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ΑΡΘΡΑ

A.T. : 001

Άρθρο : ΗΛΜ Κ\62.1.1 Ανιχνευτής καπνού

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 100%

Ανιχνευτής καπνού μετά βάσεως κατάλληλος για εγκατάσταση στην οροφή,

ρυθμιζομένης ευπάθειας, πλήρως εγκατεστημένος μετά των υλικών και μικροϋλικών

εγκαταστάσεως και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 35,48

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε και σαράντα οκτώ λεπτά

A.T. : 002

Άρθρο : ΗΛΜ Κ\62.2.1 Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 100%

Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός διεγειρόμενος από αύξηση θερμοκρασίας 10οC

ανά λεπτό ή σε μέγιστη θερμοκρασία περίπου 60οC μετά βάσεως κατάλληλος

για τοποθέτηση σε χώρους όπου η θερμοκρασία κυμαινεται απο -20οC έως 45oC

με τα μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους τοποθέτησης.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 29,18

(Ολογράφως) : είκοσι εννέα και δέκα οκτώ λεπτά

A.T. : 003

Άρθρο : ΗΛΜ Κ\62.1.3 Ανιχνευτής ιονισμού καπνού

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 100%

Ανιχνευτής ιονισμού καπνού μετά βάσεως κατάλληλος για εγκατάσταση στην οροφή,

και σε υγρούς ή μη χώρους, ρυθμιζομένης ευαισθησίας, με ενδεικτικό συναγερμού

(Led), με θάλαμο ιονισμού Αμερίκιου 241 0,9μCi, πλήρως εγκατεστημένος μετά των υλικών

και μικροϋλικών εγκαταστάσεως και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και

κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 35,48

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε και σαράντα οκτώ λεπτά

A.T. : 004

Άρθρο : ΗΛΜ Κ\62.2.2 Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός διευθυνσιοδοτούμενος

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 100%

Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός διευθυνσιοδοτούμενος μετά βάσεως κατάλληλος για εγκατάσταση στην

οροφή,

κατάλληλος για ανίχνευση σταθερής, υψηλής ή διαφοράς θερμοκρασίας, ψηφιακά οριζόμενης

διεύθυνσης, εσωτερικό απομονωτή βραχυκυκλώματος για την απρόσκοπτη λειτουργία του βρόγχου,

πλήρως  εγκατεστημένος μετά των υλικών και μικροϋλικών εγκαταστάσεως και της εργασίας

για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 52,95

(Ολογράφως) : πενήντα δύο και ενενήντα πέντε λεπτά
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A.T. : 005

Άρθρο : ΗΛΜ Κ\62.1.4 Ανιχνευτής ορατού καπνού (οπτικός) διευθυνσιοδοτούμενος

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 100%

Ανιχνευτής ορατού καπνού (οπτικός) διευθυνσιοδοτούμενος μετά βάσεως κατάλληλος για εγκατάσταση

στην οροφή,

ρυθμιζομένης φωτοευαισθησίας, με καθαριζόμενο και αντικαθιστούμενο θάλαμο, με δυνατότητα

αποστράγγισης υγρασίας, ψηφιακά οριζόμενης διεύθυνσης, εσωτερικό απομονωτή βραχυκυκλώματος

για την απρόσκοπτη λειτουργία του βρόγχου, πλήρως εγκατεστημένος μετά των υλικών και

μικροϋλικών

εγκαταστάσεως και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 57,99

(Ολογράφως) : πενήντα επτά και ενενήντα εννέα λεπτά

A.T. : 006

Άρθρο : ΗΛΜ Κ\62.1.2 Ανιχνευτής ορατού καπνού (οπτικός)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 100%

Ανιχνευτής ορατού καπνού (οπτικός) μετά βάσεως κατάλληλος για εγκατάσταση στην οροφή,

ρυθμιζομένης ευπάθειας, πλήρως εγκατεστημένος μετά των υλικών και μικροϋλικών

εγκαταστάσεως και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 35,48

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε και σαράντα οκτώ λεπτά

A.T. : 007

Άρθρο : ΗΛΜ Κ\19.1.1 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα φορητός γομώσεως 6 kg

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Πυροσβεστήρ κόνεως τύπου Ρα φορητός γομώσεως 6 kg πλήρης μετά της βάσεως

στηρίξεως αυτού επί τοίχου, ήτοι προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση μετά των

μικροϋλικών και της εργασίας.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 37,34

(Ολογράφως) : τριάντα επτά και τριάντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 008

Άρθρο : ΗΛΜ Κ\19.1.2 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα φορητός γομώσεως 12 kg

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Πυροσβεστήρ κόνεως τύπου Ρα φορητός γομώσεως 12 kg πλήρης μετά της βάσεως

στηρίξεως αυτού επί τοίχου, ήτοι προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση μετά των

μικροϋλικών και της εργασίας.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 55,34

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε και τριάντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 009

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8202.2 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός 5 Kg

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα

αναρτήσεώς του στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια, μεταφορά και

στήριξη

(1 τεμ)

  8202.1    Γομώσεως  5 kg
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Ευρώ (Αριθμητικά): 86,54

(Ολογράφως) : ογδόντα έξι και πενήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 010

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8202.5 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, τροχήλατος 10 Kg

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα τροχήλατος 10 Kg πλήρης δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση και τοποθέτηση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.760,00

(Ολογράφως) : χίλια επτακόσια εξήντα

A.T. : 011

Άρθρο : ΗΛΜ Κ\19.2.1 Πυροσβεστήρας οροφής ξηράς κόνεως γομώσεως 6 kg

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως υπό πίεση οροφής 6 Kg χαλύβδινος, πλήρης, με το

αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του στην οροφή, για αποθήκευση υπό πίεση χημική

κόνη ειδική για την αυτόματη κατάσβεση πυρκαϊάς. Το δοχείο θα έχει ειδικό

μανόμετρο για τον έλεγχο της πίεσης και θα είναι της εγκρίσεως της πυροσβεστικής,

πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη στιβαρά στην οροφή

ώστε να μην κινείται όταν εκτοξεύεται η ξ.κ, με όλα τα βοηθητικά υλικά και την

εργασία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 46,34

(Ολογράφως) : σαράντα έξι και τριάντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 012

Άρθρο : ΗΛΜ Κ\19.2.2 Πυροσβεστήρας οροφής ξηράς κόνεως γομώσεως 12 kg

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως υπό πίεση οροφής 12 Kg χαλύβδινος, πλήρης, με το

αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του στην οροφή, για αποθήκευση υπό πίεση χημική

κόνη ειδική για την αυτόματη κατάσβεση πυρκαϊάς. Το δοχείο θα έχει ειδικό

μανόμετρο για τον έλεγχο της πίεσης και θα είναι της εγκρίσεως της πυροσβεστικής,

πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη στιβαρά στην οροφή

ώστε να μην κινείται όταν εκτοξεύεται η ξ.κ, με όλα τα βοηθητικά υλικά και την

εργασία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 61,34

(Ολογράφως) : εξήντα ένα και τριάντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 013

Άρθρο : ΗΛΜ Κ\19.5 Πυροσβεστήρας F class solution - Wet Chemical φορητός γομώσεως 2 lt

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Πυροσβεστήρας F class solution - Wet Chemical φορητός γομώσεως 2 lt πλήρης μετά της βάσεως

στηρίξεως αυτού επί τοίχου, ήτοι προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση μετά των

μικροϋλικών και της εργασίας.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 49,34

(Ολογράφως) : σαράντα εννέα και τριάντα τέσσερα λεπτά
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A.T. : 014

Άρθρο : ΗΛΜ Κ\19.5.1 Πυροσβεστήρας F class solution - Wet Chemical φορητός γομώσεως 6 lt

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Πυροσβεστήρας F class solution - Wet Chemical φορητός γομώσεως 6 lt πλήρης μετά της βάσεως

στηρίξεως αυτού επί τοίχου, ήτοι προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση μετά των

μικροϋλικών και της εργασίας.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 85,34

(Ολογράφως) : ογδόντα πέντε και τριάντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 015

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8205.3 Αυτόματο σύστημα ολικής κατάκλυσης με μία φιάλη CO2 των 20 kg

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 100%

Μόνιμη  πυροσβεστική εγκατάσταση με μία φιάλη CO2 των 20 kg με προσαρμοσμένη

κεφαλή εκκενώσεως και μανόμετρο, στερεωμένη σε τοίχο, που περιλαμβάνει σωληνώσεις,

τα απαραίτητα ακροφύσια γιά την πλήρη κάλυψη του προστατευόμενου χώρου, ανιχνευτές

θερμοδιαφορικούς και ιονισμού καπνού για την σήμανση της πυρκαϊάς, πίνακα πυρα-

νίχνευσης-κατάσβεσης, κομβίο χειροκίνητης ενεργοποίησης της κατάσβεσης και κομβίο

ακύρωσης της εντολής, φωτεινή ένδειξη «STOP CO2», καλωδιώσεις κλπ. πλήρης δηλαδή

προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.540,00

(Ολογράφως) : χίλια πεντακόσια σαράντα

A.T. : 016

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8205.3.1 Αυτόματο σύστημα ολικής κατάκλυσης με μία φιάλη CO2 των 45 kg

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 100%

Μόνιμη  πυροσβεστική εγκατάσταση με μία φιάλη CO2 των 45 kg με προσαρμοσμένη

κεφαλή εκκενώσεως και μανόμετρο, στερεωμένη σε τοίχο, που περιλαμβάνει σωληνώσεις,

τα απαραίτητα ακροφύσια γιά την πλήρη κάλυψη του προστατευόμενου χώρου, ανιχνευτές

θερμοδιαφορικούς και ιονισμού καπνού για την σήμανση της πυρκαϊάς, πίνακα πυρα-

νίχνευσης-κατάσβεσης, κομβίο χειροκίνητης ενεργοποίησης της κατάσβεσης και κομβίο

ακύρωσης της εντολής, φωτεινή ένδειξη «STOP CO2», καλωδιώσεις κλπ. πλήρης δηλαδή

προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.760,00

(Ολογράφως) : χίλια επτακόσια εξήντα

A.T. : 017

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8199.2.1 Ερμάριο εφεδρικών κεφαλών sprinkler, με δύο εφεδρικές κεφαλές

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Ερμάριο εφεδρικών κεφαλών sprinkler από γαλβανισμένη λαμαρίνα, με δύο εφεδρικές κεφαλές και

κλειδί αντικατάστασης τους, βαμμένο σε χρώμα κόκκινο. Δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση του

ερμαρίου επί τόπου του έργου, εντίχοιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου καθώς και κάθε

εργασία για τη δοκιμή και παράδοση σε πλήρη λειοτυργία.

   (Τιμή τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 78,36

(Ολογράφως) : εβδομήντα οκτώ και τριάντα έξι λεπτά

Σελίδα 22 από 72



Τιμολόγιο μελέτης

A.T. : 018

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8204.99.1.1 Ακροφύσιο πυρόσβεσης (Sprinkler) διαμ. 1/2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 20 100%

Ακροφύσιο πυρόσβεσης (Sprinkler) διαμ. 1/2 ins, ορειχάλκινο, επιχρωμιωμένο με ροζέτα,

τοποθετούμενο σε χώρο με οροφή ή ψευδοροφή, σύμφωνο με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις,

πλήρες, σύμφωνα με τα σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές,

δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου με την εργασία συνδέσεως με το δίκτυο πυρόσβεσης,

στερεώσεως και πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,23

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και είκοσι τρία λεπτά

A.T. : 019

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8641.1 Μανόμετρο με κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Μανόμετρο με κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm με κάθε μικροϋλικό και

εργασία γιά εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 69,40

(Ολογράφως) : εξήντα εννέα και σαράντα λεπτά

A.T. : 020

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8200.5.1 Μπαταρία επαναφορτιζόμενη μολύβδου 12V 7Ah ÷ 8Ah για συστήματα πυρασφαλείας-
συναγερμούς κλπ.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34 100%

Μπαταρία επαναφορτιζόμενη μολύβδου κλειστού τύπου 12V 7Ah ÷ 8Ah, κατάλληλη

για συστήματα πυρασφάλειας, συστήματα ασφαλείας, UPS, συναγερμούς, συστήματα

φωτισμού έκτακτης ανάγκης κτλ. πλήρους εγκαταστάσεως και παραδοσεως

σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 27,68

(Ολογράφως) : είκοσι επτά και εξήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 021

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8200.5.2 Μπαταρία επαναφορτιζόμενη μολύβδου 12V 2,6Ah για συστήματα πυρασφαλείας-
συναγερμούς κλπ.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34 100%

Μπαταρία επαναφορτιζόμενη μολύβδου κλειστού τύπου 12V 2,6Ah, κατάλληλη για

συστήματα πυρασφάλειας, συστήματα ασφαλείας, UPS, συναγερμούς, συστήματα

φωτισμού έκτακτης ανάγκης κτλ. πλήρους εγκαταστάσεως και παραδοσεως

σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,28

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και είκοσι οκτώ λεπτά

A.T. : 022

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8211.2.1 Πίνακας πυρανίχνευσης συμβατικός δύο ζωνών

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Πίνακας πυρανίχνευσης συμβατικός δύο ζωνών, με δυνατότητα σύνδεσης με πυρανιχνευτές

καπνού-ιονισμού, με φαροσειρήνα και διακόπτη συναγερμού. Με Τάση λειτουργίας

220V/50HZ, με μπαταρία μολύβδου ή λιθίου 12V ή 24 V, με ένδειξη φόρτισης μπαταρίας, με

ένδειξη λειτουργίας και διακοπής για κάθε ζώνη και προστασία της μπαταρίας από

υπερφόρτιση ή πλήρη εκφόρτιση. Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και εργασία

σύνδεσης-δοκιμών και μετρήσεων για παράδοση σε κανονική λειτουργία.
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(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 170,19

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα και δέκα εννέα λεπτά

A.T. : 023

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8211.2.2 Πίνακας πυρανίχνευσης συμβατικός τεσσάρων ζωνών

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Πίνακας πυρανίχνευσης συμβατικός τεσσάρων ζωνών, με δυνατότητα σύνδεσης με πυρανιχνευτές

καπνού-ιονισμού, με φαροσειρήνα και διακόπτη συναγερμού. Με Τάση λειτουργίας

220V/50HZ, με μπαταρία μολύβδου ή λιθίου 12V ή 24 V, με ένδειξη φόρτισης μπαταρίας, με

ένδειξη λειτουργίας και διακοπής για κάθε ζώνη και προστασία της μπαταρίας από

υπερφόρτιση ή πλήρη εκφόρτιση. Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και εργασία

σύνδεσης-δοκιμών και μετρήσεων για παράδοση σε κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 194,19

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα τέσσερα και δέκα εννέα λεπτά

A.T. : 024

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8211.2.3 Πίνακας πυρανίχνευσης συμβατικός έξι ζωνών

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Πίνακας πυρανίχνευσης συμβατικός έξι ζωνών, με δυνατότητα σύνδεσης με πυρανιχνευτές

καπνού-ιονισμού, με φαροσειρήνα και διακόπτη συναγερμού. Με Τάση λειτουργίας

220V/50HZ, με μπαταρία μολύβδου ή λιθίου 12V ή 24 V, με ένδειξη φόρτισης μπαταρίας, με

ένδειξη λειτουργίας και διακοπής για κάθε ζώνη και προστασία της μπαταρίας από

υπερφόρτιση ή πλήρη εκφόρτιση. Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και εργασία

σύνδεσης-δοκιμών και μετρήσεων για παράδοση σε κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 236,19

(Ολογράφως) : διακόσια τριάντα έξι και δέκα εννέα λεπτά

A.T. : 025

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8211.2.4 Πίνακας πυρανίχνευσης συμβατικός οκτώ ζωνών

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Πίνακας πυρανίχνευσης συμβατικός οκτώ ζωνών, με δυνατότητα σύνδεσης με πυρανιχνευτές

καπνού-ιονισμού, με φαροσειρήνα και διακόπτη συναγερμού. Με Τάση λειτουργίας

220V/50HZ, με μπαταρία μολύβδου ή λιθίου 12V ή 24 V, με ένδειξη φόρτισης μπαταρίας, με

ένδειξη λειτουργίας και διακοπής για κάθε ζώνη και προστασία της μπαταρίας από

υπερφόρτιση ή πλήρη εκφόρτιση. Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και εργασία

σύνδεσης-δοκιμών και μετρήσεων για παράδοση σε κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 270,19

(Ολογράφως) : διακόσια εβδομήντα και δέκα εννέα λεπτά

A.T. : 026

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Κ\65.80.18.0 Φαροσειρήνα πυρανίχνευσης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 61 100%

Φαροσειρήνα πυρανίχνευσης, πλήρως εγκατεστημένη, με τα υλικά και μικροϋλικά

στήριξης και σύνδεσης, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, σύνδεση με

το σύστημα πυρανίχνευσης και δοκιμές.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 33,08

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και οκτώ λεπτά
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A.T. : 027

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8214.1 Χειραγγελτήρας πυρκαϊάς (κομβίο)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Χειραγγελτήρας πυρκαϊάς (κομβίο), με κλειδί δοκιμών, πλήρως τοποθετημένος,

σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές,

δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, σύνδεση με το δίκτυο πυρανίχνευσης και δοκιμές.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 19,28

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και είκοσι οκτώ λεπτά

A.T. : 028

Άρθρο : ΗΛΜ Κ\20.1 Απλή πυροσβεστική φωλιά επίτοιχος ή χωνευτή, με τον εξοπλισμό της

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 20 100%

Απλή πυροσβεστική φωλιά, με σωλήνα 3/4", μήκους 20 m, αποτελουμένη από ένα κυτίο

από γαλβανισμένη λαμαρίνα που θα έχει διαστάσεις 0,6m x 0,5m x 0,15m με θύρα

περιστρεφόμενη, σε επίτοιχη ή χωνευτή τοποθέτηση, βαμένη όλη κόκκινη και με την

επιγραφή εξωτερικά ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ με λευκά γράμματα, με τον εσωτερικό

εξοπλισμό της, μετά των βυσμάτων στερεώσεως, τα μικροϋλικά εγκαταστάσεως και

συνδέσεως επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως παραδοτέα σε λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 86,28

(Ολογράφως) : ογδόντα έξι και είκοσι οκτώ λεπτά

A.T. : 029

Άρθρο : ΗΛΜ 20 Πυροσβεστική φωλιά επίτοιχος ή χωνευτή

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 20 100%

Πυροσβεστική  φωλιά  επίτοιχος  ή  χωνευτή πλήρης,  αποτελουμένη  από  σιδηρούν

κιβώτιον  μετά  ατράκτου  και θύρας καναβοσωλήνος, διαμέτρου 1 3/4ins, μήκους 20

m,  πυροσβεστικό  κρουνό διαμετρ. 2ins μετά ταχυσυνδέσμου, ταχυσύνδεσμο διαμετρ.

1  3/4ins,  και πυροσβεστικό αυλό ρυθμιζόμενο για σωλήνα διαμέτρ. 1 3/4ins, ήτοι

πυροσβεστική  φωλιά  και  μικρουλικά  εγκαταστάσεως  και συνδέσεως επί τόπου και

εργασία εγκαταστάσεως παραδοτέα σε λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 288,62

(Ολογράφως) : διακόσια ογδόντα οκτώ και εξήντα δύο λεπτά

A.T. : 030

Άρθρο : ΗΛΜ Κ\20.2 Σταθμός ειδικών πυροσβεστικών εργαλείων και μέσων

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 20 100%

Σταθμός ειδικών πυροσβεστικών εργαλείων και μέσων σύμφωνα με την 14η Πυροσβεστική Διάταξη, που

περιλαμβάνει :

α. Ένα (1) λοστό διάρρηξης.

β. Ένα (1) τσεκούρι.

γ. Ένα (1) φτυάρι.

δ. Μία (1) αξίνα.

ε. Ένα (1) σκεπάρνι.

στ.Μία (1) αντιπυρική κουβέρτα ενδεικτικών διαστάσεων 2000mm X 1600 mm κατά DIN 14155 ή

αντίστοιχο πρότυπο.

ζ. Δύο (2) φορητούς φανούς αντιεκρηκτικού τύπου (ενδεικτικά κατηγορίας EEx e ib II C T4 − ζώνες

1 και 2,

   ελάχιστης κατηγορίας προστασίας IP65, με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni−Cd, για ελάχιστη

λειτουργία πέντε

   (5) ωρών, με ηλεκτρικό φορτιστή). Συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης στα ελληνικά.

η. Δύο (2) προστατευτικά κράνη κατασκευασμένα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ− ΕΝ 397.

θ. Δύο (2) ατομικές προσωπίδες με φίλτρο κατασκευασμένες σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ −

ΕΝ136.

Δηλαδή, σταθμός ειδικών πυροσβεστικών εργαλείων και μέσων σύμφωνα με την 14η Πυροσβεστική
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Διάταξη, δηλαδή προμήθεια,

μεταφορά και στήριξη.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 400,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια

A.T. : 031

Άρθρο : ΗΛΜ Κ\20.2.1 Πλήρης αναπνευστική συσκευή σύμφωνα με την 14η/2014 Πυροσβεστική Διάταξη

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Πλήρης αναπνευστική συσκευή σύμφωνα με την 14η/2014 Πυροσβεστική Διάταξη

που συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης στα ελληνικά, με τις παρακάτω προδιαγραφές:

(1) Ανοικτού κυκλώματος ελάχιστης χωρητικότητας/ πίεσης 6Ι/300 bar, κατασκευασμένη

κατά ΕΛΟΤ-ΕΝ-137, με διάταξη για δεύτερη παροχή (εφεδρικός αεροπνεύμονας,

προσωπίδα και σωλήνας ελάχιστου μήκους 2 m) των οποίων η ηχητική προειδοποίηση,

παρέχει συνεχή ηχητική σήμανση όταν ενεργοποιείται. (2) Οι προσωπίδες είναι θετικής

πίεσης, πανοραμικές, ολόκληρου προσώπου, με ιμάντα ανάρτησης, διαθέτουν κεφαλοδέματα

καθώς και φωνητική μεμβράνη και παραδίδονται εντός κατάλληλης υφασμάτινης θήκης που

κλείνει για προστασία από σκόνη, ρύπους κλπ., δηλάδή προμήθεια, μεταφορά και

παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.900,00

(Ολογράφως) : χίλια εννιακόσια

A.T. : 032

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8200.2.1 Δίδυμο στόμιο πυροσβέσεως με αντεπίστροφο

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34 100%

Δίδυμο στόμιο πυροσβέσεως (διακλάδωση 4" σε 2 x 2 1/2") πλήρες, αποτελούμενο από

πλάκα στηρίξεως στον τοίχο, δύο στόμια 2 1/2" με καπάκι και αντεπίστροφο βιδωτό

4" όπως λεπτομερώς περιγράφεται στις προδιαγραφές και στα σχέδια, ήτοι προμήθεια

μεταφορά και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και παραδόσεως σε πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 310,24

(Ολογράφως) : τριακόσια δέκα και είκοσι τέσσερα λεπτά

A.T. : 033

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8643.1 Μέσα ατομικής προστασίας

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5619 100%

Μέσα ατομικής προστασίας για τα μέλη της ομάδας πυροπροστασίας, σύμφωνα

με την 14/14 Πυροσβεστική Διάταξη, που θα περιλαμβάνουν:

1.Πυρίμαχα γάντια με αλουμινιζέ

πλάτη......................................................................1 ζεύγος

  (που ικανοποιούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 388, ΕΝ 420, ΕΝ 407 4,1,3,4,4,Χ τουλάχιστον)

2.Επενδύτης (πυράντοχο

σακάκι/τζάκετ)......................................................................1 τεμάχιο

  (σύμφωνο με τα ΕΝ ISO 11612 A1+A2, B1,C1,E1,F1 τουλάχιστον και EN ISO 11611 class 1, A1+A2

τουλάχιστον)

3.Υποδήματα (μποτάκια

ασφαλείας)...........................................................................1 ζεύγος

  (με σήμανση CE EN ISO 20345-2011 S3 SRC HRO αντοχής σε θερμοκρασίες έως 300οC τουλάχιστον)

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 105,50

(Ολογράφως) : εκατόν πέντε και πενήντα λεπτά

A.T. : 034

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8069.2.1 Φρεάτιο παροχής πυρόσβεσης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Φρεάτιο παροχής πυρόσβεσης που περιλαμβάνει φρεάτιο διαστ. 80 Χ 80 Χ 100 cm

με κάλυμμα για παροχή διαμέτρου DN 50 (Φ2 ins), πλήρες, δηλ. προμήθεια, προσκόμιση,

υλικά και μικροϋλικά και εργασία κατασκευής και σύνδεσης με το δίκτυο, δοκιμών

και παράδοση σε πλήρη λειτουργία, σύμφωνα με τις οδηγίες της επιβλέπουσας

υπηρεσίας και της εταιρείας ύδρευσης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 300,00

(Ολογράφως) : τριακόσια

A.T. : 035

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8995.90.1 Φωτιστικό σημείο απλό ή στεγανό, χωνευτό ή ορατό

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Φωτιστικό  σημείο  απλό ή στεγανό, χωνευτό ή ορατό που περιλαμβάνει από τον ηλεκτρικό πίνακα

μέχρι το  φωτιστικό  σημείο τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής από πλαστικό σωλήνα ευθύ

και  σπιράλ και τα κυτία διακλαδώσεως σύμφωνα με τα σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και τις

Τεχνικές Προδιαγραφές, τους  διακλαδωτήρες, και  τα  κάθε  φύσεως  λοιπά  υλικά  και

μικροϋλικά  εγκαταστάσεως και συνδέσεως  και  την  απαιτούμενη  εργασία γιά παράδοση του

φωτιστικού σημείου σε πλήρη και κανονική λειτουργία (για οποιοδήποτε μήκος γραμμής,

περιλαμβάνεται και η αναλογία ηλεκτρικής γραμμής μέχρι τον αντίστοιχο διακόπτη καθώς και ο

διακόπτης)

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 44,05

(Ολογράφως) : σαράντα τέσσερα και πέντε λεπτά

A.T. : 036

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8995.90.2 Σημείο ρευματοδότη ή συσκευής ή διακόπτη απλό ή στεγανό, χωνευτό ή ορατό

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Σημείο  ρευματοδότη ή συσκευής ή διακόπτη απλό ή στεγανό χωνευτό ή ορατό που περιλαμβάνει από

τον ηλεκτρικό πίνακα μέχρι το  σημείο τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής από πλαστικό

σωλήνα ευθύ  και  σπιράλ και τα κυτία διακλαδώσεως σύμφωνα με τη μελέτη, τους διακλαδωτήρες,

και  τα  κάθε  φύσεως λοιπά  υλικά  και  μικροϋλικά  εγκαταστάσεως και συνδέσεως  και  την

απαιτούμενη  εργασία γιά παράδοση του σημείου σε πλήρη και κανονική λειτουργία (για οποιοδήποτε

μήκος γραμμής)

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 29,37

(Ολογράφως) : είκοσι εννέα και τριάντα επτά λεπτά

A.T. : 037

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8995.90.3 Σημείο λήψης  συσκευής επίτοιχης εγκατάστασης πυρανίχνευσης

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Σημείο  λήψης συσκευής επίτοιχης εγκατάστασης πυρανίχνευσης, απλό ή στεγανό που περιλαμβάνει τα

αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής μέχρι το σημείο, το αντίστοιχο πλαστικό κανάλι επίτοιχης

τοποθέτησης και όλες τις απαραίτητες καλωδιώσεις, σύμφωνα με τα σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή

και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, και τα  κάθε  φύσεως λοιπά  υλικά  και  μικροϋλικά

εγκαταστάσεως και συνδέσεως  και  την  απαιτούμενη  εργασία γιά παράδοση του σημείου σε πλήρη

και κανονική λειτουργία (για οποιοδήποτε μήκος γραμμής)

(1 τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 51,40

(Ολογράφως) : πενήντα ένα και σαράντα λεπτά

A.T. : 038

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\9026.1 Αυτόνομο φωτιστικό ασφαλείας συνεχούς/μη συνεχούς λειτουργίας, αυτονομίας 180 min
και φωτεινής ροής 40 lm/85 lm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Αυτόνομο φωτιστικό ασφαλείας συνεχούς/μη συνεχούς λειτουργίας, αυτονομίας 180 min

και φωτεινής ροής 40 lm/85 lm κατάλληλο για χωνευτή ή επίτοιχη τοποθέτηση σε τοίχο

ή οροφή, συνοδευόμενο από αυτοκόλλητες ετικέτες σήμανσης και πινακίδα σήμανσης,

κατασκευασμένο σύμφωνα με τα ΕΝ 61547, ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3 επί τόπου του έργου

και εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών, σύμφωνα με τα σχέδια, την Τεχνική

Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 55,19

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε και δέκα εννέα λεπτά

A.T. : 039

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8988.1.1 Φωτιστικό ασφαλείας υψηλής ισχύος αυτονομίας 1,5 h φωτεινής ροής 660 lm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Φωτιστικό σώμα ασφαλείας υψηλής ισχύος, ενδεικτικού τύπου Power Light, GRL-21

Olympia Electronics με LEDS (2x42) με αυτονομία κατ' ελάχιστο 90 min, με μπαταρίες

Pb 6V/4AH και φωτεινή ροή 660 lm, τροφοδοτούμενο από το κεντρικό κύκλωμα

ηλεκτροδότησης και περιλαμβάνον ηλεκτρονική διάταξη αυτόματης μεταγωγής και

μετατροπής μετά των υλικών και μικροϋλικών συνδέσεως και στερεώσεως ήτοι προμήθεια

προσκόμιση εγκατάσταση εργασία συνδεσμολογίας και δοκιμών παραδοτέο σε πλήρη και

κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 140,18

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα και δέκα οκτώ λεπτά

A.T. : 040

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8214.4 Ηλεκτρομαγνητική επαφή για πόρτες πυρασφαλείας

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Ηλεκτρομαγνητική επαφή για πόρτες πυρασφαλείας με δυνατότητα έλξης 50 kg, πλήρως

τοποθετημένη, σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προ-

διαγραφές, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, σύνδεση με τον πίνακα πυρα-

νίχνευσης και δοκιμές.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 42,84

(Ολογράφως) : σαράντα δύο και ογδόντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 041

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8214.2.1 Αλλαγή πυροκροτητή

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Αλλαγή πυροκροτητή φιάλης μόνιμου συστήματος πυρκαϊάς.

Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, σύνδεση με το

δίκτυο πυρανίχνευσης και δοκιμές.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 52,28

(Ολογράφως) : πενήντα δύο και είκοσι οκτώ λεπτά
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A.T. : 042

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8206.1.1 Αποξήλωση πυροσβεστήρα ανεξαρτήτου τύπου, βάρους και θέσης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 100%

Αποξήλωση πυροσβεστήρα ανεξαρτήτου τύπου, βάρους και θέσης, δηλαδή

μετάβαση συνεργείου επί τόπου για την αποξήλωση και την μεταφορά του

στις αποθήκες που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία, σε οποιαδήποτε απόσταση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,05

(Ολογράφως) : πέντε και πέντε λεπτά

A.T. : 043

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8206.2 Αποξήλωση ανιχνευτών θερμοδιαφορικών, καπνού, ιονισμού

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 100%

Αποξήλωση ανιχνευτών θερμοδιαφορικών, καπνού, ιονισμού, δηλαδή μετάβαση συνεργείου επί τόπου

του έργου για την αποξήλωση και την μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, σε χώρο που θα

υποδειχθεί από την Υπηρεσία.

 (Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,55

(Ολογράφως) : δέκα και πενήντα πέντε λεπτά

A.T. : 044

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8206.3 Αποξήλωση φωτιστικών ασφαλείας, μπουτόν, σειρήνας, φάρου, σειρήνας-φάρου

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 100%

Αποξήλωση φωτιστικών ασφαλείας, μπουτόν χειροκίνητης ενεργοποίησης συστήματος συναγερμού,

σειρήνα αναγγελίας πυρκαϊάς, φάρου αναγγελίας πυρκαϊάς, σειρήνας-φάρου αναγγελίας πυρκαϊάς,

δηλαδή μετάβαση συνεργείου επί τόπου του έργου για την αποξήλωση και την μεταφορά τους σε

οποιαδήποτε απόσταση, σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.

 (Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,55

(Ολογράφως) : δέκα και πενήντα πέντε λεπτά

A.T. : 045

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8206.4 Αποξήλωση πυροσβεστικών φωλιών ανεξαρτήτου τύπου

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 100%

Αποξήλωση πυροσβεστικών φωλιών ανεξαρτήτου τύπου, δηλαδή μετάβαση συνεργείου επί τόπου του

έργου για την αποξήλωση και την μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, σε χώρο που θα

υποδειχθεί από την Υπηρεσία.

 (Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,55

(Ολογράφως) : δέκα και πενήντα πέντε λεπτά

A.T. : 046

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8206.5 Αποξήλωση πίνακα πυρανίχνευσης

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 100%

Αποξήλωση πίνακα πυρανίχνευσης συστήματος συναγερμού, δηλαδή μετάβαση συνεργείου επί τόπου του

έργου για την αποξήλωση και την μεταφορά του σε οποιαδήποτε απόσταση, σε χώρο που θα υποδειχθεί

από την Υπηρεσία.

 (Μέτρηση σε τεμ.)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 17,60

(Ολογράφως) : δέκα επτά και εξήντα λεπτά

A.T. : 047

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8810 Αποξήλωση φωτιστικών οροφής ή ψευδοροφής ή αναρτημένο ή τοίχου

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Αποξήλωση φωτιστικού οροφής ή ψευδοροφής ή αναρτημένο ή τοίχου, δηλαδή αποξήλωση του φωτιστικού

και μεταφορά του σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,98

(Ολογράφως) : δύο και ενενήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 048

Άρθρο : ΗΛΜ Κ\19.8.1 Συντήρηση υφιστάμενου πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα γομώσεως 6 kg

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Συντήρηση υφιστάμενου πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα γομώσεως 6 kg,

δηλάδή προμήθεια, μετάβαση συνεργείου επί τόπου για την αποξήλωση

και την μεταφορά του στις εγκαταστάσεις της Πιστοποιημένης εταιρείας

συντήρησης, την συντήρηση του πυροσβεστήρα και την μεταφορά και

επανατοποθέτηση στο χώρο του έργου σύμφωνα με τα σχέδια και τις

υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,00

(Ολογράφως) : έξι

A.T. : 049

Άρθρο : ΗΛΜ Κ\19.8.2 Συντήρηση υφιστάμενου πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα γομώσεως 12 kg

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Συντήρηση υφιστάμενου πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα γομώσεως 12 kg,

δηλάδή προμήθεια, μετάβαση συνεργείου επί τόπου για την αποξήλωση

και την μεταφορά του στις εγκαταστάσεις της Πιστοποιημένης εταιρείας

συντήρησης, την συντήρηση του πυροσβεστήρα και την μεταφορά και

επανατοποθέτηση στο χώρο του έργου σύμφωνα με τα σχέδια και τις

υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,00

(Ολογράφως) : οκτώ

A.T. : 050

Άρθρο : ΗΛΜ Κ\19.8.3 Συντήρηση υφιστάμενου πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρακα 5 Kg

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Συντήρηση υφιστάμενου πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρακα 5 Kg,

δηλάδή προμήθεια, μετάβαση συνεργείου επί τόπου για την αποξήλωση

και την μεταφορά του στις εγκαταστάσεις της Πιστοποιημένης εταιρείας

συντήρησης, την συντήρηση του πυροσβεστήρα και την μεταφορά και

επανατοποθέτηση στο χώρο του έργου σύμφωνα με τα σχέδια και τις

υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 6,00

(Ολογράφως) : έξι

A.T. : 051

Άρθρο : ΗΛΜ Κ\19.8.5 Συντήρηση υφιστάμενης φιάλης διοξειδίου του άνθρακα 30 Kg

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Συντήρηση υφιστάμενης φιάλης διοξειδίου του άνθρακα 30 Kg,

δηλάδή προμήθεια, μετάβαση συνεργείου επί τόπου για την αποξήλωση

και την μεταφορά της στις εγκαταστάσεις της Πιστοποιημένης εταιρείας

συντήρησης, την συντήρηση της φιάλης και την μεταφορά και

επανατοποθέτηση στο χώρο του έργου σύμφωνα με τα σχέδια και τις

υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

A.T. : 052

Άρθρο : ΗΛΜ Κ\19.8.6 Συντήρηση υφιστάμενης φιάλης διοξειδίου του άνθρακα 45 Kg

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Συντήρηση υφιστάμενης φιάλης διοξειδίου του άνθρακα 45 Kg,

δηλάδή προμήθεια, μετάβαση συνεργείου επί τόπου για την αποξήλωση

και την μεταφορά της στις εγκαταστάσεις της Πιστοποιημένης εταιρείας

συντήρησης, την συντήρηση της φιάλης και την μεταφορά και

επανατοποθέτηση στο χώρο του έργου σύμφωνα με τα σχέδια και τις

υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

A.T. : 053

Άρθρο : ΗΛΜ Κ\19.8.4 Συντήρηση υφιστάμενου πυροσβεστήρα F class solution - Wet Chemical γομώσεως 2 lt

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Συντήρηση υφιστάμενου πυροσβεστήρα F class solution - Wet Chemical γομώσεως 2 lt

δηλάδή προμήθεια, μετάβαση συνεργείου επί τόπου για την αποξήλωση

και την μεταφορά του στις εγκαταστάσεις της Πιστοποιημένης εταιρείας

συντήρησης, την συντήρηση του πυροσβεστήρα και την μεταφορά και

επανατοποθέτηση στο χώρο του έργου σύμφωνα με τα σχέδια και τις

υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,00

(Ολογράφως) : τρία

A.T. : 054

Άρθρο : ΗΛΜ Κ\19.8.7 Συντήρηση υφιστάμενης φιάλης ARGONITE 80l/150bar/17Kg

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Συντήρηση υφιστάμενης φιάλης ARGONITE 80l/150bar/17Kg,

δηλάδή προμήθεια, μετάβαση συνεργείου επί τόπου για την αποξήλωση

και την μεταφορά της στις εγκαταστάσεις της Πιστοποιημένης εταιρείας

συντήρησης, την συντήρηση της φιάλης και την μεταφορά και

επανατοποθέτηση στο χώρο του έργου σύμφωνα με τα σχέδια και τις
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υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

A.T. : 055

Άρθρο : ΗΛΜ Κ\19.8.8 Συντήρηση υφιστάμενης φιάλης INERGEN 55 Kg

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Συντήρηση υφιστάμενης φιάλης INERGEN 55 Kg ,

δηλάδή προμήθεια, μετάβαση συνεργείου επί τόπου για την αποξήλωση

και την μεταφορά της στις εγκαταστάσεις της Πιστοποιημένης εταιρείας

συντήρησης, την συντήρηση της φιάλης και την μεταφορά και

επανατοποθέτηση στο χώρο του έργου σύμφωνα με τα σχέδια και τις

υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

A.T. : 056

Άρθρο : ΗΛΜ Κ\19.8.9 Συντήρηση υφιστάμενης φιάλης FM-200 20 Kg

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Συντήρηση υφιστάμενης φιάλης FM-200 20 Kg,

δηλάδή προμήθεια, μετάβαση συνεργείου επί τόπου για την αποξήλωση

και την μεταφορά της στις εγκαταστάσεις της Πιστοποιημένης εταιρείας

συντήρησης, την συντήρηση της φιάλης και την μεταφορά και

επανατοποθέτηση στο χώρο του έργου σύμφωνα με τα σχέδια και τις

υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

A.T. : 057

Άρθρο : ΗΛΜ Κ\19.8.10 Συντήρηση υφιστάμενης φιάλης FM-200 50 Kg

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Συντήρηση υφιστάμενης φιάλης FM-200 50 Kg,

δηλάδή προμήθεια, μετάβαση συνεργείου επί τόπου για την αποξήλωση

και την μεταφορά της στις εγκαταστάσεις της Πιστοποιημένης εταιρείας

συντήρησης, την συντήρηση της φιάλης και την μεταφορά και

επανατοποθέτηση στο χώρο του έργου σύμφωνα με τα σχέδια και τις

υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

A.T. : 058

Άρθρο : ΗΛΜ Κ\19.8.11 Συντήρηση υφιστάμενης φιάλης FM-200 100 Kg

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Συντήρηση υφιστάμενης φιάλης FM-200 100 Kg,
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δηλάδή προμήθεια, μετάβαση συνεργείου επί τόπου για την αποξήλωση

και την μεταφορά της στις εγκαταστάσεις της Πιστοποιημένης εταιρείας

συντήρησης, την συντήρηση της φιάλης και την μεταφορά και

επανατοποθέτηση στο χώρο του έργου σύμφωνα με τα σχέδια και τις

υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

A.T. : 059

Άρθρο : ΗΛΜ Κ\19.9.1 Αναγόμωση υφιστάμενου πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα γομώσεως 6 kg

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Αναγόμωση υφιστάμενου πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα γομώσεως 6 kg,

δηλάδή προμήθεια, μετάβαση συνεργείου επί τόπου για την αποξήλωση

και την μεταφορά του στις εγκαταστάσεις της Πιστοποιημένης εταιρείας

αναγόμωσης, την αναγόμωση του πυροσβεστήρα και την μεταφορά και

επανατοποθέτηση στο χώρο του έργου σύμφωνα με τα σχέδια και τις

υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,00

(Ολογράφως) : έξι

A.T. : 060

Άρθρο : ΗΛΜ Κ\19.9.2 Αναγόμωση υφιστάμενου πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα γομώσεως 12 kg

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Αναγόμωση υφιστάμενου πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα γομώσεως 12 kg,

δηλάδή προμήθεια, μετάβαση συνεργείου επί τόπου για την αποξήλωση

και την μεταφορά του στις εγκαταστάσεις της Πιστοποιημένης εταιρείας

αναγόμωσης, την αναγόμωση του πυροσβεστήρα και την μεταφορά και

επανατοποθέτηση στο χώρο του έργου σύμφωνα με τα σχέδια και τις

υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,00

(Ολογράφως) : δώδεκα

A.T. : 061

Άρθρο : ΗΛΜ Κ\19.9.5 Αναγόμωση υφιστάμενου πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα γομώσεως 50 kg

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Αναγόμωση υφιστάμενου πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα γομώσεως 50 kg,

δηλάδή προμήθεια, μετάβαση συνεργείου επί τόπου για την αποξήλωση

και την μεταφορά του στις εγκαταστάσεις της Πιστοποιημένης εταιρείας

αναγόμωσης, την αναγόμωση του πυροσβεστήρα και την μεταφορά και

επανατοποθέτηση στο χώρο του έργου σύμφωνα με τα σχέδια και τις

υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 32,00

(Ολογράφως) : τριάντα δύο
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A.T. : 062

Άρθρο : ΗΛΜ Κ\19.9.3 Αναγόμωση υφιστάμενου πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρακα 5 Kg

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Αναγόμωση υφιστάμενου πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρακα 5 Kg,

δηλάδή προμήθεια, μετάβαση συνεργείου επί τόπου για την αποξήλωση

και την μεταφορά του στις εγκαταστάσεις της Πιστοποιημένης εταιρείας

αναγόμωσης, την αναγόμωση του πυροσβεστήρα και την μεταφορά και

επανατοποθέτηση στο χώρο του έργου σύμφωνα με τα σχέδια και τις

υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,00

(Ολογράφως) : οκτώ

A.T. : 063

Άρθρο : ΗΛΜ Κ\19.9.6 Αναγόμωση υφιστάμενης φιάλης διοξειδίου του άνθρακα 30 Kg

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Αναγόμωση υφιστάμενης φιάλης διοξειδίου του άνθρακα 30 Kg,

δηλάδή προμήθεια, μετάβαση συνεργείου επί τόπου για την αποξήλωση

και την μεταφορά της στις εγκαταστάσεις της Πιστοποιημένης εταιρείας

αναγόμωσης, την αναγόμωση της φιάλης και την μεταφορά και

επανατοποθέτηση στο χώρο του έργου σύμφωνα με τα σχέδια και τις

υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 150,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα

A.T. : 064

Άρθρο : ΗΛΜ Κ\19.9.7 Αναγόμωση υφιστάμενης φιάλης διοξειδίου του άνθρακα 45 Kg

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Αναγόμωση υφιστάμενης φιάλης διοξειδίου του άνθρακα 45 Kg,

δηλάδή προμήθεια, μετάβαση συνεργείου επί τόπου για την αποξήλωση

και την μεταφορά της στις εγκαταστάσεις της Πιστοποιημένης εταιρείας

αναγόμωσης, την αναγόμωση της φιάλης και την μεταφορά και

επανατοποθέτηση στο χώρο του έργου σύμφωνα με τα σχέδια και τις

υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 166,00

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα έξι

A.T. : 065

Άρθρο : ΗΛΜ Κ\19.9.4 Αναγόμωση υφιστάμενου πυροσβεστήρα F class solution - Wet Chemical γομώσεως 2 lt

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Αναγόμωση υφιστάμενου πυροσβεστήρα F class solution - Wet Chemical γομώσεως 2 lt

δηλάδή προμήθεια, μετάβαση συνεργείου επί τόπου για την αποξήλωση

και την μεταφορά του στις εγκαταστάσεις της Πιστοποιημένης εταιρείας

αναγόμωσης, την αναγόμωση του πυροσβεστήρα και την μεταφορά και

επανατοποθέτηση στο χώρο του έργου σύμφωνα με τα σχέδια και τις

υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 3,00

(Ολογράφως) : τρία

A.T. : 066

Άρθρο : ΗΛΜ Κ\19.9.8 Αναγόμωση υφιστάμενης φιάλης ARGONITE 80l/150bar/17Kg

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Αναγόμωση υφιστάμενης φιάλης ARGONITE 80l/150bar/17Kg,

δηλάδή προμήθεια, μετάβαση συνεργείου επί τόπου για την αποξήλωση

και την μεταφορά της στις εγκαταστάσεις της Πιστοποιημένης εταιρείας

αναγόμωσης, την αναγόμωση της φιάλης και την μεταφορά και

επανατοποθέτηση στο χώρο του έργου σύμφωνα με τα σχέδια και τις

υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 638,00

(Ολογράφως) : εξακόσια τριάντα οκτώ

A.T. : 067

Άρθρο : ΗΛΜ Κ\19.9.9 Αναγόμωση υφιστάμενης φιάλης INERGEN 55 Kg

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Αναγόμωση υφιστάμενης φιάλης INERGEN 55 Kg,

δηλάδή προμήθεια, μετάβαση συνεργείου επί τόπου για την αποξήλωση

και την μεταφορά της στις εγκαταστάσεις της Πιστοποιημένης εταιρείας

αναγόμωσης, την αναγόμωση της φιάλης και την μεταφορά και

επανατοποθέτηση στο χώρο του έργου σύμφωνα με τα σχέδια και τις

υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 2.300,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες τριακόσια

A.T. : 068

Άρθρο : ΗΛΜ Κ\19.9.10 Αναγόμωση υφιστάμενης φιάλης FM-200 20 Kg

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Αναγόμωση υφιστάμενης φιάλης FM-200 20 Kg,

δηλάδή προμήθεια, μετάβαση συνεργείου επί τόπου για την αποξήλωση

και την μεταφορά της στις εγκαταστάσεις της Πιστοποιημένης εταιρείας

αναγόμωσης, την αναγόμωση της φιάλης και την μεταφορά και

επανατοποθέτηση στο χώρο του έργου σύμφωνα με τα σχέδια και τις

υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.420,00

(Ολογράφως) : χίλια τετρακόσια είκοσι

A.T. : 069

Άρθρο : ΗΛΜ Κ\19.9.11 Αναγόμωση υφιστάμενης φιάλης FM-200 50 Kg

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Αναγόμωση υφιστάμενης φιάλης FM-200 50 Kg,

δηλάδή προμήθεια, μετάβαση συνεργείου επί τόπου για την αποξήλωση

και την μεταφορά της στις εγκαταστάσεις της Πιστοποιημένης εταιρείας

αναγόμωσης, την αναγόμωση της φιάλης και την μεταφορά και

επανατοποθέτηση στο χώρο του έργου σύμφωνα με τα σχέδια και τις
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υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 2.790,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες επτακόσια ενενήντα

A.T. : 070

Άρθρο : ΗΛΜ Κ\19.9.12 Αναγόμωση υφιστάμενης φιάλης FM-200 100 Kg

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Αναγόμωση υφιστάμενης φιάλης FM-200 100 Kg,

δηλάδή προμήθεια, μετάβαση συνεργείου επί τόπου για την αποξήλωση

και την μεταφορά της στις εγκαταστάσεις της Πιστοποιημένης εταιρείας

αναγόμωσης, την αναγόμωση της φιάλης και την μεταφορά και

επανατοποθέτηση στο χώρο του έργου σύμφωνα με τα σχέδια και τις

υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 5.065,00

(Ολογράφως) : πέντε χιλιάδες εξήντα πέντε

A.T. : 071

Άρθρο : ΗΛΜ Κ\19.10.1 Εργαστηριακός έλεγχος - υδραυλική δοκιμή υφιστάμενου πυροσβεστήρα κόνεως τύπου
Ρα γομώσεως 6 kg

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Εργαστηριακός έλεγχος - υδραυλική δοκιμή υφιστάμενου πυροσβεστήρα

κόνεως τύπου Ρα γομώσεως 6 kg, δηλάδή προμήθεια, μετάβαση συνεργείου

επί τόπου για την αποξήλωση και την μεταφορά του στις εγκαταστάσεις

της Πιστοποιημένης εταιρείας, τον εργαστηριακό έλεγχο - υδραυλική

δοκιμή του πυροσβεστήρα και την μεταφορά και επανατοποθέτηση στο

χώρο του έργου σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,00

(Ολογράφως) : οκτώ

A.T. : 072

Άρθρο : ΗΛΜ Κ\19.10.2 Εργαστηριακός έλεγχος - υδραυλική δοκιμή υφιστάμενου πυροσβεστήρα κόνεως τύπου
Ρα γομώσεως 12 kg

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Εργαστηριακός έλεγχος - υδραυλική δοκιμή υφιστάμενου πυροσβεστήρα

κόνεως τύπου Ρα γομώσεως 12 kg, δηλάδή προμήθεια, μετάβαση συνεργείου

επί τόπου για την αποξήλωση και την μεταφορά του στις εγκαταστάσεις

της Πιστοποιημένης εταιρείας, τον εργαστηριακό έλεγχο - υδραυλική

δοκιμή του πυροσβεστήρα και την μεταφορά και επανατοποθέτηση στο

χώρο του έργου σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

A.T. : 073

Άρθρο : ΗΛΜ Κ\19.10.3 Εργαστηριακός έλεγχος - υδραυλική δοκιμή υφιστάμενου πυροσβεστήρα διοξειδίου του
άνθρακα 5 Kg
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Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Εργαστηριακός έλεγχος - υδραυλική δοκιμή υφιστάμενου πυροσβεστήρα

διοξειδίου του άνθρακα 5 Kg, δηλάδή προμήθεια, μετάβαση συνεργείου

επί τόπου για την αποξήλωση και την μεταφορά του στις εγκαταστάσεις

της Πιστοποιημένης εταιρείας, τον εργαστηριακό έλεγχο - υδραυλική

δοκιμή του πυροσβεστήρα και την μεταφορά και επανατοποθέτηση στο

χώρο του έργου σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,00

(Ολογράφως) : δώδεκα

A.T. : 074

Άρθρο : ΗΛΜ Κ\19.10.2.1 Εργαστηριακός έλεγχος - υδραυλική δοκιμή υφιστάμενου πυροσβεστήρα κόνεως τύπου
Ρα γομώσεως 25 kg

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Εργαστηριακός έλεγχος - υδραυλική δοκιμή υφιστάμενου πυροσβεστήρα

κόνεως τύπου Ρα γομώσεως 25 kg, δηλάδή προμήθεια, μετάβαση συνεργείου

επί τόπου για την αποξήλωση και την μεταφορά του στις εγκαταστάσεις

της Πιστοποιημένης εταιρείας, τον εργαστηριακό έλεγχο - υδραυλική

δοκιμή του πυροσβεστήρα και την μεταφορά και επανατοποθέτηση στο

χώρο του έργου σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,00

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα

A.T. : 075

Άρθρο : ΗΛΜ Κ\19.10.5 Εργαστηριακός έλεγχος - υδραυλική δοκιμή υφιστάμενης φιάλης διοξειδίου του άνθρακα
30 Kg

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Εργαστηριακός έλεγχος - υδραυλική δοκιμή υφιστάμενης φιάλης

διοξειδίου του άνθρακα 30 Kg, δηλάδή προμήθεια, μετάβαση συνεργείου

επί τόπου για την αποξήλωση και την μεταφορά της στις εγκαταστάσεις

της Πιστοποιημένης εταιρείας, τον εργαστηριακό έλεγχο - υδραυλική

δοκιμή της φιάλης και την μεταφορά και επανατοποθέτηση στο

χώρο του έργου σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 210,00

(Ολογράφως) : διακόσια δέκα

A.T. : 076

Άρθρο : ΗΛΜ Κ\19.10.6 Εργαστηριακός έλεγχος - υδραυλική δοκιμή υφιστάμενης φιάλης διοξειδίου του άνθρακα
45 Kg

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Εργαστηριακός έλεγχος - υδραυλική δοκιμή υφιστάμενης φιάλης

διοξειδίου του άνθρακα 45 Kg, δηλάδή προμήθεια, μετάβαση συνεργείου

επί τόπου για την αποξήλωση και την μεταφορά της στις εγκαταστάσεις

της Πιστοποιημένης εταιρείας, τον εργαστηριακό έλεγχο - υδραυλική

δοκιμή της φιάλης και την μεταφορά και επανατοποθέτηση στο

χώρο του έργου σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 226,00

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι έξι

A.T. : 077

Άρθρο : ΗΛΜ Κ\19.10.4 Εργαστηριακός έλεγχος - υδραυλική δοκιμή υφιστάμενου πυροσβεστήρα F class solution -
Wet Chemical γομώσεως 2 lt

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Εργαστηριακός έλεγχος - υδραυλική δοκιμή υφιστάμενου πυροσβεστήρα

F class solution - Wet Chemical γομώσεως 2 lt, δηλάδή προμήθεια,

μετάβαση συνεργείου επί τόπου για την αποξήλωση και την μεταφορά

του στις εγκαταστάσεις της Πιστοποιημένης εταιρείας, τον εργαστηριακό

έλεγχο - υδραυλική δοκιμή του πυροσβεστήρα και την μεταφορά και

επανατοποθέτηση στο χώρο του έργου σύμφωνα με τα σχέδια και τις

υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,00

(Ολογράφως) : έξι

A.T. : 078

Άρθρο : ΗΛΜ Κ\19.10.7 Εργαστηριακός έλεγχος - υδραυλική δοκιμή υφιστάμενης φιάλης ARGONITE
80l/150bar/17Kg

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Εργαστηριακός έλεγχος - υδραυλική δοκιμή υφιστάμενης φιάλης

ARGONITE 80l/150bar/17Kg, δηλάδή προμήθεια, μετάβαση συνεργείου

επί τόπου για την αποξήλωση και την μεταφορά της στις εγκαταστάσεις

της Πιστοποιημένης εταιρείας, τον εργαστηριακό έλεγχο - υδραυλική

δοκιμή της φιάλης και την μεταφορά και επανατοποθέτηση στο

χώρο του έργου σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.138,00

(Ολογράφως) : χίλια εκατόν τριάντα οκτώ

A.T. : 079

Άρθρο : ΗΛΜ Κ\19.10.8 Εργαστηριακός έλεγχος - υδραυλική δοκιμή υφιστάμενης φιάλης INERGEN 55 Kg

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Εργαστηριακός έλεγχος - υδραυλική δοκιμή υφιστάμενης φιάλης

INERGEN 55 Kg, δηλάδή προμήθεια, μετάβαση συνεργείου

επί τόπου για την αποξήλωση και την μεταφορά της στις εγκαταστάσεις

της Πιστοποιημένης εταιρείας, τον εργαστηριακό έλεγχο - υδραυλική

δοκιμή της φιάλης και την μεταφορά και επανατοποθέτηση στο

χώρο του έργου σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 2.800,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες οκτακόσια

A.T. : 080

Άρθρο : ΗΛΜ Κ\19.10.9 Εργαστηριακός έλεγχος - υδραυλική δοκιμή υφιστάμενης φιάλης FM-200 20 Kg

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Εργαστηριακός έλεγχος - υδραυλική δοκιμή υφιστάμενης φιάλης

FM-200 20 Kg, δηλάδή προμήθεια, μετάβαση συνεργείου

επί τόπου για την αποξήλωση και την μεταφορά της στις εγκαταστάσεις

Σελίδα 38 από 72



Τιμολόγιο μελέτης

της Πιστοποιημένης εταιρείας, τον εργαστηριακό έλεγχο - υδραυλική

δοκιμή της φιάλης και την μεταφορά και επανατοποθέτηση στο

χώρο του έργου σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 900,00

(Ολογράφως) : εννιακόσια

A.T. : 081

Άρθρο : ΗΛΜ Κ\19.10.10 Εργαστηριακός έλεγχος - υδραυλική δοκιμή υφιστάμενης φιάλης FM-200 50 Kg

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Εργαστηριακός έλεγχος - υδραυλική δοκιμή υφιστάμενης φιάλης

FM-200 50 Kg, δηλάδή προμήθεια, μετάβαση συνεργείου

επί τόπου για την αποξήλωση και την μεταφορά της στις εγκαταστάσεις

της Πιστοποιημένης εταιρείας, τον εργαστηριακό έλεγχο - υδραυλική

δοκιμή της φιάλης και την μεταφορά και επανατοποθέτηση στο

χώρο του έργου σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.200,00

(Ολογράφως) : χίλια διακόσια

A.T. : 082

Άρθρο : ΗΛΜ Κ\19.10.11 Εργαστηριακός έλεγχος - υδραυλική δοκιμή υφιστάμενης φιάλης FM-200 100 Kg

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Εργαστηριακός έλεγχος - υδραυλική δοκιμή υφιστάμενης φιάλης

FM-200 100 Kg, δηλάδή προμήθεια, μετάβαση συνεργείου

επί τόπου για την αποξήλωση και την μεταφορά της στις εγκαταστάσεις

της Πιστοποιημένης εταιρείας, τον εργαστηριακό έλεγχο - υδραυλική

δοκιμή της φιάλης και την μεταφορά και επανατοποθέτηση στο

χώρο του έργου σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.485,00

(Ολογράφως) : χίλια τετρακόσια ογδόντα πέντε

A.T. : 083

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8214.3.1 Ελεγχος φιαλών Argonite - CO2 - Inergen

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 100%

Ελεγχος φιαλών Argonite - CO2 - Inergen με μηχάνημα υπερήχων.

Δηλαδή τους απαιτούμενους ελέγχους για πλήρη και κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 35,00

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε

A.T. : 084

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8204.5.1 Έλεγχος καλής λειτουργίας - συντήρηση υφιστάμενων συστημάτων πυρανίχνευσης και
χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς (έως 15 τεμ. ανιχνευτές, 5 τεμ. σειρήνες και 5 τεμ.
μπουτόν), αυτομάτου συστήματος καταιονισμού με παροχή από δίκτυο της πόλης (έως 7
κεφαλές) και φωτισμού ασφαλείας (έως 8 τεμ. φωτιστικά)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 100%
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Έλεγχος καλής λειτουργίας - συντήρηση υφιστάμενων συστημάτων πυρανίχνευσης

και χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς (έως 15 τεμ. ανιχνευτές, 5 τεμ. σειρήνες

και 5 τεμ. μπουτόν), αυτομάτου συστήματος καταιονισμού με παροχή από δίκτυο

της πόλης (έως 7 κεφαλές) και φωτισμού ασφαλείας (έως 8 τεμ. φωτιστικά), δηλ.

λύση ανιχνευτών από την βάση τους, καθαρισμός ανιχνευτών με συσκευή ξηρού αέρα,

καθαρισμός επαφών ανιχνευτών με ειδικό spray επαφών, αρμολόγηση ανιχνευτών,

δοκιμή λειτουργίας ανιχνευτών, έλεγχος υαλόφρακτων κομβίων αναγγελίας, δοκιμή

λειτουργίας κομβίων, έλεγχος ανιχνευτή ροής και δοκιμή λειτουργίας, έλεγχος

φαροσειρήνων και δοκιμή λειτουργίας, έλεγχος πίνακα πυρανίχνευσης, έλεγχος

συσσωρευτών μολύβδου, έλεγχος και δοκιμή λειτουργίας συστήματος καταιονισμού,

έλεγχος και δοκιμή λειτουργίας φωτιστικών ασφαλείας και έκδοση δελτίου συντήρησης

υπογραφόμενο από τον διενεργήσαντα τον έλεγχο - συντήρηση). Οι εργασίες θα

γίνονται από ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, με πολυετή εμπειρία και άρτιο

τεχνολογικό εξοπλισμό. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα μικροϋλικά και τα

παντός είδους σχετικά εργατικά.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια

A.T. : 085

Άρθρο : ΗΛΜ ΣΧ.30.1 Μεταλλική δεξαμενή νερού διαστάσεων 3,00 m * 4,50 m * 2,30 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 30 100%

Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση μεταλλικής δεξαμενής νερού, διαστάσεων 3,00 m *

4,50 m * 2,30 m σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας, χωρητικότητας

31,05 m3, από λαμαρίνα θερμής έλασης τύπου S235JR, πάχους 8 mm με ανθρωποθυρίδα

διαστάσεων 600 mm * 500 mm (και παροχές για πλήρωση, εξαερισμό, αποστράγγιση) με

τις απαιτούμενες εγκάρσιες και διαμήκεις εσωτερικές ενισχύσεις, για την αποφυγή

της διόγκωσης των τοιχωμάτων της, η οποία θα εδράζεται σε κατάλληλη βάση από

μορφοσίδερο.

Η δεξαμενή θα είναι βαμένη με αντιδιαβρωτική προστασία. Η κόλληση θα γίνει με την

μέθοδο ΜΜΑ (ηλεκτρόδιο) και στις ραφές θα πραγματοποιηθεί μέσα-έξω (με εξαίρεση

τις επάνω).

Ήτοι δεξαμενή νερού επί τόπου πλήρης με όλα τα εξαρτήματα πληρώσεως, αερισμού,

ελέγχου στάθμης (πλην σωληνώσεων), με διαστάσεις και χωρητικότητα σύμφωνα με την

εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας μετά  των υλικών και μικροϋλικών εγκαταστάσεως

και συνδέσεως και της εργασίας παραδοτέα σε λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 10.024,60

(Ολογράφως) : δέκα χιλιάδες είκοσι τέσσερα και εξήντα λεπτά

A.T. : 086

Άρθρο : ΗΛΜ ΣΧ.30.2 Μεταλλική δεξαμενή νερού διαστάσεων 3,40 m * 3,60 m * 2,40 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 30 100%

Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση μεταλλικής δεξαμενής νερού, διαστάσεων 3,40 m *

3,60 m * 2,40 m σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας, χωρητικότητας

29,40 m3, από λαμαρίνα θερμής έλασης τύπου S235JR, πάχους 8 mm με ανθρωποθυρίδα

διαστάσεων 600 mm * 500 mm (και παροχές για πλήρωση, εξαερισμό, αποστράγγιση) με

τις απαιτούμενες εγκάρσιες και διαμήκεις εσωτερικές ενισχύσεις, για την αποφυγή

της διόγκωσης των τοιχωμάτων της, η οποία θα εδράζεται σε κατάλληλη βάση από

μορφοσίδερο.

Η δεξαμενή θα είναι βαμένη με αντιδιαβρωτική προστασία. Η κόλληση θα γίνει με την

μέθοδο ΜΜΑ (ηλεκτρόδιο) και στις ραφές θα πραγματοποιηθεί μέσα-έξω (με εξαίρεση

τις επάνω).

Ήτοι δεξαμενή νερού επί τόπου πλήρης με όλα τα εξαρτήματα πληρώσεως, αερισμού,

ελέγχου στάθμης (πλην σωληνώσεων), με διαστάσεις και χωρητικότητα σύμφωνα με την

εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας μετά  των υλικών και μικροϋλικών εγκαταστάσεως

και συνδέσεως και της εργασίας παραδοτέα σε λειτουργία.

(1 τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 9.144,60

(Ολογράφως) : εννέα χιλιάδες εκατόν σαράντα τέσσερα και εξήντα λεπτά

A.T. : 087

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8103.6.1 Μηχανικός πλωτήρας (φλοτεροβάνα) διαμέτρου Φ 2 1/2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 100%

Μηχανικός πλωτήρας βάνας πεταλούδας με μηχανισμό συνδυασμού άξονα και πλωτήρα

διαμέτρου Φ 2 1/2 ins ενδεικτικού τύπου GEMAK ή ισοδύναμου,με φλοτεροβάνα απόλυτα

ζυγοσταθμισμένη και υπολογισμένη. Κατασκευή σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1074-1.

Σύνδεση φλάντζας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1092-2. Πλήρως τοποθετημένος συμπερι-

λαμβανομένης κάθε φύσεως εργασίας εγκαταστάσεως και ρυθμίσεως.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 492,04

(Ολογράφως) : τετρακόσια ενενήντα δύο και τέσσερα λεπτά

A.T. : 088

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8232.1.1 Πυροσβεστικό συγκρότημα πλήρες παροχής 45,60 m3/h και μανομετρικού 88,00 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 80 100%

Πυροσβεστικό συγκρότημα πλήρες με ελάχιστη παροχή 45,60 m3/h και ελάχιστο μανο-

μετρικό 88,00 m που περιλαμβάνει:

1. Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ισχύος 30 HP με την παροχή 45,80 m3/h και

   μανομετρικό 88,00 m

2. Πετρελαιοκίνητο αντλητικό συγκρότημα αποτελούμενο από κινητήρα ισχύος 42 HP

   με αντλία φυγοκεντρική με παροχή 45,80 m3/h και μανομετρικό 88,00 m

3. Βοηθητική αντλία jockey ισχύος 4 HP με την παροχή 1,85 m3/h και μανομετρικό

   110,00 m

4. Πιεστική δεξαμενή μεμβράνης χωρητικότητας 300 lt πίεσης λειτουργίας 16 bar.

Στον εξοπλισμό συμπεριλαμβάνεται ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου και λειτουργίας

του συγκροτήματος στεγανότητας IP55 και όλα τα υδραυλικά υλικά - μικροϋλικά -

βάνες, αντεπίστροφα, σωληνώσεις έως και τον συλλέκτη εξόδου συμπεριλαμβανομένου

και του συλλέκτη, έως την δεξαμενή αποθήκευσης χωρίς αυτήν και το δίκτυο σωληνώ-

σεων της εξάτμισης του πετρελαιοκινητήρα μέχρι το σημείο που θα υποδειχθεί από

την επίβλεψη.

Δηλαδή, πυροσβεστικό συγκρότημα πλήρες σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις

τεχνικές προδιαγραφές και την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας, με την εργασία

για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 17.900,00

(Ολογράφως) : δέκα επτά χιλιάδες εννιακόσια

A.T. : 089

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8232.1.2 Πυροσβεστικό συγκρότημα πλήρες παροχής 50,00 m3/h και μανομετρικού 98,00 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 80 100%

Πυροσβεστικό συγκρότημα πλήρες με ελάχιστη παροχή 50,00 m3/h και ελάχιστο μανο-

μετρικό 98,00 m που περιλαμβάνει:

1. Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ισχύος 30 KW/40 HP με την παροχή 50,00 m3/h

   και μανομετρικό 98,00 m

2. Πετρελαιοκίνητο αντλητικό συγκρότημα αποτελούμενο από κινητήρα ισχύος 40 HP

   με αντλία φυγοκεντρική με παροχή 50,00 m3/h και μανομετρικό 98,00 m

3. Βοηθητική αντλία jockey ισχύος 3 KW/4 HP με την παροχή 2,40 m3/h και μανο-

   μετρικό 107,00 m

4. Πιεστική δεξαμενή μεμβράνης χωρητικότητας 500 lt πίεσης λειτουργίας 16 bar.

Στον εξοπλισμό συμπεριλαμβάνεται ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου και λειτουργίας

του συγκροτήματος στεγανότητας IP55 και όλα τα υδραυλικά υλικά - μικροϋλικά -

βάνες, αντεπίστροφα, σωληνώσεις έως και τον συλλέκτη εξόδου συμπεριλαμβανομένου

και του συλλέκτη, έως την δεξαμενή αποθήκευσης χωρίς αυτήν και το δίκτυο σωληνώ-
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σεων της εξάτμισης του πετρελαιοκινητήρα μέχρι το σημείο που θα υποδειχθεί από

την επίβλεψη.

Δηλαδή, πυροσβεστικό συγκρότημα πλήρες σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις

τεχνικές προδιαγραφές και την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας, με την εργασία

για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 22.850,00

(Ολογράφως) : είκοσι δύο χιλιάδες οκτακόσια πενήντα

A.T. : 090

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8217.3.1 Φρεάτιο άντλησης διαστάσεων  0,80mx0,90mx0,90m ονοµαστικής  παροχής  2x15,0 m3/h

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21 100%

Φρεάτιο άντλησης, διαστάσεων 0,80mx0,90mx0,90m, με δύο καλύμματα 80x45 cm, με

υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα λυμμάτων, αποτελούμενο από δύο δίδυμες υποβρύχιες

αντλίες, με την διάταξη σύνδεσης προς την κατάθλιψη και κατάδυση πλήρες προς τους

επιπλεόντες απιοειδείς διακόπτες εκκίνησης και στάσης τους, τον πίνακα ισχύος

- αυτοματισμών (σύμφωνα με τις προδιαγραφές), δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,

εγκατάσταση,  σύνδεση  προς  το  δίκτυο  και  παράδοση  σε  πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.559,36

(Ολογράφως) : χίλια πεντακόσια πενήντα εννέα και τριάντα έξι λεπτά

A.T. : 091

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8823.1.1 Διακόπτης ελέγχου ροής νερού με χρονοϋστέρηση

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Διακόπτης ελέγχου ροής νερού με χρονοϋστέρηση, με τα απαιτούμενα καλώδια σύνδεσης,

δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, σύνδεση διακόπτη ελέγχου ροής νερού και παράδοση σε

κατάσταση πλήρους και κανονικής λειτουργίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 185,00

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα πέντε

A.T. : 092

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8823.1.2 Πρεσσοστατικός διακόπτης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Πρεσσοστατικός διακόπτης, με τα απαιτούμενα καλώδια σύνδεσης,

δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, σύνδεση πρεσσοστατικού διακόπτη και παράδοση σε

κατάσταση πλήρους και κανονικής λειτουργίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 145,00

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα πέντε

A.T. : 093

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8034.3.1 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή μέσου τύπου (κόκκινη ετικέττα) διαμέτρου Φ 1 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100%

Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή μέσου τύπου (κόκκινη ετικέττα) διαμέτρου Φ 1 ins

τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση καταιονισμου ύδατος. Συμπεριλαμβάνονται όλα

τα ειδικά τεμάχια (μούφες, γωνίες, καμπύλες, συστολές, ταύ, κλπ πλην των ρακόρ)
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και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών πιέσεως και λειτουργίας

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 29,69

(Ολογράφως) : είκοσι εννέα και εξήντα εννέα λεπτά

A.T. : 094

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.2 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 3/4 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  με  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα),

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

στερεώσεως  σε  απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί,

μίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών

πιέσεως

(1 m)

  8036.  2   Διαμέτρου   3/4    ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 17,52

(Ολογράφως) : δέκα επτά και πενήντα δύο λεπτά

A.T. : 095

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.6 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  με  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα),

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

στερεώσεως  σε  απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί,

μίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών

πιέσεως

(1 m)

  8036.  6   Διαμέτρου   2      ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 33,58

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 096

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.7.1 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 22 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%

Χαλκοσωλήνας   πάχους  τοιχώματος      0,90  mm  τοποθετημένος με όλα τα ειδικά

τεμάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση με ήλους) και

συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

  8041. 7.  1  Εξωτ. Διαμέτρου   22     mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,53

(Ολογράφως) : έντεκα και πενήντα τρία λεπτά

A.T. : 097

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8048.90.4 Χαλυβδοσωλήνας μεσαίου τύπου (πράσινη ετικέτα) , ΕΝ 10255-ΕΛΟΤ 269-DIN2440
Χαλυβδοσωλήνας μεσαίου τύπου γαλβανισμένος (πράσινη ετικέτα) , ΕΝ 10255-ΕΛΟΤ 269-
DIN 2440 DN 50

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Χαλυβδοσωλήνας μεσαίου τύπου με ραφή, γαλβανισμένος (πράσινη ετικέτα)ΕΝ 10255-ΕΛΟΤ 269-DIN2440

για υπέργεια(ή υπόγεια)τοποθέτηση,τοποθετημένος πλήρως. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά

τεμάχια συνδέσεως  και  τα  υλικά  στηρίξεως  συγκολλήσεως  κλπ  και  η  εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως,συγκολήσεως και δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας

(1 m)
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 ΑΤΗΕ Θ\8048.90. 4     Διαμέτρου  DN50

Ευρώ (Αριθμητικά): 80,09

(Ολογράφως) : ογδόντα και εννέα λεπτά

A.T. : 098

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8048.90.5 Χαλυβδοσωλήνας μεσαίου τύπου (πράσινη ετικέτα) , ΕΝ 10255-ΕΛΟΤ 269-DIN2440
Χαλυβδοσωλήνας μεσαίου τύπου γαλβανισμένος (πράσινη ετικέτα) , ΕΝ 10255-ΕΛΟΤ 269-
DIN2440 DN 65

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ ΗΛΜ5 100%

Χαλυβδοσωλήνας μεσαίου τύπου με ραφή, γαλβανισμένος (πράσινη ετικέτα)ΕΝ 10255-ΕΛΟΤ 269-DIN2440

για υπέργεια(ή υπόγεια)τοποθέτηση,τοποθετημένος πλήρως. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά

τεμάχια συνδέσεως  και  τα  υλικά  στηρίξεως  συγκολλήσεως  κλπ  και  η  εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως,συγκολήσεως και δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας

(1 m)

 ΑΤΗΕ Θ\8048.90. 5     Διαμέτρου  DN65

Ευρώ (Αριθμητικά): 95,13

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε και δέκα τρία λεπτά

A.T. : 099

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8048.90.6.1 Χαλυβδοσωλήνας μεσαίου τύπου γαλβανισμένος (πράσινη ετικέτα) , ΕΝ 10255-ΕΛΟΤ 269-
DIN2440 DN 80

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Χαλυβδοσωλήνας μεσαίου τύπου με ραφή, γαλβανισμένος (πράσινη ετικέτα)ΕΝ 10255-ΕΛΟΤ

269-DIN2440 για υπέργεια(ή υπόγεια)τοποθέτηση,τοποθετημένος πλήρως.

Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως και τα υλικά στηρίξεως συγκολλήσεως

κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συγκολήσεως και δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας

(1 m)

Διαμέτρου DN 80

Ευρώ (Αριθμητικά): 118,53

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα οκτώ και πενήντα τρία λεπτά

A.T. : 100

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8048.90.7 Χαλυβδοσωλήνας μεσαίου τύπου (πράσινη ετικέτα) , ΕΝ 10255-ΕΛΟΤ 269-DIN2440
Χαλυβδοσωλήνας μεσαίου τύπου γαλβανισμένος (πράσινη ετικέτα) , ΕΝ 10255-ΕΛΟΤ 269-
DIN 2440 DN 100

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Χαλυβδοσωλήνας μεσαίου τύπου με ραφή, γαλβανισμένος (πράσινη ετικέτα)ΕΝ 10255-ΕΛΟΤ 269-DIN2440

για υπέργεια(ή υπόγεια)τοποθέτηση,τοποθετημένος πλήρως. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά

τεμάχια συνδέσεως  και  τα  υλικά  στηρίξεως  συγκολλήσεως  κλπ  και  η  εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως,συγκολήσεως και δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας

(1 m)

 ΑΤΗΕ Θ\8048.90. 7     Διαμέτρου  DN100

Ευρώ (Αριθμητικά): 155,84

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα πέντε και ογδόντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 101

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8034.6 Σωλήνας πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας με θερμική αυτοσυγκόλληση, κατάλληλος
για πυρόσβεση.
 διαμέτρου Φ 63 mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Σωλήνας πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας με θερμική αυτοσυγκόλληση, κατάλληλος για πυρόσβεση.

Θα είναι κατασκευασμένος για πυρόσβεση, σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές και διεθνείς

προδιαγραφές. Θα είναι πιστοποιημένος για πυρόσβεση κατά DIN4102-1, κλάση Β1, ή με ισοδύναμα

standards και επίσης θα είναι πιστοποιημένος από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος. Η

κατασκευή του δικτύου θα γίνει με το σύστημα θερμικής αυτοσυγκόλλησης σωλήνων και εξαρτημάτων.

Όλα τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του δικτύου θα είναι από την ίδια

πρώτη ύλη. Η σύνδεση των διαφόρων τεμαχίων σωλήνων θα γίνεται με τη χρήση συνδέσμων (μούφες,

γωνίες κ.λπ) με θερμική αυτοσυγκόλληση, με τα κατάλληλα εργαλεία.
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Οι συνδέσεις των σωλήνων με μεταλλικούς σωλήνες ή άλλα μεταλλικά στοιχεία του δικτύου θα

γίνεται με ειδικά πλαστικά - ορειχάλκινα εξαρτήματα κολλητά προς τη πλευρά του σωλήνα

πολυαιθυλενίου και κοχλιωτά με ορειχάλκινο σπείρωμα προς την μεριά του μεταλλικού στοιχείου

όπως επίσης και με φλάντζες.

Στην τιμή περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά  και  τοποθέτηση ενός μέτρου σωλήνα πολυαιθυλενίου

υψηλής πυκνότητας με θερμική αυοτσυγκόλληση, κατάλληλος για πυρόσβεση σε οποιαδήποτε  θέση  με

τα  ειδικά  τεμάχια  και  μικροϋλικά (στηρίγματα κλπ) που απαιτούνται

(1 m)

 Θ\8034.  6  Σωλήνας πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας με θερμική αυτοσυγκόλληση, κατάλληλος για

πυρόσβεση διαμέτρου Φ 63    mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 27,14

(Ολογράφως) : είκοσι επτά και δέκα τέσσερα λεπτά

A.T. : 102

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8075.6 Αποξήλωση σιδηροσωλήνα διαμέτρου Φ 2 ins

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Αποξήλωση σιδηροσωλήνα  γαλβανισμένου  επί  τόπου και εργασίες αποκατάστασης.

(1 m)

  θ\8075.  6   Διαμέτρου   2      ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,97

(Ολογράφως) : τέσσερα και ενενήντα επτά λεπτά

A.T. : 103

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η05.3.6 Βάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, με σπείρωμα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 2 in

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Βάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, με σπείρωμα Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα

εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων

και δοκιμών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

 Η05.3. 6  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 2 in

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε

A.T. : 104

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η05.3.7 Βάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, με σπείρωμα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 2 1/2 in

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Βάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, με σπείρωμα Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα

εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων

και δοκιμών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

 Η05.3. 7  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 2 1/2 in

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

A.T. : 105

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η05.3.9 Βάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, με σπείρωμα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 4 in

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Βάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, με σπείρωμα Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα

εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων

και δοκιμών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

 Η05.3. 9  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 4 in

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

A.T. : 106

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η05.11.9 Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ)  με ελατήριο ή άλλο μηχανισμό, DN Φ 4 in

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ) με ελατήριο ή άλλο μηχανισμό, ορειχάλκινες, ΡΝ 16

atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά,

εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την

φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

 Η05.11. 9  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 4 in

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 85,00

(Ολογράφως) : ογδόντα πέντε

A.T. : 107

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8104.2 Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 3/4 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Συρταρωτή  βαλβίδα  (βάννα)  ορειχάλκινη   πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm με τα

μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8104.   2 Διαμέτρου  3/4     ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,10

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και δέκα λεπτά

A.T. : 108

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.15.04 Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433, βιομηχανικής προέλευσης
Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 150 mm, κατηγορίας φορτίου Β125 με εσχάρα
από γαλβανισμένο χάλυβα.

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6620.1 100%

Προμήθεια και εγκατάσταση καναλιών αποστράγγισης δαπέδων εσωτερικών ή εξωτερικών

χώρων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-01-06 "Κανάλια αποστράγγισης

δαπέδων βιομηχανικής προέλευσης", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Συναρμολογούμενα στοιχεία καναλιού (modules) από συνθετικά υλικά (π.χ.

πολυπροπυλένιο, πολυμερές σκυρόδεμα, κλπ) με ή χωρίς ενισχύσεις από χαλύβδινα

γαλβανισμένα φύλλα (αναλόγως της κατηγορίας φορτίου) με εσχάρες συνθετικές,

χαλύβδινες ή χυτοσιδηρές.

- Κατασκευή του συστήματος αποστράγγισης σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο πρότυπο

ΕΛΟΤ ΕΝ 1433 "Κανάλια αποστράγγισης σε ζώνες κυκλοφορίας πεζών και σχημάτων -

Ταξινόμηση, σχεδιασμός και απαιτήσεις δοκιμών, σήμανση και αξιολόγηση της

συμμόρφωσης", με σήμανση CΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Στοιχεία των καναλιών με κατάλληλα διαμορφωμένες απολήξεις ώστε να εξασφαλίζουν στεγανή

σύνδεση και να παρέχουν την δυνατότητα έλξης - ώθησης τμημάτων συναρμολογημένου καναλιού.

- Προσημιωμένες θέσεις στο σώμα του καναλιού από τον κατασκευαστή για τις

οριζόντιες ή κατακόρυφες συνδέσεις με το δίκτυο αποχέτευσης με χρήση ειδικών

εξαρτημάτων (του συστήματος τυποποιημένου καναλιού) ώστε να εξασφαλίζεται

απόλυτη στεγανότητα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου

των πάσης φύσεως υλικών του συστήματος (κανάλια, εσχάρες, πάσης φύσεως ειδικά

τεμάχια απολήξεων και διακλαδώσεων, σύστημα "κλειδώματος"της εσχάρας, μεταλλικά

εξαρτήματα στερέωσης των εσχαρών που έχουν υποστεί αντιβιαβρωτική επεξεργασία),

καθώς και των πάσης φύσεως υλικών πάκτωσης και στερέωσης, σύμφωνα με τις

οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής.

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες διάνοιξης του αύλακος εγκατάστασης

των καναλιών (τιμολογούνται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου,

αναλόγως της φύσεως/συστάσεως του δαπέδου στο οποίο τοποθετούνται) καθώς και η
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προμήθεια και τοποθέτηση αμμοσυλλεκτών.

Τα κανάλια αποστράγγισης κατηγοριοποιούνται με βάση το καθαρό πλάτος και την

κατηγορία φορτίου κατά ΕΝ 1433.

Κατηγορία Α: για περιοχές που χρησιμοποιούνται μόνον από πεζούς και ποδηλάτες

             (ελάχιστη κλάση Α15: αντοχή σε φορτίο 15 kN)

Κατηγορία Β: για πεζοδρόμους και χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων

             (ελάχιστη κλάση Β125: αντοχή σε φορτίο 125 kN)

Κατηγορία C: για κράσπεδα πεζοδρομίων και λωρίδες έκτακτης αναζήτησης οδών

             (ελάχιστη κλάση C250: αντοχή σε φορτίο 250 kN)

Κατηγορία D: για αμαξιτές οδούς, ΛΕΑ, χώρους στάθμευσης βαρέων σχημάτων

             (ελάχιστη κλάση C400: αντοχή σε φορτίο 400 kN)

Κατηγορία Ε: για επιφάνειες που εκτίθενται σε βαριά φορτία, όπως κρηπιδώματα,

             αποβάθρες κλπ (ελάχιστη κλάση Ε600: αντοχή σε φορτίο 600 kN)

Κατηγορία F: για επιφάνειες που δέχονται ιδιαίτερα βαριά φορτία, όπως διάδρομοι

             αεροδρομίων (ελάχιστη κλάση F900: αντοχή σε φορτίο 900 kN)

 Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 150 mm, κατηγορίας φορτίου Β125 με εσχάρα από

γαλβανισμένο χάλυβα.

 Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) πλήρως τοποθετημένου καναλιού με επιμέτρηση κατά τον άξονά του.

Ευρώ (Αριθμητικά): 98,00

(Ολογράφως) : ενενήντα οκτώ

A.T. : 109

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.36.01.03 Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο  (PE), δομημένου τοιχώματος Με
σωλήνες σε κουλούρες, με ενσωματωμένη ατσάλινα και μούφα, με τυποποίηση
ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD], θλιπτικής
αντοχής > =450 Ν κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ EN 61386.
Σωληνώσεις DN/OD 63 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.1 100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας

καλωδίων από πολυαιθυλένιο  (PE), δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 61386, με

ενσωματωμένη ατσαλίνα.

Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος επιμετράται με βάση τα οικεία άρθρα του

τιμολογίου.

 Με σωλήνες σε κουλούρες, με τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN)     κατά την

εξωτερική διάμετρο (DN/ΟD), θλιπτικής αντοχής >= 450 N κατά την         πρότυπη δοκιμή που

καθορίζεται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 61386.

 Σωληνώσεις DN/ΟD 63 mm

Τιμή ανά μέτρο μήκους σωλήνωση (m) κατά τα ανωτέρω.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,03

(Ολογράφως) : ένα και τρία λεπτά

A.T. : 110

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8470.1.1 Αποξήλωση και απομάκρυνση δεξαμενής ακάθαρτου πετρελαίου

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 29 100%

Αποξήλωση και απομάκρυνση δεξαμενής ακάθαρτου πετρελαίου. Στην τιμή περιλαμβάνεται

η αποστράγγιση του περιεχόμενου πετρελαίου και η μετάγγισή του σε δεξαμενή που θα

υποδειχθεί από την Υπηρεσία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 359,58

(Ολογράφως) : τριακόσια πενήντα εννέα και πενήντα οκτώ λεπτά
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A.T. : 111

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8537.1 Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34 100%

Αεραγωγός   από   γαλβανισμένη   λαμαρίνα   ορθογωνικής  ή  κυκλικής  διατομής

οποιωνδήποτε  διαστάσεων, θηλυκωτός ή φλαντζωτός κατασκευασμένος σύμφωνα με τους

Αμερικάνικους   κανονισμούς.Περιλαμβάνονται   τα   κάθε  φύσεως  ειδικά  τεμάχια

(καμπύλες,   γωνίες,  ταύ,  S    κλπ)  οι  κατευθυντήρες  αέρα,  τα  διαφράγματα

διαχωρισμού  και  ρυθμίσεως  της  ποσότητας  του  αέρα  και  τα  στόμια λήψεως ή

απορρίψεως  αέρα,  με  τις  ενισχύσεις  από  μορφοσίδηρο,  και  υλικά συνδέσεως,

στερεώσεως  και  στεγανώσεως  και  την  εργασία  κατασκευής,  εγκαταστάσεως  και

ρυθμίσεως

(1 kg)

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,71

(Ολογράφως) : οκτώ και εβδομήντα ένα λεπτά

A.T. : 112

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8541.10.1 Διάφραγμα πυρός (fire damper) τύπου κουρτίνας

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36 100%

Διάφραγμα πυρός (fire damper) τύπου κουρτίνας κατάλληλο για τοποθέτηση σε αεραγωγό

διαστάσεων 600mm*250mm. Η ενεργοποίηση του διαφράγματος θα γίνεται μέσω εύτηκτων

συνδέσμων όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει τους 72οC. Θα είναι σχεδιασμένο να αντέχει

σε περίπτωση πυρκαγιάς τουλάχιστον 60 min και θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα

πιστοποιητικά. Δηλαδή, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως

ρυθμίσεως και παραδόσεως σε πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 180,00

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα

A.T. : 113

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8559.3.1 Ανεμιστήρας απαγωγής αέρα τύπου in line ελάχιστης παροχής 200 m3/h σε στατική πίεση
200 Pa

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39 100%

Ανεμιστήρας απαγωγής αέρα, τύπου in line, ελάχιστης παροχής 200 m3/h σε στατική

πίεση 200 Pa με κέλυφος από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα με θερμικό προστασίας του

κινητήρα με αυτόματο reset, κατάλληλο για απαγωγή αέρα θερμοκρασίας 60οC κατ'

ελάχιστο. Περιλαμβάνονται οι βοηθητικές διατάξεις (περσίδες αλουμινίου απόρριψης

αέρα, διακόπτης λειτουργίας κλπ.), δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και

ηλεκτρική σύνδεση γιά παράδοση σε λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 325,00

(Ολογράφως) : τριακόσια είκοσι πέντε

A.T. : 114

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8559.3.2 Ανεμιστήρας απαγωγής αέρα τύπου in line ελάχιστης παροχής 400 m3/h σε στατική πίεση
300 Pa

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39 100%

Ανεμιστήρας απαγωγής αέρα, τύπου in line, ελάχιστης παροχής 400 m3/h σε στατική

πίεση 300 Pa με κέλυφος από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα με θερμικό προστασίας του

κινητήρα με αυτόματο reset, κατάλληλο για απαγωγή αέρα θερμοκρασίας 60οC κατ'

ελάχιστο. Περιλαμβάνονται οι βοηθητικές διατάξεις (περσίδες αλουμινίου απόρριψης

αέρα, διακόπτης λειτουργίας κλπ.), δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και
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ηλεκτρική σύνδεση γιά παράδοση σε λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 381,00

(Ολογράφως) : τριακόσια ογδόντα ένα

A.T. : 115

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8739.1.1 Κανάλι από PVC διαστάσεων 60 mm x 20 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Κανάλι από PVC μετά των αναλογουσών καμπύλων στηριγμάτων και

μικροϋλικών και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,24

(Ολογράφως) : οκτώ και είκοσι τέσσερα λεπτά

A.T. : 116

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8739.1.2 Κανάλι από PVC διαστάσεων 105 mm x 50 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Κανάλι από PVC μετά των αναλογουσών καμπύλων στηριγμάτων και

μικροϋλικών και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,77

(Ολογράφως) : δέκα έξι και εβδομήντα επτά λεπτά

A.T. : 117

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8776.1.0 Πλαστικό κανάλι διατομής 20x10 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44 100%

Κανάλι από PVC μετά των αναλογουσών καμπύλων στηριγμάτων και

μικροϋλικών και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,32

(Ολογράφως) : πέντε και τριάντα δύο λεπτά

A.T. : 118

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8776.1.1 Πλαστικό κανάλι διατομής 25x16 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44 100%

Κανάλι από PVC μετά των αναλογουσών καμπύλων στηριγμάτων και

μικροϋλικών και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,74

(Ολογράφως) : πέντε και εβδομήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 119

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8776.1.3 Πλαστικό κανάλι διατομής 30x15 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44 100%

Κανάλι από PVC μετά των αναλογουσών καμπύλων στηριγμάτων και

μικροϋλικών και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.

Σελίδα 49 από 72



Τιμολόγιο μελέτης

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,87

(Ολογράφως) : πέντε και ογδόντα επτά λεπτά

A.T. : 120

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8776.1.4 Πλαστικό κανάλι διατομής 40x40 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44 100%

Κανάλι από PVC μετά των αναλογουσών καμπύλων στηριγμάτων και

μικροϋλικών και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,57

(Ολογράφως) : επτά και πενήντα επτά λεπτά

A.T. : 121

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34 100%

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

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

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

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

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

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ)

 Εσχάρα πλάτους 100 mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,50

(Ολογράφως) : δώδεκα και πενήντα λεπτά

A.T. : 122

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.2.1 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Διπολικό Διατομής 2 Χ 1,5mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

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

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

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

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

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως

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

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

  8766.  2   διπολικό

 8766. 2.  1  Διατομής:  2 Χ 1,5 mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,12

(Ολογράφως) : τέσσερα και δώδεκα λεπτά

A.T. : 123

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\9343.4.5 Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ πενταπολικό Διατομής 5 Χ 16mm2

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102 100%

Καλώδιο ΝΥY για εγκατάσταση σε ξηρούς ή υγρούς χώρους στον αέρα ή στο έδαφος, δηλαδή προμήθεια,

μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος μέτρου καλωδίου ΝΥY, μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή

τσιμεντοσωλήνα.

(1 m)

 Θ\9343. 4   πενταπολικό

 Θ\9343. 4. 5 Καλώδιο ΝΥΥ διατομής:  5 Χ 16mm2

Σελίδα 50 από 72



Τιμολόγιο μελέτης

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,29

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και είκοσι εννέα λεπτά

A.T. : 124

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8918.2.8.1 Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ή συσκευών τριπολικός εντάσεως 50
Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ή συσκευών τριπολικός εντάσεως

50 Α χαρακτηριστικών Β και C κατάλληλος για τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την

ανάλογη

δαπάνη για αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, για κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα

και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά

και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 48,63

(Ολογράφως) : σαράντα οκτώ και εξήντα τρία λεπτά

A.T. : 125

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.1 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

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

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

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

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

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως

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

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

  8766.  3   τριπολικό

 8766. 3.  1  Διατομής:  3 Χ 1,5 mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,07

(Ολογράφως) : πέντε και επτά λεπτά

A.T. : 126

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.2 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

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

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

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

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

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως

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

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

  8766.  3   τριπολικό

 8766. 3.  2  Διατομής:  3 Χ 2,5 mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,42

(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα δύο λεπτά

A.T. : 127

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8918.1.2.2 Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ή συσκευών μονοπολικός εντάσεως
16 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ή συσκευών μονοπολικός εντάσεως

16 Α χαρακτηριστικών Β και C κατάλληλος για τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την
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ανάλογη

δαπάνη για αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, για κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα

και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά

και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,61

(Ολογράφως) : δέκα τρία και εξήντα ένα λεπτά

A.T. : 128

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8918.1.2.1 Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ή συσκευών μονοπολικός εντάσεως
10 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ή συσκευών μονοπολικός εντάσεως

10 Α χαρακτηριστικών Β και C κατάλληλος για τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την

ανάλογη

δαπάνη για αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, για κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα

και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά

και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,11

(Ολογράφως) : έντεκα και έντεκα λεπτά

A.T. : 129

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8918.2.3.1 Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ή συσκευών τριπολικός εντάσεως 16
Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ή συσκευών τριπολικός εντάσεως

16 Α χαρακτηριστικών Β και C κατάλληλος για τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την

ανάλογη

δαπάνη για αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, για κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα

και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά

και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 31,49

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και σαράντα εννέα λεπτά

A.T. : 130

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8918.2.4.1 Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ή συσκευών τριπολικός εντάσεως 20
Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ή συσκευών τριπολικός εντάσεως

20 Α χαρακτηριστικός Β και C κατάλληλος για τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την

ανάλογη

δαπάνη για αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, για κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα

και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά

και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 31,49

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και σαράντα εννέα λεπτά

Σελίδα 52 από 72



Τιμολόγιο μελέτης

A.T. : 131

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8918.2.6.1 Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ή συσκευών τριπολικός εντάσεως 32
Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ή συσκευών τριπολικός εντάσεως

32 Α χαρακτηριστικών Β και C κατάλληλος για τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την

ανάλογη

δαπάνη για αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, για κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα

και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά

και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 33,53

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα τρία λεπτά

A.T. : 132

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8918.2.9.1 Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ή συσκευών τριπολικός εντάσεως 63
Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ή συσκευών τριπολικός εντάσεως

63 Α χαρακτηριστικών Β και C κατάλληλος για τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την

ανάλογη

δαπάνη για αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, για κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα

και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά

και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 53,60

(Ολογράφως) : πενήντα τρία και εξήντα λεπτά

A.T. : 133

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8874.2.2 Τετραπολικός αυτόματος διακόπτης διαρροής ρεύματος 4Χ40Α/30mA

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53 100%

 Τετραπολικός αυτόματος διακόπτης 4Χ40A/30mA, με στοιχείο διαρροής ρεύματος πρός τη γη 30mA, σε

πλήρη εγκατάσταση σε ηλεκτρικό πίνακα και με όλα τα μικροϋλικά σύνδεσης, δοκιμή και παράδοση σε

λειτουργία.

  Τιμή ενός τεμ

Ευρώ (Αριθμητικά): 74,05

(Ολογράφως) : εβδομήντα τέσσερα και πέντε λεπτά

A.T. : 134

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8874.2.3 Τετραπολικός αυτόματος διακόπτης διαρροής ρεύματος 4Χ63Α/30mA

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53 100%

 Τετραπολικός αυτόματος διακόπτης 4Χ63A/30mA, με στοιχείο διαρροής ρεύματος πρός τη γη 30mA, σε

πλήρη εγκατάσταση και με τα μικροϋλικά.

  Τιμή ενός τεμ

Ευρώ (Αριθμητικά): 115,05

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα πέντε και πέντε λεπτά

A.T. : 135

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8925.2 Ενδεικτική λυχνία LED, τάσεως  250 V πλήρης.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Σελίδα 53 από 72



Τιμολόγιο μελέτης

Ενδεικτική λυχνία LED, τάσεως  250 V πλήρης  εγκατεστημένη σε πίνακα διανομής ηλεκτρικής

ενέργειας, με τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία, παραδοτέα σε

πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,55

(Ολογράφως) : έξι και πενήντα πέντε λεπτά

A.T. : 136

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8881.1.1 Ραγοδιακόπτης φορτίου απλός μονοπολικός εντάσεως 25 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Ραγοδιακόπτης φορτίου απλός μονοπολικός εντάσεως 25Α, για έλεγχο on-off κυκλωμάτων AC,

κατηγορίας AC22A, AC23A, 25kA,περιορισμένων διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο,

δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,28

(Ολογράφως) : δώδεκα και είκοσι οκτώ λεπτά

A.T. : 137

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8881.1.3 Ραγοδιακόπτης φορτίου απλός μονοπολικός εντάσεως 40 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Ραγοδιακόπτης φορτίου απλός μονοπολικός εντάσεως 40Α, για έλεγχο on-off κυκλωμάτων AC,

κατηγορίας AC22A, AC23A, 25kA,περιορισμένων διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο,

δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,84

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και ογδόντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 138

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8881.3.3 Ραγοδιακόπτης φορτίου απλός τριπολικός εντάσεως 40 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Ραγοδιακόπτης φορτίου απλός τριπολικός εντάσεως 40Α, για έλεγχο on-off κυκλωμάτων AC,

κατηγορίας AC22A, AC23A, 25kA,περιορισμένων διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο,

δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 31,57

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και πενήντα επτά λεπτά

A.T. : 139

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8881.3.5 Ραγοδιακόπτης φορτίου απλός τριπολικός εντάσεως 63 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Ραγοδιακόπτης φορτίου απλός τριπολικός εντάσεως 63Α, για έλεγχο on-off κυκλωμάτων AC,

κατηγορίας AC22A, AC23A, 25kA,περιορισμένων διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο,

δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 35,30

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε και τριάντα λεπτά

A.T. : 140

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8902.1 Ασφαλειοθήκη ράγας μονοπολική κατάλληλη γιά χωνευτή εγκατάσταση μέχρι 32Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 51 100%

Ασφαλειοθήκη ράγας μονοπολική με την αντίστοιχη ασφάλεια κατάλληλη γιά χωνευτή εγκατάσταση, για

την προστασία φορτίων από υπερένταση και βραχυκύκλωμα με την δυνατότητα κλειδώματος για την

ασφάλεια του χειριστή κατά την συντήρηση, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση

(1 τεμ)

 Θ\8902. 1 Εντάσεως μέχρι  32   Α

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,67

(Ολογράφως) : δέκα τρία και εξήντα επτά λεπτά

A.T. : 141

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8902.2 Ασφαλειοθήκη ράγας μονοπολική κατάλληλη γιά χωνευτή εγκατάσταση μέχρι 50Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 51 100%

Ασφαλειοθήκη ράγας μονοπολική με την αντίστοιχη ασφάλεια κατάλληλη γιά χωνευτή εγκατάσταση, για

την προστασία φορτίων από υπερένταση και βραχυκύκλωμα με την δυνατότητα κλειδώματος για την

ασφάλεια του χειριστή κατά την συντήρηση, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση

(1 τεμ)

 Θ\8902. 2 Εντάσεως μέχρι  50   Α

Ευρώ (Αριθμητικά): 23,44

(Ολογράφως) : είκοσι τρία και σαράντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 142

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8902.3 Ασφαλειοθήκη ράγας μονοπολική κατάλληλη γιά χωνευτή εγκατάσταση μέχρι 125Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 51 100%

Ασφαλειοθήκη ράγας μονοπολική με την αντίστοιχη ασφάλεια κατάλληλη γιά χωνευτή εγκατάσταση, για

την προστασία φορτίων από υπερένταση και βραχυκύκλωμα με την δυνατότητα κλειδώματος για την

ασφάλεια του χειριστή κατά την συντήρηση, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση

(1 τεμ)

 Θ\8902. 3 Εντάσεως μέχρι  125  Α

Ευρώ (Αριθμητικά): 58,82

(Ολογράφως) : πενήντα οκτώ και ογδόντα δύο λεπτά

A.T. : 143

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\9984.1 Ταινία σημάνσεως

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Ταινία σημάνσεως για την σήμανση όδευσης υπόγειας καλωδίωσης. Στην τιμή περιλαμβάνεται και

τοποθέτηση.

Τιμή ανά μέτρο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,25

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε λεπτά

A.T. : 144

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1 100%

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή

βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των
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γυψοσανίδων, αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την

μείωση της απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής

ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα

και εργασία.

 Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,40

(Ολογράφως) : δώδεκα και σαράντα λεπτά

A.T. : 145

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.05.13 Γυψοσανίδες πρόσθετη των παραπάνω τιμών (78.05.01 έως 78.05.12) τιμή γυψοσανίδων
κοινών ή ανθυγρών ή και πυράντοχων σε έτοιμα φύλλα διαστάσεων μέχρι 0.72 m2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 100%

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

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

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

τιμολογείται ιδιαιτέρως).

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους

τοποθετήσεως.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου

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

προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13.

 Προσαύξηση τιμής των γυψοσανίδων των άρθρων 78.05.01 έως 78.05.12 σε περίπτωση χρησιμοποίησης

ετοίμων φύλλων εμβαδού μικροτέρου από  0,72 m2.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,10

(Ολογράφως) : ένα και δέκα λεπτά

A.T. : 146

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.05.05 Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 100%

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

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

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

τιμολογείται ιδιαιτέρως).

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους

τοποθετήσεως.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου

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

προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13.

 Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

A.T. : 147

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.05.07 Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 15 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7810 100%

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

σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού
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ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός

τιμολογείται ιδιαιτέρως).

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους

τοποθετήσεως.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου

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

προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13.

 Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 15 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,30

(Ολογράφως) : δέκα έξι και τριάντα λεπτά

A.T. : 148

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.05.09 Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 18 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7810 100%

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

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

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

τιμολογείται ιδιαιτέρως).

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους

τοποθετήσεως.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου

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

προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13.

 Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 18 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,00

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ

A.T. : 149

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ.81.02.01 Σταθερά πυράντοχα χωρίσματα με ΔΠ60

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100%

Σύστημα ξηράς δόμησης με γυψοσανίδες, πιστοποιημένο ως πυράντοχη διαχωριστική κατασκευή. Το

σύστημα αυτό θα χαρακτηρίζεται από χρόνο πυραντίστασης ΔΠ60 με βάση τις προδιαγραφές της

κατασκευάστριας εταιρίας και θα είναι σύμφωνος με τους χρόνους πυραντίστασης που απορρέουν από

τα τεστ δοκιμών σε πιστοποιημένο εργαστήριο, σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102. Το σύστημα θα

συνοδεύεται από αντίγραφο των φύλλων προδιαγραφών και κοστολόγησης της κατασκευάστριας

εταιρίας, από βεβαίωση αποδοχής του συστήματος από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ η

πιστοποίηση της σωστής τοποθέτησης του θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/1986 από

τον εγκαταστάτη μηχανικό του αναδόχου.

Αναλυτικότερα τοιχοπέτασμα δύο ορατών όψεων θα αποτελείται από τις απαραίτητες στρώσεις ανθυγρο

-πυράντοχης γυψοσανίδας, καταλλήλου πάχους εκάστου φύλλου κατά EN 520 σε συνδυασμό με το

πρότυπο DIN 18180, που στερεώνονται με βίδες κατά EN 18182-2, στις δύο πλευρές του μεταλλικού

σκελετού, που κατασκευάζεται από μονή σειρά μορφοποιημένων μεταλλικών προφίλ (στρωτήρες,

ορθοστάτες) κατά EN 14195 σε συνδυασμό με το πρότυπο DIN 18182-1, από χαλυβδοέλασμα 0,6mm.

Περιλαμβάνεται η τοποθέτηση ορυκτοβάμβακα καταλλήλου πάχους, πυκνότητας τουλάχιστον 40kg/m3. Οι

αρμοί θα στοκάρονται σύμφωνα με τις οδηγίες επεξεργασίας της κατασκευάστριας εταιρίας, με

επίπεδο αρμολόγησης Q2. Οι τελικές επιφάνειες θα είναι έτοιμες για βαφή ή τοποθέτηση πλακιδίων.

Το σύστημα θα φέρει πιστοποίηση μεγίστου ύψους τουλάχιστον 7,50m κατά DIN 18183, για χώρους

μεγάλης συγκέντρωσης ανθρώπων.

Στις θέσεις του χωρίσματος που προβλέπεται άνοιγμα κουφώματος θα γίνει ενίσχυση του σκελετού με

ειδικό προφίλ, σε όλες τις πλευρές του ανοίγματος. Θα προβλεφθεί κάθε ειδικό εξάρτημα για την

στήριξη φωτιστικών σωμάτων ή την ανάρτηση μηχανημάτων, εάν το απαιτήσει η επίβλεψη (γενικώς δεν

απαιτείται). Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, μικροϋλικά επί τόπου του έργου, η

απαιτούμενη εργασία για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση σταθερού χωρίσματος, τα απαιτούμενα

γωνιόκρανα και τελειώματα, η μόρφωση φαλτσογωνιών στις εξέχουσες ακμές συνάντησης των
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γυψοσανίδων, η συγκόλληση των γυψοσανίδων στις ακμές (όπου απαιτείται), το κατάλληλο

αρμολόγημα, φινίρισμα, αστάρωμα και επιδιόρθωση των ανωμαλιών και φθορών της επιφάνειας των

γυψοσανίδων (ώστε να είναι έτοιμες για βαφή), η συναρμογή με τις γειτονικές κατασκευές, η

διαμόρφωση περιθωρίων (σοβατεπίων), καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την πλήρη και

έντεχνη κατασκευή των χωρισμάτων, σύμφωνα με την μελέτη, τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, σε

όποια θέση και διάταξη προβλέπεται από τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης του

έργου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 105,00

(Ολογράφως) : εκατόν πέντε

A.T. : 150

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ.81.02.02 Σταθερά πυράντοχα χωρίσματα με ΔΠ90

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100%

Σύστημα ξηράς δόμησης με γυψοσανίδες, πιστοποιημένο ως πυράντοχη διαχωριστική κατασκευή. Το

σύστημα αυτό θα χαρακτηρίζεται από χρόνο πυραντίστασης ΔΠ90 με βάση τις προδιαγραφές της

κατασκευάστριας εταιρίας και θα είναι σύμφωνος με τους χρόνους πυραντίστασης που απορρέουν από

τα τεστ δοκιμών σε πιστοποιημένο εργαστήριο, σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102. Το σύστημα θα

συνοδεύεται από αντίγραφο των φύλλων προδιαγραφών και κοστολόγησης της κατασκευάστριας

εταιρίας, από βεβαίωση αποδοχής του συστήματος από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ η

πιστοποίηση της σωστής τοποθέτησης του θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/1986 από

τον εγκαταστάτη μηχανικό του αναδόχου.

Αναλυτικότερα τοιχοπέτασμα δύο ορατών όψεων θα αποτελείται από τις απαραίτητες στρώσεις ανθυγρο

-πυράντοχης γυψοσανίδας, καταλλήλου πάχους εκάστου φύλλου κατά EN 520 σε συνδυασμό με το

πρότυπο DIN 18180, που στερεώνονται με βίδες κατά EN 18182-2, στις δύο πλευρές του μεταλλικού

σκελετού, που κατασκευάζεται από μονή σειρά μορφοποιημένων μεταλλικών προφίλ (στρωτήρες,

ορθοστάτες) κατά EN 14195 σε συνδυασμό με το πρότυπο DIN 18182-1, από χαλυβδοέλασμα 0,6mm.

Περιλαμβάνεται η τοποθέτηση ορυκτοβάμβακα καταλλήλου πάχους, πυκνότητας τουλάχιστον 40kg/m3. Οι

αρμοί θα στοκάρονται σύμφωνα με τις οδηγίες επεξεργασίας της κατασκευάστριας εταιρίας, με

επίπεδο αρμολόγησης Q2. Οι τελικές επιφάνειες θα είναι έτοιμες για βαφή ή τοποθέτηση πλακιδίων.

Το σύστημα θα φέρει πιστοποίηση μεγίστου ύψους τουλάχιστον 7,50m κατά DIN 18183, για χώρους

μεγάλης συγκέντρωσης ανθρώπων.

Στις θέσεις του χωρίσματος που προβλέπεται άνοιγμα κουφώματος θα γίνει ενίσχυση του σκελετού με

ειδικό προφίλ, σε όλες τις πλευρές του ανοίγματος. Θα προβλεφθεί κάθε ειδικό εξάρτημα για την

στήριξη φωτιστικών σωμάτων ή την ανάρτηση μηχανημάτων, εάν το απαιτήσει η επίβλεψη (γενικώς δεν

απαιτείται). Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, μικροϋλικά επί τόπου του έργου, η

απαιτούμενη εργασία για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση σταθερού χωρίσματος, τα απαιτούμενα

γωνιόκρανα και τελειώματα, η μόρφωση φαλτσογωνιών στις εξέχουσες ακμές συνάντησης των

γυψοσανίδων, η συγκόλληση των γυψοσανίδων στις ακμές (όπου απαιτείται), το κατάλληλο

αρμολόγημα, φινίρισμα, αστάρωμα και επιδιόρθωση των ανωμαλιών και φθορών της επιφάνειας των

γυψοσανίδων (ώστε να είναι έτοιμες για βαφή), η συναρμογή με τις γειτονικές κατασκευές, η

διαμόρφωση περιθωρίων (σοβατεπίων), καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την πλήρη και

έντεχνη κατασκευή των χωρισμάτων, σύμφωνα με την μελέτη, τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, σε

όποια θέση και διάταξη προβλέπεται από τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης του

έργου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 115,00

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα πέντε

A.T. : 151

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ.81.02.03 Σταθερά πυράντοχα χωρίσματα με ΔΠ120

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100%

Σύστημα ξηράς δόμησης με γυψοσανίδες, πιστοποιημένο ως πυράντοχη διαχωριστική κατασκευή. Το

σύστημα αυτό θα χαρακτηρίζεται από χρόνο πυραντίστασης ΔΠ120 με βάση τις προδιαγραφές της

κατασκευάστριας εταιρίας και θα είναι σύμφωνος με τους χρόνους πυραντίστασης που απορρέουν από

τα τεστ δοκιμών σε πιστοποιημένο εργαστήριο, σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102. Το σύστημα θα

συνοδεύεται από αντίγραφο των φύλλων προδιαγραφών και κοστολόγησης της κατασκευάστριας

εταιρίας, από βεβαίωση αποδοχής του συστήματος από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ η

πιστοποίηση της σωστής τοποθέτησης του θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/1986 από

τον εγκαταστάτη μηχανικό του αναδόχου.

Αναλυτικότερα τοιχοπέτασμα δύο ορατών όψεων θα αποτελείται από τις απαραίτητες στρώσεις ανθυγρο

-πυράντοχης γυψοσανίδας, καταλλήλου πάχους εκάστου φύλλου κατά EN 520 σε συνδυασμό με το
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πρότυπο DIN 18180, που στερεώνονται με βίδες κατά EN 18182-2, στις δύο πλευρές του μεταλλικού

σκελετού, που κατασκευάζεται από μονή σειρά μορφοποιημένων μεταλλικών προφίλ (στρωτήρες,

ορθοστάτες) κατά EN 14195 σε συνδυασμό με το πρότυπο DIN 18182-1, από χαλυβδοέλασμα 0,6mm.

Περιλαμβάνεται η τοποθέτηση ορυκτοβάμβακα καταλλήλου πάχους, πυκνότητας τουλάχιστον 40kg/m3. Οι

αρμοί θα στοκάρονται σύμφωνα με τις οδηγίες επεξεργασίας της κατασκευάστριας εταιρίας, με

επίπεδο αρμολόγησης Q2. Οι τελικές επιφάνειες θα είναι έτοιμες για βαφή ή τοποθέτηση πλακιδίων.

Το σύστημα θα φέρει πιστοποίηση μεγίστου ύψους τουλάχιστον 7,50m κατά DIN 18183, για χώρους

μεγάλης συγκέντρωσης ανθρώπων.

Στις θέσεις του χωρίσματος που προβλέπεται άνοιγμα κουφώματος θα γίνει ενίσχυση του σκελετού με

ειδικό προφίλ, σε όλες τις πλευρές του ανοίγματος. Θα προβλεφθεί κάθε ειδικό εξάρτημα για την

στήριξη φωτιστικών σωμάτων ή την ανάρτηση μηχανημάτων, εάν το απαιτήσει η επίβλεψη (γενικώς δεν

απαιτείται). Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, μικροϋλικά επί τόπου του έργου, η

απαιτούμενη εργασία για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση σταθερού χωρίσματος, τα απαιτούμενα

γωνιόκρανα και τελειώματα, η μόρφωση φαλτσογωνιών στις εξέχουσες ακμές συνάντησης των

γυψοσανίδων, η συγκόλληση των γυψοσανίδων στις ακμές (όπου απαιτείται), το κατάλληλο

αρμολόγημα, φινίρισμα, αστάρωμα και επιδιόρθωση των ανωμαλιών και φθορών της επιφάνειας των

γυψοσανίδων (ώστε να είναι έτοιμες για βαφή), η συναρμογή με τις γειτονικές κατασκευές, η

διαμόρφωση περιθωρίων (σοβατεπίων), καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την πλήρη και

έντεχνη κατασκευή των χωρισμάτων, σύμφωνα με την μελέτη, τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, σε

όποια θέση και διάταξη προβλέπεται από τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης του

έργου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 124,82

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι τέσσερα και ογδόντα δύο λεπτά

A.T. : 152

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Θ\81.03 Πυράντοχη επένδυση μεταλλικού φέροντος στοιχείου με γυψόπλακα με ΔΠ120

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

Επένδυση μεταλλικών φερόντων στοιχείων με γυψόπλακες ενδεικτικού τύπου Glasroc F ή ισοδυνάμου,

βάση του Προτύπου DD ENV 13381-4, χωρίς τη χρήση μεταλλικού σκελετού. Η επένδυση θα

χαρακτηρίζεται από χρόνο πυραντίστασης ΔΠ120 με βάση τις προδιαγραφές της κατασκευάστριας

εταιρίας και θα είναι σύμφωνη με τους χρόνους πυραντίστασης που απορρέουν από τα τεστ δοκιμών

σε πιστοποιημένο εργαστήριο, σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102. Θα συνοδεύεται από αντίγραφο των

φύλλων προδιαγραφών και κοστολόγησης της κατασκευάστριας εταιρίας, από βεβαίωση αποδοχής του

συστήματος από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ η πιστοποίηση της σωστής τοποθέτησης του

θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/1986 από τον εγκαταστάτη μηχανικό του αναδόχου.

Αναλυτικότερα, η χρησιμοποιούμενη γυψόπλακα είναι ένα ομοιογενές υλικό, παράγεται σύμφωνα με το

Πρότυπο ΕΝ Standard pr EN 15283-1, και κατατάσσεται σύμφωνα με το ίδιο πρότυπο ως άκαυστο υλικό

(EURO Class A1). Παράγεται από μείγμα ημιένυδρου γύψου που περιέχει υαλοϊνες σε μεγάλη

περιεκτικότητα, χαρτοπολτό, και υαλοπίλημα ακριβώς κάτω από την τελική επιφάνεια. Αυτός ο

συνδυασμός υλικών εξασφαλίζει την υψηλή σταθερότητα. Έτσι, οι γυψοπλακες δεν χρειάζονται

επιπλέον σκελετό στα μπροστινά άκρα για να συνδεθούν μεταξύ τους. Η σύνδεση γίνεται με

μεταλλικά άγκιστρα ανοδιωμένα. Από πάχος γυψόπλακας 20 mm και πάνω μπορούν να χρησιμοποιηθούν

ειδικές αυτοπροωθούμενες βίδες γυψόπλακας (χονδρό σπείρωμα). Οι αρμοί των γυψοπλακών

τοποθετούνται σε απόσταση 50 cm. Οι επενδύσεις δεν χρειάζονται σπατουλάρισμα στα σημεία των

αρμών όταν η στερέωση ή/και το βίδωμα γίνεται σε απόσταση μικρότερη ή ίση με 100 mm. Για την

πυραντοχή δεν απαιτείται σπατουλάρισμα σε όλη την επιφάνεια ούτε τοποθέτηση γωνιόκρανων

προστασίας. Τα χαλύβδινα στηρίγματα επενδύονται και αυτά με γυψόπλακες, ενδεικτικού τύπου

Glasroc F ή ισοδυνάμου.

Οι επενδύσεις σε σχήμα κουτιού γίνονται με συνδέσεις στις μπροστινές πλευρές των γυψοπλακών. Γι

αυτό το σκοπό μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτοπροωθούμενες βίδες γυψόπλακας ενδεικτικού τύπου

Glasroc ή ισοδυνάμου, αλλά και κοινά άγκιστρα ανοδιωμένα που βρίσκουμε στο εμπόριο. Σε πλάτος

γυψοπλακών 15mmθα πρέπει η σύνδεση στην μπροστινή πλευρά να γίνεται κατά κανόνα με άγκιστρα. Οι

αρμοί των γυψοπλακών και οι συνδέσεις αρμολογούνται με υλικό αρμολόγησης ενδεικτικού τύπου

VARIO ή ισοδυνάμου. Για αποστάσεις μεταξύ των βιδών και των αγκίστρων μικρότερη ή ίση με 100 mm

δεν χρειάζονται αρμολόγηση οι αρμοί των γυψοπλακών.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, μικροϋλικά επί τόπου του έργου, η απαιτούμενη εργασία

για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση της επένδυσης σύμφωνα με τις λεπτομερείς οδηγίες του

κατασκευαστή, τα απαιτούμενα τελειώματα, η τυχόν απαιτούμενη μόρφωση των εξεχουσών ακμών

συνάντησης των γυψοσανίδων, η συγκόλληση των γυψοσανίδων στις ακμές, το κατάλληλο αρμολόγημα,

το οποίο θα είναι επιπέδου Q2, φινίρισμα, αστάρωμα και επιδιόρθωση των ανωμαλιών και φθορών της

επιφάνειας των γυψοσανίδων (ώστε να είναι έτοιμες για βαφή), η συναρμογή με τις γειτονικές

κατασκευές, η διαμόρφωση περιθωρίων (σοβατεπίων), καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για

την πλήρη και έντεχνη κατασκευή των επενδύσεων, σύμφωνα με την μελέτη, τις προδιαγραφές του
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κατασκευαστή, σε όποια θέση και διάταξη προβλέπεται από τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες

της επίβλεψης του έργου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 40,00

(Ολογράφως) : σαράντα

A.T. : 153

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 46.01.03 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1
(μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4623.1 100%

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm,

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

οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος

παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου.

 Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 33,50

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά

A.T. : 154

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121 100%

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους

2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή

(λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε

στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που

παρασκευάζονται επί τόπου".

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό

εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

A.T. : 155

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.10 Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό
υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7725 100%

Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντο-κονιάματος,

σε δύο ή περισσότερες στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία και

συνολικό πάχος ξηρού υμένα 125 μικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία, σύμφωνα

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,90

(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα λεπτά

A.T. : 156

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.94 Αντιπυρική επάλειψη ξυλίνων επιφανειών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744 100%

Επαλείψεις επιφανείας (sealers) ή εμποτισμοί (impregnators) ξύλου, για προστασία

έναντι της φωτιάς επί 60 λεπτά,  οποιαδήποτε μορφής ξυλίνων επιφανειών, μετά

από κατάλληλο καθαρισμό και προετοιμασία της επιφάνειας εφαρμογής με primer
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(υπόστρωμα) συμβατού με την βασική βαφή, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.

Τα υλικά της αντιπυρικής επάλειψης ή εμποτισμού υποκεινται στην έγκριση της

Υπηρεσίας, μετα από σχετική πρόταση του Αναδόχου συνοδευόμενη από πλήρη τεχνικά

στοιχεία του προϊόντος.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

A.T. : 157

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.92.02 Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων ελαιοχρωματισμένων επιφανειών με εφαρμογή
διαβρωτικών χημικών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7793 100%

Αφαίρεση πλήρης παλαιών χρωμάτων οποιωνδήποτε ελαιοχρωματισμένων επιφανειών και απόξεση αυτών

με σπάτουλα (υλικά, ικριώματα και εργασία).

 Με εφαρμογή διαβρωτικών χημικών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,40

(Ολογράφως) : τρία και σαράντα λεπτά

A.T. : 158

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.04 Καθαιρέσεις πλινθοδομών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2222 100%

Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως

απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των

προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01

"Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός".

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,70

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 159

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.61 Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2239 100%

Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες, οιουδήποτε σχεδίου και

πάχους, μετά του σκελετού αναρτήσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας.

Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα, ο καταβιβασμός και διαλογή των υλικών, η

συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση, η ταξινόμηση χρησίμων υλικών και η μεταφορά τους

προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,70

(Ολογράφως) : δύο και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 160

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.60.01 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης
πυραντίστασης 30 min

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236 100%

Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης μεταλλικής ανοιγόμενης θύρας πυρασφαλείας,

συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα,

αποτελούμενης από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0

mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich,

με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική
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πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από

ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD),

κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο

πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας και μπάρα πανικού. Η

κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής

της Υπηρεσίας.  Συμπεριλαμβάνεται η  προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η

πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με  τσιμεντοκονίαμα των 600 kg

τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας.

 Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 30 min.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 225,00

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι πέντε

A.T. : 161

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.61.01 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης
πυραντίστασης 30 min

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236 100%

Προμήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης ανοιγόμενης μεταλλικής θύρας πυρασφαλείας,

συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα,

αποτελούμενης από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0

mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich,

με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική

πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από

ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD),

κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο

πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας, μηχανισμό

προτεραιότητας κλεισίματος φύλλων, σύρτες χαλύβδινους ακινητοποίησης του ενός θυροφύλλου και

μπάρα πανικού. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε

επόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η πάκτωση της κάσσας

στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με  τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου (αριάνι)

και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας.

 Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 30 min.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 280,00

(Ολογράφως) : διακόσια ογδόντα

A.T. : 162

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.60.02 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης
πυραντίστασης 60 min

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236 100%

Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης μεταλλικής ανοιγόμενης θύρας πυρασφαλείας,

συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα,

αποτελούμενης από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0

mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich,

με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική

πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από

ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD),

κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο

πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας και μπάρα πανικού. Η

κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής

της Υπηρεσίας.  Συμπεριλαμβάνεται η  προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η

πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με  τσιμεντοκονίαμα των 600 kg

τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας.

 Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 280,00

(Ολογράφως) : διακόσια ογδόντα
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A.T. : 163

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.61.02 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης
πυραντίστασης 60 min

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236 100%

Προμήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης ανοιγόμενης μεταλλικής θύρας πυρασφαλείας,

συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα,

αποτελούμενης από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0

mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich,

με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική

πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από

ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD),

κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο

πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας, μηχανισμό

προτεραιότητας κλεισίματος φύλλων, σύρτες χαλύβδινους ακινητοποίησης του ενός θυροφύλλου και

μπάρα πανικού. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε

επόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η πάκτωση της κάσσας

στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με  τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου (αριάνι)

και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας.

 Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 335,00

(Ολογράφως) : τριακόσια τριάντα πέντε

A.T. : 164

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.60.03 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης
πυραντίστασης 90 min

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236 100%

Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης μεταλλικής ανοιγόμενης θύρας πυρασφαλείας,

συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα,

αποτελούμενης από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0

mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich,

με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική

πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από

ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD),

κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο

πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας και μπάρα πανικού. Η

κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής

της Υπηρεσίας.  Συμπεριλαμβάνεται η  προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η

πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με  τσιμεντοκονίαμα των 600 kg

τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας.

 Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 335,00

(Ολογράφως) : τριακόσια τριάντα πέντε

A.T. : 165

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.61.03 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης
πυραντίστασης 90 min

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236 100%

Προμήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης ανοιγόμενης μεταλλικής θύρας πυρασφαλείας,

συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα,

αποτελούμενης από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0

mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich,

με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική

πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από

ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD),

κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο

πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας, μηχανισμό

προτεραιότητας κλεισίματος φύλλων, σύρτες χαλύβδινους ακινητοποίησης του ενός θυροφύλλου και

μπάρα πανικού. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε
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επόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η πάκτωση της κάσσας

στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με  τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου (αριάνι)

και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας.

 Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 390,00

(Ολογράφως) : τριακόσια ενενήντα

A.T. : 166

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ.62.60.070 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης
πυραντίστασης 120 min

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236 100%

Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης μεταλλικής ανοιγόμενης θύρας πυρασφαλείας,

συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα,

αποτελούμενης από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0

mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich,

με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική

πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από

ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD),

κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο

πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας και μπάρα πανικού. Η

κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής

της Υπηρεσίας.  Συμπεριλαμβάνεται η  προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η

πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με  τσιμεντοκονίαμα των 600 kg

τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας.

Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 120 min.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 195,00

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα πέντε

A.T. : 167

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ.62.61.070 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης
πυραντίστασης 120 min

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236 100%

Προμήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης ανοιγόμενης μεταλλικής θύρας πυρασφαλείας,

συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα,

αποτελούμενης από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0

mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich,

με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική

πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από

ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD),

κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο

πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας, μηχανισμό

προτεραιότητας κλεισίματος φύλλων, σύρτες χαλύβδινους ακινητοποίησης του ενός θυροφύλλου και

μπάρα πανικού. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε

επόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η πάκτωση της κάσσας

στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με  τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου (αριάνι)

και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας.

Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 120 min.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 450,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα

A.T. : 168

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Θ\62.62.01 Μπάρα πανικού για μονόφυλλη πόρτα

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6201 100%
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Μπάρα πανικού για μονόφυλλη πόρτα που θα τοποθετηθεί στις εξόδους ασφαλείας του κτιρίου σύμφωνα

με τη μελέτη, θα πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις του DIN ΕΝ 1125.Στην τιμή περιλμβάνεται και το

χερούλι με κλειδαρία για τοποθέτηση στην εξωτερική πλευρά.

Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια, η μεταφορά, τα πάσης φύσεως υλικά και μικροϋλικά,

εξαρτήματα συγκόλλησης, στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας και εργασία πλήρους κατασκευής,

τοποθέτησης και στερέωσης για πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 120,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι

A.T. : 169

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Θ\62.62.02 Μπάρα πανικού για δίφυλλη πόρτα

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6201 100%

Μπάρα πανικού (2 τεμάχια, ένα για κάθε φύλλο)για δίφυλλη πόρτα που θα τοποθετηθεί στις εξόδους

ασφαλείας του κτιρίου σύμφωνα με τη μελέτη, θα πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις του DIN ΕΝ

1125.Στην τιμή περιλμβάνεται και το χερούλι με κλειδαρία για τοποθέτηση στην εξωτερική πλευρά.

Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια, η μεταφορά, τα πάσης φύσεως υλικά και μικροϋλικά,

εξαρτήματα συγκόλλησης, στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας και εργασία πλήρους κατασκευής,

τοποθέτησης και στερέωσης για πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 250,00

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα

A.T. : 170

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100%

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και

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

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

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

A.T. : 171

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.67.04 Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 3 έως 4''

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.8 100%

Χρωματισμοί σωληνώσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00

"Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

 Διαμέτρου από 3 έως 4".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων.

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

A.T. : 172

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.67.03 Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 2 1/2 έως 3''

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.6 100%

Χρωματισμοί σωληνώσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00

"Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

 Διαμέτρου από 2 1/2 έως 3".
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Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων.

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,40

(Ολογράφως) : τρία και σαράντα λεπτά

A.T. : 173

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.67.02 Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2''

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.4 100%

Χρωματισμοί σωληνώσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00

"Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

 Διαμέτρου από 1 1/4 έως 2".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων.

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,25

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι πέντε λεπτά

A.T. : 174

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.10.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους
κρουστικού εξοπλισμού

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 100%

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε

οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των

ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών

στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα

πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.

Ευρώ (Αριθμητικά): 28,00

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ

A.T. : 175

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236 100%

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

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

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

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.

 .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,90

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά

A.T. : 176

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.02 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  με
προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2237 100%

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

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

σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.
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 Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό >  50%.

 Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των ακεραίων χρησίμων πλακών από το κονίαμα, η μεταφορά τους σε

απόσταση έως 40 m και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήματα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,20

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά

A.T. : 177

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.2275.1.1 Αποξήλωση καθίσματος

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100%

Αποξήλωση και επανατοποθέτηση ή αποθήκευση καθίσματος. Στην τιμή περιλαμβάνεται

η αποξήλωση μετά προσοχής, η μεταφορά και η επανατοποθέτηση ή η αποθήκευση σε

σημεία που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 23,87

(Ολογράφως) : είκοσι τρία και ογδόντα επτά λεπτά

A.T. : 178

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.04.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-
ημιβραχώδη

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2122 100%

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών, εκτός από

αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00

m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός

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

συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των

παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών και του

πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών,σύφωνα με την μελέτη και την

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

 Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.

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

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,25

(Ολογράφως) : είκοσι και είκοσι πέντε λεπτά

A.T. : 179

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2124 100%

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

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

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

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

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

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

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

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

 Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.

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

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά
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A.T. : 180

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 100%

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή

τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως

10,00 m, με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και

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

σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων".

Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο

αστερίσκος    , ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

A.T. : 181

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.20 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 100%

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας,

λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών

επί τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή

χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση

με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού

υλικού από οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την

επίχωση.

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,70

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 182

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.21 Εξυγιαντικές στρώσεις με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 100%

Κατασκευή στρώσεων από κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών, μη πλαστικά. Περιλαμβάνονται

οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή χωρίς μηχανικά μέσα, η

διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση με οδοστρωτήρες

καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων".

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την

επίχωση.

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

A.T. : 183

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.30.01 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας έως 0,05 m2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2261Α 100%

Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε οπτοπλινθοδομές

οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου.

Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία

μόρφωσης των παρειών της οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των

προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως.

 Για οπές επιφανείας έως 0,05 m2.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

A.T. : 184

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.30.03 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας άνω των
0,12 m2 και έως 0,25 m2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2261Γ 100%

Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε οπτοπλινθοδομές

οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου.

Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία

μόρφωσης των παρειών της οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των

προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως.

 Για οπές επιφανείας άνω των 0,12 m2 και έως 0,25 m2.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,20

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά

A.T. : 185

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.40.01 Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος έως 0,15 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2271Α 100%

Διάνοιξη οπής ή φωλεάς επί αόπλου σκυροδέματος, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και

θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία μόρφωσης

των παρειών και η συσσώρευση των αχρήστων προϊόντων στις θέσεις φορτώσεως.

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

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

μεγαλυτέρου πάχους τιμολογείται με τα άρθρα 22.10.01 ή  22.22.10.02.

 Για πάχος σκυροδέματος έως 0,15 m.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.).

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

A.T. : 186

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2272Α 100%

Διάνοιξη οπής ή φωλεάς επί αόπλου σκυροδέματος, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και

θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία μόρφωσης

των παρειών και η συσσώρευση των αχρήστων προϊόντων στις θέσεις φορτώσεως.

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

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

μεγαλυτέρου πάχους τιμολογείται με τα άρθρα 22.10.01 ή  22.22.10.02.

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

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.).

Ευρώ (Αριθμητικά): 28,00

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ

A.T. : 187

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.05.03 Σκυροδέματα μικρών έργων  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213 100%

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

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

τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών
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ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την

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

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

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

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

θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση

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

τιμή του άρθρου 32.02.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 101,00

(Ολογράφως) : εκατόν ένα

A.T. : 188

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214 100%

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

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

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

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

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

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

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

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

θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση

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

τιμή του άρθρου 32.02.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 106,00

(Ολογράφως) : εκατόν έξι

A.T. : 189

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.16.02 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7316 100%

Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm,

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, με αρμούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm,

από τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου, με τα

υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής.

 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

A.T. : 190

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 4.10 Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων
υπογείων δικτύων.

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6804 100%

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

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

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

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

χρωματισμού και διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής

επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03
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"Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

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

επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

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

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

οπλισμού)

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

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

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

περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια της ζώνης αποκατάστασης  οι

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

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

επίστρωσης θα αντικαθίστανται με πλήρεις).

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

πεζοδρομίου

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,80

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και ογδόντα λεπτά

A.T. : 191

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6069.1 100%

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης

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

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

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

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

του έργου

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

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

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

για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

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

γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών).

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,70

(Ολογράφως) : πέντε και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 192

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1136 100%

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως.

 Δια μέσου οδών καλής βατότητας.

 Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40km/h.

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km).

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,35

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά

A.T. : 193

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2171 100%
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Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών,

εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος.

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,90

(Ολογράφως) : ενενήντα λεπτά

A.T. : 194

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.31.02 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την
διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2173 100%

Φορτοεκφόρτωση χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και

κατεδαφίσεων επί παντός τύπου μεταφορικού μέσου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη αναμονής

του μεταφορικού μέσου κατά την φόρτωση.

 Χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την

εκσκαφή,

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

A.T. : 195

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Θ\20.50.05 Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑEKK) Υλικά
κατεδαφίσεων χωρίς πολλά πρόσμικτα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2172 100%

Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και γενικά κάθε υλικού ή

αντικειμένου από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται απόβλητο κατά την έννοια

του άρθρου 20 του Ν. 2939/2001, και όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 3854/2010 και της

υπ. αριθμ. 36259/1757/Ε103/23-08-2010 ΚΥΑ, ΦΕΚ 1312 Β/24-08-2010.

Στην τιμή περιλαμβάνεται ο διαχωρισμός των υλικών, το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους των

αποβλήτων στη μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ, η κάλυψη των οικονομικών υποχρεώσεων προς τη μονάδα

επεξεργασίας ΑΕΚΚ και η λήψη της βεβαίωσης παραλαβής από το διαχειριστή της μονάδας

επεξεργασίας ΑΕΚΚ. Η συλλογή, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των υλικών περιλαμβάνεται στα

εκάστοτε άρθρα.

 Υλικά κατεδαφίσεων χωρίς πολλά πρόσμικτα

Τιμή ανά τόνο (t) υλικού.

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,90

(Ολογράφως) : οκτώ και ενενήντα λεπτά

                      

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

Μαρία Καλαμάκη
ΤΕ Μηχ/κών
με Α΄βαθμό

Ιωάννης Γλαβέλης
Αρχιτέκτων Μηχ/κός

με Α΄βαθμό

Σπυρίδων Μουσούρης
Μηχανολόγος Μηχανικός

με Α΄βαθμό

Μαρία Ιορδανίδου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

με Α΄βαθμό
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