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1.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ηηκψλ κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ, πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ
έληερλε νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ, φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηα ινηπά Σεχρε Γεκνπξάηεζεο πνπ νξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε.

1.

Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πιήξσο πεξαησκέλσλ εξγαζηψλ,
φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ, νη νπνίεο ζα εθηειεζηνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Δξγνπ. Οη ηηκέο
κνλάδνο πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη
φζεο απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα θαη κε ηα ινηπά Σεχρε
Γεκνπξάηεζεο.
Κακηά αμίσζε ή ακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί, σο πξνο ην είδνο θαη ηελ απφδνζε ησλ
κεραλεκάησλ, ηηο εηδηθφηεηεο θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ δπλαηφηεηα
ρξεζηκνπνίεζεο ή κή κεραληθψλ κέζσλ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηα άξζξα ηνπ παξφληνο.
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά
πεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη:

1.1

Κάζε είδνπο επηβάξπλζε ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ απφ θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο, έμνδα εθηεισληζκνχ,
εηδηθνχο θφξνπο θιπ πιελ ηνπ Φ.Π.Α.
Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ.

1.2

Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ησλ πάζεο θχζεσο, ελζσκαηνπκέλσλ θαη κε, θπξίσλ θαη βνεζεηηθψλ πιηθψλ,
κεηαθνξάο ηνπο ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, απνζήθεπζεο, θχιαμεο, επεμεξγαζίαο ηνπο (αλ
απαηηείηαη) θαη πξνζέγγηζήο ηνπο, κε ηηο απαηηνχκελεο θνξηνεθθνξηψζεηο, ηηο αζθαιίζεηο ησλ κεηαθνξψλ,
ηηο ζηαιίεο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηηο απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο, εθηφο ησλ εηδηθψλ
πεξηπηψζεσλ, πνπ ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.
Οκνίσο νη δαπάλεο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά (κε ηελ ζηαιία κεηαθνξηθψλ κέζσλ) ησλ
πιενλαδφλησλ ή/θαη αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ, ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο

απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, ζχκθσλα κε ηελ Δ..Τ. θαη
ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο.

1.3

Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ (ζην Ι.Κ.Α., ζε
αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ή ζε άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη αιινδαπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θιπ.),
δψξσλ ενξηψλ, επηδνκάησλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο εθάζηνηε πιινγηθέο πκβάζεηο
Δξγαζίαο (αδείαο, νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο, αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, εμαηξεζίκσλ αξγηψλ θιπ), λπθηεξηλήο
απαζρφιεζεο (πιελ ησλ έξγσλ πνπ ε εθηέιεζή ηνπο πξνβιέπεηαη θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο θαη
ηηκνινγνχληαη ηδηαηηέξσο) θιπ, ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ (επηζηεκνληθνχ, εξγαηνηερληθνχ φισλ ησλ
εηδηθνηήησλ, ππαιιήισλ εξγνηαμηαθψλ γξαθείσλ, νδεγψλ θαη ρεηξηζηψλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ,
ηερληηψλ ζπλεξγείσλ θιπ.) εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ πνπ απαζρνιείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, επί
ηφπνπ ή νπνπδήπνηε αιινχ.

1.4

Οη δαπάλεο εμαζθάιηζεο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, δηαξξχζκηζεο απηψλ, αλέγεξζεο γξαθείσλ, εξγαζηεξίσλ
θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, εμαζθάιηζεο χδξεπζεο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθσληθήο
ζχλδεζεο θαη απνρέηεπζεο ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ινηπψλ απαηηνπκέλσλ
επθνιηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο.

1.5

Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ θαη απνκάθξπλζήο ηνπο
κεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ θαηά ηξφπν απνδεθηφ
απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο Πεξηβαιινληηθνχο Όξνπο.

1.6

Σα πάζεο θχζεσο αζθάιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Δξγνπ, ηηο κεηαθνξέο, ηα κεηαθνξηθά κέζα, ηα
κεραλήκαηα έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ηηο ινηπέο αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο φπσο θαζνξίδνληαη
ζηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ηνπ Δξγνπ.

1.7

Οη επηβαξχλζεηο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ππφ ηαπηφρξνλε δηεμαγσγή ηεο θπθινθνξίαο θαη ηελ
ιήςε ησλ απαηηνπκέλσλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ, νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ φκνξσλ
θαηαζθεπψλ ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηεο πξφιεςεο αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, ηεο
απνθπγήο βιαβψλ ζε θηλεηά ή αθίλεηα πξάγκαηα ηξίησλ, ηεο απνθπγήο ξχπαλζεο ξεκάησλ, πνηακψλ,
αθηψλ θιπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ ζε θάζε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο
αλεμαξηήησο ηεο επνρήο ηνπ έηνπο (εθζθαθέο, ζεκειηψζεηο, ηθξηψκαηα, ζθπξνδεηήζεηο θιπ) θαη κέρξη ηελ
νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο.

1.8

Οη δαπάλεο δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ πνηφηεηνο θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο ησλ πάζεο θχζεσο
''δνθηκαζηηθψλ ηκεκάησλ'' πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Σ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο
(κεηξήζεηο, εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη θαη δνθηκέο, αμία πιηθψλ, ρξήζε κεραλεκάησλ, εξγαζία θιπ.)

1.9

Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη
κέζσλ (π.ρ. ηθξησκάησλ, εξγαιείσλ) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζην πιαίζην ηνπ
εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ε
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ζπλαξκνιφγεζε (φηαλ απαηηείηαη), ε απνζήθεπζε, ε θχιαμε, ε αζθάιηζε, νη απνδνρέο νδεγψλ, ρεηξηζηψλ,
βνεζψλ θαη ηερληηψλ, ηα θαχζηκα, ηα ιηπαληηθά θαη ινηπά αλαιψζηκα, ηα αληαιιαθηηθά, νη επηζθεπέο, νη
κεηαθηλήζεηο ζηνλ ρψξν ηνπ έξγνπ, νη εκεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο θαη
θαζπζηεξήζεηο (πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Κπξίνπ ηνπ Δξγνπ), ε απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο
(εάλ απαηηείηαη) θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Έξγν.
Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ δηαηεξείηαη ζε
εηνηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία.

1.10

Οη επηβαξχλζεηο απφ θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλε απφδνζε θαη κεηαθηλήζεηο κεραλεκάησλ θαη πξνζσπηθνχ
πνπ νθείινληαη:
(α)

ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο γηα απηά θνξείο
(ΤΠ.ΠΟ, Γ.Δ.Η, ΓΔΤΑx θιπ.),

(β)

ζηελ ελδερφκελε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ σο άλσ εκπνδίσλ,

(γ)

ζηελ

δηελέξγεηα

ησλ

απαηηνπκέλσλ

κεηξήζεσλ,

ειέγρσλ

θαη

εξεπλψλ

(ηνπνγξαθηθψλ,

εξγαζηεξηαθψλ, γεσηερληθψλ θ.α.), θαζψο θαη ζηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ
πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, είηε ηα σο άλσ απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα είηε είλαη
αλεγκέλα ζην πνζνζηφ Γ.Δ.& Ο.Δ. ή ζε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ
(δ)

ζηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ,

(ε)

ζε πξνζσξηλέο ή κφληκεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ γηα
νπνηαδήπνηε αηηία (π.ρ. ενξηέο, εξγαζίεο ζπληήξεζεο νδηθνχ δηθηχνπ θαη ππνδνκψλ, βιάβεο ζε
άιια έξγα, εθηέιεζε άιισλ έξγσλ θιπ.).

1.11

Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηαθίλεζε πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο
ησλ εξγαζηψλ, φπσο ελδεηθηηθά:
(1) Οη δαπάλεο πξνζσξηλψλ γεθπξψζεσλ νξπγκάησλ πιάηνπο έσο 3,0 m, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο
θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ, φηαλ ηνχην θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηελ Τπεξεζία ή ηηο αξκφδηεο
Αξρέο
(2) Οη δαπάλεο ιήςεο πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή θπθινθνξία πεδψλ θαη
νρεκάησλ ζηελ πεξίκεηξν ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπνπ απαηηείηαη, ήηνη γηα ηελ
πεξίθξαμε ησλ νξπγκάησλ θαη γεληθά ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ, ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ,
ηελ ζήκαλζε θαη θσηεηλή ζεκαηνδφηεζε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ (πιελ εθείλεο πνπ πξνθχπηεη απφ
κειέηε ζήκαλζεο θαη ηηκνινγείηαη ηδηαηηέξσο), ηελ πξνζσξηλή δηεπζέηεζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο
θπθινθνξίαο θιπ. θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ παξαπάλσ πξνζσξηλψλ
θαηαζθεπψλ θαη ζήκαλζεο κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο
αξρηθήο ζήκαλζεο.
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1.12

Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ράξαμε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ
έξγνπ, νη δαπάλεο ζχληαμεο κειεηψλ εθαξκνγήο (φηαλ απαηηείηαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο
νξηζηηθήο κειέηεο ζην αθξηβέο αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο ή πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο), θαηαζθεπαζηηθψλ
ζρεδίσλ θαη ζρεδίσλ ιεπηνκεξεηψλ, νη δαπάλεο αλίρλεπζεο θαη εληνπηζκνχ εκπνδίσλ ζηνλ ρψξν
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη εθπφλεζεο κειεηψλ αληηκεηψπηζεο απηψλ (ι.ρ. ππάξρνληα ζεκέιηα, πςειφο
νξίδνληαο ππνγείσλ πδάησλ, δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθειείαο ), θαζψο νη δαπάλεο ζχληαμεο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηνο ηνπ Δξγνπ (ΠΠΔ), ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο, ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο
θαη Τγείαο ηνπ Δξγνπ (ΑΤ-ΦΑΤ).

1.13

Οη δαπάλεο δηαηήξεζεο, θαηά ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηνπ ρψξνπ ηνπ έξγνπ θαζαξνχ θαη
απαιιαγκέλνπ απφ μέλα πξνο ην έξγν αληηθείκελα, πξντφληα εθζθαθψλ θιπ., θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα
ηελ απφδνζε, κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ηνπ ρψξνπ θαζαξνχ θαη ειεχζεξνπ απφ νπνηεζδήπνηε
πξνζσξηλέο θαηαζθεπέο θαη φπσο ζηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο νξίδεηαη.

1.14

Οη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ θαη επξεζηηερληψλ πνπ
εθαξκφδνληαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.

1.15

Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαζψο θαη νη απνδεκηψζεηο γηα θάζε είδνπο
βιάβε ή κε ζπλήζε θζνξά επί πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή ηελ δηαθίλεζε
βαξέσο εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ (π.ρ. κεηαθνξηθψλ κέζσλ κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο, εξππζηξηνθφξσλ
κεραλεκάησλ θιπ) πνπ νθείινληαη ζε κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο,
ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θαη γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ.

1.16

Οη δαπάλεο δηάζεζεο γξαθείσλ θαη ινηπψλ επθνιηψλ ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία, ζχκθσλα κε φζα
αλαθέξνληαη ζηελ Δ..Τ θαη ζηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο.

1.17

Οη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο λα εθπνλεζνχλ απφ ηνλ
Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή, φπσο κειέηεο ζχλζεζεο ζθπξνδεκάησλ θαη αζθαιηνκηγκάησλ, κειέηεο
ηθξησκάησλ θιπ.

1.18

Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ
ζην 'Έξγν κέρξη θαη ηελ παξαιαβή ηνπ Έξγνπ, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο κειέηεο θαη ζηνπο
πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο.

1.19

Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ θαη γεληθά φιεο νη ππφινηπεο
εηδηθέο δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηνπο ππφινηπνπο φξνπο
δεκνπξάηεζεο ηνπ Έξγνπ.

1.20

Οη δαπάλεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή ηνπ παξαιαβή.
ειίδα 3 απφ 64

2.

Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πξνζαπμάλνληαη θαηά ην πνζνζηφ Γεληθψλ Δμφδσλ (Γ.Δ.) θαη
Οθέινπο ηνπ Αλαδφρνπ (Ο.Δ.), ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο θξαηήζεηο ή ππνρξεψζεηο
απηνχ, φπσο δαπάλεο δηνίθεζεο θαη επίβιεςεο ηνπ Έξγνπ, ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ, θφξνη, δαζκνί,
αζθάιηζηξα, ηφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο, πξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, έμνδα ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ
θ.ιπ., ηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο θαζψο θαη ην πξνζδνθψκελν θέξδνο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ
εξγαζηψλ.
Σν σο άλσ πνζνζηφ Γ.Δ. & Ο.Δ., αλέξρεηαη ζε δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) ή είθνζη νθηψ ηνηο εθαηφ (28%)
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ, φπσο απηφο πξνθχπηεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ Πξνζθνξάο
ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.

3.

Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α) επί ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Αλαδφρνπ βαξχλεη ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ.

ειίδα 4 απφ 64

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Έξγν: ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΚΑΜΑΡΙΟΤ

ΓΗΜΟ ΘΗΡΑ

ΘΗΡΑ

Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ,
ΠΡΟΓΡ/ΜΟΤ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΧΝ
ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ
ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
Θέζε: ΚΑΜΑΡΙ ΘΗΡΑ

Σηκνιφγην Μειέηεο ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ

A.T.:

001

Ν Ν12.14.1.40

σιελψζεηο πηέζεσο απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (PE) κε ζπκπαγέο
ηνίρσκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2 σιελψζεηο πηέζεσο απφ

ζσιήλεο

πνιπαηζπιελίνπ ΡE 100 (κε ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή MRS10 = 10
MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα, θαηά ΔΝ 12201-2. Ολνκ. δηακέηξνπ DN 25 mm
/ ΡΝ 16 atm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΤΓΡ 6622.3

100,00%

σιελψζεηο ππφ πίεζε απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (ΡΔ) ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο θαηά ΔΝ 12201-2 γηα ηελ
κεηαθνξά πνζίκνπ λεξνχ, λεξνχ γεληθήο ρξήζεο, απνρέηεπζε νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ ππφ πίεζε θαη δίθηπα
απνρέηεπζεο θελνχ.
Οη ζσιήλεο (ΡΔ) ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ην πιηθφ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40), ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN
(ηαπηίδεηαη κε ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν: ζσιήλεο DN/OD), ηνλ ηππνπνηεκέλν ιφγν δηαζηάζεσλ SDR (Standard
Dimension Ratio: ιφγνο ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ ζσιήλα πξνο ην νλνκαζηηθφ πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο) θαη ηνλ
ηξφπν θαηαζθεπήο (εληαίαο εμψζεζεο -extrusion-, πνιπζηξσκαηηθήο εμψζεζεο, κε πξφζζεηε απνζπψκελε εμσηεξηθή
επίζηξσζε -peelable layer).
O αξηζκφο πνπ ραξαθηεξίδεη ην πιηθφ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40) ζρεηίδεηαη κε ηελ ειάρηζηε απαηηνχκελε
αληνρή MRS ηνπ ΡΔ (MRS: Minimum Required Strength) σο εμήο: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40
- MRS 4 MPa.
χκθσλα κε ην EN 12201-2, ε νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο ΡΝ ησλ ζσιήλσλ αλά θαηεγνξία πιηθνχ θαηαζθεπήο
(PE100, PE 80, PE40), ζπζρεηίδεηαη κε κία κέγηζηε ηηκή SDR
ην παξφλ άξζξν νη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ ΡΝ θαη σο εθ ηνχηνπ εμππαθνχεηαη φηη πιεξνχληαη νη
απαηηήζεηο πάρνπο ηνηρψκαηνο (SDR) πνπ θαζνξίδνληαη ζην Πξφηππν.
Οη ζσιήλεο ΡΔ θέξνπλ ζήκαλζε ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε
θαηαιιειφηεηα πξνο ρξήζε: W = γηα πφζηκν λεξφ, Ρ = γηα δίθηπα απνρέηεπζεο ππφ πίεζε, W/P = γηα δίθηπα γεληθήο
ρξήζεσο.
ειίδα 5 απφ 64

ην παξφλ άξζξν δελ γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ρξήζεσλ ησλ ζσιήλσλ θαη νη ηηκέο έρνπλ εθαξκνγή γηα πάζεο
θχζεσο δίθηπα.
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ζσιήλεο κε απνζπψκελε εμσηεξηθή επίζηξσζε (peelaable layer) νθείινπλ λα πιεξνχλ φιεο ηηο
απαηηήζεηο θπζηθψλ, κεραληθψλ θαη ρεκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο ινηπνχο ζσιήλεο ΡΔ.
ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη:
α. Η πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο κεηαθνξέο ησλ ζσιήλσλ,
ησλ απαηηνπκέλσλ ζπλδέζκσλ, θαζψο θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ απφ ΡΔ.
β. Η πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζπζθεπψλ ζπγθφιιεζεο θαη ειέγρνπ ησλ ζσιήλσλ, ε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία
απηψλ θαη ηα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα αλαιψζηκα.
γ. Η πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, ε ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ηνπο απφ
ΡΔ κε εθαξκνγή απηνγελνχο ζπγθνιιήζεσο (butt welding) ή ρξήζε ειεθηξνκνπθψλ, θαζψο θαη ε δνθηκαζία ηνπ
δηθηχνπ θαηά ηκήκαηα ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο.
δ. Η πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θαη ηνπνζέηεζε ηαηλίαο ζήκαλζεο ηνπ δηθηχνπ ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε
Σερληθή Πξνδηαγξαθή.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε δαπάλε γηα ηε ζχλδεζε ηνπ ππφ θαηαζθεπή αγσγνχ απφ πνιπαηζπιέλην κε ην πθηζηάκελν δίθηπν,
δελ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ άξζξν αιιά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ.
Δπίζεο δελ πεξηιακβάλνληαη νη ζπζθεπέο ειέγρνπ θαη αζθαιείαο ηνπ δηθηχνπ θαη ν εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ κε
άκκν πνπ πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο βάζεη ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ.
Σηκή αλά κέηξν αμνληθνχ κήθνπο αγσγνχ απφ πνιπαηζπιέλην, πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ, αλά ηχπν, νλνκαζηηθή
δηάκεηξν θαη νλνκαζηηθή πίεζε
Μέηξν

(1m)
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):

ΓΤΟ ΚΑΙ ΔΙΚΟΙ ΟΚΣΧ ΛΔΠΣΑ

(Αξηζκεηηθψο):

2,28

A.T.:

002

ΑΣΗΔ Ν65.80.30.1

Αεξαγσγφο απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα, νξζνγσληθήο ή θπθιηθήο δηαηνκήο,
ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 04-07-01-01
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 34

100,00%

Αεξαγσγφο απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα νξζνγσληθήο ή θπθιηθήο δηαηνκήο νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ,
ζειπθσηφο ή θιαληδσηφο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 04-07-01-01 ''Γίθηπα αεξαγσγψλ κε κεηαιιηθά
θχιια''
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ηα πάζεο θχζεσο εηδηθά ηεκάρηα (θακπχιεο, γσλίεο, ηαπ, «S» θ.ι.π.), νη
θαηεπζπληήξεο αέξα, ηα δηαθξάγκαηα δηαρσξηζκνχ θαη ξπζκίζεσο ηεο πνζφηεηαο ηνπ αέξα, ηα ζηφκηα ιήςεσο ή
απνξξίςεσο αέξα, νη εληζρχζεηο απφ κνξθνζίδεξν, ηα πιηθά ζχλδεζεο, ζηεξέσζεο θαη ζηεγάλσζεο θαη ε εξγαζία
θαηαζθεπήο, εγθαηάζηαζεο θαη ξχζκηζεο γηα παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.
ειίδα 6 απφ 64

Πεξηιακβάλνληαη φιεο νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο θαη δνθηκέο, έιεγρνη,ξπζκίζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ
αεξαγσγψλ, φια ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα, ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηελ ΔΣΔΠ 04-07-01-01:2009.
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg)
( 1 Kg )
ΔΤΡΧ

Υηιηφγξακκν (Κηιφ)
(Οινγξάθσο):

ΟΚΣΧ ΚΑΙ ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ

(Αξηζκεηηθψο):

8,70

A.T.:

003

ΑΣΗΔ 8115.1

Κξνπλφο νξεηράιθηλνο Γηακέηξνπ 1/2 ins
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 12

100,00%

Κξνπλφο νξεηράιθηλνο θσληθφο, ξπζκηζηηθφο ή εθθελψζεσο δηθηχσλ ζσιελψζεσλ κε ηα κηθξνυιηθά ζπλδέζεσο θαη
ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο Γηακέηξνπ 1/2 ins
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΓΔΚΑ ΣΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ

(Αξηζκεηηθψο):

13,40

A.T.:

004

ΑΣΗΔ 8125.1.1

Βαιβίδα αληεπηζηξνθήο νξεηράιθηλεΜε γισηίδα (θιαπέ) ζπλδενκέλε κε
ζπείξσκα Γηακέηξνπ 1/2 ins
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 11

100,00%

Βαιβίδα αληεπηζηξνθήο νξεηράιθηλε θαηαθνξχθνπ ή νξηδφληηαο ηνπνζεηήζεσο, κε ιπφκελν πψκα γηά επηζεψξεζε
ηνπ κεραληζκνχ ηεο, δειαδή βαιβίδα θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο Γηακέηξνπ 1/2 ins
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΓΔΚΑ ΔΠΣΑ ΚΑΙ ΔΝΝΙΑ ΛΔΠΣΑ

(Αξηζκεηηθψο):

17,09

A.T.:

005

ΑΣΗΔ 8125.1.2

Βαιβίδα αληεπηζηξνθήο νξεηράιθηλεΜε γισηίδα (θιαπέ) ζπλδενκέλε κε
ζπείξσκα Γηακέηξνπ 3/4 ins
ειίδα 7 απφ 64

Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 11

100,00%

Βαιβίδα αληεπηζηξνθήο νξεηράιθηλε θαηαθνξχθνπ ή νξηδφληηαο ηνπνζεηήζεσο, κε ιπφκελν πψκα γηά επηζεψξεζε
ηνπ κεραληζκνχ ηεο, δειαδή βαιβίδα θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο Γηακέηξνπ 3/4 ins
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΔΙΚΟΙ

ΚΑΙ

ΣΡΙΑΝΣΑ

ΔΝΑ

ΛΔΠΣΑ
(Αξηζκεηηθψο):

A.T.:

006

ΑΣΗΔ 8141.2.2

Αλακηθηήξαο

20,31

(κπαηαξία)

ζεξκνχ

-

ςπρξνχ

χδαηνο,

νξεηράιθηλνο,

επηρξσκησκέλνο ηνπνζεηεκέλνο ζε ληπηήξα - Γηακέηξνπ 1/2 ins
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 13

100,00%

Αλακηθηήξαο (κπαηαξία) ζεξκνχ - ςπρξνχ χδαηνο, νξεηράιθηλνο, επηρξσκησκέλνο δειαδή αλακηθηήξαο θαη
κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεσο ζπλδέζεσο θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο ηνπνζεηεκέλνο ζε ληπηήξα
- Γηακέηξνπ 1/2 ins
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΔΞΗΝΣΑ

ΚΑΙ

ΔΞΗΝΣΑ

ΓΤΟ

ΛΔΠΣΑ
(Αξηζκεηηθψο):

60,62

A.T.:

007

ΑΣΗΔ 8160.1

Νηπηήξαο πνξζειάλεο Γηαζη. 40 Υ 50 cm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 17

100,00%

Νηπηήξαο πνξζειάλεο πιήξεο κε βαιβίδα ρξσκέ ( ζηαγγηζηήξα) πψκα κε άιπζν, ζηθψλη ρξσκέ Φ 1 1/4 ins
ζηεξίγκαηα, ραιθνζσιήλεο, ξαθφξ θαη ινηπά γεληθά εμαξηήκαηα φπσο θαη ηα κηθξνυιηθά (κνιπβδφθνιια, ηζηκέλην
θιπ) θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο παξαδνηένο ζε ιεηηνπξγία Γηαζη. 40 Υ 50 cm
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΔΚΑΣΟΝ ΠΔΝΗΝΣΑ ΟΚΣΧ

ΚΑΙ

ΑΡΑΝΣΑ ΔΝΝΙΑ ΛΔΠΣΑ
(Αξηζκεηηθψο):

158,49
ειίδα 8 απφ 64

A.T.:

008

ΑΣΗΔ 8178.2.1

Υαξηνζήθε πιήξεο επηρξσκησκέλε δηαζηάζεσλ 15 Υ 15 cm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 14

100,00%

Υαξηνζήθε πιήξεο δειαδή πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο επηρξσκησκέλε
δηαζηάζεσλ 15 Υ 15 cm
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΓΔΚΑ

ΔΠΣΑ

ΚΑΙ

ΣΔΔΡΑ

ΛΔΠΣΑ
(Αξηζκεηηθψο):

17,04

A.T.:

009

ΑΣΗΔ Ν8179.2

Κάζηζκα ιεθάλεο πιαζηηθφ κε θάιπκκα ρξψκαηνο ιεπθνχ.
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 18

100,00%

Κάζηζκα ιεθάλεο πιαζηηθφ κε θάιπκκα πιήξεο δειαδή πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο
ηνπνζεηήζεσο
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΔΙΚΟΙ ΓΤΟ

ΚΑΙ ΔΝΔΝΗΝΣΑ

ΔΠΣΑ ΛΔΠΣΑ
(Αξηζκεηηθψο):

22,97

A.T.:

010

ΑΣΗΔ 8201.1.2

Ππξνζβεζηήξαο θφλεσο ηχπνπ Ρα, θνξεηφο Γνκψζεσο 6 kg
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 19

100,00%

Ππξνζβεζηήξαο θφλεσο ηχπνπ Ρα, θνξεηφο πιήξεο κε ην αληίζηνηρν ζηήξηγκα αλαξηήζεψο ηνπ ζηνλ ηνίρν
πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο, δειάδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ζηήξημε Γνκψζεσο 6 kg
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΣΡΙΑΝΣΑ ΔΠΣΑ ΚΑΙ ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ
ΟΚΣΧ ΛΔΠΣΑ
ειίδα 9 απφ 64

(Αξηζκεηηθψο):

37,78

A.T.:

011

ΑΣΗΔ 8757.1.3

Αγσγφο γπκλφο ράιθηλνο Μνλφθισλνο Γηαηνκήο: 6 mm2
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 45

100,00%

Αγσγφο γπκλφο ράιθηλνο , δειαδή αγσγφο θαη κηθξνπιηθά (ζηεξίγκαηα ή κνλσηήξεο, ηάθνη, βίδεο, γχςνο θιπ) επί
ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεσο κε ζηεξίγκαηα ή κε κνλσηήξεο. Μνλφθισλνο Γηαηνκήο: 6 mm2
(1m)
ΔΤΡΧ

Μέηξν
(Οινγξάθσο):

ΓΤΟ ΚΑΙ ΓΔΚΑ ΔΝΝΙΑ ΛΔΠΣΑ

(Αξηζκεηηθψο):

2,19

A.T.:

012

ΑΣΗΔ 8757.2.3

Αγσγφο γπκλφο ράιθηλνο Πνιχθισλνο Γηαηνκήο: 25 mm2
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 45

100,00%

Αγσγφο γπκλφο ράιθηλνο , δειαδή αγσγφο θαη κηθξνπιηθά (ζηεξίγκαηα ή κνλσηήξεο, ηάθνη, βίδεο, γχςνο θιπ) επί
ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεσο κε ζηεξίγκαηα ή κε κνλσηήξεο. Πνιχθισλνο Γηαηνκήο: 25 mm2
(1m)
ΔΤΡΧ

Μέηξν
(Οινγξάθσο):

ΣΔΔΡΑ

ΚΑΙ ΟΓΓΟΝΣΑ ΓΤΟ

ΛΔΠΣΑ
(Αξηζκεηηθψο):

4,82

A.T.:

013

ΑΣΗΔ 8774.6.3

Καιψδην ηχπνπ NYY νξαηφ ή εληνηρηζκέλν Πεληαπνιηθφ - Γηαηνκήο 5 Υ 4
mm2
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 47

100,00%

Καιψδην ηχπνπ NYY νξαηφ ή εληνηρηζκέλν δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ (θνιιάξα,
θνριίεο, κνχθεο, ηζηκεληνθνλίακα, ηαθάθηα, πέδηια, θαζζηηεξνθφιιεζε, κνλσηηθά, εηδηθά ζηεξίγκαηα ή αλαινγία
εζράξαο θαισδίσλ θιπ) επί ηφπνπ θαη εξγαζία δηαλνίμεσο απιάθσλ θαη νπψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ θηηξίνπ,
ειίδα 10 απφ 64

ηνπνζέηεζε δηακφξθσζε θαη ζχλδεζε ησλ άθξσλ ηνπ (ζηα θπηία θαη ηα εμαξηήκαηα ηεο εγθαηαζηάζεσο) θαη πιήξεο
εγθαηάζηαζε παξαδνηέν ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία Πεληαπνιηθφ - Γηαηνκήο 5 Υ 4 mm2
(1m)
ΔΤΡΧ

Μέηξν
(Οινγξάθσο):

ΔΝΝΙΑ

ΚΑΙ ΣΡΙΑΝΣΑ ΣΔΔΡΑ

ΛΔΠΣΑ
(Αξηζκεηηθψο):

9,34

A.T.:

014

ΑΣΗΔ 8826.3.2

Ρεπκαηνδφηεο ρσλεπηφο SCHUKO - Δληάζεσο 16 Α
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 49

100,00%

Ρεπκαηνδφηεο ρσλεπηφο κε ην θπηίν δειαδή πξνκήζεηα πξνζθφκηζε ,κηθξνυιηθά εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε,
παξαδνηένο ζε ιεηηνπξγία SCHUKO - Δληάζεσο 16 Α
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΔΝΝΙΑ ΚΑΙ ΣΔΔΡΑ ΛΔΠΣΑ

(Αξηζκεηηθψο):

9,04

A.T.:

015

ΑΣΗΔ 9347

χλδεζε κεηξεηνχ ΓΔΗ
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 52

100,00%

χλδεζε κεηξεηνχ ΓΔΗ δειαδή πιηθά εξγαζία, θαη θαηαβνιή ζηε ΓΔΗ ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο ζπλδέζεσο,
αλαγφκελα ζε εξγαζία γηα ηελ ζχλδεζε ελφο κεηξεηνχ ηεο ΓΔΗ.
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΓΙΑΚΟΙΑ ΠΔΝΗΝΣΑ ΔΞΙ

ΚΑΙ

ΔΝΔΝΗΝΣΑ ΔΠΣΑ ΛΔΠΣΑ
(Αξηζκεηηθψο):

256,97

A.T.:

016

ΑΣΗΔ Ν8029.1

ηθψλη πιαζηηθφ δαπέδνπ κε εζράξα θαη θφθηξα δηακέηξνπ Φ 50 mm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 17

100,00%
ειίδα 11 απφ 64

ηθψλη πιαζηηθφ δαπέδνπ κε εζράξα θαη θφθηξα πιήξσο ηνπνζεηεκέλν θαη ζπλδεδεκέλν κε ηα κηθξνυιηθά θαη ηε
δηάλνημε νπψλ.
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ

ΚΑΙ

ΟΓΓΟΝΣΑ

ΔΠΣΑ ΛΔΠΣΑ
(Αξηζκεηηθψο):

70,87

A.T.:

017

ΑΣΗΔ Ν8036.98.8

ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε ξαθή, ISO - MEDIUM βαξχο (πξάζηλε
εηηθέηηα) πάρνπο 4,05mm θαη δηακέηξνπ 3 ins
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 4

100,00%

ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε ξαθή ISO - MEDIUM βαξχο (πξάζηλε εηηθέηηα), δειαδή ζηδεξνζσιήλαο θαη
θάζε είδνο εηδηθά ηεκάρηα (κνχθεο, γσλίεο, θακπχιεο, ζπζηνιέο, ηαχ, θιπ εληζρπκέλεο θνξδνλάηεο) πιελ ησλ ξαθφξ
θαη κηθξνπιηθά (θαλάβη, ζρνηλί, ηεθιφλ θιπ.). Δπίζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα γαιβαληζκέλα πιηθά ηππνπνηεκέλνπ
ιπφκελνπ ζπζηήκαηνο ζηήξημεο ζσιελψζεσλ (ζηεξίγκαηα, θνηινδνθνί, ζπλδεηήξηα, εηδηθά παμηκάδηα, εηδηθά ηεκάρηα
ζηήξημεο επί ηνίρνπ ή αλάξηεζε απφ νξνθή, θιπ) θαη ε εξγαζία πιήξνπο εγθαηάζηάζεο θαη δνθηκψλ πίεζεο θαη
ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ
έξγνπ.
Μέηξν

(1m)
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):

ΑΡΑΝΣΑ ΓΤΟ ΚΑΙ ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ
ΔΝΝΙΑ ΛΔΠΣΑ

(Αξηζκεηηθψο):

42,79

A.T.:

018

ΑΣΗΔ Ν8040.5.1

σιήλαο Πνιπζηξσκαηηθφο απφ δηθηπσκέλν πνιπαηζπιέλην κε ππεξνμείδηα
(PE-Xc/AL/Pe-Xc), πάρνπο αινπκηλίνπ 0,7mm, Δμσηεξηθήο δηακέηξνπ 16mm
Πάρνπο ηνηρ 2,0 mm.
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 7

100,00%

σιήλαο Πνιπζηξσκαηηθφο απφ δηθηπσκέλν πνιπαηζπιέλην κε ππεξνμείδηα (PE-Xc/AL/Pe-Xc), πάρνπο
αινπκηλίνπ 0,4mm. Πεξηιακβάλνληαη φια ηα εηδηθά ηεκάρηα ζπλδέζεσο, ξαθφξ ζπλδέζεσο κε δηαζθφπηεο θ.ι.π. πιηθά
ζηεξεψζεσο κε ερνκνλσηηθφ ιάζηηρν (απαγνξεχεηαη ε ζηεξέσζε κε ήινπο) θαη ζπγθνιιήζεσο, δειαδή ζσιήλαο,
ειίδα 12 απφ 64

πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο, ζχλδεζκνη, ξαθφξ,
ηαχ θιπ, επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο.
Μέηξν

(1m)
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):

ΣΔΔΡΑ ΚΑΙ ΟΓΓΟΝΣΑ ΛΔΠΣΑ

(Αξηζκεηηθψο):

4,80

A.T.:

019

ΑΣΗΔ Ν8040.5.2

σιήλαο Πνιπζηξσκαηηθφο απφ δηθηπσκέλν πνιπαηζπιέλην κε ππεξνμείδηα
(PE-Xc/AL/Pe-Xc), πάρνπο αινπκηλίνπ 0,7mm, Δμσηεξηθήο δηακέηξνπ 18mm
Πάρνπο ηνηρ 2,0 mm.
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 7

100,00%

σιήλαο Πνιπζηξσκαηηθφο απφ δηθηπσκέλν πνιπαηζπιέλην κε ππεξνμείδηα (PE-Xc/AL/Pe-Xc), πάρνπο
αινπκηλίνπ 0,4mm. Πεξηιακβάλνληαη φια ηα εηδηθά ηεκάρηα ζπλδέζεσο, ξαθφξ ζπλδέζεσο κε δηαζθφπηεο θ.ι.π. πιηθά
ζηεξεψζεσο κε ερνκνλσηηθφ ιάζηηρν (απαγνξεχεηαη ε ζηεξέσζε κε ήινπο) θαη ζπγθνιιήζεσο, δειαδή ζσιήλαο,
πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο, ζχλδεζκνη, ξαθφξ,
ηαχ θιπ, επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο.
Μέηξν

(1m)
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):

ΠΔΝΣΔ

ΚΑΙ ΑΡΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ

ΛΔΠΣΑ
(Αξηζκεηηθψο):

5,45

A.T.:

020

ΑΣΗΔ Ν8040.5.3

σιήλαο Πνιπζηξσκαηηθφο απφ δηθηπσκέλν πνιπαηζπιέλην κε ππεξνμείδηα
(PE-Xc/AL/Pe-Xc), πάρνπο αινπκηλίνπ 0,4mm, Δμσηεξηθήο δηακέηξνπ 20mm
Πάρνπο ηνηρ 2,0 mm.
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 7

100,00%

σιήλαο Πνιπζηξσκαηηθφο απφ δηθηπσκέλν πνιπαηζπιέλην κε ππεξνμείδηα (PE-Xc/AL/Pe-Xc), πάρνπο
αινπκηλίνπ 0,4mm. Πεξηιακβάλνληαη φια ηα εηδηθά ηεκάρηα ζπλδέζεσο, ξαθφξ ζπλδέζεσο κε δηαζθφπηεο θ.ι.π., πιηθά
ζηεξεψζεσο κε ερνκνλσηηθφ ιάζηηρν (απαγνξεχεηαη ε ζηεξέσζε κε ήινπο) θαη ζπγθνιιήζεσο, δειαδή ζσιήλαο,
πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο, ζχλδεζκνη, ξαθφξ,
ηαχ θιπ, επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο.
(1m)

Μέηξν
ειίδα 13 απφ 64

ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):

ΔΞΙ ΚΑΙ ΣΡΙΑΝΣΑ ΣΡΙΑ ΛΔΠΣΑ

(Αξηζκεηηθψο):

6,33

A.T.:

021

ΑΣΗΔ Ν8040.5.4

σιήλαο Πνιπζηξσκαηηθφο απφ δηθηπσκέλν πνιπαηζπιέλην κε ππεξνμείδηα
(PE-Xc/AL/Pe-Xc), πάρνπο αινπκηλίνπ 0,5mm, Δμσηεξηθήο δηακέηξνπ 26mm
Πάρνπο ηνηρ 3,0 mm.
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 7

100,00%

σιήλαο Πνιπζηξσκαηηθφο απφ δηθηπσκέλν πνιπαηζπιέλην κε ππεξνμείδηα (PE-Xc/AL/Pe-Xc), πάρνπο
αινπκηλίνπ 0,5mm. Πεξηιακβάλνληαη φια ηα εηδηθά ηεκάρηα ζπλδέζεσο, ξαθφξ ζπλδέζεσο κε δηαζθφπηεο θ.ι.π., πιηθά
ζηεξεψζεσο κε ερνκνλσηηθφ ιάζηηρν (απαγνξεχεηαη ε ζηεξέσζε κε ήινπο) θαη ζπγθνιιήζεσο, δειαδή ζσιήλαο,
πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο, ζχλδεζκνη, ξαθφξ,
ηαχ θιπ, επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο.
Μέηξν

(1m)
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):

ΓΔΚΑ

ΚΑΙ

ΠΔΝΗΝΣΑ

ΓΤΟ

ΛΔΠΣΑ
(Αξηζκεηηθψο):

10,52

A.T.:

022

ΑΣΗΔ Ν8042.5.5

Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρεηεχζεσο απφ ζθιεξφ PVC γηα 60νC θαηά
ΔΛΟΣ686/Β, βαξέσο ηχπνπ, δηακέηξνπ Φ 75 mm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 8

100,00%

Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρεηεχζεσο απφ ζθιεξφ PVC γηα 60νC θαηά ΔΛΟΣ686/Β, βαξέσο ηχπνπ, δειαδή
πξνκήζεηα, πξνζέγγηζε, ηνπνζέηεζε, ζχλδεζε κε ζπγθφιιεζε κε παξεκβνιή θαηάιιειεο θφιιαο ή κε ζχλδεζε κε
δηακνξθσκέλε κνχθα ζην έλα άθξν ηνπ ζσιήλα, πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ έξγνπ. πκπεξηιακβάλνληαη ηα εηδηθά ηεκάρηα θάζε ζρήκαηνο(εθηφο
απφ ζηθψληα), ηα πιηθά ζχλδεζεο, ζηεξέσζεο θιπ. Καζψο επίζεο ε δηάλνημε θαη ε απνθαηάζηαζε απιάθσλ
(ραληξψκαηα), νπψλ δηέιεπζεο ζηα δνκηθά ζηνηρεία, θαη ε εξγαζία γηα πιήξε εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε, δνθηκέο θαη
ιεηηνπξγία.
(1m)
ΔΤΡΧ

Μέηξν
(Οινγξάθσο):

ΓΔΚΑ ΟΚΣΧ ΚΑΙ ΟΓΓΟΝΣΑ ΣΡΙΑ
ΛΔΠΣΑ
ειίδα 14 απφ 64

(Αξηζκεηηθψο):

18,83

A.T.:

023

ΑΣΗΔ Ν8042.5.7

Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρεηεχζεσο απφ ζθιεξφ PVC γηα 60νC θαηά
ΔΛΟΣ686/Β, βαξέσο ηχπνπ, δηακέηξνπ Φ 100 mm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 8

100,00%

Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρεηεχζεσο απφ ζθιεξφ PVC γηα 60νC θαηά ΔΛΟΣ686/Β, βαξέσο ηχπνπ, δειαδή
πξνκήζεηα, πξνζέγγηζε, ηνπνζέηεζε, ζχλδεζε κε ζπγθφιιεζε κε παξεκβνιή θαηάιιειεο θφιιαο ή κε ζχλδεζε κε
δηακνξθσκέλε κνχθα ζην έλα άθξν ηνπ ζσιήλα, πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ έξγνπ. πκπεξηιακβάλνληαη ηα εηδηθά ηεκάρηα θάζε ζρήκαηνο(εθηφο
απφ ζηθψληα), ηα πιηθά ζχλδεζεο, ζηεξέσζεο θιπ. Καζψο επίζεο ε δηάλνημε θαη ε απνθαηάζηαζε απιάθσλ
(ραληξψκαηα), νπψλ δηέιεπζεο ζηα δνκηθά ζηνηρεία, θαη ε εξγαζία γηα πιήξε εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε, δνθηκέο θαη
ιεηηνπξγία.
Μέηξν

(1m)
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):

ΔΙΚΟΙ ΣΡΙΑ

ΚΑΙ ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ

ΔΝΑ ΛΔΠΣΑ
(Αξηζκεηηθψο):

23,71

A.T.:

024

ΑΣΗΔ Ν8042.10.2

Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρεηεχζεσο κε πνιππξνππιέλην (PP), κε κνχθα θαη
ειαζηηθφ παξέκβπζκα, ηχπνπ VALSIR ή REHAU ή ηζνδχλακνο δηακέηξνπ Φ
40 mm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 8

100,00%

Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρεηεχζεσο κε πνιππξνππιέλην (PP), κε κνχθα θαη ειαζηηθφ παξέκβπζκα, ηχπνπ VALSIR
ή REHAU ή ηζνδχλακνο, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζέγγηζε, ζχλδεζε, πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ έξγνπ. πκπεξηιακβάλνληαη ηα εηδηθά ηεκάρηα θάζε
ζρήκαηνο (εθηφο απφ ζηθψληα), ηα πιηθά ζχλδεζεο, ζηεξέσζεο θιπ. Καζψο επίζεο ε δηάλνημε θαη ε απνθαηάζηαζε
απιάθσλ (ραληξψκαηα), νπψλ δηέιεπζεο ζηα δνκηθά ζηνηρεία, θαη ε εξγαζία γηα πιήξε εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε,
δνθηκέο θαη ιεηηνπξγία.
(1m)
ΔΤΡΧ

Μέηξν
(Οινγξάθσο):

ΔΝΝΙΑ ΚΑΙ ΟΓΓΟΝΣΑ ΔΞΙ ΛΔΠΣΑ

(Αξηζκεηηθψο):

9,86
ειίδα 15 απφ 64

A.T.:

025

ΑΣΗΔ Ν8042.10.3

Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρεηεχζεσο κε πνιππξνππιέλην (PP), κε κνχθα θαη
ειαζηηθφ παξέκβπζκα, ηχπνπ VALSIR ή REHAU ή ηζνδχλακνο δηακέηξνπ Φ
50 mm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 8

100,00%

Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρεηεχζεσο κε πνιππξνππιέλην (PP), κε κνχθα θαη ειαζηηθφ παξέκβπζκα, ηχπνπ VALSIR
ή REHAU ή ηζνδχλακνο, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζέγγηζε, ζχλδεζε, πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ έξγνπ. πκπεξηιακβάλνληαη ηα εηδηθά ηεκάρηα θάζε
ζρήκαηνο (εθηφο απφ ζηθψληα), ηα πιηθά ζχλδεζεο, ζηεξέσζεο θιπ. Καζψο επίζεο ε δηάλνημε θαη ε απνθαηάζηαζε
απιάθσλ (ραληξψκαηα), νπψλ δηέιεπζεο ζηα δνκηθά ζηνηρεία, θαη ε εξγαζία γηα πιήξε εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε,
δνθηκέο θαη ιεηηνπξγία.
Μέηξν

(1m)
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):

ΓΔΚΑ

ΚΑΙ

ΓΔΚΑ

ΣΔΔΡΑ

ΛΔΠΣΑ
(Αξηζκεηηθψο):

10,14

A.T.:

026

ΑΣΗΔ Ν8042.10.5

Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρεηεχζεσο κε πνιππξνππιέλην (PP), κε κνχθα θαη
ειαζηηθφ παξέκβπζκα, ηχπνπ VALSIR ή REHAU ή ηζνδχλακνο δηακέηξνπ Φ
75 mm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 8

100,00%

Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρεηεχζεσο κε πνιππξνππιέλην (PP), κε κνχθα θαη ειαζηηθφ παξέκβπζκα, ηχπνπ VALSIR
ή REHAU ή ηζνδχλακνο, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζέγγηζε, ζχλδεζε, πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ έξγνπ. πκπεξηιακβάλνληαη ηα εηδηθά ηεκάρηα θάζε
ζρήκαηνο (εθηφο απφ ζηθψληα), ηα πιηθά ζχλδεζεο, ζηεξέσζεο θιπ. Καζψο επίζεο ε δηάλνημε θαη ε απνθαηάζηαζε
απιάθσλ (ραληξψκαηα), νπψλ δηέιεπζεο ζηα δνκηθά ζηνηρεία, θαη ε εξγαζία γηα πιήξε εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε,
δνθηκέο θαη ιεηηνπξγία.
(1m)
ΔΤΡΧ

Μέηξν
(Οινγξάθσο):

ΓΔΚΑ ΠΔΝΣΔ

ΚΑΙ ΔΙΚΟΙ ΔΞΙ

ΛΔΠΣΑ
(Αξηζκεηηθψο):

15,26

ειίδα 16 απφ 64

A.T.:

027

ΑΣΗΔ Ν8042.10.6

Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρεηεχζεσο κε πνιππξνππιέλην (PP), κε κνχθα θαη
ειαζηηθφ παξέκβπζκα, ηχπνπ VALSIR ή REHAU ή ηζνδχλακνο δηακέηξνπ Φ
110 mm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 8

100,00%

Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρεηεχζεσο κε πνιππξνππιέλην (PP), κε κνχθα θαη ειαζηηθφ παξέκβπζκα, ηχπνπ VALSIR
ή REHAU ή ηζνδχλακνο, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζέγγηζε, ζχλδεζε, πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ έξγνπ. πκπεξηιακβάλνληαη ηα εηδηθά ηεκάρηα θάζε
ζρήκαηνο (εθηφο απφ ζηθψληα), ηα πιηθά ζχλδεζεο, ζηεξέσζεο θιπ. Καζψο επίζεο ε δηάλνημε θαη ε απνθαηάζηαζε
απιάθσλ (ραληξψκαηα), νπψλ δηέιεπζεο ζηα δνκηθά ζηνηρεία, θαη ε εξγαζία γηα πιήξε εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε,
δνθηκέο θαη ιεηηνπξγία.
Μέηξν

(1m)
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):

ΓΔΚΑ ΔΠΣΑ ΚΑΙ ΔΝΔΝΗΝΣΑ ΔΝΑ
ΛΔΠΣΑ

(Αξηζκεηηθψο):

17,91

A.T.:

028

ΑΣΗΔ Ν8045.11.1

Μεραλνζίθσλαο πιαζηηθφο απφ P.V.C. δηακέηξνπ Φ 12.5 cm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 8

100,00%

Μεραλνζίθσλαο πιαζηηθφο απφ P.V.C. πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο.
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΑΡΑΝΣΑ

ΚΑΙ ΑΡΑΝΣΑ ΣΡΙΑ

ΛΔΠΣΑ
(Αξηζκεηηθψο):

40,43

A.T.:

029

ΑΣΗΔ Ν8054.11.5

Πψκα (ηάπα) θαζαξηζκνχ πιαζηηθφ απφ P.V.C. Βηδσηφ δηακέηξνπ Φ 75 mm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 8

100,00%

ειίδα 17 απφ 64

Πψκα (ηάπα) θαζαξηζκνχ πιαζηηθφ απφ P.V.C. βηδσηφ, πιήξεο, κε ην εηδηθφ ηεκάρην (ζψκα) πάλσ ζην νπνίν
βηδψλεηαη ην πψκα, ηα κηθξνπιηθά θαη ηελ εξγαζία γηα πιήξε ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε.
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΔΠΣΑ ΚΑΙ ΔΝΝΙΑ ΛΔΠΣΑ

(Αξηζκεηηθψο):

7,09

A.T.:

030

ΑΣΗΔ Ν8054.11.8

Πψκα (ηάπα) θαζαξηζκνχ πιαζηηθφ, βηδσηφ δηακέηξνπ Φ 110 mm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 8

100,00%

Πψκα (ηάπα) θαζαξηζκνχ πιαζηηθφ, βηδσηφ, κε ειαζηηθφ παξέκβπζκα, πιήξεο, κε ην εηδηθφ ηεκάρην (ζψκα) πάλσ
ζην νπνίν βηδψλεηαη ην πψκα, ηα κηθξνπιηθά θαη ηελ εξγαζία γηα πιήξε ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε.
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΔΝΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΟΙ ΣΡΙΑ ΛΔΠΣΑ

(Αξηζκεηηθψο):

9,23

A.T.:

031

ΑΣΗΔ Ν8054.11.9

Πψκα (ηάπα) θαζαξηζκνχ πιαζηηθφ, βηδσηφ δηακέηξνπ Φ 125 mm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 8

100,00%

Πψκα (ηάπα) θαζαξηζκνχ πιαζηηθφ, βηδσηφ, κε ειαζηηθφ παξέκβπζκα, πιήξεο, κε ην εηδηθφ ηεκάρην (ζψκα) πάλσ
ζην νπνίν βηδψλεηαη ην πψκα, ηα κηθξνπιηθά θαη ηελ εξγαζία γηα πιήξε ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε.
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΟΚΣΧ

ΚΑΙ

ΠΔΝΗΝΣΑ

ΓΤΟ

ΛΔΠΣΑ
(Αξηζκεηηθψο):

8,52

A.T.:

032

ΑΣΗΔ Ν8062.2

Απνξξνή νκβξίσλ γσληαθή απφ αινπκίλην, δηακέηξνπ εμφδνπ 3" (DN80mm)
ελδεηθηηθνχ ηχπνπ 3TW-Alumasc ή ηζνδχλακνπ.
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 5

100,00%
ειίδα 18 απφ 64

Απνξξνή νκβξίσλ γσληαθή απφ αινπκίλην, πιήξσο ηνπνζεηεκέλε θαη ζπλδεδεκέλε κε φια ηα αληίζηνηρα εηδηθά
ηεκάρηα γηα ηελ πξνζαξκνγή πξνο ηελ ζσιήλσζε, ηελ πξνζαξκνγή ηεο κφλσζεο, ηα κηθξνυιηθά θαη ηε δηάλνημε
νπψλ.
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΓΙΑΚΟΙΑ ΔΙΚΟΙ

ΚΑΙ ΑΡΑΝΣΑ

ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ
(Αξηζκεηηθψο):

220,45

A.T.:

033

ΑΣΗΔ Ν8106.1.1

θαηξηθή βαιβίδα (δηθιείδα) νξεηxάιθηλε

(ball valve)

16 atm κε ιαβή

δηακέηξνπ Φ 1/2 ins
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 11

100,00%

θαηξηθή βαιβίδα (δηθιείδα) (ball valve) νξεηxάιθηλε , βαξέσο ηχπνπ, κε εζσηεξηθφ κεραληζκφ απφ αλνμείδσην
ράιπβα πίεζεο ιεηηνπξγίαο 16atm, κε ιαβή xεηξηζκνχ (θιείζηκν κε 1/4 ηεο ζηξνθήο) κε ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά
ζχλδεζεο θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηάζηαζεο
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΓΔΚΑ ΣΡΙΑ

ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ ΣΡΙΑ

ΛΔΠΣΑ
(Αξηζκεηηθψο):

13,53

A.T.:

034

ΑΣΗΔ Ν8106.1.2

θαηξηθή βαιβίδα (δηθιείδα) νξεηxάιθηλε

(ball valve)

16 atm κε ιαβή

δηακέηξνπ Φ 3/4 ins
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 11

100,00%

θαηξηθή βαιβίδα (δηθιείδα) (ball valve) νξεηxάιθηλε , βαξέσο ηχπνπ, κε εζσηεξηθφ κεραληζκφ απφ αλνμείδσην
ράιπβα πίεζεο ιεηηνπξγίαο 16atm, κε ιαβή xεηξηζκνχ (θιείζηκν κε 1/4 ηεο ζηξνθήο) κε ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά
ζχλδεζεο θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηάζηαζεο
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΓΔΚΑ ΠΔΝΣΔ ΚΑΙ ΣΡΙΑ ΛΔΠΣΑ

(Αξηζκεηηθψο):

15,03
ειίδα 19 απφ 64

A.T.:

035

ΑΣΗΔ Ν8130.3

Απηφκαηε δηθιίδα αεξηζκνχ (κίθα, θεθαιή αεξηζκνχ, θαπέιιν), ζσιήλα
αεξηζκνχ 10 cm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 1

100,00%

Απηφκαηε δηθιίδα αεξηζκνχ (κίθα, θεθαιή αεξηζκνχ, θαπέιιν), ζσιήλα αεξηζκνχ 10 cm πιήξσο ηνπνζεηεκέλε
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΔΞΙ ΚΑΙ ΣΡΙΑΝΣΑ ΔΠΣΑ ΛΔΠΣΑ

(Αξηζκεηηθψο):

6,37

A.T.:

036

ΑΣΗΔ Ν8130.10.2

πιιεθηεο απφ πξνθίι νξείραιθνπ κε ελζσκαησκέλνπο δηαθφπηεο γηα ηελ
δηαλνκή λεξνχ, δηακέηξνπ 3/4'', ηξηψλ εμφδσλ θαη κεηαιιηθφ εξκάξην
πδξνιεςίαο
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 4

100,00%

πιιεθηεο απφ πξνθίι νξείραιθνπ κε ελζσκαησκέλνπο δηαθφπηεο γηα ηελ δηαλνκή λεξνχ, δηακέηξνπ 3/4'', ηξηψλ
εμφδσλ. πιήξεο εγθαηεζηεκέλνο εληφο επίηνηρνπ ή εληνηρηζκέλνπ κεηαιιηθνχ πίλαθα, δειαδή πξνκήζεηα πξνζθφκηζε,
εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε πξνο ηα δίθηπα θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία. ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα
κηθξνεμαξηήκαηα γηα ηελ ζχλδεζε ησλ ζσιελψζεσλ.
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΠΔΝΗΝΣΑ

ΠΔΝΣΔ

ΚΑΙ

ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ ΓΤΟ ΛΔΠΣΑ
(Αξηζκεηηθψο):

55,72

A.T.:

037

ΑΣΗΔ Ν8130.10.3

πιιεθηεο απφ πξνθίι νξείραιθνπ κε ελζσκαησκέλνπο δηαθφπηεο γηα ηελ
δηαλνκή λεξνχ, δηακέηξνπ 3/4'', ηεζζάξσλ εμφδσλ θαη κεηαιιηθφ εξκάξην
πδξνιεςίαο
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 4

100,00%

ειίδα 20 απφ 64

πιιεθηεο απφ πξνθίι νξείραιθνπ κε ελζσκαησκέλνπο δηαθφπηεο γηα ηελ δηαλνκή λεξνχ 3/4'', ηεζζάξσλ εμφδσλ.
πιήξεο εγθαηεζηεκέλνο εληφο επίηνηρνπ ή εληνηρηζκέλνπ κεηαιιηθνχ πίλαθα,

δειαδή πξνκήζεηα πξνζθφκηζε,

εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε πξνο ηα δίθηπα θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία. ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη ην εξκάξην ην
εξκάξην θαη ηα κηθξνεμαξηήκαηα γηα ηελ ζχλδεζε ησλ ζσιελψζεσλ.
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ

ΔΞΙ

ΚΑΙ

ΔΝΔΝΗΝΣΑ ΣΡΙΑ ΛΔΠΣΑ
(Αξηζκεηηθψο):

76,93

A.T.:

038

ΑΣΗΔ Ν8130.10.5

πιιεθηεο απφ πξνθίι νξείραιθνπ κε ελζσκαησκέλνπο δηαθφπηεο γηα ηελ
δηαλνκή λεξνχ, δηακέηξνπ 3/4'', έμη εμφδσλ θαη κεηαιιηθφ εξκάξην πδξνιεςίαο
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 4

100,00%

πιιεθηεο απφ πξνθίι νξείραιθνπ κε ελζσκαησκέλνπο δηαθφπηεο γηα ηελ δηαλνκή λεξνχ, δηακέηξνπ 3/4''. πιήξεο
εγθαηεζηεκέλνο εληφο επίηνηρνπ ή εληνηρηζκέλνπ κεηαιιηθνχ πίλαθα, δειαδή πξνκήζεηα πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε,
ζχλδεζε πξνο ηα δίθηπα θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία. ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη ην εξκάξην θαη ηα
κηθξνεμαξηήκαηα γηα ηελ ζχλδεζε ησλ ζσιελψζεσλ.
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΔΚΑΣΟΝ ΔΝΔΝΗΝΣΑ ΓΤΟ

ΚΑΙ

ΣΡΙΑ ΛΔΠΣΑ
(Αξηζκεηηθψο):

192,03

A.T.:

039

ΑΣΗΔ Ν8130.10.6

πιιεθηεο απφ πξνθίι νξείραιθνπ κε ελζσκαησκέλνπο δηαθφπηεο γηα ηελ
δηαλνκή λεξνχ, δηακέηξνπ 3/4'', επηά εμφδσλ θαη κεηαιιηθφ εξκάξην
πδξνιεςίαο
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 4

100,00%

πιιεθηεο απφ πξνθίι νξείραιθνπ κε ελζσκαησκέλνπο δηαθφπηεο γηα ηελ δηαλνκή λεξνχ, δηακέηξνπ 3/4''. πιήξεο
επηά εμφδσλ εγθαηεζηεκέλνο εληφο επίηνηρνπ ή εληνηρηζκέλνπ κεηαιιηθνχ πίλαθα, δειαδή πξνκήζεηα πξνζθφκηζε,
εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε πξνο ηα δίθηπα θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία. ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη ην εξκάξην θαη ηα
κηθξνεμαξηήκαηα γηα ηελ ζχλδεζε ησλ ζσιελψζεσλ.
( 1 Σεκ. )

Σεκάρην
ειίδα 21 απφ 64

ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):

ΓΙΑΚΟΙΑ ΣΔΔΡΑ ΚΑΙ ΔΞΗΝΣΑ
ΣΡΙΑ ΛΔΠΣΑ

(Αξηζκεηηθψο):

204,63

A.T.:

040

ΑΣΗΔ Ν8131.2.1

Βαιβίδα δηαθνπήο (δηαθφπηεο) νξεηράιθηλε, επηρξσκησκέλε Σχπνπ γσληαθή
Γηακέηξνπ 1/2 ins
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 11

100,00%

Βαιβίδα δηαθνπήο (δηαθφπηεο) νξεηράιθηλε,επηρξσκησκέλε κε ηα κηθξνυιηθά ζπλδέζεσο θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο
εγθαηαζηάζεσο
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΓΔΚΑ ΠΔΝΣΔ ΚΑΙ ΔΝΑ ΛΔΠΣΑ

(Αξηζκεηηθψο):

15,01

A.T.:

041

ΑΣΗΔ Ν8143.1

Δχθακπηνο ζχλδεζκνο (θιεμίκπι), δηακέηξνπ Φ 8x12mm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 7

100,00%

Δχθακπηνο ζχλδεζκνο (θιεμίκπι), θαηαζθεπαζκέλνο απφ ηζρπξφ ειαζηηθφ κε αλνμείδσηε εμσηεξηθή ζσξάθηζε
ηχπνπ clessinox COMAP, εθνδηαζκέλνο κε θαηά πεξίπησζε θαηάιιεια άθξα ζχλδεζεο ησλ εηδψλ πγηεηλήο κε ην
δίθηπν χδξεπζεο, δειαδή ζχλδεζκνο θαη κηθξνπιηθά ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο, ζχλδεζεο θαη
εγθαηάζηαζεο.
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΓΔΚΑ

ΚΑΙ

ΠΔΝΗΝΣΑ

ΓΤΟ

ΛΔΠΣΑ
(Αξηζκεηηθψο):

10,52

A.T.:

042

ΑΣΗΔ Ν8151.2

Λεθάλε απνρσξεηεξίνπ απφ πνξζειάλε. Υακειήο πηέζεσο κε ην δνρείν
πιχζεσο θαη ηα εμαξηήκαηά ηνπ.
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 14

100,00%
ειίδα 22 απφ 64

Λεθάλε απνρσξεηεξίνπ απφ πνξζειάλε 'Δπξσπατθνχ' (θαζήκελνπ) ηχπνπ, δειαδή ιεθάλε θαη πιηθά ζηεξεψζεσο
θαη ζπγθνιιήζεσο επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπγθνιιήζεσο ζηνκίσλ.
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΔΚΑΣΟΝ ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ ΣΡΙΑ ΚΑΙ
ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ ΔΠΣΑ ΛΔΠΣΑ

(Αξηζκεηηθψο):

173,77

A.T.:

043

ΑΣΗΔ Ν8168.30.1

Καζξέπηεο ηνίρνπ πάρνπο 4 mm κπηδνπηέ νπνηνδήπνηε δηαζηάζεσλ.
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 13

100,00%

Καζξέπηεο ηνίρνπ πάρνπο 4 mm κπηδνπηέ δειαδή θαζξέπηεο, θνριίεο κε θνκβία ρξσκέ, κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη
εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο. Καζξέπηεο
Σεηξαγσληθφ κέηξν

( 1 m2 )
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):

ΔΚΑΣΟΝ

ΣΡΙΑΝΣΑ

ΔΝΑ

ΚΑΙ

ΔΙΚΟΙ ΓΤΟ ΛΔΠΣΑ
(Αξηζκεηηθψο):

131,22

A.T.:

044

ΑΣΗΔ Ν8174

Γνρείν ξεπζηνχ ζάπσλα πιήξεο Δπηρξσκησκέλν
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 13

100,00%

Γνρείν ξεπζηνχ ζάπσλα πιήξεο δειαδή πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο θαη
παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΓΔΚΑ ΔΞΙ ΚΑΙ ΔΞΙ ΛΔΠΣΑ

(Αξηζκεηηθψο):

16,06

A.T.:

045

ΑΣΗΔ Ν8204.10.1

Ππξνζβεζηηθφ εξκάξην (κηθξή ππξνζβ. Φσιηά) επίηνηρν ή ρσλεπηφ κε έλα
ππξνζβεζηηθφ θξνπλφ (απιίζθν) δηακέηξνπ Φ1/2".
ειίδα 23 απφ 64

Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 20

100,00%

Ππξνζβεζηηθφ εξκάξην (κηθξή ππξνζβ. Φσιηά) επίηνηρν ή ρσλεπηφ κε έλα ππξνζβεζηηθφ θξνπλφ (απιίζθν)
δηακέηξνπ Φ1/2" κε πιαζηηθφ ζσιήλα δηακέηξνπ Φ18 κήθνπο 20m κφληκα ζπλδεδεκέλν ζην δίθηπν χδξεπζεο ηνπ
θηηξίνπ κέζσ ζθαηξηθνχ δηαθφπηε, πιήξεο, δειαδή πξνκήζεηα πιηθά θαη κηθξνπιηθά επί ηφπνπ κε ηελ εξγαζία
ζπλαξκνιφγεζεο, βαθήο κε θφθθηλν ρξψκα,ζχλδεζεο, ζηεξέσζεο θαη πιήξνπο εγθαηάζηαζεο.
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΔΝΔΝΗΝΣΑ

ΣΔΔΡΑ

ΚΑΙ

ΑΡΑΝΣΑ ΔΞΙ ΛΔΠΣΑ
(Αξηζκεηηθψο):

94,46

A.T.:

046

ΑΣΗΔ Ν8256.11.2

Θεξκνζίθσλαο ειεθηξηθφο Υσξεηηθφηεηαο 20 l Ιζρχνο 1500 W
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 24

100,00%

Θεξκνζίθσλαο ειεθηξηθφο, θαηάιιεινο γηά πίεζε ιεηηνπξγίαο 8 atm, εζσηεξηθά θαιππηφκελνο κε δηπιή
επίζηξσζε γπαιηνχ, εθνδηαζκέλνο, κε αλφδην καγλεζίνπ θαη κε φια ηα αλαγθαία φξγαλα απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο θαη
ξχζκηζεο, φπσο θαη ηα αζθαιηζηηθά ηνπ, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο, δειαδή ζεξκνζίθσλαο κε ηα
φξγαλα ηνπ, πιηθά θαη κηθξνπιηθά ζηεξέσζεο θαη ζ΄ζπλδεζεο. Πεξηιακβάλνληαη νη εχθακπηνη ζχλδεζκνη θαη ηα ξαθφξ
ζχλδεζεο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ θαη ε εξγαζία ηνπνζέηεζεο θαη πιήξνπο εγθαηάζηαζεο.
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΔΚΑΣΟΝ ΔΞΗΝΣΑ ΠΔΝΣΔ

ΚΑΙ

ΟΓΓΟΝΣΑ ΣΔΔΡΑ ΛΔΠΣΑ
(Αξηζκεηηθψο):

165,84

A.T.:

047

ΑΣΗΔ Ν8447.30.1

Απηφκαην εμαεξηζηηθφ δηθηχνπ λεξνχ, ρξσκέ κε βαιβίδα, δηακέηξνπ 1/2 ins
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 11

100,00%

Απηφκαην εμαεξηζηηθφ δηθηχνπ λεξνχ, ρξσκέ κε βαιβίδα, δηακέηξνπ 1/2 ins, πιήξσο ηνπνζεηεκέλν.
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΓΔΚΑ ΚΑΙ ΓΧΓΔΚΑ ΛΔΠΣΑ
ειίδα 24 απφ 64

(Αξηζκεηηθψο):

10,12

A.T.:

048

ΑΣΗΔ Ν8537.4.6

Αεξαγσγφο απφ αινπκίλην εχθακπηνο κε πνιπεζηεξηθή κεκβξάλε, θπθιηθήο
δηαηνκήο,

δηπιψλ

ηνηρσκάησλ,

κεκφλσζε

κεηαμχ

ησλ

ηνηρσκάησλ

παινβάκβαθα ή άιινπ ηζνδχλακνπ ζεξκηθά πιηθνχ, Ολνκ. δηακ. 125 mm θαη
εμση. δηακ. 187 mm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 35

100,00%

Αεξαγσγφο απφ αινπκίλην εχθακπηνο κε πνιπεζηεξηθή κεκβξάλε,θπθιηθήο δηαηνκήο, δηπιψλ ηνηρσκάησλ, κε
κφλσζε κεηαμχ ησλ ηνηρσκάησλ παινβάκβαθα ή άιινπ ηζνδχλακνπ ζεξκηθά πιηθνχ, κε ηα εηδηθά εμαξηήκαηα
ζπλδέζεσο, ηα πιηθά θαη ηα κηθξνυιηθά θαη κε ηελ εξγαζία ηνπνζεηήζεσο γηά παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία
Μέηξν

(1m)
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):

ΓΧΓΔΚΑ

ΚΑΙ

ΔΞΗΝΣΑ

ΓΤΟ

ΛΔΠΣΑ
(Αξηζκεηηθψο):

12,62

A.T.:

049

ΑΣΗΔ Ν8540.1.20

Θεξκηθή κφλσζε επηθαλεηψλ αεξαγσγψλ

ή ζσιήλσλ

κε

αθξψδεο

ειαζηνκεξέο πιηθφ (FRELEN) πάρνπο 20mm.
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 40

100,00%

Θεξκηθή κφλσζε επηθαλεηψλ αεξαγσγψλ ή ζσιήλσλ κε αθξψδεο ειαζηνκεξέο πιηθφ (FRELEN), πξνκήζεηα,
κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, κε ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά θνιιήζεσο, ζηεξεψζεσο ηεο κνλψζεσο θαη ε
απαηηνχκελε εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο, ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 1501-04-07-02-02:2009
Σεηξαγσληθφ κέηξν

( 1 m2 )
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):

ΔΙΚΟΙ ΣΔΔΡΑ

ΚΑΙ ΑΡΑΝΣΑ

ΟΚΣΧ ΛΔΠΣΑ
(Αξηζκεηηθψο):

24,48

A.T.:

050

ΑΣΗΔ Ν8540.2.20

Θεξκηθή κφλσζε επηθαλεηψλ αεξαγσγψλ

ή ζσιήλσλ

κε

αθξψδεο

ειαζηνκεξέο πιηθφ (FRELEN) πάρνπο 20mm, κε επηθάιπςε αινπκηλίνπ.
ειίδα 25 απφ 64

Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 40

100,00%

Θεξκηθή κφλσζε επηθαλεηψλ αεξαγσγψλ ή ζσιήλσλ κε αθξψδεο ειαζηνκεξέο πιηθφ (FRELEN), πξνκήζεηα,
κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, κε ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά θνιιήζεσο, ζηεξεψζεσο ηεο κνλψζεσο θαη ε
απαηηνχκελε εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο, ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 1501-04-07-02-02:2009
Σεηξαγσληθφ κέηξν

( 1 m2 )
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):

ΔΙΚΟΙ ΟΚΣΧ

ΚΑΙ ΔΝΔΝΗΝΣΑ

ΣΔΔΡΑ ΛΔΠΣΑ
(Αξηζκεηηθψο):

A.T.:

051

ΑΣΗΔ Ν8540.7.9.1

Δχθακπην

28,94

ζπλζεηηθφ

θανπηζνχθ

ζε

ρξψκα

καχξν,κε

ζπληειεζηή

κ>7000,ι<0,034w/mK ζηνπο 0 C,αληίζηαζε ζηελ ζπκπίεζε 17 & 38 Kpa.
σιήλεο γηα κφλσζε ζσιελψζεσλ, νλνκαζηηθφ πάρνο 9mm, θαηάιιειν γηα
ζσιήλεο (Cu Φ15, Fe 1/2 ins, PE Φ16)
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 40

100,00%

Δχθακπην ζπλζεηηθφ θανπηζνχθ ζε ρξψκα καχξν,κε ζπληειεζηή κ>7000,ι<0,034w/mK ζηνπο 0 C,αληίζηαζε ζηελ
ζπκπίεζε 17 & 38 Kpa.
Γηα ηελ ζηεγαλή ζπγθφιιεζε ησλ αξκψλ ηεο ζεξκνκφλσζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε πξνηεηλφκελε απφ ηνλ
θαηαζθεπαζηή ηεο θφιια. Μεηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζεξκνκφλσζεο θαη γηα ελίζρπζε ηεο αληίζηαζεο ζηελ εηζρψξεζε
ησλ πδξαηκψλ ζα γίλεη επηθάιπςε επίζηξσζε κε πιηθφ ηχπνπ armafin 99 ή ηζνδχλακνπ.
πκπεξηιακβάλεηαη ε κφλσζε ησλ αληίζηνηρσλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ή εμαξηεκάησλ ησλ ζσιελψζεσλ (ηαπ, γσλίεο,
βάλλεο, θιάληδεο θιπ) ησλ ζηεξηγκάησλ ησλ αεξαγσγψλ θαζψο επίζεο θαη ηα εηδηθά ζηεξίγκαηα πνιπνπξεζάλεο γηα
ζηήξημε κνλψζεσλ ζσιελψζεσλ (θνρχιηα) ηχπνπ PH H- /armaflex ή ηζνδχλακνπ.
Μέηξν

(1m)
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):

ΓΔΚΑ ΣΡΙΑ

ΚΑΙ ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ

ΟΚΣΧ ΛΔΠΣΑ
(Αξηζκεηηθψο):

A.T.:

052

ΑΣΗΔ Ν8540.7.9.2

Δχθακπην

13,78

ζπλζεηηθφ

θανπηζνχθ

ζε

ρξψκα

καχξν,κε

ζπληειεζηή

κ>7000,ι<0,034w/mK ζηνπο 0 C,αληίζηαζε ζηελ ζπκπίεζε 17 & 38 Kpa.
σιήλεο γηα κφλσζε ζσιελψζεσλ, νλνκαζηηθφ πάρνο 9mm, θαηάιιειν γηα
ειίδα 26 απφ 64

ζσιήλεο (Cu Φ22 θαη Cu18, Fe 3/4 ins, PP Φ18-20 θ.ι.π.)
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 40

100,00%

Δχθακπην ζπλζεηηθφ θανπηζνχθ ζε ρξψκα καχξν,κε ζπληειεζηή κ>7000,ι<0,034w/mK ζηνπο 0 C,αληίζηαζε ζηελ
ζπκπίεζε 17 & 38 Kpa.
Γηα ηελ ζηεγαλή ζπγθφιιεζε ησλ αξκψλ ηεο ζεξκνκφλσζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε πξνηεηλφκελε απφ ηνλ
θαηαζθεπαζηή ηεο θφιια. Μεηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζεξκνκφλσζεο θαη γηα ελίζρπζε ηεο αληίζηαζεο ζηελ εηζρψξεζε
ησλ πδξαηκψλ ζα γίλεη επηθάιπςε επίζηξσζε κε πιηθφ ηχπνπ armafin 99 ή ηζνδχλακνπ.
πκπεξηιακβάλεηαη ε κφλσζε ησλ αληίζηνηρσλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ή εμαξηεκάησλ ησλ ζσιελψζεσλ (ηαπ, γσλίεο,
βάλλεο, θιάληδεο θιπ) ησλ ζηεξηγκάησλ ησλ αεξαγσγψλ θαζψο επίζεο θαη ηα εηδηθά ζηεξίγκαηα πνιπνπξεζάλεο γηα
ζηήξημε κνλψζεσλ ζσιελψζεσλ (θνρχιηα) ηχπνπ PH H- /armaflex ή ηζνδχλακνπ.
Μέηξν

(1m)
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):

ΓΔΚΑ ΣΔΔΡΑ

ΚΑΙ ΔΝΓΔΚΑ

ΛΔΠΣΑ
(Αξηζκεηηθψο):

14,11

A.T.:

053

ΑΣΗΔ

Δλαιιάθηεο ζεξκφηεηαο αέξα-αέξα παξνρήο 1500m3/h, βαζκνχ απφδνζεο

Ν8558.44.150

56%.
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 39

100,00%

Δλαιιάθηεο ζεξκφηεηαο αέξα-αέξα, πιήξεο κε ην αληίζηνηρν επίηνηρν ρεηξηζηήξην ξννζηάηε θαη ην θαιψδηφ ηνπ,
δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε ηνπνζέηεζε, ζχλδεζε κε ηα δίθηπα αεξαγσγψλ, ειεθηξηθή ζχλδεζε, θαισδίσζε
ρεηξηζηεξίνπ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα, ηελ ηερληθή πεηγξαθή θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο γηα παξάδνζε
ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΣΡΔΙ

ΥΙΛΙΑΓΔ

ΑΡΑΝΣΑ ΔΞΙ

ΔΞΑΚΟΙΑ

ΚΑΙ ΔΝΔΝΗΝΣΑ

ΔΠΣΑ ΛΔΠΣΑ
(Αξηζκεηηθψο):

3646,97

A.T.:

054

ΑΣΗΔ Ν8560.100.2

Δμαεξηζηήξαο ινπηξνχ αζφξπβνο, Φ100mm, ηχπνπ SILENT-100CRZ / S&P ή
αληίζηνηρνπ
ειίδα 27 απφ 64

Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 39

100,00%

Δμαεξηζηήξαο ινπηξνχ αζφξπβνο, Φ100mm, ηχπνπ SILENT-100CRZ / S&P ή αληίζηνηρνπ, πιήξεο κε ηάκπεξ
αληεπηζηξνθήο, ελδεηθηηθή ιπρλία θαη ξπζκηδφκελν ρξνλνδηαθφπηε 1΄ - 30΄ , δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε,
εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε, δνθηκή παξάδνζε ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία.
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ ΣΡΙΑ

ΚΑΙ ΔΙΚΟΙ

ΣΔΔΡΑ ΛΔΠΣΑ
(Αξηζκεηηθψο):

73,24

A.T.:

055

ΑΣΗΔ

Δζσηεξηθή θιηκαηηζηηθή κνλάδα ζπζηήκαηνο VRV R410A, επηηνίρηα εκθαλήο

Ν8575.41.15.5

νλνκαζηηθήο απφδνζεο ζηελ ςχμε 5,60kw θαη ζηελ ζέξκαλζε 6,30kw, Δλδ.
ηχπνπ DAIKIN FXΑQ 50 ή ηζνδχλακνπ
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 32

100,00%

Δζσηεξηθή θιηκαηηζηηθή κνλάδα ζπζηήκαηνο VRV R410A, επηηνίρηα εκθαλήο. H κνλάδα ζα είλαη θαηάιιειε γηα
ςχμε-ζέξκαλζε (αληιία ζεξκφηεηαο). Η ζεξκαληηθή θαη ε ςπθηηθή ηζρχο ηεο κνλάδαο ζα είλαη απηέο πνπ αλαθέξνληαη
ζηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. Η κνλάδα ζα είλαη πιήξεο κε φια ηα πιηθά φξγαλα θαη εμαξηήκαηα
(ειεθηξηθή θαισδίσζε, επίηνηρν ρεηξηζηήξην κε ηελ θαισδίσζή ηνπ, θηιηξνζήθε-θίιηξν αέξα, απνξξνή
ζπκππθλσκάησλ, θ.ι.π). πκπεξηιακβάλνληαη επίζεο πιηθά θαη εξγαζία ζηήξημεο, ηνπνζέηεζεο, ζχλδεζεο κε δίθηπα
γηα πιήξε εγθαηάζηαζε, παξάδνζε ζε πιήξε νκαιή θαη απηφκαηε ιεηηνπξγία.
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΥΙΛΙΑ

ΠΔΝΣΑΚΟΙΑ

ΣΡΙΑΝΣΑ

ΣΔΔΡΑ ΚΑΙ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ
(Αξηζκεηηθψο):

1534,05

A.T.:

056

ΑΣΗΔ Ν8576.41.1

Φπθηηθή ζσιήλσζε ζπζηήκαηνο VRV-R410A, δηζσιήληα πιήξεο
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 5

100,00%

Φπθηηθή ζσιήλσζε ζπζηήκαηνο VRV-R410A, δηζσιήληα πιήξεο γηα δίθηπα εζσηεξηθψλ κνλάδσλ θιηκαηηζκνχ.
Πεξηιακβάλεη ηηο δχν ράιθηλεο ζσιελψζεηο πγξήο θαη αέξηαο θάζεο ηνπ ςπθηηθνχ κέζνπ, ην θαιψδην απηνκαηηζκνχ,
ηελ κφλσζε, ηελ πιαζηηθή επηθάιπςε ησλ αλσηέξσ θαη θάζε απαηηνχκελν πιηθφ ηεο γξακκήο

(κνχθεο, ηαχ,

θακπχιεο, καζηνί θιπ), ηα κηθξνυιηθά ζπλδέζεσο θαη ζηεξεψζεσο θαη ηελ εξγαζία εγθαηαζηάζεσο θαη δνθηκψλ, φια
ειίδα 28 απφ 64

ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ζπζηήκαηνο VRV γηα ηελ παξάδνζε ηεο εγθαηάζηαζεο ζε
θαλνληθή ιεηηνπξγία.
Μέηξν

(1m)
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):

ΣΡΙΑΝΣΑ ΓΤΟ ΚΑΙ ΔΙΚΟΙ ΔΠΣΑ
ΛΔΠΣΑ

(Αξηζκεηηθψο):

32,27

A.T.:

057

ΑΣΗΔ Ν8576.41.3

Γηαθιαδσηήο (joint) ςπθηηθήο ζσιήλσζεο (δηζσιήληα) ζπζηήκαηνο VRVR410A, κε κφλσζε.
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 5

100,00%

Γηαθιαδσηήο (joint) ςπθηηθήο ζσιήλσζεο (δηζσιήληα) ζπζηήκαηνο VRV-R410A, κε κφλσζε. Πεξηιακβάλεη ηα
κηθξνυιηθά ζπλδέζεσο θαη ζηεξεψζεσο θαη ηελ εξγαζία εγθαηαζηάζεσο θαη δνθηκψλ, φια ζχκθσλα κε ηηο
πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ζπζηήκαηνο VRV γηα ηελ παξάδνζε ηεο εγθαηάζηαζεο ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία.
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΔΚΑΣΟΝ ΔΞΗΝΣΑ

ΚΑΙ ΓΧΓΔΚΑ

ΛΔΠΣΑ
(Αξηζκεηηθψο):

160,12

A.T.:

058

ΑΣΗΔ Ν8577.43.6

Δμσηεξηθή κνλάδα ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνχ VRV-R410A, inverter αληιία
ζεξκφηεηνο Δλδεηθηηθνχ ηχπνπ RXYSQ6P8Y1/DAIKIN ή ηζνδχλακνο
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 32

100,00%

Δμσηεξηθή κνλάδα ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνχ VRV-R410A, inverter αληιία ζεξκφηεηνο. H κνλάδα ζα είλαη
θαηάιιειε γηα ςχμε-ζέξκαλζε (αληιία ζεξκφηεηαο).
Η κνλάδα ζα έρεη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:
-Φπθηηθή Ιζρχο : 15,5 kW
-Θεξκηθή Ιζρχο : 18,0 kW
-ΔΔR: 3,33
-COP: 3,83
Η κνλάδα ζα είλαη πιήξεο κε φια ηα πιηθά φξγαλα θαη εμαξηήκαηα, θαηάιιειε γηα εμσηεξηθή ηνπνζέηεζε.
πκπεξηιακβάλνληαη επίζεο πιηθά θαη εξγαζία ζηήξημεο, ηνπνζέηεζεο, ζχλδεζεο κε δίθηπαγηα πιήξε εγθαηάζηαζε,
παξάδνζε ζε πιήξε νκαιή θαη απηφκαηε ιεηηνπξγία.
ειίδα 29 απφ 64

( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΠΔΝΣΔ

ΥΙΛΙΑΓΔ

ΣΡΙΑΝΣΑ

ΓΤΟ

ΔΝΝΙΑΚΟΙΑ
ΚΑΙ

ΔΙΚΟΙ

ΛΔΠΣΑ
(Αξηζκεηηθψο):

5932,20

A.T.:

059

ΑΣΗΔ Ν8773.6.5

Καιψδην ηχπνπ NYY γηά ηνπνζέηεζε κέζα ζην έδαθνο Πεληαπνιηθφ Γηαηνκήο 5 Υ 10 mm2
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 47

100,00%

Καιψδην ηχπνπ NYY γηά ηνπνζέηεζε κέζα ζην έδαθνο δειαδή αγσγφο, πιηθά ζπλδέζεσο θαη επηζεκάλζεσο
(κνχθεο, θσο, πέδηια, αλαινγία νπηνπιίλζσλ επηζεκάλζεσο, αλαινγία άκκνπ θιπ) θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη
εξγαζία ηνπνζεηήζεσο, δηαθιαδψζεσο δνθηκψλ κνλψζεσο γηά πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία
Μέηξν

(1m)
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):

ΔΝΝΙΑ

ΚΑΙ

ΔΞΗΝΣΑ

ΔΠΣΑ

ΛΔΠΣΑ
(Αξηζκεηηθψο):

9,67

A.T.:

060

ΑΣΗΔ Ν8774.6.5

Καιψδην ηχπνπ ΝΤΤ νξαηφ ή εληνηρηζκέλν Πεληαπνιηθφ - Γηαηνκήο 5 Υ 10
mm2
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 47

100,00%

Καιψδην ηχπνπ ΝΤΤ νξαηφ ή εληνηρηζκέλν δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ (θνιιάξα,
θνριίεο, κνχθεο, ηζηκεληνθνλίακα, ηαθάθηα, πέδηια, θαζζηηεξνθφιιεζε, κνλσηηθά, εηδηθά ζηεξίγκαηα ή αλαινγία
εζράξαο θαισδίσλ θιπ) επί ηφπνπ θαη εξγαζία δηαλνίμεσο απιάθσλ θαη νπψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ θηηξίνπ,
ηνπνζέηεζε δηακφξθσζε θαη ζχλδεζε ησλ άθξσλ ηνπ (ζηα θπηία θαη ηα εμαξηήκαηα ηεο εγθαηαζηάζεσο) θαη πιήξεο
εγθαηάζηαζε παξαδνηέν ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία
(1m)
ΔΤΡΧ

Μέηξν
(Οινγξάθσο):

ΓΔΚΑ ΣΡΙΑ

ΚΑΙ ΟΓΓΟΝΣΑ ΔΝΑ

ΛΔΠΣΑ
(Αξηζκεηηθψο):

13,81
ειίδα 30 απφ 64

A.T.:

061

ΑΣΗΔ Ν8812.12.1

Γηαθφπηεο απιφο, ζηεγαλφο ΙΡ55 ρσλεπηφο κε πιήθηξν 10Α/250V,
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 49

100,00%

Γηαθφπηεο απιφο, ζηεγαλφο ΙΡ55 ρσλεπηφο κε πιήθηξν 10Α/250V, πιήξεο δειαδή πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη
ζχλδεζε κε δίθηπν, δηαθφπηεο κε ην αληίζηνηρν θνπηί ηεο βάζεσο, ηελ αληίζηνηρε πιάθα, ρσλεπηφο ζε ηνίρν ή ζε
θαλάιη δηέιεπζεο θαισδίσλ ή γπςνζαλίδα σο θαη θάζε πιηθφ, κηθξνπιηθφ θαη εξγαζία γηα παξάδνζε ζε θαλνληθή
ιεηηνπξγία.
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΓΔΚΑ

ΣΔΔΡΑ

ΚΑΙ

ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ ΣΡΙΑ ΛΔΠΣΑ
(Αξηζκεηηθψο):

14,73

A.T.:

062

ΑΣΗΔ

Γηαθφπηεο ρσλεπηφο,ζηεγαλφο κεηά πιήθηξνπ εληάζεσο 10 Α, ηάζεσο 250 V

Ν8812.12.2.1

θνκηηαηέξ ή αιιέ-ξεηνχξ
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 49

100,00%

Γηαθφπηεο ρσλεπηφο,ζηεγαλφο κεηά πιήθηξνπ εληάζεσο 10 Α, ηάζεσο 250 V θνκηηαηέξ ή αιιέ-ξεηνχξ πιήξεο,
δειαδή πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε κε δίθηπν, δηαθφπηεο κε ην αληίζηνηρν θνπηί ηεο βάζεσο, ηελ αληίζηνηρε
πιάθα, σο θαη θάζε πιηθφ, κηθξνπιηθφ θαη εξγαζία γηα παξάδνζε ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία.
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΠΔΝΣΔ

ΚΑΙ

ΟΓΓΟΝΣΑ

ΣΡΙΑ

ΛΔΠΣΑ
(Αξηζκεηηθψο):

5,83

A.T.:

063

ΑΣΗΔ Ν8978.20.42

Φσηηζηηθφλ ζψκα αινπκηλίνπ ζηεγαλφ (IP54) ηνίρνπ ή νξνθήο κε ειιεηςνεηδή
θψδσλα θαη πξνθπιαθηήξα (ρειψλε), κε ιακπηήξα νηθνλνκίαο Δ27 42W
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 60

100,00%

ειίδα 31 απφ 64

Φσηηζηηθφλ ζψκα αινπκηλίνπ ζηεγαλφ (IP54) ηνίρνπ ή νξνθήο κε ειιεηςνεηδή θψδσλα θαη πξνθπιαθηήξα
(ρειψλε),πιήξεο κε ην ιακπηήξα δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θσηηζηηθνχ ζψκαηνο θαη
ιακπηήξα,δνθηκή θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΣΡΙΑΝΣΑ ΔΞΙ

ΚΑΙ ΔΞΗΝΣΑ ΔΞΙ

ΛΔΠΣΑ
(Αξηζκεηηθψο):

36,66

A.T.:

064

ΑΣΗΔ Ν8978.23.42

Φσηηζηηθφλ ζψκα

ζηεγαλφλ, ηνίρνπ ή νξνθήο, κεηά ζθαηξηθνχ θψδσλνο

(Αξκαηνχξα) πξνζηαζίαο ΙΡ 44 κε ιακπηήξα νηθνλνκίαο Δ27 42W
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 60

100,00%

Φσηηζηηθφλ ζψκα ζηεγαλφλ, ηνίρνπ ή νξνθήο, κεηά ζθαηξηθνχ θψδσλνο (Αξκαηνχξα) πξνζηαζίαο ΙΡ 44, πιήξεο
κε ην ιακπηήξα δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θσηηζηηθνχ ζψκαηνο θαη ιακπηήξα,δνθηκή θαη
παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΣΡΙΑΝΣΑ

ΣΔΔΡΑ

ΚΑΙ

ΠΔΝΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
(Αξηζκεηηθψο):

A.T.:

065

ΑΣΗΔ Ν8978.494.3

Φσηηζηηθφ

34,50

(πξνβνιέαο) κε αζχκεηξε δέζκε, ελδνδαπέδην ζηεγαλφ IP67,

IK10 εμσηεξηθήο ηνπνζέηεζεο κε έλα ιακπηήξα JM-TS 70W ελδεηθηηθνχ
ηχπνπ 1855 FLOOR/DISANO ή ηζνδχλακνπ
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 59

100,00%

Φσηηζηηθφ (πξνβνιέαο) κε αζχκεηξε δέζκε, ελδνδαπέδην ζηεγαλφ IP67, IK10 εμσηεξηθήο ηνπνζέηεζεο κε έλα
ιακπηήξα JM-TS

70W, πιήξεο, κε

ιακπηήξα, ην θνπηί εγθηβσηηζκνχ θαη ην ζσιήλα απνζηξάγγηζεο. Γειαδή

πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη εξγαζία εγθαηάζηαζεο, ζχλδεζεο, θαη ην ζχλνιν ηεο θαηαζθεπήο ελδνδαπέδηαο
ηνπνζέηεζεο, δνθηκψλ θαη παξάδνζε ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία φια ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηελ ηερληθή
πεξηγξαθή θαη ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ.
( 1 Σεκ. )

Σεκάρην

ειίδα 32 απφ 64

ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):

ΣΡΙΑΚΟΙΑ

ΔΝΔΝΗΝΣΑ

ΔΝΝΙΑ

ΚΑΙ ΔΝΔΝΗΝΣΑ ΣΔΔΡΑ ΛΔΠΣΑ
(Αξηζκεηηθψο):

A.T.:

066

ΑΣΗΔ Ν8978.494.4

Φσηηζηηθφ

399,94

επίηνηρεο ηνπνζέηεζεο κε δέζκε up&down ζηεγαλφ IP65, κε

ιακπηήξεο FLC 2x23W 230V
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 59

100,00%

Φσηηζηηθφ επίηνηρεο ηνπνζέηεζεο κε δέζκεο up&down, πιήξεο κε ηνπο ιακπηήξεο θαη ηα πιηθά έλαπζεο, δειαδή
πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε, δνθηκή θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή
πεξηγξαθή, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρέδηα ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθ/ζεσλ ηνπ έξγνπ.
Φσηηζηηθφ επίηνηρεο ηνπνζέηεζεο,
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΓΙΑΚΟΙΑ ΣΡΙΑΝΣΑ ΣΡΙΑ

ΚΑΙ

ΓΔΚΑ ΔΠΣΑ ΛΔΠΣΑ
(Αξηζκεηηθψο):

233,17

A.T.:

067

ΑΣΗΔ Ν8978.494.5

Φσηηζηηθφ ρσλεπηφ ςεπδνξνθήο, ζηεγαλφ IP65, κε ιακπηήξεο FLC 2x23W
230V
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

Φσηηζηηθφ

ΗΛΜ 59

100,00%

ρσλεπηφ ςεπδνξνθήο, πιήξεο κε ηνλ ιακπηήξα θαη ηα πιηθά έλαπζεο, δειαδή πξνκήζεηα,

πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε, δνθηκή θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή, ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρέδηα ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθ/ζεσλ ηνπ έξγνπ.
Φσηηζηηθφ ρσλεπηφ ςεπδνξνθήο,
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΟΓΓΟΝΣΑ ΔΠΣΑ

ΚΑΙ ΟΓΓΟΝΣΑ

ΓΤΟ ΛΔΠΣΑ
(Αξηζκεηηθψο):

A.T.:

87,82

068
ειίδα 33 απφ 64

ΑΣΗΔ

Ηιεθηξνθφξνο

Ν8982.32.23.1

αλαξηψκελε,

ξάγα

ηξηψλ

θπθισκάησλ,

Κσδ. αλαζεψξεζεο :

(ηξηθαζηθή),

ΗΛΜ 47

ρσλεπηή

ή

100,00%

Ηιεθηξνθφξνο ξάγα επηθαλεηαθήο ηνπνζέηεζεο, ηξηψλ θπθισκάησλ, ρσλεπηή ή αλαξηψκελε, απφ πξνθίι
αινπκηλίνπ, ειεθηξνζηαηηθά βακκέλε ζην ρξψκα αξεζθείαο ηεο επίβιεςεο, πιήξεο,

κε ηα εμαξηήκαηα ησλ

ελδηάκεζσλ ζπλδέζεσλ, θαιχςεο ησλ άθξσλ, θαη ην ηξνθνδνηηθφ-ξεπκαηνδφηε ζχλδεζεο κε ην ειεθηξηθφ δίθηπν,
δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε ειεθηξνθφξνπ ξάγαο θαη εμαξηεκάησλ,

δνθηκή θαη παξάδνζε ζε

ιεηηνπξγία ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθ/ζεσλ ηνπ έξγνπ.
Ηιεθηξνθφξνο ξάγα ηξηψλ θπθισκάησλ
Μέηξν

(1m)
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):

ΠΔΝΗΝΣΑ

ΔΞΙ

ΚΑΙ

ΔΙΚΟΙ

ΛΔΠΣΑ
(Αξηζκεηηθψο):

A.T.:

069

ΑΣΗΔ Ν8983.494.1

Φσηηζηηθφ

56,20

κνλφ,

θνξπθήο,

ζηεγαλφ

(ΙΡ65)

θαηάιιειν

γηα

θσηηζκφ

εμσηεξηθψλ ρψξσλ, ζηαζεξφ επί ηζηνχ χςνπο 3,10m, καδί κε ηνλ ηζηφ θαη ηνλ,
ιακπηήξα

JM-E100

ηζρχνο

100W

Φσηηζηηθφ

ελδεηθηηθνχ

ηχπνπ:

1204CLIMA/DISANO ή ηζνδχλακνπ
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 59

100,00%

Φσηηζηηθφ κνλφ, θνξπθήο, ζηεγαλφ (ΙΡ65) θαηάιιειν γηα θσηηζκφ εμσηεξηθψλ ρψξσλ, ζηαζεξφ επί ηζηνχ Φ60mm,
χςνπο 3,10m, καδί κε ηνλ ηζηφ αινπκηλίνπ, ηα αγθχξηα, ην αθξνθηβψηην θαη ηνλ ιακπηήξα JM-E100 ηζρχνο 100W κε ηα
φξγαλα έλαπζεο.
Φσηηζηηθφ κνλφ θαη Ιζηφο πιήξε, ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή, ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο,
καδί κε ηα απαξαίηεηα κηθξνυιηθά , ηελ επί ηφπνπ εξγαζία ηνπνζέηεζεο, ζχλδεζεο κε ην ειεθηξηθφ δίθηπν θαη ηηο
δνθηκέο γηα παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΥΙΛΙΑ ΠΔΝΣΑΚΟΙΑ ΓΔΚΑ ΔΞΙ
ΚΑΙ ΣΡΙΑΝΣΑ ΣΔΔΡΑ ΛΔΠΣΑ

(Αξηζκεηηθψο):

A.T.:

1516,34

070

ειίδα 34 απφ 64

ΑΣΗΔ Ν8983.494.2

Φσηηζηηθφ ρσλεπηφ ζηεγαλν IP67, κε ιακπηήξα LED ηζρχνο 1,1W,
ελδεηθηηθνχ ηχπνπ STARLED-LED/DISANO ή ηζνδχλακνπ
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 59

100,00%

Φσηηζηηθφ ρσλεπηφ ζηεγαλν IP67, κε ιακπηήξα LED ηζρχνο 1,1W, πιήξεο κε ηνπο ιακπηήξεο θαη ηα πιηθά
έλαπζεο, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε, δνθηκή θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία ζχκθσλα κε
ηελ ηερληθή πεξηγξαθή, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρέδηα ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθ/ζεσλ ηνπ έξγνπ.
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΔΚΑΣΟΝ ΓΤΟ

ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ

ΛΔΠΣΑ
(Αξηζκεηηθψο):

102,50

A.T.:

071

ΑΣΗΔ Ν8983.494.3

Σξνθνδνηηθφ, 220-240V/350mA,
ιεηηνπξγία

ζηεγαλφ

ΙΡ67, θαηάιιειν γηα ηελ

θσηηζηηθψλ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ 1673 STARLED/DISANO ή

ηζνδχλακνπ
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 59

100,00%

Σξνθνδνηηθφ, 220-240V/350mA, ζηεγαλφ ΙΡ67, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε, δνθηκή
θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρέδηα ησλ
ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθ/ζεσλ ηνπ έξγνπ.
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΔΚΑΣΟΝ ΔΞΙ ΚΑΙ ΑΡΑΝΣΑ ΟΚΣΧ
ΛΔΠΣΑ

(Αξηζκεηηθψο):

106,48

A.T.:

072

ΑΣΗΔ Ν8987.706.6

Φσηηζηηθφ Αζθαιείαο (Φ.Α.) κε ιακπηήξα θζνξηζκνχ ηζρχνο 8W, κε
κπαηαξία 180'
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 59

100,00%

Φσηηζηηθφ Αζθαιείαο (Φ.Α.) κε ιακπηήξα θζνξηζκνχ ηζρχνο 8W, κε κπαηαξία 180', θαηαζθεπαδφκελν ζχκθσλα
κε ηα πξφηππα EN60598-2-2 , ηξνθνδνηνχκελν απφ ην θεληξηθφ θχθισκα ειεθηξνδφηεζεο θαη πεξηιακβάλνλ
ειεθηξνληθή δηάηαμε απηφκαηεο κεηαγσγήο θαη κεηαηξνπήο, κεηά ησλ πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ ζχλδεζεο θαη
ειίδα 35 απφ 64

ζηεξέσζεο, δει. πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, εξγαζία ζπλδεζκνινγίαο θαη δνθηκψλ, παξαδνηέν ζε πιήξε
θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΔΞΗΝΣΑ ΟΚΣΧ

ΚΑΙ ΟΓΓΟΝΣΑ

ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ
(Αξηζκεηηθψο):

68,85

A.T.:

073

ΑΣΗΔ Ν8993.2.2

Σειεθσληθφο θαηαλεκεηήο, Σειεθσληθφο θαηαλεκεηήο δχν νξηνισξίδσλ ησλ
10 ζεηξψλ κε 2 αθξνδέθηεο ζε θάζε ζεηξά
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 52

100,00%

Σειεθσληθφο θαηαλεκεηήο κε νξηνισξίδεο θαη ζεηξέο ζε θάζε νξηνισξίδα κε δχν ή ηξεηο αθξνδέθηεο,
απνηεινχκελνο απφ κεηαιιηθφ εξκάξην κε πφξηα απφ θχιιν γαιβαληζκέλεο ιακαξίλαο πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 1,5 mm
θαηάιιεινο γηά νξαηή ή ρσλεπηή εγθαηάζηαζε, ζηεγαλφηεηαο Ρ 30 ή Ρ 43 θαηά DIN 40050, κε ηηο νπέο δηειεχζεσο
ησλ ηειεθσληθψλ αγσγψλ ή θαισδίσλ, αλεμάξηεηα απφ ην πιήζνο ηνπο, ηελ πηλαθίδα ραξαθηεξηζκνχ ηνπ θαηαλεκεηή
θαη ηελ θαξηέιια αλαγξαθήο ησλ θπθισκάησλ, ρξσκαηηζκέλνο κε ηξεηο ζηξψζεηο βαθήο (δχν ζηξψζεηο
αληηνμεηδσηηθήο βαθήο θαη κία ζηξψζε ρξψκαηνο απνρξψζεσο ηεο εγθξίζεσο ηεο επηβιέςεσο) δειαδή πξνκήζεηα,
πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, δηεπζέηεζε θαη αλάπηπμε ησλ ηειεθσληθψλ αγσγψλ θαη θαισδίσλ κέζα ζηνλ θαηαλεκεηή,
θνριίσζε θαη ζπγθφιιεζε ησλ άθξσλ ζηηο νξηνισξίδεο, έιεγρν θαη δνθηκέο κε ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά θαη ηελ εξγαζία
γηά ηελ παξάδνζε ηνπ θαηαλεκεηή ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.
Σειεθσληθφο θαηαλεκεηήο,
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΓΙΑΚΟΙΑ ΠΔΝΗΝΣΑ ΔΠΣΑ

ΚΑΙ

ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ ΓΤΟ ΛΔΠΣΑ
(Αξηζκεηηθψο):

257,72

A.T.:

074

ΑΣΗΔ Ν9308.1.50

Πιαζηηθφ πιέγκα επηζήκαλζεο ππνγείσλ δηθηχσλ πιάηνπο 50 CM
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 8

100,00%

Πιαζηηθφ πιέγκα επηζήκαλζεο ππνγείσλ δηθηχσλ, δειαδή πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε εληφο νξχγκαηνο, ζε
νηνδήπνηε βάζνο, ζε ζηξψζε εγθηβσηηζκνχ ησλ δηθηχσλ.
(Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν)
ειίδα 36 απφ 64

Μέηξν

(1m)
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):

ΔΝΑ

(Αξηζκεηηθψο):

1,00

A.T.:

075

ΑΣΗΔ

Γηακφξθσζε ζηνλ πφδα θαηαθφξπθεο πδξνξξνήο κε άλνηγκα (παηνχξα

Ν9309.15.15.2

θαπαθηνχ), νλ. δηαζηάζεσλ 15Υ15cm βάζνπο έσο 40cm βάζνπο έσο 40 cm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 10

100,00%

Γηακφξθσζε ζηνλ πφδα θαηαθφξπθεο πδξνξξνήο κε άλνηγκα (παηνχξα θαπαθηνχ), νλ. δηαζηάζεσλ 15Υ15cm,
δειαδή πξνεηνηκαζία ρψξνπ εγθ/ζεο, ελζσκάησζε ησλ ζσιήλσλ δηειεχζεσο ηεο πδξνξνήο θαη γεληθά εθηέιεζε
θάζε εξγαζίαο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε θαηαζθεπή ηνπ θξεαηίνπ.
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΔΝΝΙΑ

ΚΑΙ ΔΝΔΝΗΝΣΑ ΣΡΙΑ

ΛΔΠΣΑ
(Αξηζκεηηθψο):

9,93

A.T.:

076

ΑΣΗΔ

Πξνθαηαζθεπαζκέλν θξεάηην απφ ηλνπιηζκέλν ζηεγαλφ ζθπξφδεκα C30/37

Ν9309.38.38.30

ηχπνπ ΔΤΓΑΠ, νλ. δηαζηάζεσλ 38Υ38cm , Βάζνπο έσο 30cm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 10

100,00%

Πξνθαηαζθεπαζκέλν θξεάηην απφ ηλνπιηζκέλν ζηεγαλφ ζθπξφδεκα C30/37 ηχπνπ ΔΤΓΑΠ, νλ. δηαζηάζεσλ
38Υ38cm , (παηνχξα θαπαθηνχ), αλζεθηηθφ ζε ρεκηθέο πξνζβνιέο θαη ιχκκαηα, επηδερφκελν φια ηα έηνηκα θαπάθηα
ηεο αγνξάο θαη ζσιήλεο δηαθφξσλ δηακέηξσλ, θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε δίθηπν κεηξεηψλ ΔΤΓΑΠ θαη ελ γέλεη
επίζθεςε, δηέιεπζε δηθηχσλ χδξεπζεο, δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά, πξνεηνηκαζία ρψξνπ εγθ/ζεο, ελζσκάησζε
ησλ άθξσλ ππνγείσλ ζσιήλσλ δηειεχζεσο δηθηχσλ Η-Μ εγθ/ζεσλ θαη γεληθά εθηέιεζε θάζε εξγαζίαο γηα ηελ πιήξε
θαη έληερλε θαηαζθεπή ηνπ θξεαηίνπ.
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΔΙΚΟΙ ΔΝΝΙΑ

ΚΑΙ ΔΝΔΝΗΝΣΑ

ΣΡΙΑ ΛΔΠΣΑ
(Αξηζκεηηθψο):

29,93

ειίδα 37 απφ 64

A.T.:

077

ΑΣΗΔ

Πξνθαηαζθεπαζκέλν θξεάηην απφ ηλνπιηζκέλν ζηεγαλφ ζθπξφδεκα C30/37,

Ν9309.40.40.2

νλ. δηαζηάζεσλ 40Υ40cm, βάζνπο έσο 70 cm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 10

100,00%

Πξνθαηαζθεπαζκέλν θξεάηην απφ ηλνπιηζκέλν ζηεγαλφ ζθπξφδεκα C30/37, νλ. δηαζηάζεσλ 40Υ40cm (παηνχξα
θαπαθηνχ), αλζεθηηθφ ζε ρεκηθέο πξνζβνιέο θαη ιχκκαηα, χςνο κεηαβιεηφ κε πξνεθηάζεηο, επηδερφκελν φια ηα έηνηκα
θαπάθηα ηεο αγνξάο θαη ζσιήλεο δηαθφξσλ δηακέηξσλ, θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε δίθηπν χδξεπζεο, ιπκκάησλ,
νκβξίσλ, παξνρέο ΓΔΗ, ΟΣΔ θαη ελ γέλεη επίζθεςε, δηέιεπζε δηθηχσλ Η-Μ εγθ/ζεσλ, δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά,
πξνεηνηκαζία ρψξνπ εγθ/ζεο, ελζσκάησζε ησλ άθξσλ ππνγείσλ ζσιήλσλ δηειεχζεσο δηθηχσλ Η-Μ εγθ/ζεσλ θαη
γεληθά εθηέιεζε θάζε εξγαζίαο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε θαηαζθεπή ηνπ θξεαηίνπ.
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΠΔΝΗΝΣΑ ΣΡΙΑ ΚΑΙ ΔΝΔΝΗΝΣΑ
ΓΤΟ ΛΔΠΣΑ

(Αξηζκεηηθψο):

53,92

A.T.:

078

ΑΣΗΔ

Πξνθαηαζθεπαζκέλν θξεάηην (γηα ην πίιιαξ) απφ ηλνπιηζκέλν ζηεγαλφ

Ν9309.50.50.2

ζθπξφδεκα C30/37 , λνκ. δηαζηάζεσλ 50Υ50cm βάζνπο έσο 60 cm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 10

100,00%

Πξνθαηαζθεπαζκέλν θξεάηην απφ ηλνπιηζκέλν ζηεγαλφ ζθπξφδεκα C30/37 , νλνκαζηηθψλ δηαζηάζεσλ 50ρ50cm
(παηνχξα θαπαθηνχ), αλζεθηηθφ ζε ρεκηθέο πξνζβνιέο θαη ιχκκαηα, χςνο κεηαβιεηφ κε πξνεθηάζεηο, επηδερφκελν φια
ηα έηνηκα θαπάθηα ηεο αγνξάο θαη ζσιήλεο δηαθφξσλ δηακέηξσλ, θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε δίθηπν ιπκκάησλ, νκβξίσλ,
παξνρέο ΓΔΗ, ΟΣΔ θαη ελ γέλεη επίζθεςε, δηέιεπζε δηθηχσλ Η-Μ εγθ/ζεσλ, δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά,
πξνεηνηκαζία ρψξνπ εγθ/ζεο, ελζσκάησζε ησλ άθξσλ ππνγείσλ ζσιήλσλ δηειεχζεσο δηθηχσλ Η-Μ εγθ/ζεσλ θαη
γεληθά εθηέιεζε θάζε εξγαζίαο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε θαηαζθεπή ηνπ θξεαηίνπ.
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΔΞΗΝΣΑ ΔΠΣΑ

ΚΑΙ ΔΝΔΝΗΝΣΑ

ΣΡΙΑ ΛΔΠΣΑ
(Αξηζκεηηθψο):

A.T.:

67,93

079
ειίδα 38 απφ 64

ΑΣΗΔ

Φξεάηην απφ ηλνπιηζκέλν ζηεγαλφ ζθπξφδεκα, νλ. δηαζηάζεσλ 80Υ80cm,

Ν9309.80.80.12

βάζνπο έσο 120 cm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 10

100,00%

Φξεάηην απφ ηλνπιηζκέλν ζηεγαλφ ζθπξφδεκα, νλ. δηαζηάζεσλ 80Υ80cm (παηνχξα θαπαθηνχ), αλζεθηηθφ ζε
ρεκηθέο πξνζβνιέο θαη ιχκκαηα, χςνο κεηαβιεηφ κε πξνεθηάζεηο, επηδερφκελν φια ηα έηνηκα θαπάθηα ηεο αγνξάο θαη
ζσιήλεο δηαθφξσλ δηακέηξσλ, θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε δίθηπν ιπκκάησλ, νκβξίσλ, παξνρέο ΓΔΗ, ΟΣΔ, Φ. ΑΔΡΙΟΤ
θαη ελ γέλεη επίζθεςε, δηέιεπζε δηθηχσλ Η-Μ εγθ/ζεσλ, δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά, πξνεηνηκαζία ρψξνπ εγθ/ζεο,
ελζσκάησζε ησλ άθξσλ ππνγείσλ ζσιήλσλ δηειεχζεσο δηθηχσλ Η-Μ εγθ/ζεσλ θαη γεληθά εθηέιεζε θάζε εξγαζίαο
γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε θαηαζθεπή ηνπ θξεαηίνπ.
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΓΙΑΚΟΙΑ

ΟΓΓΟΝΣΑ

ΚΑΙ

ΟΓΓΟΝΣΑ ΔΝΝΙΑ ΛΔΠΣΑ
(Αξηζκεηηθψο):

280,89

A.T.:

080

ΑΣΗΔ Ν9312.2

Βάζε ζηδεξντζηνχ άνπιε δηαζηάζεσλ 0,60Υ0,60 m βάζνπο 0,80 m
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 101

100,00%

Βάζε ζηδεξντζηνχ άνπιε δειαδή θαηαζθεπή κηάο βάζεσο απφ άνπιν ζθπξφδεκα C12/15 γηά ηελ έδξαζε θαη
ζηεξέσζε ζηδεξντζηνχ πνπ λα θέξεη ζην θέληξν κία θαηαθφξπθε νπή θαη κία πιεπξηθή κε πιαζηηθφ ζσιήλα PEΦ110
θαη θακπχιε 90 κνηξψλ γηά ηελ δηέιεπζε ηνπ ηξνθνδνηηθνχ θαισδίνπ θαη ηνπ ραιθνχ γεηψζεσο. Μέζα ζηε βάζε ζα
ελζσκαησζεί θισβφο αγθπξψζεσο απφ ζηδεξνγσλίεο θαη ήινπο φπσο πεξηγξάθεηαη ζην ζρεηηθφ άξζξν ηνπ
ζηδεξντζηνχ. ηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλεηαη ε αμία ησλ εθζθαθψλ
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΔΞΗΝΣΑ ΔΞΙ

ΚΑΙ ΔΝΔΝΗΝΣΑ

ΟΚΣΧ ΛΔΠΣΑ
(Αξηζκεηηθψο):

66,98

A.T.:

081

ΑΣΗΔ Ν9334.4.16

Μνχθα ελψζεσο θαισδίσλ . Μνχθα γηα θαιψδηα ΝΤΤ κέρξη 4Υ16mm2
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 104

100,00%

ειίδα 39 απφ 64

Μνχθα ελψζεσο θαισδίσλ. Η κνχθα απνηειείηαη απφ αθξνθηβψηην θαηαζθεπαζκέλν κε ηζρπξφ δηαθαλέο πιαζηηθφ
δηαξνχκελνπ ηχπνπ εληφο ηνπ νπνίνπ εηζέξρεηαη κεηά ηελ ζχλδεζε ησλ θαισδίσλ θαηάιιειν πιηθφ πιεξψζεσο
(ρπηνξξεηίλε θαη ζθιεξπληήο). Τιηθά θαη εξγαζία ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο κνχθαο γηα
παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΑΡΑΝΣΑ

ΚΑΙ

ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ

ΔΝΝΙΑ ΛΔΠΣΑ
(Αξηζκεηηθψο):

40,79

A.T.:

082

ΑΣΗΔ Ν9341.2

Πιάθα γεηψζεσο Cu, αηά ΔΛΟΣ-ΔΝ 50164-2. , δηαζηάζεσλ 500 x 500 x 3mm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 45

100,00%

Πιάθα γεηψζεσο Cu , αηά ΔΛΟΣ-ΔΝ 50164-2, δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε κηάο πιάθαο
γεηψζεσο δηαζηάζεσλ 500 x 500 x 3mm. Η πιάθα ζα έρεη ζπγθνιιεκέλν κε αινπκηλνζεξκηθή θφιιεζε ζην έλα άθξν
ράθιηλν πνιχθισλν αγσγφ ησλ 35mm2 κήθνπο 1m.
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΔΚΑΣΟΝ ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ ΣΔΔΡΑ
ΚΑΙ ΔΞΙ ΛΔΠΣΑ

(Αξηζκεηηθψο):

A.T.:

083

ΑΣΗΔ Ν9500.45.2

Πξίδα δηπιή

174,06

VOICE/DATA, 8 επαθψλ RJ45-CAT6 ηχπνπ 74280/

MOSAIC/LEGRAND ή ηζνδχλακνο
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 49

100,00%

Πξίδα δηπιή VOICE/DATA, 8 επαθψλ RJ45-CAT6 ηχπνπ 74280/ MOSAIC/LEGRAND ή ηζνδχλακνο, πιήξεο
δειαδή πξνκήζεηα ησλ δχν πξηδψλ, εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε κε δίθηπν, πξίδα κε ην αληίζηνηρν θνπηί ηεο βάζεσο,
ηελ αληίζηνηρε πιάθα, ρσλεπηή ζε ηνίρν ή ζε επηδαπέδην ζηφκην ή ζε θαλάιη δηέιεπζεο θαισδίσλ ή γπςνζαλίδα σο
θαη θάζε πιηθφ, κηθξνπιηθφ γηα εγθαηάζηαζε ησλ δχν πξηδψλ ζε εληαίν ζχλνιν θαη εξγαζία γηα παξάδνζε ζε θαλνληθή
ιεηηνπξγία.
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΣΡΙΑΝΣΑ ΟΚΣΧ

ΚΑΙ ΔΞΗΝΣΑ
ειίδα 40 απφ 64

ΣΡΙΑ ΛΔΠΣΑ
(Αξηζκεηηθψο):

38,63

A.T.:

084

ΑΣΗΔ Ν9601.5.2

Καιψδην νκναμνληθφ 75Χ ρακειψλ απσιείσλ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ DH66
θαηάιιειν γηα ζήκα TV
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 48

100,00%

αιψδην νκναμνληθφ 75Χ ρακειψλ απσιείσλ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ DH66 θαηάιιειν γηα ζήκα TV, ζχκθσλα κε ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηνπνζεηνχκελν εληφο ζσιήλα, ή ζxάξαο θαισδίσλ, δει. πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε πιηθψλ θαη
κηθξνυιηθψλ, θαη επηηφπνπ εξγαζία ηνπνζέηεζεο, ζχλδεζεο θαη δνθηκψλ, πξνο πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.
Μέηξν

(1m)
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):

ΣΔΔΡΑ ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ

(Αξηζκεηηθψο):

4,50

A.T.:

085

ΑΣΗΔ Ν9730.1.80

Κεξαία ηειεφξαζεο Γνξπθνξηθήο ιήςεο δηακέηξνπ 80cm, ηεηξαπιφ LNB θαη
βάζε.
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 49

100,00%

ΚΚεξαία ηειεφξαζεο Γνξπθνξηθήο ιήςεο δηακέηξνπ 80cm, ηεηξαπιφ LNB θαη βάζε, θαηά ηα ινηπά φπσο
πεξηγξάθεηαη ζηηο Πξνδηαγξαθέο, θαηάιιειε γηα ιεηηνπξγία θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ηειεφξαζεο, πεξηιακβαλφκελσλ
θαη ηνπ ηζηνχ θαη ησλ αλαγθαίσλ γηα ηελ αζθαιή ζηεξέσζε θαη ζηήξημε απηήο επη ηνπ δψκαηνο ηνπ θηηξίνπ, αληηξίδσλ
θιπ. δει. πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε πιηθψλ θαη κηθξνυιηθά θαη εξγαζία εγθαηάζηαζεο αζθαινχο ζηεξέσζεο, ξχζκηζεο
θαη ζέζεο ζε θαλνληθή θαη πιήξε ιεηηνπξγία.
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΣΔΣΡΑΚΟΙΑ

ΣΡΙΑΝΣΑ

ΔΝΝΙΑ

ΚΑΙ ΑΡΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ
(Αξηζκεηηθψο):

439,45

A.T.:

086

ΑΣΗΔ Ν9730.2.5.4

Κεξαηνκίθηεο-πνιπδηαθφπηεο ηχπνπ Compact δνξπθνξηθήο θαη επίγεηαο
θεξαίαο, 5 εηζφδσλ x 4εμφδσλ
ειίδα 41 απφ 64

Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 48

100,00%

Κεξαηνκίθηεο-πνιπδηαθφπηεο ηχπνπ Compact δνξπθνξηθήο θαη επίγεηαο θεξαίαο, 5 εηζφδσλ x 4 εμφδσλ, πιήξεο
κε ην εξκάξηφ ηνπ, θαηά ηα ινηπά φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο Πξνδηαγξαθέο, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, πιηθά θαη
εξγαζία εγθαηάζηαζεο.
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΔΚΑΣΟΝ ΟΓΓΟΝΣΑ ΓΤΟ

ΚΑΙ

ΓΔΚΑ ΛΔΠΣΑ
(Αξηζκεηηθψο):

182,10

A.T.:

087

ΑΣΗΔ Ν9730.3.50

Κεξαία ηειεφξαζεο επίγεηαο ιήςεο
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 49

100,00%

Κεξαία ηειεφξαζεο επίγεηαοο ιήςεο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο Πξνδηαγξαθέο, θαηάιιειε γηα ιεηηνπξγία θεληξηθήο
εγθαηάζηαζεο ηειεφξαζεο, πεξηιακβαλφκελσλ θαη ηνπ ηζηνχ

θαη ησλ αλαγθαίσλ γηα ηελ αζθαιή ζηεξέσζε θαη

ζηήξημε απηήο επη ηνπ δψκαηνο ηνπ θηηξίνπ, αληηξίδσλ θιπ. δει. πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε πιηθψλ θαη κηθξνυιηθά θαη
εξγαζία εγθαηάζηαζεο αζθαινχο ζηεξέσζεο, ξχζκηζεο θαη ζέζεο ζε θαλνληθή θαη πιήξε ιεηηνπξγία.
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΓΙΑΚΟΙΑ ΟΓΓΟΝΣΑ ΣΡΙΑ

ΚΑΙ

ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ
(Αξηζκεηηθψο):

A.T.:

088

ΑΣΗΔ Ν9730.6.10

Πξίδα TV-RD-SAT
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

283,75

ΗΛΜ 49

100,00%

Πξίδα TV-RD-SAT, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο Πξνδηαγξαθέο,δει. πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, πιηθά, κηθξνυιηθά θαη
εξγαζία πιήξνπο εγθαηάζηαζεο, θαη ζχλδεζεο.
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΔΙΚΟΙ ΟΚΣΧ

ΚΑΙ ΔΙΚΟΙ ΣΡΙΑ

ΛΔΠΣΑ
ειίδα 42 απφ 64

(Αξηζκεηηθψο):

28,23

A.T.:

089

ΑΣΗΔ

Σαηλία θαηά ΔΛΟΣ-ΔΝ 50164-2,.(AlMgSi - st/tZn), δηαηνκήο 30x3,5mm,

Ν9983.3.3.35

επηςεπδαξγπξσκέλε 300gr/m2
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 45

100,00%

Σαηλία θαηά ΔΛΟΣ-ΔΝ 50164-2,.(AlMgSi - st/tZn), δηαηνκήο30x3,5mm, επηςεπδαξγπξσκέλε 300gr/m2,
ρξεζηκνπνηνχκελε γηα πεξηκεηξηθή ή ζεκειηαθή γείσζε κέζα ζην έδαθνο ή κέζα ζην κπεηφλ, κε ηα

κηθξνπιηθά

(ζηεξίγκαηα ή κνλσηήξεο), δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά εγθαηάζηαζε θαη παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή
ιεηηνπξγία ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ ζρεηηθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (Σ.Π.) ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ έξγνπ.
Μέηξν

(1m)
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):

ΣΔΔΡΑ

ΚΑΙ ΔΝΔΝΗΝΣΑ ΔΝΑ

ΛΔΠΣΑ
(Αξηζκεηηθψο):

4,91

A.T.:

090

ΑΣΗΔ Ν9983.3.6.9

Γεησηήο ηχπνπ Έςηινλ st/tZn,θαηά ΔΛΟΣ-ΔΝ 50164-2.
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 45

100,00%

Γεησηήο ηχπνπ Έςηινλ st/tZn,θαηά ΔΛΟΣ-ΔΝ 50164-2 απφ: α) ζηνηρείν ''Π'' δηαζηάζεσλ 500ρ750ρ500mm, β) απφ
ζηνηρείν ''Γ'' δηαζηάζεσλ 750ρ500mm θαη γ) κε ηνλ θαηάιιειν ζθηθηήξα γηα ζχλδεζε ηνπ αγσγνχ γεηψζεσο κε ηνλ
γεησηή. Σν φιν ζχζηεκα ηνπ γεησηή ηνπνζεηείηαη κέζα ζην έδαθνο θαη επηρψλεηαη κε θαηάιιεια πξντφληα εθζθαθήο,
απαιιαγκέλα ιίζσλ, ζηα νπνία έρεη γίλεη αλάκiμε βειηησηηθνχ γείσζεο φγθνπ ηνπιάρηζηνλ 36 Lit, δειαδή πξνκήζεηα,
κεηαθνξά εγθαηάζηαζε θαη παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ ζρεηηθψλ
Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (Σ.Π.) ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ έξγνπ.
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΠΔΝΣΑΚΟΙΑ ΔΞΗΝΣΑ ΔΠΣΑ ΚΑΙ
ΔΙΚΟΙ ΓΤΟ ΛΔΠΣΑ

(Αξηζκεηηθψο):

A.T.:

567,22

091
ειίδα 43 απφ 64

ΑΣΗΔ Ν9983.3.7.7

χλδεζκνη απφ ραιθφ γηα ππνδνρέο γεηψζεσο θαηά ΔΛΟΣ-ΔΝ 50164-1.
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 45

100,00%

χλδεζκνη απφ ραιθφ γηα ππνδνρέο γεηψζεσο θαηά ΔΛΟΣ-ΔΝ 50164-1. , δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά
εγθαηάζηαζε θαη παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ ζρεηηθψλ Σερληθψλ
Πξνδηαγξαθψλ (Σ.Π.) ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ έξγνπ.
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΓΧΓΔΚΑ

ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ ΔΝΑ

ΛΔΠΣΑ
(Αξηζκεηηθψο):

12,51

A.T.:

092

ΑΣΗΔ Ν9983.3.8.1

Ιζνδπλακηθνί δπγνί θαηά ΔΛΟΣ-ΔΝ 50164-1 & 2. Ιζνδπλακηθφο δπγφο 5, 6, 9
ππνδνρψλ.
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 45

100,00%

Ιζνδπλακηθνί δπγνί θαηά ΔΛΟΣ-ΔΝ 50164-1 & 2. Ιζνδπλακηθφο δπγφο 5, 6, 9 ππνδνρψλ , δειαδή πξνκήζεηα,
πξνζθφκηζε θαη εξγαζία ζηήξημεο, ζχλδεζεο κε ηνπο αγσγνχο θαη παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ ζρεηηθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (Σ.Π.) ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ
ηνπ έξγνπ.
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΔΝΔΝΗΝΣΑ ΣΡΙΑ

ΚΑΙ ΔΙΚΟΙ

ΣΡΙΑ ΛΔΠΣΑ
(Αξηζκεηηθψο):

93,23

A.T.:

093

ΑΣΗΔ

ηήξηγκα ραιχβδηλν ζεξκά επηρεπδαξγπξσκέλν ST/Zn γηα ηνπνζέηεζε ζε

Ν9983.29.38.2

ηαηλία ζεκειηαθήο ή πεξηκεηξηθήο γείσζεο. θαηά ΔΛΟΣ 1197
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 45

100,00%

ηήξηγκα ραιχβδηλν ζεξκά επηρεπδαξγπξσκέλν ST/Zn γηα ηνπνζέηεζε ζε ηαηλία ζεκειηαθήο ή πεξηκεηξηθήο
γείσζεο. θαηά ΔΛΟΣ 1197, δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά εγθαηάζηαζε θαη παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή
ιεηηνπξγία ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ ζρεηηθψλ Σερληθψλ πξνδηαγξαθψλ (Σ.Π) ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ έξγνπ.
ειίδα 44 απφ 64

( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΔΝΝΙΑ ΚΑΙ ΔΞΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ

(Αξηζκεηηθψο):

9,60

A.T.:

094

ΑΣΗΔ Ν9999.100.1

Φσηηζηηθφ ζεκείν απφ θαιψδην ΝΤΜ ή ΝΤΤ ή ΝΤΑ κε αγσγνχο δηαηνκήο
1,5mm2
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 47

100,00%

Φσηηζηηθφ ζεκείν απφ θαιψδην ΝΤΜ ή ΝΤΤ ή ΝΤΑ κε αγσγνχο δηαηνκήο 1,5mm2 , αλεμαξηήησο ζπλδεζκνινγίαο
(απιφ, θνκηηαηέξ, αιιέ-ξεηνχξ θιπ), θαιψδηα πνπ είηε νδεχνπλ πάλσ ζε ζράξα θαισδίσλ είηε ζηεξίδνληαη ζηελ
νξνθή κε δηκεξή θνιιάξα απνζηάζεσο ή ζε νκαδηθά ζηεξίγκαηα (ζηδεξφδξνκνη), είηε ζε ηκήκα ηεο δηαδξνκήο πνπ
νδεχεη ρσλεπηά εληφο ζσιήλα, γηα ηξνθνδφηεζε θσηηζηηθνχ ζψκαηνο θζνξηζκνχ ή ππξαθηψζεσο ζηνλ ηνίρν, ηελ
νξνθή ή ηελ ςεπδνξνθή, κε ρεηξηζκφ απφ ηνλ πίλαθα ή ηνπηθφ δηαθφπηε, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαισδίσλ κε αγσγφ
γεηψζεσο, ησλ ζσιήλσλ, ησλ θπηίσλ δηαθιαδψζεσο θαη θπηίσλ δηαθνπηψλ αιιά ρσξίο ηνλ δηαθφπηε, σο θαη θάζε
πιηθφ, κηθξνυιηθφ θαη εξγαζία κή ζαθψο αλαθεξνκέλσλ αιιά απαξαηηήησλ γηα παξάδνζε ηνπ ζεκείνπ ζε θαλνληθή
θαη αζθαιή ιεηηνπξγία. Η γξακκή ηξνθνδνηήζεσο ηνπ ζεκείνπ ινγίδεηαη απφ ηνλ αληίζηνηρν ειεθηξηθφ πίλαθα
δηαλνκήο. Δπηκεηξψληαη θσηηζηηθά ζεκεία. ηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλνληαη ην θσηηζηηθφ, νη δηαθφπηεο θαη νη ζράξεο
θαισδίσλ πνπ ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα.
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΣΡΙΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ

(Αξηζκεηηθψο):

35,00

A.T.:

095

ΑΣΗΔ

εκείν ειεθηξηθήο παξνρήο απφ πεληαπνιηθφ θαιψδην ΝΤΜ ή ΝΤΤ ή ΝΤΑ κε

Ν9999.100.2.2

αγσγνχο δηαηνκήο 1,5mm2
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 47

100,00%

εκείν ειεθηξηθήο παξνρήο απφ πεληαπνιηθφ θαιψδην ΝΤΜ ή ΝΤΤ ή ΝΤΑ κε αγσγνχο δηαηνκήο 1,5mm2 ,
αλεμαξηήησο ζπλδεζκνινγίαο, θαιψδηα πνπ είηε νδεχνπλ πάλσ ζε ζράξα θαισδίσλ είηε ζηεξίδνληαη ζηελ νξνθή κε
δηκεξή θνιιάξα απνζηάζεσο ή ζε νκαδηθά ζηεξίγκαηα (ζηδεξφδξνκνη), είηε ζε ηκήκα ηεο δηαδξνκήο πνπ νδεχεη
ρσλεπηά εληφο ζσιήλα, γηα ηξνθνδφηεζε ζηνλ ηνίρν, ηελ νξνθή ή ηελ ςεπδνξνθή, κε ρεηξηζκφ απφ ηνλ πίλαθα ή
ηνπηθφ δηαθφπηε, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαισδίσλ κε αγσγφ γεηψζεσο, ησλ ζσιήλσλ, ησλ θπηίσλ δηαθιαδψζεσο
θαη θπηίσλ δηαθνπηψλ αιιά ρσξίο ηνλ δηαθφπηε, σο θαη θάζε πιηθφ, κηθξνυιηθφ θαη εξγαζία κή ζαθψο αλαθεξνκέλσλ
αιιά απαξαηηήησλ γηα παξάδνζε ηνπ ζεκείνπ ζε θαλνληθή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία. Η γξακκή ηξνθνδνηήζεσο ηνπ
ειίδα 45 απφ 64

ζεκείνπ ινγίδεηαη απφ ηνλ αληίζηνηρν ειεθηξηθφ πίλαθα δηαλνκήο. Δπηκεηξψληαη ζεκεία θηλεηήξσλ θαη πεξηιακβάλεηαη
ε ζχλδεζε κε ην ηνπηθφ ρεηξηζηήξην. ηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλνληαη ηα ρεηξεζηήξηα θαη νη ζράξεο θαισδίσλ πνπ
ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα.
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΑΡΑΝΣΑ

(Αξηζκεηηθψο):

40,00

A.T.:

096

ΑΣΗΔ Ν9999.100.6

εκείν ξεπκαηνιεςίαο απφ θαιψδην ΝΤΜ ή ΝΤΤ ή ΝΤΑ δηαηνκήο 4mm2
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 47

100,00%

εκείν ξεπκαηνιεςίαο απφ θαιψδην ΝΤΜ ή ΝΤΤ ή ΝΤΑ δηαηνκήο 4mm2 , πνπ είηε νδεχεη πάλσ ζε ζράξα
θαισδίσλ είηε ζηεξίδεηαη ζηελ νξνθή κε δηκεξή θνιιάξα απνζηάζεσο ή ζε νκαδηθά ζηεξίγκαηα (ζηδεξφδξνκνη), είηε
ζε ηκήκα ηεο δηαδξνκήο πνπ νδεχεη ρσλεπηά εληφο ζσιήλα, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαισδίσλ, ησλ ζσιήλσλ, ησλ
θπηίσλ δηαθιαδψζεσο θαη ξεπκαηνδφηε αιιά ρσξίο ηνλ ξεπκαηνδφηε, σο θαη θάζε πιηθνχ, κηθξνυιηθνχ θαη εξγαζίαο
κή ζαθψο αλαθεξνκέλσλ αιιά απαξαηηήησλ γηα παξάδνζε ηνπ ζεκείνπ ζε θαλνληθή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία. Η
γξακκή ηξνθνδνηήζεσο ηνπ ζεκείνπ ινγίδεηαη απφ ηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα δηαλνκήο. Δπηκεηξάηαη έλα ζεκείν
ξεπκαηνιεςίαο ε ζέζε ζηελ νπνία ζα εγθαηαζηαζνχλ έλαο ή πεξηζζφηεξνη ξεπκαηνδφηεο. ηελ ηηκή δελ
πεξηιακβάλνληαη νη ζράξεο θαισδίσλ πνπ ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα.
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΑΡΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ

(Αξηζκεηηθψο):

45,00

A.T.:

097

ΑΣΗΔ Ν9999.101

εκείν ξεπκαηνιεςίαο απφ θαιψδην ΝΤΜ ή ΝΤΤ ή ΝΤΑ 2,5mm2
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 46

100,00%

εκείν ξεπκαηνιεςίαο απφ θαιψδην ΝΤΜ ή ΝΤΤ ή ΝΤΑ 2,5mm2 , πνπ είηε νδεχεη πάλσ ζε ζράξα θαισδίσλ είηε
ζηεξίδεηαη ζηελ νξνθή κε δηκεξή θνιιάξα απνζηάζεσο ή ζε νκαδηθά ζηεξίγκαηα (ζηδεξφδξνκνη), είηε ζε ηκήκα ηεο
δηαδξνκήο πνπ νδεχεη ρσλεπηά εληφο ζσιήλα, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαισδίσλ, ησλ ζσιήλσλ, ησλ θπηίσλ
δηαθιαδψζεσο θαη ξεπκαηνδφηε αιιά ρσξίο ηνλ ξεπκαηνδφηε, σο θαη θάζε πιηθνχ, κηθξνυιηθνχ θαη εξγαζίαο κή
ζαθψο αλαθεξνκέλσλ αιιά απαξαηηήησλ γηα παξάδνζε ηνπ ζεκείνπ ζε θαλνληθή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία. Η γξακκή
ηξνθνδνηήζεσο ηνπ ζεκείνπ ινγίδεηαη απφ ηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα δηαλνκήο. Δπηκεηξάηαη έλα ζεκείν ξεπκαηνιεςίαο ε
ζέζε ζηελ νπνία ζα εγθαηαζηαζνχλ έλαο ή πεξηζζφηεξνη ξεπκαηνδφηεο. ηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλνληαη νη
ξεπκαηνδφηεο θαη νη ζράξεο θαισδίσλ πνπ ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα.
ειίδα 46 απφ 64

( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΣΡΙΑΝΣΑ

(Αξηζκεηηθψο):

30,00

A.T.:

098

ΑΣΗΔ Ν9999.102

εκείν ιήςεσο ηειεθψλνπ ή DATA απφ θαιψδην UTP 100 Cat 6
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 48

100,00%

εκείν ιήςεσο ηειεθψλνπ ή DATA απφ θαιψδην UTP 100 Cat 6 , πνπ είηε νδεχεη πάλσ ζε ζράξα θαισδίσλ, είηε
ζε ηκήκα ηεο δηαδξνκήο ηνπ νδεχεη ρσλεπηά ή νξαηά εληφο ζσιήλα (πιαζηηθνχ ή ραιπβδνζσιήλα),
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαισδίσλ, ησλ ζσιήλσλ, ησλ θπηίσλ δηειεχζεσο θαη πξίδαο, ηνπ ηεξκαηηζκνχ, ηνπ
θαξθψκαηνο θαη ηνπ καξθαξίζκαηνο ηνπ θαισδίνπ ζηνλ θαηαλεκεηή, σο θαη θάζε πιηθνχ, κηθξνυιηθνχ θαη εξγαζίαο κή
ζαθψο αλαθεξνκέλσλ αιιά απαξαηηήησλ γηα παξάδνζε ηνπ ζεκείνπ ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. Η γξακκή
ηξνθνδνηήζεσο ηνπ ζεκείνπ ινγίδεηαη απφ ηνλ αληίζηνηρν θαηαλεκεηή. Η δηπιή πξίδα ινγίδεηαη σο δχν ζεκεία θαη ε
ηξηπιή σο ηξία ζεκεία. ηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλνληαη ε ηειεθσληθή πξίδα θαη νη ζράξεο θαισδίσλ πνπ ηηκνινγνχληαη
ηδηαίηεξα.
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΣΡΙΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ

(Αξηζκεηηθψο):

35,00

A.T.:

099

ΑΣΗΔ Ν9999.103

εκείν ιήςεσο ζήκαηνο ηειεφξαζεο (θεξαηνδφηεο) R-TV-SAT απφ θαιψδην
γηα δνξπθνξηθφ ζήκα
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 48

100,00%

εκείν ιήςεσο ζήκαηνο ηειεφξαζεο (θεξαηνδφηεο) R-TV-SAT απφ θαιψδην γηα δνξπθνξηθφ ζήκα, ηχπνπ PRG 7
CU PVC/BELDEN ή LCD 95/KATHREIN ή αληίζηνηρνπ, πνπ είηε νδεχεη πάλσ ζε ζράξα θαισδίσλ, είηε ζε ηκήκα ηεο
δηαδξνκήο ηνπ νδεχεη ρσλεπηά ή νξαηά εληφο ζσιήλα (πιαζηηθνχ ή ραιπβδνζσιήλα), πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
θαισδίσλ, ησλ ζσιήλσλ, ησλ θπηίσλ δηειεχζεσο θαη πξίδαο, ηνπ ηεξκαηηζκνχ, ηνπ θαισδίνπ ζηνλ θεληξηθφ
δηαθιαδσηή, σο θαη θάζε πιηθνχ, κηθξνυιηθνχ θαη εξγαζίαο κή ζαθψο αλαθεξνκέλσλ αιιά απαξαηηήησλ γηα
παξάδνζε ηνπ ζεκείνπ ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. Η γξακκή ηξνθνδνηήζεσο ηνπ ζεκείνπ ινγίδεηαη απφ ηνλ
θεληξηθφ δηαθιαδσηήξα. ηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλνληαη ε πξίδα ηνπ θεξαηνδφηε θαη νη ζράξεο θαισδίσλ πνπ
ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα.
( 1 Σεκ. )

Σεκάρην
ειίδα 47 απφ 64

ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):

ΑΡΑΝΣΑ

(Αξηζκεηηθψο):

40,00

A.T.:

100

ΑΣΗΔ Ν9999.494.1

Ηιεθηξηθφο Πίλαθαο (Υ.Π)
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 87

100,00%

Ηιεθηξηθφο Πίλαθαο Αλαςπθηεξίνπ (Υ.Π), ΙP43, IK8, ειεθηξηθψλ γξακκψλ, ξαγνπιηθψλ θαη φξγαλσλ ζχκθσλα κε
ηα ζρέδηα, πιήξεο κε πφξηα, θαη ηα απαξαίηεηα ζηεξίγκαηα, νπέο εηζφδνπ θαη εμφδνπ ησλ ειεθηξηθψλ γξακκψλ (φισλ
ηεξκαηηζκέλσλ ζε θιέκκεο), αθξνδέθηεο, θιέκκεο ξάγαο κε εληαία ζήκαλζε κε εηηθέηηεο θιέκκαο/θαισδίνπ, ράιθηλσλ
κπαξψλ, θαισδηψζεσλ εζσηεξηθήο ζπλδεζκνινγίαο, θαλαιηψλ θαισδίσλ θιπ. κηθξνπιηθά, δειαδή πξνκήζεηα θαη
εξγαζία εζσηεξηθήο ζπλδεζκνινγίαο ησλ νξγάλσλ, δηάλνημε νπψλ εξκαξίνπ, εληνίρηζε θαη ζηεξέσζε ή ζηεξέσζε
ζηνλ ηνίρν κε παθησκέλα ζηδεξέληα ειάζκαηα, ζχλδεζε ησλ εηζεξρνκέλσλ θαη απεξρνκέλσλ γξακκψλ φπσο θαη θάζε
εξγαζία γηα δνθηκή θαη παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη
ηηο ζρεηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ έξγνπ.
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΣΡΔΙ ΥΙΛΙΑΓΔ

(Αξηζκεηηθψο):

3000,00

A.T.:

101

ΝΔΣ ΤΓΡ-Α 11.1.1

Καιχκκαηα θξεαηίσλ. Καιχκαηα απφ θαηφ ρπηνζίδεξν (gray iron)
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΤΓΡ 6752

100,00%

Kαιχκκαηα θξεαηίσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 124, κε ζήκαλζε CE, ηεο θαηεγνξίαο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο D πνπ
πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε (αλάινγα ηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο).
Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ θαιχκκαηνο ηνπ θξεαηίνπ θαη ηνπ πιαηζίνπ έδξαζεο απηνχ,
ε αθξηβήο ξχζκηζε ηεο ζηάζκεο θαη επίθιηζεο ηνπ θαιχκκαηνο κε ρξήζε ζηεξεψλ ππνζεκάησλ θαη ν εγθηβσηηζκφο ηνπ
πιαηζίνπ έδξαζεο κε ζθπξφδεκα.
Δπηκέηξεζε κε βάζε ηνπο πίλαθεο ηνπ πξνκεζεπηή (ζε θακκία πεξίπησζε δελ γίλεηαη απνδεθηή επηκέηξεζε κε
δχγηζε)
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) θαιχκκαηνο θαη αληηζηνίρνπ πιαηζίνπ έδξαζεο , αλεμαξηήησο ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο.
( 1 Kg )

Υηιηφγξακκν (Κηιφ)
ειίδα 48 απφ 64

ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):

ΔΝΑ

ΚΑΙ

ΟΓΓΟΝΣΑ

ΠΔΝΣΔ

ΛΔΠΣΑ
(Αξηζκεηηθψο):

A.T.:
ΝΔΣ
12.10.2

1,85

102
ΤΓΡ-Α

Αγσγνί απνρέηεπζεο απφ ζσιήλεο PVC-U ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο. Αγσγνί
απνρέηεπζεο απφ ζσιήλεο PVC-U, SDR 41, DN 125 mm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΤΓΡ 6711.1

100,00%

Αγσγνί απνρέηεπζεο αθαζάξησλ κε ζσιήλεο απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν PVC-Uζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο, θαηά
ΔΛΟΣ ΔΝ 1401−1, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-06-02-02 ''Γίθηπα απνρέηεπζεο απφ ζσιήλεο PVC-U''.
Οη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν), ηνλ
ηππνπνηεκέλν ιφγν δηαζηάζεσλ SDR (Standard Dimension Ratio: ιφγνο ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ ζσιήλα πξνο
ην πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο) θαη ηνλ δείθηε δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN.
Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή ηφζν γηα ζσιήλεο κε απφιεμε ηχπνπ θακπάλαο κε ειαζηηθφ δαθηχιην
ζηεγαλνπνίεζεο (θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 681.1), φζν θαη γηα ζσιήλεο κε επζχγξακκα άθξα πνπ ζπλδένληαη κε
ζπγθνιινχκελν δαθηχιην (κνχθα).
ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη:
α. Η πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο κεηαθνξέο ησλ ζσιήλσλ θαη
ησλ δαθηπιίσλ ζηεγάλσζεο ή ζπγθφιιεζεο (θαη ηεο απαηηνχκελεο πξνο ηνχην θφιιαο).
β. Η δηάζεζε ηνπ απαηηνπκέλνπ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηνλ ρεηξηζκφ θαη ηελ ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ.
γ. Η πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, νη ζπλδέζεηο ησλ ζσιήλσλ κεηαμχ ηνπο, νη ζπλδέζεηο ηνπ
αγσγνχ κε ηα θξεάηηα ηνπ δηθηχνπ, θαζψο θαη ε δνθηκαζία ηνπ δηθηχνπ θαηά ηκήκαηα.
Γελ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ:
- Οη ζηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκνχ ησλ ζσιήλσλ θαη ε επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο, ζχκθσλα κε ηα
θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε
- Σα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο ησλ παξνρψλ ζην δίθηπν αθαζάξησλ (ζακάξηα κε κνχθα)
- Σα εηδηθά ηεκάρηα ηνπ αγσγνχ (γσλίεο, ηαχ, πψκαηα θιπ) απφ PVC ή ρπηνζίδεξν
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ) αμνληθνχ κήθνπο ζσιήλσζεο, αθαηξνπκέλνπ ηνπ κήθνπο ησλ θξεαηίσλ θαη ησλ εηδηθψλ
ηεκαρίσλ.
(1m)
ΔΤΡΧ

Μέηξν
(Οινγξάθσο):

ΣΔΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΚΟΙ ΛΔΠΣΑ

(Αξηζκεηηθψο):

4,20
ειίδα 49 απφ 64

A.T.:
ΝΔΣ

103
ΤΓΡ-Α

σιελψζεηο πξνζηαζίαο θαισδίσλ, απφ πνιπαηζπιέλην (PE), δνκεκέλνπ
ηνηρψκαηνο

12.36.1.1

κε ελζσκαησκέλε αηζαιίλα. Με ζσιήλεο ζε θνπινχξεο, κε

ηππνπνίεζε νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ ζσιήλσλ (DN) θαηά ηελ εμσηεξηθή
δηάκεηξν [DN/ΟD], ζιηπηηθήο αληνρήο ≥ 450 N θαηά ηελ πξφηππε δνθηκή πνπ
θαζνξίδεηαη ζην ΔΛΟΣ ΔΝ 61386. σιελψζεηο DN/ΟD 40 mm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΤΓΡ 6711.1

100,00%

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ζσιήλσλ πξνζηαζίαο θαισδίσλ απφ πνιπαηζπιέλην
(PE), δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, θαηά ΔΛΟΣ EN 61386, κε ελζσκαησκέλε αηζαιίλα.
Η εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο επηκεηξάηαη κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ.
Σηκή αλά κέηξν κήθνπο ζσιήλσζεο (m) θαηά ηα αλσηέξσ,
Μέηξν

(1m)
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):

ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ ΓΤΟ ΛΔΠΣΑ

(Αξηζκεηηθψο):

0,720

A.T.:
ΝΔΣ
12.36.1.5

104
ΤΓΡ-Α

σιελψζεηο πξνζηαζίαο θαισδίσλ, απφ πνιπαηζπιέλην (PE), δνκεκέλνπ
ηνηρψκαηνο

κε ελζσκαησκέλε αηζαιίλα. Με ζσιήλεο ζε θνπινχξεο, κε

ηππνπνίεζε νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ ζσιήλσλ (DN) θαηά ηελ εμσηεξηθή
δηάκεηξν [DN/ΟD], ζιηπηηθήο αληνρήο ≥ 450 N θαηά ηελ πξφηππε δνθηκή πνπ
θαζνξίδεηαη ζην ΔΛΟΣ ΔΝ 61386. σιελψζεηο DN/ΟD 90 mm
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΤΓΡ 6711.1

100,00%

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ζσιήλσλ πξνζηαζίαο θαισδίσλ απφ πνιπαηζπιέλην
(PE), δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, θαηά ΔΛΟΣ EN 61386, κε ελζσκαησκέλε αηζαιίλα.
Η εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο επηκεηξάηαη κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ.
Σηκή αλά κέηξν κήθνπο ζσιήλσζεο (m) θαηά ηα αλσηέξσ,
(1m)
ΔΤΡΧ

Μέηξν
(Οινγξάθσο):

ΔΝΑ

ΚΑΙ

ΠΔΝΗΝΣΑ

ΠΔΝΣΔ
ειίδα 50 απφ 64

ΛΔΠΣΑ
(Αξηζκεηηθψο):

A.T.:
ΝΔΣ

1,55

105
ΤΓΡ-Α

3.10.2.1

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο.
Με πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο
επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε
νπνηαδήπνηε απφζηαζε. Γηα βάζνο νξχγκαηνο έσο 4,00 m
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΤΓΡ 6081.1

100,00%

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθζθαθψλ
ηπρφλ ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ
θπθινθνξία, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή ππνβνήζεζε) ελ μεξψ ή κε ππφγεηα
λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-01
''Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ''.
Η θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε
αξκνθφθηε.
Η ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο
ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη άιισο ζηελ κειέηε.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ απαηηνχληαη), ε κφξθσζε
ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε
ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα
ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Σέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή
θαηαθφξπθεο).
Χο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m ζπλνιηθά, αλά
20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Οη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα
εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε.
Oη εθζθαθέο επηκεηξψληαη αλά δψλε βάζνπο (έσο 4,00 m, απφ 4,01 έσο 6,00 m θ.ν.θ.) θαη γηα θάζε δψλε εθαξκφδεηαη
ε ηηκή πνπ θαζνξίδεηαη ζην παξφλ άξζξν, αλαιφγσο ηνπ πιάηνπο ηνπ νξχγκαηνο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ πξντφλησλ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ άνπιν ή νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο
επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m³) νξχγκαηνο, κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, αλάινγα κε
ην πιάηνο ηνπ ππζκέλα, ην βάζνο ηνπ νξχγκαηνο θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ.
ειίδα 51 απφ 64

( 1 m3 )
ΔΤΡΧ

Κπβηθφ κέηξν
(Οινγξάθσο):

ΓΔΚΑ

ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ

ΛΔΠΣΑ
(Αξηζκεηηθψο):

10,50

[*]

(7,5+3)

A.T.:

106

ΝΔΣ ΤΓΡ-Α 5.4

Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ κε πξντφληα εθζθαθψλ, κε
ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ζπκπχθλσζεο
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΤΓΡ 6067

100,00%

Δπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ή ζηελ δψλε δηέιεπζεο νδηθψλ αμφλσλ, ζε
ζηξψζεηο πάρνπο έσο 30 cm κε θαηάιιεια πξντφληα εθζθαθψλ ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ απνηεζεί παξαπιεχξσο ή
δάλεηα ρψκαηα πνπ έρνπλ κεηαθεξζεί επί ηφπνπ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-02 ''Δπαλεπίρσζε
νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ''
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη νη πιάγηεο κεηαθνξέο ησλ πξντφλησλ πνπ έρνπλ απνηεζεί ή πξνζθνκηζζεί, ε
έθξηςε ζηφ φξπγκα κε κεραληθά κέζα θαη ρεηξσλαθηηθά (φπνπ απαηηείηαη), ε δηάζηξσζε ζε ζηξψζεηο πάρνπο έσο 30
cm, ε δηαβξνρή (κε ηελ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ λεξνχ) θαη ε ζπκπχθλσζε κε δνλεηηθνχο
ζπκππθλσηέο δηαζηάζεσλ αλαιφγσλ ηνπ πιάηνπο ηνπ νξχγκαηνο, νχησο ψζηε λα επηηεπρζεί βαζκφο ζπκπχθλσζεο
πνπ αληηζηνηρεί ζε μεξά θαηλφκελε ππθλφηεηα ίζε θαη' ειάρηζην κε ην 95% απηήο πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά
θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor (Proctor Modified θαηά ΔΛΟΣ EN 13286-2).
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m³) ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ επίρσζεο νξπγκάησλ.
( 1 m3 )
ΔΤΡΧ

Κπβηθφ κέηξν
(Οινγξάθσο):

ΔΝΑ

ΚΑΙ

ΠΔΝΗΝΣΑ

ΠΔΝΣΔ

ΛΔΠΣΑ
(Αξηζκεηηθψο):

1,55

A.T.:

107

ΝΔΣ ΤΓΡ-Α 5.7

ηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ κε άκκν πξνειεχζεσο
ιαηνκείνπ
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΤΓΡ 6069

100,00%

ηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζειήλσλ εληφο νξχγκαηνο κε άκκν πξνέιεπζεο ιαηνκείνπ, ζχκθσλα κε ηηο
ηππηθέο δηαηνκέο ηεο κειέηεο θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-02 ''Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ''
ειίδα 52 απφ 64

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη :
α. Η πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά άκκνπ ιαηνκείνπ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ.
β. Η πξνζέγγηζε, έθξηςε θαη δηάζηξσζε ηνπ πιηθνχ ζην φξπγκα.
γ. Η ηζνπέδσζε ηεο ζηξψζεο έδξαζεο θαη ε ηχπαλζε ή ειαθξά ζπκπχθλσζε ηεο ζηξψζεο εγθηβσηηζκνχ έηζη ψζηε
λα πεξηβάιιεη πιήξσο ηνπο ζσιήλεο, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα ηελ απνθπγή δεκηψλ ζηελ ζσιελνγξακκή.
Σηκή γηα έλα θπβηθφ κέηξν (m³) επίρσζεο σο αλσηέξσ, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε γξακκέο
πιεξσκήο (ηππηθέο δηαηνκέο αγσγψλ)
Κπβηθφ κέηξν

( 1 m3 )
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):

ΓΔΚΑ ΣΔΔΡΑ

ΚΑΙ

ΣΡΙΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
(Αξηζκεηηθψο):

A.T.:
ΝΔΣ
60.10.80.3

14,30

[*]

(11,3+3)

108
ΗΛΜ

Δγθαηαζηάζεηο Φσηηζκνχ Οδψλ - Πίιαξ νδνθσηηζκνχ. Πίιιαξ νδνθσηηζκνχ
είθνζη αλαρσξήζεσλ
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 52

100,00%

ηεγαλά κεηαιιηθά θηβψηηα ειεθηξνδφηεζεο ηζηψλ νδνθσηηζκνχ (πίιιαξ), βαζκνχ πξνζηαζίαο ΙΡ55 γηα
ηνπνζέηεζε ζε εμσηεξηθφ ρψξν, κε ηελ βάζε έδξαζήο ηνπο απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ
05-07-01-00 ''Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ''.
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
· ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηνπνπ ηνπ ζηεγαλνχ κεηαιιηθνχ θηβσηίνπ (πίιιαξ) κε δίξηρηε ζηέγε κε πεξηθεξεηαθή
πξνεμνρή 5 cm γηα απνξξνή ησλ oκβξίσλ, απφ ιακαξίλα ςπρξάο εμειάζεσο πάρνπο 2 mm, γαιβαληζκέλνπ ελ ζεξκψ
εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά, κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ, κε ειάρηζηε αλάισζε ςεπδαξγχξνπ 400 g/m² (50 κm), βακέλνπ κε
δηπιή ζηξψζε επνμεηδηθήο βαθήο πάρνπο μεξνχ πκέλα (εθάζηεο) 125 κm, κε ειαζηηθά παξεκβχζκαηα ζηεγάλσζεο
ηεο ζπξίδαο, αλνμείδσηε θιεηδαξηά αζθαιείαο, θιεηδηά εληαία γηα φια ηα πίιαξο ηνπ έξγνπ θαη πηλαθίδα επηζήκαλζεο
κε ηα ζηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ
· ε εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνχ νξχγκαηνο ηεο βάζεο έδξαζεο ηνπ πίιιαξ
· ε βάζε ηνπ πίιαξ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ρπηή επί ηφπνπ ή πξνθαηαζθεπαζκέλε, νχησο ψζηε ην πίιιαξ λα
εδξάδεηαη ζε ζηάζκε +40 cm απφ ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν, κε θεληξηθή νπή δηέιεπζεο ησλ ππνγείσλ θαισδίσλ.
· Οη ράιθηλνη αγσγνί γείσζεο θαη ε πιάθα γείσζεο.
· Οη αθξνδέθηεο ησλ αγσγψλ γείσζεο.
· ε ζηεγαλή δηαλνκή εληφο ηνπ πίιιαξ κε ηα φξγαλα δηαθνπήο θαη πξνζηαζίαο ησλ θπθισκάησλ θσηηζκνχ,
απνηεινχκελε απνηεινχκελε απφ πίλαθα πξνζηαζίαο ΙΡ 44 θαηαζθεπαζκέλν απφ βακκέλε ιακαξίλα ή άθαπζην
ειίδα 53 απφ 64

ζεξκνπιαζηηθφ, επαξθψλ δηαζηάζεσλ ψζηε λα ρσξνχλ άλεηα φια ηα φξγαλα, ν νπνίνο ζα θέξεη νπέο κε ηνπο
θαηάιιεινπο ζηππηνζιήπηεο γηα ηελ είζνδν ηνπ θαισδίνπ παξνρήο, ηνπ θαισδίνπ ηειερεηξηζκνχ θαζψο επίζεο θαη γηα
ηελ έμνδν ησλ θαισδίσλ πξνο ην δίθηπν.
· ηα πάζεο θχζεσο φξγαλα ηνπ θηβσηίνπ: γεληθφ δηαθφπηε θνξηίνπ, γεληθέο αζθάιεηεο, απηφκαηνπο καγλεηνζεξκηθνχο
δηαθφπηεο θαη ειεθηξνλφκνπο ηζρχνο ηειερεηξηζκνχ (αλά θχθισκα θσηηζκνχ), ξειέ κείσζεο λπθηεξηλνχ θσηηζκνχ
(φηαλ πξνβιέπεηαη), ρξνλνδηαθφπηε αθήο, ρξνλνδηαθφπηε κείσζεο λπθηεξηλνχ θσηηζκνχ (φηαλ πξνβιέπεηαη), πξίδα
ζνχθν 16Α, ιπρλία λπθηεξηλήο εξγαζίαο ζε ζηεγαλή «θαξαβνρειψλα» θαη θιεκνζεηξέο ζχλδεζεο ησλ θαισδίσλ (ζην
θάησ κέξνο ηνπ θηβσηίνπ).
· ε απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ηηο ζπλδέζεηο θαη ηνλ έιεγρν ιεηηνπξγίαο
Σηκή αλά ηεκάρην πίιιαξ ειεθηξνδφηεζεο νδνθσηηζκνχ, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ αλαρσξήζεσλ
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΣΡΔΙ

ΥΙΛΙΑΓΔ

ΓΙΑΚΟΙΑ

ΠΔΝΗΝΣΑ
(Αξηζκεηηθψο):

A.T.:
ΝΔΣ

3250,00

109
ΗΛΜ

Δζράξεο θαισδίσλ βαξέσο ηχπνπ. Δζράξα πιάηνπο 100 mm

65.80.40.1
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 34

100,00%

Δζράξεο θαισδίσλ, βαξέσο ηχπνπ, απφ δηάηξεηε γαιβαληζκέλε ελ ζεξκψ, ιακαξίλα πάρνπο 1,0 mm, χςνπο 60
mm, κε φια ηα εηδηθά εμαξηήκαηα δηακφξθσζεο (γσλίεο, ζπζηνιέο θ.ι.π.), ζηήξημεο ή αλάξηεζεο, πιήξσο
εγθαηεζηεκέλεο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 04-20-01-03 ''Δζράξεο θαη θάιεο Καισδίσλ''. Πεξηιακβάλεηαη
ην πξνζσπηθφ θαη ν εμνπιηζκνο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηα πάζεο θχζεσο θχξηα θαη
βνεζεηηθά πιηθά πνπ ελζσκαηψλνληαη.
Σηκή αλά κέηξν κήθνπο (κκ)
( 1 κκ )
ΔΤΡΧ

Μέηξν Μήθνπο
(Οινγξάθσο):

ΓΧΓΔΚΑ ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ

(Αξηζκεηηθψο):

12,50

A.T.:
ΝΔΣ

110
ΗΛΜ

Δζράξεο θαισδίσλ βαξέσο ηχπνπ. Δζράξα πιάηνπο 200 mm

65.80.40.2
ειίδα 54 απφ 64

Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 34

100,00%

Δζράξεο θαισδίσλ, βαξέσο ηχπνπ, απφ δηάηξεηε γαιβαληζκέλε ελ ζεξκψ, ιακαξίλα πάρνπο 1,0 mm, χςνπο 60
mm, κε φια ηα εηδηθά εμαξηήκαηα δηακφξθσζεο (γσλίεο, ζπζηνιέο θ.ι.π.), ζηήξημεο ή αλάξηεζεο, πιήξσο
εγθαηεζηεκέλεο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 04-20-01-03 ''Δζράξεο θαη θάιεο Καισδίσλ''. Πεξηιακβάλεηαη
ην πξνζσπηθφ θαη ν εμνπιηζκνο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηα πάζεο θχζεσο θχξηα θαη
βνεζεηηθά πιηθά πνπ ελζσκαηψλνληαη.
Σηκή αλά κέηξν κήθνπο (κκ)
( 1 κκ )
ΔΤΡΧ

Μέηξν Μήθνπο
(Οινγξάθσο):

ΓΔΚΑ

ΔΠΣΑ

ΚΑΙ

ΠΔΝΗΝΣΑ

ΛΔΠΣΑ
(Αξηζκεηηθψο):

17,50

A.T.:

111

ΝΔΣ ΠΡ Α9.1

Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο. Υεηξσλαθηηθή εθζθαθή θαη επαλαπιήξσζε ηάθξσλ
ππνγείνπ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ. Σάθξνη βάζνπο 5 - 10 cm (ζηαιαθηεθφξνη)
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΠΡ 2111

100,00%

Υεηξσλαθηηθή εθζθαθή θαη επαλαπιήξσζε ηάθξσλ γηα ππφγεηα ηνπνζέηεζε αξδεπηηθνχ δηθηχνπ ζε ραιαξά,
γαηψδε ή γαηψδε-εκηβξαρψδε εδάθε..
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m)
Μέηξν

(1m)
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):

ΔΙΚΟΙ ΛΔΠΣΑ

(Αξηζκεηηθψο):

0,200

A.T.:

112

ΝΔΣ ΠΡ Η1.2.1

Αξδεπηηθά δίθηπα. σιήλεο πνιπαηζπιελίνπ. σιήλεο απφ πνιπαηζπιέλην ΡΔ
10 atm Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ 20
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 8

100,00%

σιήλαο απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο (HDΡΔ), πίεζεο ιεηηνπξγίαο 10 atm (SDR 13,6), θαηά EN
12201-2, ή πνιπαηζπιέλην ρακειήο ππθλφηεηαο (LDPE) θαηά DIN 8072 γηα δηαηνκέο έσο Φ32 mm. ηελ ηηκή κνλάδνο
πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ ζσιήλσλ, ησλ πάζεο θχζεσο εμαξηεκάησλ θαη κηθξνυιηθψλ (θαλλάβη, ηεθιφλ θιπ),
ειίδα 55 απφ 64

ε κεηαθνξά, ε πξνζέγγηζε, θαη ε εγθαηάζηαζε επηθαλεηαθά ή ζε ηάθξν, θαζψο θαη νη ζπλδέζεηο, ξπζκίζεηο θαη
δνθηκέο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00.
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m)
Μέηξν

(1m)
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):

ΠΔΝΗΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ

(Αξηζκεηηθψο):

0,550

A.T.:

113

ΝΔΣ ΠΡ Η4.12.2

Αξδεπηηθά δίθηπα. Μεηαιιηθά εμαξηήκαηα. πιιέθηεο απφ ζηδεξνζσιήλεο
ρσξίο ξαθή. Φ 1 1/2", 3 εμφδσλ
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 5

100,00%

πιιέθηεο απφ ζηδεξνζσιήλεο ρσξίο ξαθή (tubo), δειαδή ζηδεξνζσιήλεο γαιβαληζκέλνη κε ζπείξσκα, θαηά
ΔΛΟΣ ΔΝ 10220, κε πψκαηα ζπγθνιιεηά, κε ηα πξνβιεπφκελα ζηφκηα εηζφδνπ - εμφδνπ θαη ηελ ππνδνρή βαιβίδαο
εηζαγσγήο - εμαγσγήο αέξνο, επηηφπνπ ην έξγνπ,

κε ηα κηθξνυιηθά θαη ηελ εξγαζία ηνπνζέηεζεο, ζχλδεζεο,

ξπζκίζεσλ θαη δνθηκψλ πίεζεο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00.
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΓΔΚΑ ΔΞΙ ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ

(Αξηζκεηηθψο):

16,50

A.T.:

114

ΝΔΣ ΠΡ Η4.15.1

Αξδεπηηθά δίθηπα. Μεηαιιηθά εμαξηήκαηα. Φιάληδεο ραιχβδηλεο κε ζπείξσκα.
Φ 1/2 ''
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 12

100,00%

Φιάληδεο ραιχβδηλεο ηφξλνπ κε ζπείξσκα, επηηφπνπ ηνπ έξγνπ, κε ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά ζχλδεζεο θαη ηελ
εξγαζία ζχλδεζεο θαη δνθηκψλ, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00.
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)
( 1 Σεκ. )

Σεκάρην

ειίδα 56 απφ 64

ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):

ΔΠΣΑ

(Αξηζκεηηθψο):

7,00

A.T.:

115

ΝΔΣ ΠΡ Η4.15.2

Αξδεπηηθά δίθηπα. Μεηαιιηθά εμαξηήκαηα. Φιάληδεο ραιχβδηλεο κε ζπείξσκα.
Φ 3/4 "
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 12

100,00%

Φιάληδεο ραιχβδηλεο ηφξλνπ κε ζπείξσκα, επηηφπνπ ηνπ έξγνπ, κε ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά ζχλδεζεο θαη ηελ
εξγαζία ζχλδεζεο θαη δνθηκψλ, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00.
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΔΠΣΑ ΚΑΙ ΔΞΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ

(Αξηζκεηηθψο):

7,60

A.T.:

116

ΝΔΣ ΠΡ Η4.2.2

Αξδεπηηθά δίθηπα. Μεηαιιηθά εμαξηήκαηα. Ραθφξ ραιχβδηλα γαιβαληζκέλα Φ
3/4
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 12

100,00%

Ραθφξ ραιχβδηλα θσληθά γαιβαληζκέλα, επηηφπνπ ηνπ έξγνπ, κε ηα απαηηνχκελα κηθξνυιηθά θαη ηελ εξγαζία
ζχλδεζεο θαη δνθηκψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00.
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΔΞΙ ΚΑΙ ΟΓΓΟΝΣΑ ΛΔΠΣΑ

(Αξηζκεηηθψο):

6,80

A.T.:

117

ΝΔΣ ΠΡ Η5.1.1

Αξδεπηηθά δίθηπα. πζθεπέο ειέγρνπ θαη αζθάιεηαο δηθηχνπ. θαηξηθνί
θξνπλνί, νξεηράιθηλνη, θνριησηνί, PN 16. Φ 1/2''
ειίδα 57 απφ 64

Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 11

100,00%

θαηξηθνί θξνπλνί, νξεηράιθηλνη, θνριησηνί, PN 16 atm. Πξνκήζεηα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ κε ηα εμαξηήκαηα
ζχλδεζεο θαη ηα κηθξνυιηθά, εξγαζία ηνπνζέηεζεο, ζχλδεζεο, ξπζκίζεσλ θαη δνθηκψλ ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή
κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00.
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΠΔΝΣΔ ΚΑΙ ΣΡΙΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ

(Αξηζκεηηθψο):

5,30

A.T.:

118

ΝΔΣ ΠΡ Η5.1.2

Αξδεπηηθά δίθηπα. πζθεπέο ειέγρνπ θαη αζθάιεηαο δηθηχνπ. θαηξηθνί
θξνπλνί, νξεηράιθηλνη, θνριησηνί, PN 16. Φ 3/4''
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 11

100,00%

θαηξηθνί θξνπλνί, νξεηράιθηλνη, θνριησηνί, PN 16 atm. Πξνκήζεηα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ κε ηα εμαξηήκαηα
ζχλδεζεο θαη ηα κηθξνυιηθά, εξγαζία ηνπνζέηεζεο, ζχλδεζεο, ξπζκίζεσλ θαη δνθηκψλ ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή
κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00.
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΔΠΣΑ ΚΑΙ ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ

(Αξηζκεηηθψο):

7,70

A.T.:

119

ΝΔΣ ΠΡ Η5.11.2

Αξδεπηηθά δίθηπα. πζθεπέο ειέγρνπ θαη αζθάιεηαο δηθηχνπ. Βαιβίδεο
αληεπηζηξνθήο (θιαπέ) κε ειαηήξην ή άιιν κεραληζκφ, ΡΝ 16 atm. Φ 3/4''
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 11

100,00%

Βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο (θιαπέ) κε ειαηήξην ή άιιν κεραληζκφ, νξεηράιθηλεο, ΡΝ 16 atm. Πξνκήζεηα επί ηφπνπ
ηνπ έξγνπ κε ηα εμαξηήκαηα ζχλδεζεο θαη ηα κηθξνυιηθά, εξγαζία ηνπνζέηεζεο, ζχλδεζεο, ξπζκίζεσλ θαη δνθηκψλ,
ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00.
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)
ειίδα 58 απφ 64

( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΠΔΝΣΔ ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ

(Αξηζκεηηθψο):

5,50

A.T.:

120

ΝΔΣ ΠΡ Η8.2.3.1

Αξδεπηηθά δίθηπα. Γηαλεκεηέο. ηαιαθηεθφξνη. ηαιαθηεθφξνη Φ16 ή Φ17
mm απφ ΡΔ κε απηνξπζκηδφκελνπο ζηαιάθηεο, κε απφζηαζε ζηαιαθηψλ 33
cm.
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 8

100,00%

ηαιαθηεθφξνη Φ16 ή Φ17 mm απφ πνιπαηζπιέλην (ΡΔ), κε ελζσκαησκέλνπο ζηαιάθηεο, κε ιαβχξηλζν καθξάο
δηαδξνκήο θαη ζάιακν απηνξχζκηζεο κε κεκβξάλε, κε νκνηνκνξθία παξνρήο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ
πξνηχπνπ ISO 9261 γηα ζηαιάθηεο θαηεγνξίαο A', γηα πίεζε ιεηηνπξγίαο απφ 0,80 έσο 3,50 atm. Πξνκήζεηα
ζσιήλσλ, εμαξηεκάησλ ζχλδεζεο θαη κηθξνυιηθψλ, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, πξνζέγγηζε θαη πιήξεο
εγθαηάζηαζε ζε ηάθξν ή επηθαλεηαθά, ζχλδεζε, ξπζκίζεηο θαη δνθηκέο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ
ΔΣΔΠ 10-08-01-00. Γελ πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε εθζθαθήο θαη επίρσζεο ηεο ηάθξνπ.
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m)
Μέηξν

(1m)
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):

ΔΞΗΝΣΑ ΣΡΙΑ ΛΔΠΣΑ

(Αξηζκεηηθψο):

0,630

A.T.:

121

ΝΔΣ ΠΡ Η9.1.1.1

Αξδεπηηθά δίθηπα. πζθεπέο ειέγρνπ άξδεπζεο. Ηιεθηξνβάλεο. Βάλεο
ειέγρνπ άξδεπζεο (ειεθηξνβάλεο), ΡΝ 10 atm, πιαζηηθέο. Υσξίο κεραληζκφ
ξχζκηζεο πίεζεο, Φ 1''
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 8

100,00%

Βάλεο ειέγρνπ άξδεπζεο (ειεθηξνβάλεο), πιαζηηθέο, νλνκ. πίεζεο 10 atm, πεξηνρήο ιεηηνπξγίαο απφ 0,7 κέρξη 10
atm, κε ή ρσξίο κεραληζκφ ξχζκηζεο παξνρήο (flow controller), εζσηεξηθήο εθηφλσζεο, κε πελίν (actuator) 24 V / AC
θαη δπλαηφηεηα ρεηξνθίλεηεο ιεηηνπξγίαο.
Πξνκήζεηα βαλψλ θαη κηθξνυιηθψλ, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο, ζχλδεζεο, ξπζκίζεσλ θαη δνθηκψλ,
ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00.
ειίδα 59 απφ 64

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)
( 1 Σεκ. )

Σεκάρην

ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):

ΣΡΙΑΝΣΑ ΓΤΟ

(Αξηζκεηηθψο):

32,00

A.T.:

122

ΝΔΣ ΠΡ Η9.2.11

Αξδεπηηθά

δίθηπα.

πζθεπέο

ειέγρνπ

άξδεπζεο.

Πξνγξακκαηηζηέο-

εμαξηήκαηα. Αηζζεηήξαο βξνρήο
Κσδ. αλαζεψξεζεο :
Αηζζεηήξαο

βξνρήο

(rain

sensor)

ΗΛΜ 62
κε

ηα

θαιψδηα

100,00%

θαη

ινηπά

εμαξηήκαηα

ζχλδεζεο,

ην

εγρεηξίδην

ρξήζεσο/ιεηηνπξγίαο, πιήξσο εγθαηεζηεκέλνο θαη δνθηκαζκέλνο.
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΟΓΓΟΝΣΑ

(Αξηζκεηηθψο):

80,00

A.T.:
ΝΔΣ

123
ΠΡ

Η9.2.14.1.6

Αξδεπηηθά

δίθηπα.

πζθεπέο

ειέγρνπ

άξδεπζεο.

Πξνγξακκαηηζηέο-

εμαξηήκαηα. ηεγαλά θνπηηά γηα πξνγξακκαηηζηέο. ηεγαλφ θνπηί γηα
πξνγξακκαηηζηέο, κεηαιιηθφ δηαζηάζεσλ/πάρνπο 80Υ60Υ25/1,2
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 8

100,00%

ηεγαλφ θνπηί πξνγξακκαηηζηψλ, κεηαιιηθφ, γηα ηνπνζέηεζε πξνγξακκαηηζηψλ ή θαη θεθαιψλ άξδεπζεο θιπ, κε
πφξηα πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 1,2 mm, κε αληηζθσξηαθή βαθή, κε εζσηεξηθή πιάθα ζηήξημεο εμαξηεκάησλ, κε
ζηεγαλνπνηεηηθά παξεκβχζκαηα ζηελ πφξηα θαη ζηηο δηειεχζεηο θαισδίσλ, βαζκνχ πξνζηαζίαο ηνπιάρηζηνλ ΙΡ 65, κε
θιεηδαξηά αζθαιείαο, κε δπλαηφηεηα αλνίγκαηνο ηεο πφξηαο δεμηά ή αξηζηεξά ή κε δχν πφξηεο, κε φια ηα εμαξηήκαηα
πιηθά θαη κηθξνυιηθά θαη ηελ εξγαζία ηνπνζέηεζεο.
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΔΚΑΣΟΝ ΔΙΚΟΙ ΠΔΝΣΔ
ειίδα 60 απφ 64

(Αξηζκεηηθψο):

A.T.:
ΝΔΣ

125,00

124
ΠΡ

Καιψδηα ηχπνπ J1VV-U (ΝΤΤ) δηαηνκήο 2 x 1,5 mm²

Η9.2.15.1
Κσδ. αλαζεψξεζεο :
Καιψδην ηχπνπ JIVV-U

ΗΛΜ 47

100,00%

(ΝΤΤ) θαη κηθξνυιηθά (θνιάξα, θιέκκεο θιπ) επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, κε ηελ εξγαζία

πιήξνπο ηνπνζέηεζεο ζε ηάθξν ή ζσιήλεο δηέιεπζεο θαισδίσλ, δηακφξθσζεο, ζχλδεζεο θαη ειέγρνπ.
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m)
Μέηξν

(1m)
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):

ΑΡΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ

(Αξηζκεηηθψο):

0,450

A.T.:
ΝΔΣ

125
ΠΡ

Καιψδηα ηχπνπ J1VV-U (ΝΤΤ) δηαηνκήο 5 x 2,5 mm²

Η9.2.15.10
Κσδ. αλαζεψξεζεο :
Καιψδην ηχπνπ JIVV-U

ΗΛΜ 47

100,00%

(ΝΤΤ) θαη κηθξνυιηθά (θνιάξα, θιέκκεο θιπ) επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, κε ηελ εξγαζία

πιήξνπο ηνπνζέηεζεο ζε ηάθξν ή ζσιήλεο δηέιεπζεο θαισδίσλ, δηακφξθσζεο, ζχλδεζεο θαη ειέγρνπ.
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m)
Μέηξν

(1m)
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):

ΔΝΑ ΚΑΙ ΔΙΚΟΙ ΛΔΠΣΑ

(Αξηζκεηηθψο):

1,20

A.T.:
ΝΔΣ

126
ΠΡ

Καιψδηα ηχπνπ J1VV-U (ΝΤΤ) δηαηνκήο 4 x 4 mm²

Η9.2.15.13
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 47

100,00%
ειίδα 61 απφ 64

Καιψδην ηχπνπ JIVV-U

(ΝΤΤ) θαη κηθξνυιηθά (θνιάξα, θιέκκεο θιπ) επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, κε ηελ εξγαζία

πιήξνπο ηνπνζέηεζεο ζε ηάθξν ή ζσιήλεο δηέιεπζεο θαισδίσλ, δηακφξθσζεο, ζχλδεζεο θαη ειέγρνπ.
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m)
Μέηξν

(1m)
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):

ΔΝΑ ΚΑΙ ΣΡΙΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ

(Αξηζκεηηθψο):

1,30

A.T.:
ΝΔΣ

127
ΠΡ

Καιψδηα ηχπνπ J1VV-U (ΝΤΤ) δηαηνκήο 3 x 1,5 mm²

Η9.2.15.2
Κσδ. αλαζεψξεζεο :
Καιψδην ηχπνπ JIVV-U

ΗΛΜ 47

100,00%

(ΝΤΤ) θαη κηθξνυιηθά (θνιάξα, θιέκκεο θιπ) επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, κε ηελ εξγαζία

πιήξνπο ηνπνζέηεζεο ζε ηάθξν ή ζσιήλεο δηέιεπζεο θαισδίσλ, δηακφξθσζεο, ζχλδεζεο θαη ειέγρνπ.
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m)
Μέηξν

(1m)
ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο):

ΔΞΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ

(Αξηζκεηηθψο):

0,600

A.T.:
ΝΔΣ

128
ΠΡ

Καιψδηα ηχπνπ J1VV-U (ΝΤΤ) δηαηνκήο 3 x 2,5 mm²

Η9.2.15.8
Κσδ. αλαζεψξεζεο :
Καιψδην ηχπνπ JIVV-U

ΗΛΜ 47

100,00%

(ΝΤΤ) θαη κηθξνυιηθά (θνιάξα, θιέκκεο θιπ) επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, κε ηελ εξγαζία

πιήξνπο ηνπνζέηεζεο ζε ηάθξν ή ζσιήλεο δηέιεπζεο θαισδίσλ, δηακφξθσζεο, ζχλδεζεο θαη ειέγρνπ.
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m)
(1m)
ΔΤΡΧ

Μέηξν
(Οινγξάθσο):

ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ
ειίδα 62 απφ 64

(Αξηζκεηηθψο):

A.T.:

129

ΝΔΣ ΠΡ Η9.2.2.1

Αξδεπηηθά

0,750

δίθηπα.

πζθεπέο

ειέγρνπ

άξδεπζεο.

εμαξηήκαηα. Πξνγξακκαηηζηέο κπαηαξίαο απινχ

Πξνγξακκαηηζηέο-

ηχπνπ.

Διεγρφκελεο

ειεθηξνβάλεο: 2 - 4
Κσδ. αλαζεψξεζεο :

ΗΛΜ 52

100,00%

Πξνγξακκαηηζηέο κπαηαξίαο απινχ ηχπνπ, 3 εθθηλήζεσλ, θχθινπ πνηίζκαηνο 1 - 7 εκεξψλ, κε έιεγρν ησλ
ειεθηξνβαλψλ κε πελία καλδάισζεο (latching), ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 20 m κέζσ θαισδίνπ δηαηνκήο 1,5 mm²
θαη κε δπλαηφηεηα εθθίλεζεο θεληξηθήο ειεθηξνβάλαο.
Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ πξνγξακκαηηζηή κε ηελ κπαηαξία ηνπ θαη ηα πάζεο θχζεσο εμαξηεκάηά ηνπ
θαζψο θαη εξγαζία ζχλδεζεο ηνπνζέηεζεο, πξνγξακκαηηζκνχ, ειέγρνπ, ξπζκίζεσλ, δνθηκψλ θιπ. ζχκθσλα κε ηελ
κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00.
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)
( 1 Σεκ. )
ΔΤΡΧ

Σεκάρην
(Οινγξάθσο):

ΔΚΑΣΟ

(Αξηζκεηηθψο):

100,00

ειίδα 63 απφ 64

