 (Τ.Ε.) τεμ 1,10 x 177,84 = 195,62

2 Τεχνίτης

 ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 h 2,00 x 19,87 = 39,74

Βοηθός

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 001 h 2,00 x 16,85 = 33,70

 Άθροισμα 269,06

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 269,06

(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα εννέα και έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9152.300.5 Δικλείδα απομόνωσης τύπου πεταλούδας με φλαντζωτά άκρα με μηχανισμό χειρισμού
χειροκίνητο διαμέτρου Φ160

A.T. : 35

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 84

[Δικλείδα απομόνωσης τύπου πεταλούδας με χυτό σώμα και δίσκο από πολυπροπυλένιο (PP) και

μεταλλικές φλάντζες πλαστικοποιημένες, υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως και τους απαιτούμενους

λαιμούς συγκόλλησης και τις περαστές φλάντζες της PPR σωλήνωσης, δηλαδή προμήθεια,

φορτοεκφόρτωση και μεταφορά επί τόπου του έργου ανηγμένα σε εργασία, καθώς και η εργασία

εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία τύπου

πεταλούδας με μηχανισμό χειρισμού χειροκίνητο, διαμέτρου Φ160 mm

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

1 Δικλείδα τύπου πεταλούδας με φλαντζωτά άκρα με χυτό σώμα και δίκσο από PP με

προσαύξηση 10% για μικροϋλικά 160mm

 ΥΛΙΚΟ NATHE N921.300.6 (Τ.Ε.) τεμ 1,10 x 291,20 = 320,32

2 Τεχνίτης

 ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 h 2,00 x 19,87 = 39,74

Βοηθός

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 001 h 2,00 x 16,85 = 33,70

 Άθροισμα 393,76

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 393,76

(Ολογράφως) : τριακόσια ενενήντα τρία και εβδομήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8125.2.11 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεόμενη με φλάντζες
Διαμέτρου 100 mm

A.T. : 36

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

[Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη κατακορύφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως, με λυόμενο πώμα για

επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά και τους απαιτούμενους λαιμούς

συγκόλλησης και τις περαστές φλάντζες της PPR σωλήνωσης, επί τόπου και εργασία πλήρους
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τοποθετήσεως. Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με φλάντζες  Διαμέτρου 100 mm

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

1 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεόμενη με φλάντζες διαμέτρου

100 mm

 ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν612.2.9 (Τ.Ε.) τεμ 1,03 x 171,79 = 176,94

2 Τεχνίτης

 ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 h 1,10 x 19,87 = 21,86

Βοηθός

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 h 1,10 X 16,85 = 18,54

 Άθροισμα 217,34

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 217,34

(Ολογράφως) : διακόσια δέκα επτά και τριάντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8125.2.12 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεόμενη με φλάντζες
Διαμέτρου 150 mm

A.T. : 37

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

[Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη κατακόρυφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως, με λυόμενο πώμα για

επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά και τους απαιτούμενους λαιμούς

συγκόλλησης και τις περαστές φλάντζες της PPR σωλήνωσης, επί τόπου και εργασία πλήρους

τοποθετήσεως. Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεόμενη με φλάντζες  Διαμέτρου 150 mm

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

1 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεόμενη με φλάντζες διαμέτρου

150 mm

 ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν612.2.10 (Τ.Ε.) τεμ 1,03 x 213,29 = 219,69

2 Τεχνίτης

 ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 h 1,10 x 19,87 = 21,86

Βοηθός

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 h 1,10 X 16,85 = 18,54

 Άθροισμα 260,09

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 260,09

(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα και εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8606.1.2 Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων νερού, διαμέτρου σπειρώματος
Σπειρώματος 3/8 ins γιά πίεση λειτουργίας έως 5 atm

A.T. : 38

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων νερού, διαμέτρου σπειρώματος

 3/8  ins  πλήρως τοποθετημένη σε σωλήνα. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως,

στερεώσεως κλπ. και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8606.  1  Διαμέτρου σπειρώματος  3/8 ins

  8606. 1.  2  Γιά πίεση λειτουργίας έως  5  atm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 35,44

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε και σαράντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8652.1 Θερμόμετρο ωρολογιακού τύπου Περιοχής ενδείξεως 0 - 100 βαθμούς C

A.T. : 39

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 31

[Θερμόμετρο ωρολογιακού τύπου με δίσκο ενδείξεως Φ 100 mm με εμβαπτιζόμενο βύσμα και σπειροειδή

σωληνίσκο Φ 2 mm με τα μικροϋλικά και την εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία

Περιοχής ενδείξεως 0 - 100 βαθμούς C

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

]

Σελίδα 56 από 77



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Ευρώ (Αριθμητικά) : 60,15

(Ολογράφως) : εξήντα και δέκα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8462.500.51.1 Μανόμετρο ωρολογιακού τύπου, ένδειξης 0-6 bar

A.T. : 40

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 31

[Μανόμετρο ωρολογιακού τύπου, ένδειξης 0-6 bar, κατά τα λοιπά όπως αναφέρεται στις προδιαγραφές

της μελέτης πλήρως εγκατεστημένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και παράδοση σε

λειτουργία.

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 93,42

(Ολογράφως) : ενενήντα τρία και σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8611.2.4 Φίλτρο νερού, χυτοσίδηρό τύπου Υ, με φλάντζες, ον. Πίεσης 16 bar, ον. διαμέτρου DN 150

A.T. : 41

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Φίλτρο νερού από χυτοσίδηρο, με τα μικροϋλικά και τους απαιτούμενους λαιμούς συγκόλλησης και

τις περαστές φλάντζες της PPR σωλήνωσης και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως με φλάντζες

διαμέτρου DN 150

Ευρώ (Αριθμητικά) : 393,88

(Ολογράφως) : τριακόσια ενενήντα τρία και ογδόντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8608.10.5.6 Διαχωριστές για συνεχή απομάκρυνση των σωματιδίων από τα κλειστά υδραυλικά
κυκλώματα DN 150 με φλάντζες DN 150.

A.T. : 42

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

[Διαχωριστές για συνεχή απομάκρυνση των σωματιδίων από τα κλειστά υδραυλικά κυκλώματα, μέγιστης

πίεσης λειτουργίας 10 bar, με περίβλημα από ορείχαλκο και χάλυβα και με θερμική μόνωση, πλήρης,

με τα μικροϋλικά και τους απαιτούμενους λαιμούς συγκόλλησης και τις περαστές φλάντζες της PPR

σωλήνωσης και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, με φλάντζες DN 150.

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.305,72

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες τριακόσια πέντε και εβδομήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9152.201.10 Βάνα, τύπου πεταλούδας, wafer type ΡΝ10, DN 150, ενδεικτικού τύπου Z011-Α με ηλεκτρικό
κινητήρα προοδευτικής λειτουργίας

A.T. : 43

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

[Βάνα, τύπου πεταλούδας, wafer type ΡΝ10, DN 150, μήκους σύμφωνα με DIN 3202-K1 / ISO 5752

short series 20, με σώμα από χυτοσίδηρο GG25, δίσκο ανοξείδωτο AISI 316 και ανταλλάξιμο χιτώνιο

EPDM και ηλεκτρικός κινητήρας για βάνα 90°, 220 Vac, 50 Hz, προστασίας ΙΡ65, κατηγορίας μόνωσης

F, με χρόνο ανοίγματος 6 έως 20 δευτερόλεπτα με ένδειξη της θέσης του, ενσωματωμένους

τερματικούς διακόπτες ακραίων θέσεων και βολάν χειροκίνητης βοηθητικής λειτουργίας.

Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης στο δίκτυο PPR (δηλαδή φλάντζες, λαιμοί,

κ.α.). Δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά επί τόπου του έργου ανηγμένα σε εργασία,

καθώς και η εργασία εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική

λειτουργία.

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3.210,45

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες διακόσια δέκα και σαράντα πέντε λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8601.200.14 Έξοδος με το ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανομέα θερμού ή ψυχρού νερού
χρήσεως από πολυπροπυλένιο (PP-Randon)  με φράγμα οξυγόνου κατά DIN 4726, SDR 11
κατά DIN 8077 / 78, διαμέτρου διανομέα ή συλλέκτη DN 250

A.T. : 44

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6

[Έξοδος με το ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανομέα θερμού ή ψυχρού νερού χρήσεως από

πολυπροπυλένιο (PP-Randon)  με φράγμα οξυγόνου κατά DIN 4726, SDR 11 κατά DIN 8077 / 78, πλήρως

εγκατεστημένη, δηλαδή προμήθεια προσκόμιση, υλικά και μικροϋλικά, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα

δίκτυα, δοκιμών πιέσεως. και παράδοση σε λειτουργία, διαμέτρου διανομέα ή συλλέκτη DN 250

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 29,58

(Ολογράφως) : είκοσι εννέα και πενήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9152.300.2 Δικλείδα απομόνωσης τύπου πεταλούδας με φλαντζωτά άκρα με μηχανισμό χειρισμού
χειροκίνητο διαμέτρου Φ90

A.T. : 45

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 84

[Δικλείδα απομόνωσης τύπου πεταλούδας με χυτό σώμα και δίσκο από πολυπροπυλένιο (PP) και

μεταλλικές φλάντζες πλαστικοποιημένες, υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως και τους απαιτούμενους

λαιμούς συγκόλλησης και τις περαστές φλάντζες της PPR σωλήνωσης, δηλαδή προμήθεια,

φορτοεκφόρτωση και μεταφορά επί τόπου του έργου ανηγμένα σε εργασία, καθώς και η εργασία

εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία τύπου

πεταλούδας με μηχανισμό χειρισμού χειροκίνητο, διαμέτρου Φ90 mm

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

1 Δικλείδα τύπου πεταλούδας με φλαντζωτά άκρα με χυτό σώμα και δίσκο από PP με

προσαύξηση 10% για μικροϋλικά 90mm

 ΥΛΙΚΟ NATHE N921.300.3 (Τ.Ε.) τεμ 1,10 x 159,12 = 175,03

2 Τεχνίτης

 ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 h 2,00 x 19,87 = 39,74

Βοηθός

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 001 h 2,00 x 16,85 = 33,70

 Άθροισμα 248,47

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 248,47

(Ολογράφως) : διακόσια σαράντα οκτώ και σαράντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9152.4.6 Δικλείδα χυτοσιδηρά τύπου πεταλούδας, με φλάντζες, με μηχανισμό χειρισμού
χειροκίνητο, ονομαστικής πίεσης PN 16, διαμέτρου 200 mm

A.T. : 46

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

[Δικλείδα χυτοσιδηρά υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, και τους απαιτούμενους λαιμούς συγκόλλησης

και τις περαστές φλάντζες της PPR σωλήνωσης δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά επί

τόπου του έργου ανηγμένα σε εργασία, καθώς και η εργασία εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών,

παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία τύπου πεταλούδας με μηχανισμό χειρισμού χειροκίνητο

διαμέτρου 200 mm

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.120,00

(Ολογράφως) : χίλια εκατόν είκοσι

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8611.2.6 Φίλτρο νερού, χυτοσίδηρό τύπου Υ, με φλάντζες, ον. Πίεσης 16 bar, ον. διαμέτρου DN 200

A.T. : 47

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Φίλτρο νερού από χυτοσίδηρο, με τα μικροϋλικά και τους απαιτούμενους λαιμούς συγκόλλησης και

τις περαστές φλάντζες της PPR σωλήνωσης και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως με φλάντζες
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διαμέτρου DN 200

Ευρώ (Αριθμητικά) : 745,88

(Ολογράφως) : επτακόσια σαράντα πέντε και ογδόντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8123.14.6.2 Ηλεκτρονική αντλία in-line με αυτόματη μεταβολή στροφών μέσω μικρομετατροπέα
συχνότητας (inverter), ονομαστικής παροχής έως 20 l/s και ελάχιστου μανομετρικού 22
mΣΥ

A.T. : 48

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21

[      Ηλεκτρονική αντλία In-Line με αυτόματη μεταβολή στροφών μέσω μικρομετατροπέα συχνότητας

(inverter). Τριφασική, με ονομαστική παροχή έως 20 l/s και ελάχιστου μανομετρικού 22 mWS. Η

σύνδεση με το δίκτυο γίνεται με φλάντζα, δηλαδή αντλία, εξαρτήματα και μικροϋλικά και τους

απαιτούμενους λαιμούς συγκόλλησης και τις περαστές φλάντζες της PPR σωλήνωσης επί τόπου και

εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης με το δίκτυο σωληνώσεων νερού με φλάντζα, το ηλεκτρικό δίκτυο και

το δίκτυο αυτοματισμών, δοκιμών λειτουργίας και πλήρους εγκατάστασης.

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

1 Ηλεκτρονική αντλία in-line με αυτόματη μεταβολή στροφών μέσω μικρομετατροπέα συχνότητας

 ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν785.65.41 (Τ.Ε.) τεμ 1,00 x 7.036,00 =

7.036,00

2 Τεχνίτης

 ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 h 1,00 x 19,87 = 19,87

Βοηθός

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 h 1,00 X 16,85 = 16,85

 Άθροισμα 7.072,72

]
Ευρώ (Αριθμητικά) : 7.072,72

(Ολογράφως) : επτά χιλιάδες εβδομήντα δύο και εβδομήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8474.2 Σύστημα αυτόματης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής Διαμέτρου 1
ins

A.T. : 49

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23

[Σύστημα αυτόματης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση, εγκατάσταση, ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία  Διαμέτρου 1 ins

( 1) Τεμάχιο

1 Σύστημα αυτόματης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής διαμ. 1 ins

 ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 726.2 Τεμ 1,00 x 40,00 = 40,00

Μικροϋλικά 0,05 X 40,00 = 2,00

2 Τεχνίτης

 ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 h 3,00 x 19,87 = 59,58

Βοηθός

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 001 h 3,00 x 16,85 = 50,55

 Άθροισμα 152,13

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 152,13

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα δύο και δέκα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8473.1.17 Δοχείο διαστολής κλειστό με μεμβράνη – χωρητικότητας 600 lt – μέγιστης πίεσης 6 bar

A.T. : 50

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23

[ Δοχείο διαστολής πλήρες με τα μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση,

σύνδεση, ρύθμιση και δοκιμές για παράδοση σε κανονική λειτουργία κλειστό με μεμβράνη –

χωρητικότητας 600 lt – πίεσης 6 bar

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

1 Δοχείο διαστολής κλειστό με μεμβράνη – χωρητικότητας 600 lt, 6 bar

 ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν725.1.11 (Τ.Ε.) Τεμ 1,00 x 855,00 = 855,00

2 Τεχνίτης

 ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 H 4,00 x 19,87 = 79,48
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Βοηθός

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 001 H 4,00 x 16,85 = 67,40

 Άθροισμα 1001,88

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.001,88

(Ολογράφως) : χίλια ένα και ογδόντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8125.2.13 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με φλάντζες
Διαμέτρου 200 mm

A.T. : 51

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

[Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη κατακορύφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως, με λυόμενο πώμα γιά

επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους

τοποθετήσεως.Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με φλάντζες  Διαμέτρου 200 mm

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 518,13

(Ολογράφως) : πεντακόσια δέκα οκτώ και δέκα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8123.14.6.1 Ηλεκτρονική αντλία in-line με αυτόματη μεταβολή στροφών μέσω μικρομετατροπέα
συχνότητας (inverter), ονομαστικής παροχής έως 40 l/s και ελάχιστου μανομετρικού 15
mΣΥ.

A.T. : 52

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21

[   Ηλεκτρονική αντλία In-Line με αυτόματη μεταβολή στροφών μέσω μικρομετατροπέα συχνότητας

(inverter). Τριφασική, με ονομαστική παροχή έως 40 l/s και ελάχιστου μανομετρικού 15 mWS. Η

σύνδεση με το δίκτυο γίνεται με φλάντζα, δηλαδή αντλία, εξαρτήματα και μικροϋλικά και τους

απαιτούμενους λαιμούς συγκόλλησης και τις περαστές φλάντζες της PPR σωλήνωσης επί τόπου και

εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης με το δίκτυο σωληνώσεων νερού με φλάντζα, το ηλεκτρικό δίκτυο και

το δίκτυο αυτοματισμών, δοκιμών λειτουργίας και πλήρους εγκατάστασης.

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

1 Ηλεκτρονική αντλία in-line με αυτόματη μεταβολή στροφών μέσω μικρομετατροπέα συχνότητας

 ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν785.100.25 (Τ.Ε.) τεμ 1,00 x 9.522,00 =

9.522,00

2 Τεχνίτης

 ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 h 2,00 x 19,87 = 39,74

Βοηθός

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 h 2,00 X 16,85 = 33,70

 Άθροισμα 9.595,44

 ]
Ευρώ (Αριθμητικά) : 9.595,44

(Ολογράφως) : εννέα χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα πέντε και σαράντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9152.200.7 Δικλείδα απομόνωσης τύπου σφαίρας με συγκολλητά άκρα με μηχανισμό χειρισμού
χειροκίνητο διαμέτρου Φ75

A.T. : 53

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 84

[Δικλείδα απομόνωσης τύπου σφαίρας με χυτό σώμα από πολυπροπυλένιο (PP), σφαίρα και άξονα

στεγανοποίησης από επιχρωμιωμένο ορείχαλκο, στεγανοποιητικά εδρών σφαίρας από PTFE και

στεγανοποιητικό άξονα από NBR, υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως και τους απαιτούμενους λαιμούς

συγκόλλησης και τις περαστές φλάντζες της PPR σωλήνωσης, δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση και

μεταφορά επί τόπου του έργου ανηγμένα σε εργασία, καθώς και η εργασία εγκαταστάσεως, συνδέσεως

και δοκιμών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία τύπου πεταλούδας με μηχανισμό χειρισμού

χειροκίνητο, διαμέτρου Φ7 5mm

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

1 Δικλείδα τύπου σφαίρας με συγκολλητά άκρα με χυτό σώμα και από PP με προσαύξηση 10%

για μικροϋλικά 75mm

 ΥΛΙΚΟ NATHE N921.200.7 (Τ.Ε.) τεμ 1,10 x 88,82 = 97,70
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2 Τεχνίτης

 ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 h 0,50 x 19,87 = 9,94

Βοηθός

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 001 h 0,50 x 16,85 = 8,43

 Άθροισμα 116,07

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 116,07

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα έξι και επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8611.2.4.1 Φίλτρο νερού, χυτοσίδηρό τύπου Υ, με φλάντζες, ον. Πίεσης 16 bar, ον. διαμέτρου DN 80

A.T. : 54

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

[Φίλτρο νερού από χυτοσίδηρο, με τα μικροϋλικά και τους απαιτούμενους λαιμούς συγκόλλησης και

τις περαστές φλάντζες της PPR σωλήνωσης και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως με φλάντζες

διαμέτρου DN 80

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 169,94

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα εννέα και ενενήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8125.2.10 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεόμενη με φλάντζες
Διαμέτρου 80 mm

A.T. : 55

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

[Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη κατακορύφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως, με λυόμενο πώμα για

επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά και τους απαιτούμενους λαιμούς

συγκόλλησης και τις περαστές φλάντζες της PPR σωλήνωσης επί τόπου και εργασία πλήρους

τοποθετήσεως. Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με φλάντζες  Διαμέτρου 80 mm

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

1 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεόμενη με φλάντζες διαμέτρου

80 mm

 ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν612.2.9 (Τ.Ε.) τεμ 1,03 x 127,00 = 130,81

2 Τεχνίτης

 ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 h 1,10 x 19,87 = 21,86

Βοηθός

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 h 1,10 X 16,85 = 18,54

 Άθροισμα 171,20

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 171,20

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα ένα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8257.2.3 Θερμοδοχείο με δύο εσωτερικούς εναλλάκτες και ηλεκτρική αντίσταση με μόνωση
χωρητικότητας 2000 lt

A.T. : 56

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 24

[Θερμοδοχείο, κυλινδρικό, χωρητικότητας 2000 lt, κατά DIN 4753 με προστασία επίστρωσης

υαλοκράματος και με ανόδιο μαγνησίου, από χαλυβδελάσματα συγκολλητά εξ' ολοκλήρου γαλβανισμένος

εν θερμώ μετά την αποκατασκευή του, με μόνωση πολυουρεθάνης χωρίς CFC & FCKW πυκνότητας

40kg/m3, πάχους μόνωσης 100mm και λ μόνωσης 0,023W/mK, με ένα σταθερό εναλλάκτη για σύνδεση με

λέβητα και έναν σταθερό εναλλάκτη για σύνδεση με αντλία θερμότητας, ήτοι μεγάλης επιφάνειας

εναλλάκτης και ηλεκτρική αντίσταση 18kW και εξωτερικό περίβλημα από PVC τεχνόδερμα, για πίεση

λειτουργίας δοχείου 8bar/90oC και εναλλάκτη 12bar/90oC, πλήρες δηλαδή δοχείο, θερμομόνωση και

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως, δηλαδή

προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση και δοκιμές για παράδοση σε κανονική

λειτουργία.

( 1 τεμ ) Τεμάχιο

1 Θερμοδοχείο ΖΝΧ κυλινδρικό, χωρητικότητας 2000 λτ, 8bar/90oC  και δύο εσωτερικούς

εναλλάκτες 12 bar/90oC, ηλεκτρική αντίσταση 18 kW με μόνωση πάχους 100mm,  προσαυξημένο κατά
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20% για υλικά συνδέσεως και μικροϋλικά

 ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν685.3.7 (Τ.Ε.) Τεμ 1,20 x 1.791,00 =

2.149,20

2 Τεχνίτης

 ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 h 7,00 x 19,87 = 139,09

Βοηθός

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 001 h 7,00 x 16,85 = 117,95

 Άθροισμα 2.406,24

 ]
Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.406,24

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες τετρακόσια έξι και είκοσι τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8106.6 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα)  ορειxάλκινη  (ball valve)  πίεσης λειτουργίας έως 10 atm,
βαρέως τύπου με λαβή, Ον. διαμέτρου DN 50 mm

A.T. : 57

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Σφαιρική βαλβίδα  ορειxάλκινη (ball valve) πίεσης λειτουργίας έως 10 atm, βαρέως τύπου με λαβή,

με κλείσιμο 1/4 της στροφής και έδρα τεφλόν, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και την

εργασία πλήρους εγκατάστασης.

Ον. διαμέτρου DN 50 mm

(1 Τεμ. ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 40,73

(Ολογράφως) : σαράντα και εβδομήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9152.201.07 Βάνα, τύπου πεταλούδας, wafer type ΡΝ10, DN 80 με ηλεκτρικό κινητήρα προοδευτικής
λειτουργίας

A.T. : 58

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

[      Βάνα, τύπου πεταλούδας, wafer type ΡΝ10, DN 80, μήκους σύμφωνα με DIN 3202-K1 / ISO 5752

short series 20, με σώμα από χυτοσίδηρο GG25, δίσκο ανοξείδωτο AISI 316 και ανταλλάξιμο χιτώνιο

EPDM και ηλεκτρικός κινητήρας για βάνα 90°, 220 Vac, 50 Hz, προστασίας ΙΡ65, κατηγορίας μόνωσης

F, με χρόνο ανοίγματος 6 έως 20 δευτερόλεπτα με ένδειξη της θέσης του, ενσωματωμένους

τερματικούς διακόπτες ακραίων θέσεων και βολάν χειροκίνητης βοηθητικής λειτουργίας.

Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης στο δίκτυο PPR (δηλαδή φλάντζες, λαιμοί,

κ.α.). Δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά επί τόπου του έργου ανηγμένα σε εργασία,

καθώς και η εργασία εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική

λειτουργία.

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.441,84

(Ολογράφως) : χίλια τετρακόσια σαράντα ένα και ογδόντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9152.201.08 Βάνα, τύπου πεταλούδας, wafer type ΡΝ10, DN100, με ηλεκτρικό κινητήρα προοδευτικής
λειτουργίας

A.T. : 59

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

[Βάνα, τύπου πεταλούδας, wafer type ΡΝ10, DN 100, μήκους σύμφωνα με DIN 3202-K1 / ISO 5752

short series 20, με σώμα από χυτοσίδηρο GG25, δίσκο ανοξείδωτο AISI 316 και ανταλλάξιμο χιτώνιο

EPDM και ηλεκτρικός κινητήρας για βάνα 90°, 220 Vac, 50 Hz, προστασίας ΙΡ65, κατηγορίας μόνωσης

F, με χρόνο ανοίγματος 6 έως 20 δευτερόλεπτα με ένδειξη της θέσης του, ενσωματωμένους

τερματικούς διακόπτες ακραίων θέσεων και βολάν χειροκίνητης βοηθητικής λειτουργίας.

Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης στο δίκτυο σωληνώσεων (δηλαδή φλάντζες,

λαιμοί, κ.α.). Δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά επί τόπου του έργου ανηγμένα σε

εργασία, καθώς και η εργασία εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών, παραδοτέα σε πλήρη και

κανονική λειτουργία.

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

]
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.149,95

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες εκατόν σαράντα εννέα και ενενήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8123.14.1.1 Ηλεκτρονική αντλία in-line με αυτόματη μεταβολή στροφών μέσω μικρομετατροπέα
συχνότητας (inverter), ονομαστικής παροχής έως 5 l/s και ελάχιστου μανομετρικού 8 mΣΥ

A.T. : 60

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21

            Ηλεκτρονική αντλία In-Line με αυτόματη μεταβολή στροφών μέσω μικρομετατροπέα

συχνότητας (inverter). Τριφασική, με ονομαστική παροχή έως 5 l/s και ελάχιστου μανομετρικού 8

mWS. Η σύνδεση με το δίκτυο γίνεται με φλάντζα, δηλαδή αντλία, εξαρτήματα και μικροϋλικά και

τους απαιτούμενους λαιμούς συγκόλλησης και τις περαστές φλάντζες της PPR σωλήνωσης επί τόπου

και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης με το δίκτυο σωληνώσεων νερού με φλάντζα, το ηλεκτρικό δίκτυο

και το δίκτυο αυτοματισμών, δοκιμών λειτουργίας και πλήρους εγκατάστασης.

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

1 Ηλεκτρονική αντλία in-line με αυτόματη μεταβολή στροφών μέσω μικρομετατροπέα συχνότητας

 ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν785.50.18 (Τ.Ε.) τεμ 1,00 x 2.871,00 =

2.871,00

2 Τεχνίτης

 ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 h 1,00 x 19,87 = 19,87

Βοηθός

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 h 1,00 X 16,85 = 16,85

 Άθροισμα 2.907,72
Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.907,72

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες εννιακόσια επτά και εβδομήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8257.1.10 Θερμοδοχείο αδρανείας με μόνωση χωρητικότητας 1000 lt

A.T. : 61

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 24

Θερμοδοχείο αδρανείας, κυλινδρικό, χωρητικότητας 1000 lt, κατά DIN 4753 με προστασία επίστρωσης

υαλοκράματος, με ανόδιο μαγνησίου, από χαλυβδελάσματα συγκολλητά εξ' ολοκλήρου γαλβανισμένος εν

θερμώ μετά την αποκατασκευή του, με μόνωση πολυουρεθάνης χωρίς CFC & FCKW πυκνότητας 40kg/m3,

πάχους μόνωσης 100mm και λ μόνωσης 0,023W/mK και εξωτερικό περίβλημα από PVC τεχνόδερμα, με

τουλάχιστον 2 εισόδους και 2 εξόδους, για πίεση λειτουργίας δοχείου 8bar/99oC, πλήρες δηλαδή

δοχείο, θερμομόνωση και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους

εγκαταστάσεως, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση και δοκιμές γιά

παράδοση σε κανονική λειτουργία.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 931,84

(Ολογράφως) : εννιακόσια τριάντα ένα και ογδόντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9152.300.4 Δικλείδα απομόνωσης τύπου πεταλούδας με φλαντζωτά άκρα με μηχανισμό χειρισμού
χειροκίνητο διαμέτρου Φ125

A.T. : 62

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 84

[Δικλείδα απομόνωσης τύπου πεταλούδας με χυτό σώμα και δίσκο από πολυπροπυλένιο (PP) και

μεταλλικές φλάντζες πλαστικοποιημένες, υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως και τους απαιτούμενους

λαιμούς συγκόλλησης και τις περαστές φλάντζες της PPR σωλήνωσης, δηλαδή προμήθεια,

φορτοεκφόρτωση και μεταφορά επί τόπου του έργου ανηγμένα σε εργασία, καθώς και η εργασία

εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία τύπου

πεταλούδας με μηχανισμό χειρισμού χειροκίνητο, διαμέτρου Φ125 mm

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

1 Δικλείδα τύπου πεταλούδας με φλαντζωτά άκρα με χυτό σώμα και δίσκο από PP με

προσαύξηση 10% για μικροϋλικά 125mm

 ΥΛΙΚΟ NATHE N921.300.5 (Τ.Ε.) τεμ 1,10 x 208,00 = 228,80

2 Τεχνίτης

 ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 h 2,00 x 19,87 = 39,74

Βοηθός

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 001 h 2,00 x 16,85 = 33,70

 Άθροισμα 302,24
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]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 302,24

(Ολογράφως) : τριακόσια δύο και είκοσι τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9152.300.6 Δικλείδα απομόνωσης τύπου πεταλούδας με φλαντζωτά άκρα με μηχανισμό χειρισμού
χειροκίνητο διαμέτρου Φ200

A.T. : 63

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 84

[      Δικλείδα απομόνωσης τύπου πεταλούδας με χυτό σώμα και δίσκο από πολυπροπυλένιο (PP) και

μεταλλικές φλάντζες πλαστικοποιημένες, υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως και τους απαιτούμενους

λαιμούς συγκόλλησης και τις περαστές φλάντζες της PPR σωλήνωσης, δηλαδή προμήθεια,

φορτοεκφόρτωση και μεταφορά επί τόπου του έργου ανηγμένα σε εργασία, καθώς και η εργασία

εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία τύπου

πεταλούδας με μηχανισμό χειρισμού χειροκίνητο, διαμέτρου Φ200 mm

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

1 Δικλείδα τύπου πεταλούδας με φλαντζωτά άκρα με χυτό σώμα και δίσκο από PP με

προσαύξηση 10% για μικροϋλικά 200mm

 ΥΛΙΚΟ NATHE N921.300.6 (Τ.Ε.) τεμ 1,10 x 208,00 = 453,92

2 Τεχνίτης

 ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 h 2,00 x 19,87 = 39,74

Βοηθός

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 001 h 2,00 x 16,85 = 33,70

 Άθροισμα 572,75

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 572,75

(Ολογράφως) : πεντακόσια εβδομήντα δύο και εβδομήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 65.80.40.01 Εσχάρες καλωδίων βαρέως τύπου, πλάτους 100 mm

A.T. : 64

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34

Εσχάρες καλωδίων, βαρέως τύπου, από διάτρητη γαλβανισμένη εν θερμώ, λαμαρίνα πάχους 1,0 mm,

ύψους 60 mm, με όλα τα ειδικά εξαρτήματα διαμόρφωσης (γωνίες, συστολές κ.λ.π.), στήριξης ή

ανάρτησης, πλήρως εγκατεστημένες σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 04-20-01-03 "Εσχάρες και

Σκάλες Καλωδίων". Περιλαμβάνεται το προσωπικό και ο εξοπλισμος που απαιτούνται για την εκτέλεση

των εργασιών και τα πάσης φύσεως κύρια και βοηθητικά υλικά που ενσωματώνονται.

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ)

 Εσχάρα πλάτους 100 mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,50

(Ολογράφως) : δώδεκα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8852.50.630 Αυτόματος διακόπτης ισχύος τριπολικός ή τετραπολικός, με ρυθμιζόμενα θερμικά και
σταθερά μαγνητικά ονομαστικής εντάσεως 630 Α, ρεύματος βραχυκύκλωσης 50kA

A.T. : 65

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 50

[      Αυτόματος διακόπτης ισχύος τριπολικός ή τετραπολικός, με ρυθμιζόμενα θερμικά και σταθερά

μαγνητικά πλήρως εγκατεστημένος μαζί με τα παρελκόμενα του ονομαστικής εντάσεως 630 Α, ρεύματος

βραχυκύκλωσης 50kA

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.025,15

(Ολογράφως) : χίλια είκοσι πέντε και δέκα πέντε λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8852.36.400 Αυτόματος διακόπτης ισχύος τριπολικός ή τετραπολικός, με ρυθμιζόμενα θερμικά και
σταθερά μαγνητικά ονομαστικής εντάσεως 400 Α, ρεύματος βραχυκύκλωσης 36kA

A.T. : 66

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 50

[      Αυτόματος διακόπτης ισχύος τριπολικός ή τετραπολικός, με ρυθμιζόμενα θερμικά και σταθερά

μαγνητικά πλήρως εγκατεστημένος μαζί με τα παρελκόμενα του ονομαστικής εντάσεως 400 Α, ρεύματος

βραχυκύκλωσης 36kA

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 726,43

(Ολογράφως) : επτακόσια είκοσι έξι και σαράντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8853.36.80 Αυτόματος διακόπτης ισχύος τριπολικός, κλειστού τύπου, ονομαστικής εντάσεως 80 Α,
ρεύματος βραχυκύκλωσης 36kA

A.T. : 67

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 50

[Αυτόματος διακόπτης ισχύος τριπολικός, κλειστού τύπου, πλήρως εγκατεστημένος μαζί με τα

παρελκόμενα του ονομαστικής εντάσεως 80 Α, ρεύματος βραχυκύκλωσης 36kA

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 212,46

(Ολογράφως) : διακόσια δώδεκα και σαράντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9387.2.4 Ραγοδιακόπτης ηλεκτρικού πίνακα τριπολικός εντάσεως 40Α

A.T. : 68

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53

[Ραγοδιακόπτης ηλεκτρικού πίνακα, δηλαδή προμήθεια μεταφορά και επί τόπου του έργου ενός

ραγοδιακόπτη με τα μικροϋλικά και εργασία πλήρους τοποθέτησης σε οποιοδήποτε ηλεκτρικό πίνακα.

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,88

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και ογδόντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8915.2.4 Μικροαυτόματος, Κ, για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών τριπολικός Εντάσεως 16 Α

A.T. : 69

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

[Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, τύπου Κ, κατάλληλος για τοποθέτηση μέσα σε

πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη για αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, για κάθε φύσεως

μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και

μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα τριπολικός Εντάσεως 16 Α

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,71

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8915.2.3 Μικροαυτόματος, Κ, για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός Εντάσεως 10 Α

A.T. : 70

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, τύπου Κ, κατάλληλος για τοποθέτηση μέσα σε

πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη για αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, για κάθε φύσεως

μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και

μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα μονοπολικός Εντάσεως 10 Α

Σελίδα 65 από 77



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,07

(Ολογράφως) : εννέα και επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8915.1.5 Μικροαυτόματος, C, για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών τριπολικός Εντάσεως 32 Α

A.T. : 71

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, τύπου C, κατάλληλος για τοποθέτηση μέσα σε

πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη για αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, για κάθε φύσεως

μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και

μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα τριπολικός Εντάσεως 32 Α

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,71

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και εβδομήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8853.36.50 Αυτόματος διακόπτης ισχύος τριπολικός, κλειστού τύπου, ονομαστικής εντάσεως 50 Α,
ρεύματος βραχυκύκλωσης 36kA

A.T. : 72

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 50

Αυτόματος διακόπτης ισχύος τριπολικός, κλειστού τύπου, πλήρως εγκατεστημένος μαζί με τα

παρελκόμενα του ονομαστικής εντάσεως 50 Α, ρεύματος βραχυκύκλωσης 36kA

Ευρώ (Αριθμητικά) : 210,25

(Ολογράφως) : διακόσια δέκα και είκοσι πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8891.1 Ηλεκτρονόμος τηλεχειριζόμενος, ελεγχόμενος από BMS 10A ή 16Α

A.T. : 73

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53

Ηλεκτρονόμος τηλεχειριζόμενος, ελεγχόμενος από BMS 10Α ή 16Α κατάλληλος για εγκατάστασης σε

πίνακα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας τύπου επίτοιχου ή επιδαπέδιου ερμαρίου (πεδίου), μετά

μικροϋλικών επί τόπου του έργου και εργασία εγκαταστάσεως, συνδέσεως, και παράδοση σε

λειτουργία

Ευρώ (Αριθμητικά) : 58,72

(Ολογράφως) : πενήντα οκτώ και εβδομήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.102.13 Ηλεκτρικός πίνακας διανομής, μεταλλικός, συναρμολογούμενος, επεκτάσιμος, με
δυνατότητα αλλαγής μετώπης για τοποθέτηση ραγοϋλικού ή αυτόματου διακόπτη, θύρας,
επιδαπέδιος, προστασίας ΙP 43, ΙΚ08 Διαστάσεις πίνακα: 890(Π) x 1950(Υ) x 240(Β) mm

A.T. : 74

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

[Ηλεκτρικός πίνακας διανομής, μεταλλικός, συναρμολογούμενος, επεκτάσιμος, με δυνατότητα αλλαγής

μετώπης για τοποθέτηση ραγοϋλικού ή αυτόματου διακόπτη, θύρας, επιδαπέδιος, προστασίας ΙP 43,

ΙΚ08 Διαστάσεις πίνακα: 890(Π) x 1950(Υ) x 240(Β) mm

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.124,42

(Ολογράφως) : χίλια εκατόν είκοσι τέσσερα και σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8773.1.14 Καλώδιο τύπου NYY για τοποθέτηση σε σχάρα ή απευθείας στο έδαφος Μονοπολικό -
Διατομής 1 Χ 185 mm2

A.T. : 75

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

[      Καλώδιο τύπου NYY για τοποθέτηση σε σχάρα ή μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά

συνδέσεως και επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως, αναλογία

άμμου κλπ) και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά
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πλήρη και κανονική λειτουργία  Μονοπολικό - Διατομής 1 Χ 185 mm2

( 1 m ) Μέτρο

]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 17,20

(Ολογράφως) : δέκα επτά και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8773.1.11 Καλώδιο τύπου NYY για τοποθέτηση σε σχάρα ή απευθείας στο έδαφος Μονοπολικό -
Διατομής 1 Χ 95 mm2

A.T. : 76

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

[Καλώδιο τύπου NYY για τοποθέτηση σε σχάρα ή μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και

επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ) και

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και

κανονική λειτουργία  Μονοπολικό - Διατομής 1 Χ 95 mm2

( 1 m ) Μέτρο

]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,13

(Ολογράφως) : δώδεκα και δέκα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8773.4.7 Καλώδιο τύπου NYY για τοποθέτηση σε σχάρα ή απευθείας στο έδαφος Τριπολικό -
Διατομής 3 Χ 185 +95 mm2

A.T. : 77

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

[Καλώδιο τύπου NYY για τοποθέτηση σε σχάρα ή μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και

επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ) και

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και

κανονική λειτουργία  Τριπολικό με ουδέτερο και γείωση μειωμένης διατομής - Διατομής 3 Χ 185 mm2

+95 mm2

( 1 m ) Μέτρο

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 84,60

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8774.6.5 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο πενταπολικό - διατομής 5 Χ 10 mm2

A.T. : 78

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

[      Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και επισημάνσεως

(μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ) και μικροϋλικά επί

τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία

Πενταπολικό - Διατομής 5Χ10mm2

( 1 m ) Μέτρο

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,60

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8774.6.6 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο πενταπολικό - διατομής 5 Χ 16 mm2

A.T. : 79

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

[Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και επισημάνσεως

(μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ) και μικροϋλικά επί

τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία

Πενταπολικό - Διατομής 5Χ16 mm2

( 1 m ) Μέτρο

 ]
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 28,10

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8774.6.7 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο πενταπολικό - διατομής 5 Χ 25 mm2

A.T. : 80

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

[Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και επισημάνσεως

(μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ) και μικροϋλικά επί

τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία

Πενταπολικό - Διατομής 5Χ16 mm2

( 1 m ) Μέτρο

]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 30,10

(Ολογράφως) : τριάντα και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.1 Καλώδιο τύπου ΝΥM Tριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2

A.T. : 81

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

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

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

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

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

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως

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

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

  8766.  3   τριπολικό

 8766. 3.  1  Διατομής:  3 Χ 1,5 mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,07

(Ολογράφως) : πέντε και επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.2 Καλώδιο τύπου ΝΥM Tριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2

A.T. : 82

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

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

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

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

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

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως

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

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

  8766.  3   τριπολικό

 8766. 3.  2  Διατομής:  3 Χ 2,5 mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,42

(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.5.3 Καλώδιο τύπου ΝΥM Πενταπολικό Διατομής 5 Χ 4mm2

A.T. : 83

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

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

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

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

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

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως
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και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

  8766.  5   πενταπολικό

 8766. 5.  3  Διατομής:  5 Χ 4   mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,21

(Ολογράφως) : εννέα και είκοσι ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8972.1.10 Φωτιστικό LED, τύπου προβολέας, εσωτερικού χώρου, ισχύος μικρότερης από 480W,
φωτεινής ροής μεγαλύτερης από 57.000 lm

A.T. : 84

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

[Φωτιστικό LED, τύπου προβολέας, ονομαστικής ισχύος μικρότερης από 480W (LED + driver),

φωτεινής ροής μεγαλύτερης από 57.000 lm, προστασίας IP67, όπως αναφέρεται στις περιγραφές,

προδιαγραφές, πλήρης με τα υλικά και τα μικρουλικά, δηλαδή προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση,

και ηλεκτρολογική σύνδεση, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Περιλαμβάνονται οι

εργασίες αποξήλωσης και απομάκρυνσης των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων.

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.520,00

(Ολογράφως) : χίλια πεντακόσια είκοσι

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8972.1.8 Φωτιστικό LED, τύπου προβολέας, εσωτερικού χώρου, ισχύος μικρότερης από 100W,
φωτεινής ροής μεγαλύτερης από 10.000 lm

A.T. : 85

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Φωτιστικό LED, τύπου προβολέας, ονομαστικής ισχύος μικρότερης από 480W (LED + driver), φωτεινής

ροής μεγαλύτερης από 10.000 lm, όπως αναφέρεται στις περιγραφές, προδιαγραφές, πλήρης με τα

υλικά και τα μικρουλικά, δηλαδή προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση, και ηλεκτρολογική σύνδεση,

δοκιμές και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Περιλαμβάνονται οι εργασίες αποξήλωσης και

απομάκρυνσης των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 275,00

(Ολογράφως) : διακόσια εβδομήντα πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8972.1.4 Φωτιστικό LED, εσωτερικού χώρου, ισχύος μικρότερης από 40W, φωτεινής ροής
μεγαλύτερης από 4.000 lm, ορθογωνικού σχήματος

A.T. : 86

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

[Φωτιστικό LED, εσωτερικού χώρου, ορθογωνικού σχήματος ονομαστικής ισχύος μικρότερης από 40W

(LED + driver), φωτεινής ροής μεγαλύτερης από 4.000 lm, όπως αναφέρεται στις περιγραφές,

προδιαγραφές, πλήρης με τα υλικά και τα μικρουλικά, δηλαδή προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση,

και ηλεκτρολογική σύνδεση, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Περιλαμβάνονται οι

εργασίες αποξήλωσης και απομάκρυνσης των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων.

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 167,01

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα επτά και ένα λεπτό

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8971.5.6 Φωτιστικό απλό επίτοιχο ή οροφής, με λαμπτήρα LED, ισχύος 11W, Ε27

A.T. : 87

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Φωτιστικό απλό, επίτοιχο ή οροφής, με λαμπτήρα LED 11W, E27, πλήρης  με τα υλικά και τα

μικρουλικά, δηλαδή προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση, και ηλεκτρολογική σύνδεση, δοκιμές και

παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Περιλαμβάνονται οι εργασίες αποξήλωσης και απομάκρυνσης των

υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων.

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 17,50

(Ολογράφως) : δέκα επτά και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9466.28 Φωτοβολταϊκό πλαίσιο πολυκρυσταλλικού τύπου, ονομαστικής ισχύος 400 Wp +-10Wp

A.T. : 88

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

[Φωτοβολταϊκό πλαίσιο ονομαστικής ισχύος 330Wp +-10Wp από πολυκρυσταλλικό πυρίτιο, με κρύσταλλο

πλαισίου από ψημένο γυαλί ασφαλείας, πάχος κρυστάλλου 3,2mm και πλαίσιο από ανοδιωμένο κράμα

αλουμινίου, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της

μελέτης, και γενικά πλήρως ολοκληρωμένη εργασία, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση,

σύνδεση και παράδοση σε λειτουργία. Περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα.

( 1 τεμ ) Τεμάχιο

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 118,24

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα οκτώ και είκοσι τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.31.02 Βάση στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων επί μεταλλικής στέγης, αλουμινίου

A.T. : 89

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118

Μεταλλική (αλουμινίου) βάση στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων δηλαδή κατασκευή, μεταφορά, ανύψωση

και στερέωση μεταλλικής βάσης από κράμα αλουμινίου, με όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά (όπως

σφιγκτήρες, στριφώνια κλπ), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα συνημμένα σχέδια.

Περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα.

( 1 τεμ ) Τεμάχιο Φ/Β πλαισίου

Ευρώ (Αριθμητικά) : 57,80

(Ολογράφως) : πενήντα επτά και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8951.100.14 Μετατροπέας (inverter) στοιχειοσειρών DC σε AC, ονομαστικής ισχύος περίπου 40 kWDC

A.T. : 90

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56

Μετατροπέας (inverter), στοιχειοσειρών, συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο, χαμηλής τάσεως,

τριφασικός, ονομαστικής ισχύος περίπου 40000WDC, πιστοποιημένος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της

μελέτης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε λειτουργία. ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3.192,78

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες εκατόν ενενήντα δύο και εβδομήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8766.1.2 Καλώδιο τύπου SOLAR DC, Διατομής 6 mm2

A.T. : 91

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

[Καλώδιο τύπου SOLAR DC χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση

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

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

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

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

εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.  τριπολικό Διατομής: 6 mm2

( 1 m ) Μέτρο

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,54

(Ολογράφως) : τρία και πενήντα τέσσερα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8773.4.4 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης
διατομής διατομής 3 Χ 70 + 35 mm2

A.T. : 92

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως

και  επισημάνσεως  (μούφες,  κως,  πέδιλα,  αναλογία  οπτοπλίνθων  επισημάνσεως,

αναλογία   άμμου  κλπ)  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεως,

διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 m)

  8773.  4   Τριπολικό με ουδέτερη

             μειωμένης διατομής

  8773. 4.  4  Διατομής  3 Χ 70 + 35     mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 35,77

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε και εβδομήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8773.1.8 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Μονοπολικό διατομής 1 Χ 35 mm2

A.T. : 93

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως

και  επισημάνσεως  (μούφες,  κως,  πέδιλα,  αναλογία  οπτοπλίνθων  επισημάνσεως,

αναλογία   άμμου  κλπ)  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεως,

διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 m)

  8773.  1   Μονοπολικό

             0

  8773. 1.  8  Διατομής  1 Χ 35          mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,21

(Ολογράφως) : έξι και είκοσι ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.500.1 Ηλεκτρικός πίνακας φωτοβολταϊκού με 2 αντιστροφείς, μεταλλικός, συναρμολογούμενος,
επεκτάσιμος, με δυνατότητα αλλαγής μετώπης για τοποθέτηση ραγοϋλικού ή αυτόματου
διακόπτη, θύρας, επιδαπέδιος, προστασίας ΙP 43, ΙΚ08 Διαστάσεις πίνακα: 890(Π) x 1950
(Υ) x 240(Β) mm,

A.T. : 94

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

[Ηλεκτρικός πίνακας φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 80kW, με 2 αντιστροφείς, που περιλαμβάνει

απαγωγούς κρουστικών υπερτάσεων, μικροαυτόματους, αυτόματο ισχύος, UPS, και μικροϋλικά,

μεταλλικός, συναρμολογούμενος, επεκτάσιμος, με δυνατότητα αλλαγής μετώπης για τοποθέτηση

ραγοϋλικού ή αυτόματου διακόπτη, θύρας, επίτοιχος, προστασίας ΙP 43. Σύμφωνα με τις τεχνικές

προδιαγραφές της μελέτης.

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.530,20

(Ολογράφως) : χίλια πεντακόσια τριάντα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9342.44 Ηλεκτρόδιο γείωσης τύπου (Ε) από ανοξείδωτο χάλυβα

A.T. : 95

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

[      Ηλεκτρόδιο γείωσης τύπου Ε από ανοιξείδωτο χάλυβα, αποτελούμενο από τέσσερις πλάκες

500x500mm και δύο πλάκες 750x500mm κατάλληλα τοποθετημένες για τον σχηματισμό του Ε σύμφωνα με

τον κατασκευαστή, με πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 50164-2, δηλαδή σύνδεση του γειωτή με χάλκινο αγωγό 35

mm2 με τα κατάλληλα εξαρτήματα σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένου του χάλκινου αγωγού μέχρι τον

ηλεκτρικό πίνακα, καθώς και όλες οι εργασίες εκσκαφής για την τοποθέτηση και επίχωση με

βελτιωτικό γείωσης.

( 1 τεμ ) Τεμάχιο

 ]
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 557,34

(Ολογράφως) : πεντακόσια πενήντα επτά και τριάντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8774.2.1.1 Καλώδιο τύπου LiYCY 2x1.5 mm2 Διπολικό - Διατομής 2 Χ 1,5 mm2

A.T. : 96

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

[      Εύκαμπτα καλώδιο μεταφοράς δεδομένων με συνεστραμμένα ζεύγη και μπλεντάζ χαλκού (LiYCY),

για ηλεκτρική θωράκιση του μεταφερομένου σήματος, κατασκευαζόμενο από λεπτοπολύκλωνα συρματίδια

χαλκού, με μόνωση από PVC, εσωτερική επένδυση από διαφανές πλαστικό φύλλο και μπλεντάζ από

πλέγμα επικασσιτερωμένου χαλκού με κάλυψη > 90%, σύμφωνα με τις γρμανικές προδιαγραφές VDE 0812

και 0814, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, εργασία τοποθέτησης και σύνδεσης ενός τρόχοντος μέτρου

καλωδίου για πλήρη και κανονική λειτουργία Διπολικό - Διατομής 2 Χ 1,5 mm2

( 1 m ) Μέτρο

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,53

(Ολογράφως) : τρία και πενήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8774.3.3 Καλώδιο τύπου LiYCY 3x1.5 mm2 Τριπολικό - Διατομής 3 Χ 1,5 mm2

A.T. : 97

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

[      Εύκαμπτα καλώδιο μεταφοράς δεδομένων με συνεστραμμένα ζεύγη και μπλεντάζ χαλκού (LiYCY),

για ηλεκτρική θωράκιση του μεταφερομένου σήματος, κατασκευαζόμενο από λεπτοπολύκλωνα συρματίδια

χαλκού, με μόνωση από PVC, εσωτερική επένδυση από διαφανές πλαστικό φύλλο και μπλεντάζ από

πλέγμα επικασσιτερωμένου χαλκού με κάλυψη > 90%, σύμφωνα με τις γρμανικές προδιαγραφές VDE 0812

και 0814, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, εργασία τοποθέτησης και σύνδεσης ενός τρόχοντος μέτρου

καλωδίου για πλήρη και κανονική λειτουργία Τριπολικό - Διατομής 3 Χ 1,5 mm2

( 1 m ) Μέτρο

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,83

(Ολογράφως) : τρία και ογδόντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8774.4.3 Καλώδιο τύπου LiYCY 4x1.5 mm2 Τριπολικό - Διατομής 4 Χ 1,5 mm2

A.T. : 98

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

[      Εύκαμπτα καλώδιο μεταφοράς δεδομένων με συνεστραμμένα ζεύγη και μπλεντάζ χαλκού (LiYCY),

για ηλεκτρική θωράκιση του μεταφερομένου σήματος, κατασκευαζόμενο από λεπτοπολύκλωνα συρματίδια

χαλκού, με μόνωση από PVC, εσωτερική επένδυση από διαφανές πλαστικό φύλλο και μπλεντάζ από

πλέγμα επικασσιτερωμένου χαλκού με κάλυψη > 90%, σύμφωνα με τις γρμανικές προδιαγραφές VDE 0812

και 0814, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, εργασία τοποθέτησης και σύνδεσης ενός τρόχοντος μέτρου

καλωδίου για πλήρη και κανονική λειτουργία Τριπολικό - Διατομής 4 Χ 1,5 mm2

( 1 m ) Μέτρο

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,16

(Ολογράφως) : τέσσερα και δέκα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8769.1 Καλώδιο χαλκού UTP cat6 4 ζευγών

A.T. : 99

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48

      Εύκαμπτα καλώδιο μεταφοράς δεδομένων με συνεστραμμένα ζεύγη UTP cat6 κατασκευαζόμενο από

λεπτοπολύκλωνα συρματίδια χαλκού, με μόνωση από PVC, σύμφωνα με τις γρμανικές προδιαγραφές VDE

0812 και 0814, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, εργασία τοποθέτησης και σύνδεσης ενός τρέχοντος

μέτρου καλωδίου για πλήρη και κανονική λειτουργία

( 1 m ) Μέτρο
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,52

(Ολογράφως) : τρία και πενήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8956.3 Μονάδα αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS) ισχύος 2 kVA με συσσωρευτές. Ητοι, προμήθεια,
μεταφορά και εγκατάσταση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

A.T. : 100

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 58

[      Μονάδα αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS) ισχύος 2 kVA με συσσωρευτές. Ητοι, προμήθεια,

μεταφορά και εγκατάσταση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Αυτόνομη λειτουργία 20 λεπτών

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 560,41

(Ολογράφως) : πεντακόσια εξήντα και σαράντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9631.20 Αισθητήριο θερμοκρασίας/υγρασίας εξωτερικού περιβάλλοντος

A.T. : 101

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Αισθητήριο θερμοκρασίας/υγρασίας εξωτερικού περιβάλλοντος. Τα αισθητήρια θα ειναι τύπου 0-10V ή

4-20 mA, IP43, κατάλληλα για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο. Θα έχουν εύρος μέτρησης -35…+75 °C,

0…100% RH. Πλήρες, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών και μικρουλικών επι τόπου και εργασία

τοποθέτησης για πλήρη και κανονική λειτουργία.

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 527,91

(Ολογράφως) : πεντακόσια είκοσι επτά και ενενήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9631.21 Αισθητήριο θερμοκρασίας/υγρασίας χώρου

A.T. : 102

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Αισθητήριο θερμοκρασίας και υγρασίας χώρου. αισθητήρια θα είναι τύπου 0-10V ή 4-20 mA, IP30,

κατάλληλα για τοποθέτηση σε εσωτερικό χώρο. Πλήρες, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών και

μικρουλικών επι τόπου και εργασία τοποθέτησης για πλήρη και κανονική λειτουργία.

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 118,11

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα οκτώ και έντεκα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9630.100.1 Κεντρική μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή για τη διαχείριση του BMS όπως
προδιαγράφεται στις προδιαγραφές και την τεχνική περιγραφή της μελέτης.
Περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και η πλήρης εγκατάστασή του.

A.T. : 103

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 87

[Κεντρική μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή για τη διαχείριση του BMS όπως προδιαγράφεται στις

προδιαγραφές και την τεχνική περιγραφή της μελέτης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και η

πλήρης εγκατάστασή του.

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 581,28

(Ολογράφως) : πεντακόσια ογδόντα ένα και είκοσι οκτώ λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9630.100.2 Εξωτερική οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή για τη διαχείριση του BMS όπως
προδιαγράφεται στις προδιαγραφές και την τεχνική περιγραφή της μελέτης.
Περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και η πλήρης εγκατάστασή της.

A.T. : 104

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 87

[      Εξωτερική οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή για τη διαχείριση του BEMS όπως προδιαγράφεται

στις προδιαγραφές και την τεχνική περιγραφή της μελέτης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά

και η πλήρης εγκατάστασή της.

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 152,94

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα δύο και ενενήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9630.100.10 Λογισμικό λειτουργίας και διεπαφής μεταξύ χρήστη και συσκευών του BMS όπως
προδιαγράφεται στις προδιαγραφές και την τεχνική περιγραφή της μελέτης.
Περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και η πλήρης εγκατάστασή του.

A.T. : 105

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 87

[Λογισμικό λειτουργίας και διεπαφής μεταξύ χρήστη και συσκευών του BMS όπως προδιαγράφεται στις

τεχνικές προδιαγραφές και την τεχνική περιγραφή της μελέτης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια,

μεταφορά και η πλήρης εγκατάστασή του.

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3.677,39

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα επτά και τριάντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9631.125 Αισθητήριο μέτρησης μανομετρικής πίεσης υγρού μέσου έως PN16 για θερμοκρασίες
μετρούμενου μέσου -40°C έως +125°C

A.T. : 106

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 31

[      Αισθητήριο μέτρησης μανομετρικής πίεσης υγρού μέσου έως PN16 κατασκευασμένο από

ανοξείδωτο ατσάλι (Stainless steel). Ο τύπος του αισθητηρίου θα είναι ένα διάφραγμα

πολυκρυσταλλικού πυριτίου (Poly-Si) επί οξειδίου πυριτίου (SiO2) κατάλληλο για μετρήσεις πίεσης

ονομαστικής τιμής έως 16bar τουλάχιστον. Το αισθητήριο θα δύναται να λειτουργεί σε θερμοκρασία

περιβάλλοντος -40°C έως +105°C κατ' ελάχιστον και θερμοκρασίας μετρούμενου μέσου -40°C έως

+125°C - κατ' ελάχιστον. Το αισθητήριο θα διαθέτει σήμα εξόδου αναλογικό 0-10Volt. Ο βαθμός

προστασίας του θα είναι IP65.Το άρθρο περιγράφει πλήρως εγκατεστημένο εξοπλισμό, δηλαδή

προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και παράδοση σε λειτουργία

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 176,52

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα έξι και πενήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9131.130  Εμβαπτιζόμενο αισθητήριο θερμοκρασίας ρευστών μεταβλητής αντίστασης NTC 20kΩ με
εύρος μέτρησης θερμοκρασιών από -25 °C έως +130°C κατ΄ελάχιστον

A.T. : 107

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

[      Εμβαπτιζόμενο αισθητήριο θερμοκρασίας ρευστών μεταβλητής αντίστασης NTC 20kΩ με εύρος

μέτρησης θερμοκρασιών από -25 °C έως +130°C κατ΄ελάχιστον. Το αισθητήριο θα έχει ακρίβεια 0,3 °

Κ  (±1%)  το μέγιστο (σε Τ=25°C) και ονομαστική τιμή αντίστασης 25kΩ. Το κυάθιο του αισθητηρίου

θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι (stainless steel) και θα εμφανίζει αντοχή σε

πίεσεις ύψους έως 25bar (PN25) κατ' έλάχιστον. Ο βαθμός προστασίας του θα είναι IP52. Το

αισθητήριο θα διαθέτει σήμα εξόδου αναλογικό τύπου 4-20mA.Το άρθρο περιγράφει πλήρως

εγκατεστημένο εξοπλισμό, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και παράδοση σε λειτουργία.

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

 ]
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 86,52

(Ολογράφως) : ογδόντα έξι και πενήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9631.170 Ψηφιακός θερμιδομετρητής υπερήχων με δυνατότητα μέτρησης ρευστών θερμοκρασίας 2°
C έως 180° C κατ' ελάχιστον (συστήματα θέρμανσης)  και 2° C έως 50° C κατ' ελάχιστον
(συστήματα ψύξης).

A.T. : 108

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56

[Ψηφιακός θερμιδομετρητής υπερήχων με δυνατότητα μέτρησης ρευστών θερμοκρασίας 2° C έως 180° C

κατ' ελάχιστον (συστήματα θέρμανσης)  και 2° C έως 50° C κατ' ελάχιστον (συστήματα ψύξης). Το

όργανο θα πρέπει να έχει ακρίβεια μέτρησης EC ± (0.5 + ΔΘmin/ΔΘ) %, ενσωματωμένη οθόνη

ενδείξεων (ψηφιακή απεικόνιση), δύο θερμόμετρα τύπου PT100 και μετρητή παροχής μέσω υπερήχων. Η

μετάδοση δεδομένων θα γίνεται μέσω πρωτοκόλλου MBUS μέσω θύρας RS485. Ο βαθμός προστασίας του

οργάνου θα είναι IP54 και η τάση τροφοδοσίας του 24Vac.

Το άρθρο περιγράφει πλήρως εγκατεστημένο εξοπλισμό, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση

και παράδοση σε λειτουργία.

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 872,52

(Ολογράφως) : οκτακόσια εβδομήντα δύο και πενήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9660.200.1 Μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας τριφασικός έως 250Α με μετασχηματιστές έντασης

A.T. : 109

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56

[Μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας (kWh), τιμής ισχύος (kW), τιμής τάσης (V), τιμής έντασης (Α),

τιμής άεργου ισχύος, τριφασικός, έως 250Α, 50Ηz, έμμεσης καταγραφής με μετασχηματιστή έντασης

(συμπεριλαμβάνεται), ράγας DIN, με LCD οθόνη, δυνατότηα μέτρησης σε δύο κατευθύνσεις ρεύματος,

προγραμματιζόμενος, με δυνατότητα επικοινωνίας με κεντρικό BMS.

Το άρθρο περιγράφει πλήρως εγκατεστημένο εξοπλισμό, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση

και παράδοση σε λειτουργία.

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 328,63

(Ολογράφως) : τριακόσια είκοσι οκτώ και εξήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9631.371 Προγραμματιζόμενος ελεγκτής άμεσου ψηφιακού ελέγχου (DDC) του συστήματος BMS,
πολλαπλών εισόδων εξόδων κατάλληλος για εγκατάσταση σε ράγα.

A.T. : 110

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56

[      Προγραμματιζόμενος ελεγκτής άμεσου ψηφιακού ελέγχου (DDC). Θα διαθέτει μπαταρία για

ασφάλεια όλων των μεταβλητών και θα επεξεργάζεται τις πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο (real

time). Θα μπορεί να πραγματοποιεί ελέγχους διαδικασιών και μανταλώσεις, προκαθορισμένα σενάρια

λειτουργίας και χρονοπρογράμματα, απαρίθμηση πραγματικού χρόνου, υπολογισμούς και διαχείριση

ενέργειας, αυτόνομη λειτουργία, αποθήκευση πληροφοριών και εφαρμογών ελέγχου. Θα διαθέτει

κεντρικό επεξεργαστή, εσωτερική μνήμη χωρητικότητας τουλάχιστον 2GB για αποθήκευση

προγράμματος, παραμέτρων λειτουργίας, τιμών μεταβλητών (trending). Η ψύξη θα επιτυγχάνεται με

παθητικό τρόπο χωρίς απαίτηση ανεμιστήρα. Θα μπορεί να συνδεθεί με τα πρωτόκολλα BACnet, DALI,

M-bus, KNX, Modbus slave, Modbus master. Θα έχει ενσωματωμένο webserver τεχνολογίας HTML5. Θα

διαθέτει σύνδεση RJ45, CAN 2.0, RS485 & RS232 και θα φέρει LED για όλες τις ενδείξεις

λειτουργίας. Θα διαθέτει ενσωματωμένες εισόδους εξόδους κατ’ ελάχιστο 8 DI, 8 DO 4 AI και 4 ΑΟ

για σύνδεση με αισθητήρια κλπ. Τάση λειτουργίας 24 V, περιλαμβάνεται το τροφοδοτικό του

ελεγκτή.

Το άρθρο περιγράφει πλήρως εγκατεστημένο εξοπλισμό, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση

και παράδοση σε λειτουργία.

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

 ]
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.516,03

(Ολογράφως) : χίλια πεντακόσια δέκα έξι και τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9633.1 Μονάδα επέκτασης εισόδων εξόδων (Ι/Ο) του συστήματος BMS

A.T. : 111

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56

[      Μονάδα επέκτασης εισόδων εξόδων κατάλληλη για τοποθέτηση σε ράγα και σύνδεση με τον

προγραμματιζόμενο ελεγκτή άμεσου ψηφιακού ελέγχου (DDC) του συστήματος BMS. Θα έχει διαθέσιμα

πρωτόκολλα σύνδεσης BACnet και Modbus (απλή επιλογή πρωτοκόλλου, baudrate κλπ με χρήση dip

switches). Θα έχει ενσωματωμένες 10 universal inputs (κάποιες DI, AI) και 10 universal outputs

(κάποιες DO, AO). Για όλες τις εξόδους θα υπάρχει ενσωματωμένος, χειροκίνητος έλεγχος. Για το

σύνολο των inputs/outputs θα υπάρχουν LED ένδειξης της κατάστασης. Τάση λειτουργίας 24 V,

περιλαμβάνεται το τροφοδοτικό.

Το άρθρο περιγράφει πλήρως εγκατεστημένο εξοπλισμό, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση

και παράδοση σε λειτουργία.

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 363,12

(Ολογράφως) : τριακόσια εξήντα τρία και δώδεκα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8531.7 Τοπική κλιματιστική μονάδα ψυκτικής ισχύος 3,5 kW με SEER > 3,5

A.T. : 112

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32

      Τοπική κλιματιστική μονάδα τύπου inverter ψυκτικής απόδοσης έως 12.000 btu/h και θέρμανση

έως 14.000 btu/h, ενεργειακής κλάσης Α+ που φέρει υγραντήρα, ιονιστή και λειτουργία αφύγρανσης.

Το άρθρο περιγράφει πλήρως εγκατεστημένο εξοπλισμό, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση

και παράδοση σε λειτουργία.

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 600,00

(Ολογράφως) : εξακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8557.35 Κεντρική κλιματιστική μονάδα επεξεργασίας αέρα ονομαστικής παροχής 35.000 m3/h

A.T. : 113

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33

[Κεντρική κλιματιστική μονάδα επεξεργασίας αέρα, χαμηλής πίεσης, σύμφωνη με ECODESIGN, που

αποτελείται από τα τμήματα (σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης): ανεμιστήρα προσαγωγής,

ανεμιστήρα επιστροφής, ψυκτικό στοιχείο, θερμαντικό στοιχείο, σακόφιλτρο EU7, πρόφιλτρο G4,

πλακοειδή εναλλάκτη θερμότητας, κλπ συγκροτημένα σε ενιαίο σύνολο, κατάλληλη πλήρως

εγκατεστημένη και σταθερά και ασφαλώς εδρασμένη, με την διάταξη αυτοματισμού της πλήρως

εγκατεστημένη και συνδεσμολογημένη και όλα τα στοιχεία έδρασής της, με αναλογική ή ψηφιακή

έξοδο και τοπική ένδειξη, για την ενημέρωση κεντρικού BMS, δηλαδή προμήθεια όλων των αναγκαίων

υλικών και μικρούλικων για την πλήρη ολοκλήρωση της σχετικής εργασίας, μεταφορά όλων στον τόπο

του έργου και σύνδεσης με τις υδραυλικές σωληνώσεις και με τις σωληνώσεις συμπυκνωμάτων,

συναρμολόγηση των επιμέρους τεμαχίων, τις παροχικές καλωδιώσεις, σύνδεση προς τα δίκτυα

αεραγωγών, με τα αντικραδασμικά στηρίγματα και λοιπά υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης και

σύνδεσης και την εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη και

κανονική λειτουργία. Ονομαστικής παροχής 35.000 m3/h, ανάκτησης τουλάχιστον 70%

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 68.190,00

(Ολογράφως) : εξήντα οκτώ χιλιάδες εκατόν ενενήντα
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Άρθρο : ΥΔΡ Ν15.07.11 Διάνοιξη γεώτρησης τελικής διατομής 6 ιντσών σε πετρώματα πάσης φύσεως σε βάθος
άνω των 80,00 m

A.T. : 114

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 7107.5

[Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως 6 ιντσών σε πετρώματα πάσης φύσεως (μαλακά ή σκληρά) σε βάθος άνω των

80,00 m με περιστροφικό υδρογεωτρύπανο για την κατασκευή γεωεναλλάκτη σύμφωνα με την τεχνική

περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-09-01-00 «Διάνοιξη

υδρογεωτρήσεων». Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η μετακίνηση και εγκατάσταση στη θέση

λειτουργίας του γεωτρύπανου, οι μετακινήσεις του από θέση σε θέση, η διάτρηση της οπής, σε

οποιοδήποτε βάθος, ανεξαρτήτως τοπικών συνθηκών, η δοκιμή εισπίεσης νερού, η έκπλυση της οπής

και η απομάκρυνση των προϊόντων διάτρησης και η αποσυναρμολόγηση και φόρτωση του γεωτρυπάνου,

ανηγμένα σε εργασία. Περιλαμβάνεται η δειγματοληψία των προϊόντων διατρήσεως (πυρηνοληψία) και

η καταγραφή και παρουσίαση των στοιχείων της γεωτρήσεως (στάθμη νερού, στρωματογραφία κλπ, η

χρήση μπεντονίτη (εφ' όσον απαιτείται) και η ανάλωση των γεωτρητικών ρευστών.

Τιμή ανά μέτρο γεώτρησης (μμ).

 ]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 27,50

(Ολογράφως) : είκοσι επτά και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΥΔΡ Ν15.07.21 Περιφραγματική γεώτρηση – ODEX. Διάνοιξη γεωτρήσεων σε διάμετρο Φ 8 ½’’ και εντός
αυτής θα τοποθετείται σιδηροσωλήνας μαύρος διαμέτρου Φ 7 5/8’’ πάχους 3 mm

A.T. : 115

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 7107.5

[Περιφραγματική γεώτρηση - ODEX. Διάνοιξη γεωτρήσεων σε διάμετρο Φ 8 1/2" και εντός αυτής θα

τοποθετείται σιδηροσωλήνας μαύρος διαμέτρου Φ 7 5/8" πάχους 3mm. Δηλαδή διάνοιξη γεωτρήσεως σε

πετρώματα σκληρά μη συνεκτικά (με σκληρότητα > 4 MOHS), σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή τα

σχέδια της Μελέτης και την ΤΣΥ (Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων).

Τιμή ανά μέτρο (m).

Στη τιμή συμπεριλαμβάνεται και ο σιδηροσωλήνας μαύρος διαμέτρου Φ 7 5/8" πάχους 3mm

 ]

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

Ευρώ (Αριθμητικά) : 45,00

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ       27/5/2021 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ       27/5/2021 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ        27/5/2021

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Αν. Προϊστάμενος τμήματος Η/Μ

Έργων και Σηματοδότησης

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών

Υπηρεσιών

Λυμπερόπουλος Κωνσταντίνος
Μηχανολόγος Μηχανικός

Παπαδόπουλος Δημήτριος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Καλεντζίδης Βλασάκης
Χημικός Μηχανικός 
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